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Esta agenda foi feita a pensar em ti, não só para organizares 
o teu dia-a-dia, mas também para descobrires um pouco mais 
sobre a Economia Social.

Vai acompanhar-te ao longo do ano letivo e, à medida que 
fores aprendendo novas coisas na escola, esta agenda dar-te-á 
pistas para trabalhares em grupo e, desta forma, construíres, 
em conjunto, um mundo melhor.

Nesta agenda, vais encontrar algumas palavras que nunca 
ouviste ou que podes não entender o significado. É normal, 
faz parte da aprendizagem; por isso, pede ajuda e pergunta 
a alguém, em casa e/ou na escola.

DIVERTE-TE!

CALENDÁRIO ESCOLAR

CALENDÁRIO DE FÉRIAS

1.º Período 09/09/2016 a 16/12/2016
2.º Período 03/01/2017 a 04/04/2017
3.º Período 19/04/2017 a 23/06/2017

1.º Período 19/12/2016 a 02/01/2017
2.º Período 27/02/2017 a 01/03/2017
3.º Período 05/04/2017 a 18/04/2017
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QUEM EU SOU... SE EU FOSSE...

O meu nome é

Um animal seria 

Tenho anos

O meu encarregado ou a minha encarregada de educação é

A minha morada é

Ando na escola

Uma cor seria 

Uma planta seria 

Um super-herói ou uma super-heroína seria

Uma música seria

Um desenho animado seria

Um objeto seria

Quando eu for grande quero ser

Um livro seria

Uma peça de roupa seria

Um jogo seria

O seu contacto é





DEMOCRACIA
Na televisão ou nas conversas em família deves ouvir muitas 
vezes as palavras Voto, Eleições, Presidente da República, 
Assembleia da República, Primeiro-Ministro, Política, Governo, 
Estado, Partidos Políticos, etc.
Todas estas palavras fazem parte de uma forma de governar 
chamada Democracia.

Mas, afinal, o que é a Democracia?
É o governo das pessoas – para as pessoas 
e pelas pessoas.
Isto significa que, em Democracia, todas as pessoas participam, 
sendo eleitas e elegendo, através do voto. Quem governa, toma 
as decisões importantes para o bem de todas as pessoas. 
Mas a democracia não é só isso…

A Democracia é…
· Liberdade individual;
· Igualdade sem distinção de sexo, raça ou religião;
· Direito ao voto;
· Direito à educação;
· Dever de participação.
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1 setembro

quinta-feira

2 setembro

sexta-feira

3 e 4 setembro

sábado e domingo

Sabias que…
Em Portugal, a Democracia foi conquistada no dia 25 de abril  
de 1974? Sabe mais sobre este tema no mês de abril.

DÁ-ME COR



12 setembro

segunda-feira
5 setembro

segunda-feira

13 setembro

terça-feira
6 setembro

terça-feira

14 setembro

quarta-feira
7 setembro

quarta-feira

15 setembro

quinta-feira
8 setembro

quinta-feira

16 setembro

sexta-feira
9 setembro

sexta-feira

17 e 18 setembro

sábado e domingo
10 e 11 setembro

sábado e domingo

DIA INTERNAC IONAL DA L ITERAC IA Dia Internac ional da Democrac ia

Dia Internac ional para a Preservação da Camada de Ozono



26 setembro

segunda-feira
19 setembro

segunda-feira

Dia Internac ional da Paz

COMEÇA HOJE O OUTONO
Dia Europeu sem carros

25 · D IA MUNDIAL DO SONHO

Dia Mundial do Coração

27 setembro

terça-feira
20 setembro

terça-feira

28 setembro

quarta-feira
21 setembro

quarta-feira

22 setembro

quinta-feira

23 setembro

sexta-feira

24 e 25 setembro

sábado e domingo

29 setembro

quinta-feira

30 setembro

sexta-feira





ATIVIDADE
SOPA DE LETRAS

O QUE EU APRENDI  
NESTE MÊS
SETEMBROEncontra na sopa de letras as palavras que se relacionam  

com a Democracia.

Usa esta página para demonstrares, da forma que quiseres,  
o que aprendeste.

Igualdade
Liberdade
Direitos

Voto
Abril
Decidir

Deveres
Povo
Governo
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CIDADANIA E PARTICIPAÇÃO
Antigamente, as cidadãs e os cidadãos eram quem habitava 
uma cidade, mas hoje em dia é muito mais do que isso!  
Ser cidadão/cidadã é pertencer a um país onde há leis que nos 
protegem e onde, além dos direitos, temos deveres a cumprir.

O que significa Cidadania?
· O direito e o dever que temos de exigir que as outras pessoas 

respeitem os nossos direitos, que aceitem que o interesse 
coletivo é mais importante que os interesses pessoais e que 
cumpram a lei;

· A vantagem de pertencer a um Estado organizado e o dever  
de contribuir para melhorar a vida de todas e todos.

Como viste, ser cidadã e cidadão é também 
participar!
Tens ideias e opiniões sobre o que te rodeia? Gostas de ser útil 
e ajudar a resolver problemas? Então vais gostar de aprofundar 
este tema com a atividade que te é proposta.
Por exemplo, em casa ajudas a tua família nas tarefas? Se sim, 
então já estás a participar!
Mas não é só na família que podes participar. Na escola, 
quando te pedem para fazeres uma tarefa, dando asas à tua 
imaginação, isso também é participar. Não te sentes bem 
quando consegues? 
Muitas pessoas dedicam parte do seu tempo a ajudar outras. 
Algumas fazem isto de forma gratuita. Isto é fazer voluntariado.
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1 e 2 outubro

sábado e domingo

Sabias que…
O dia 19 de maio é o Dia da Cidadania nas Escolas?  
Começa já a pensar numa atividade para comemorar este dia!

DÁ-ME COR

1 · Dia Mundial da Mús ica



10 outubro

segunda-feira
3 outubro

segunda-feira

11 outubro

terça-feira
4 outubro

terça-feira

12 outubro

quarta-feira
5 outubro

quarta-feira

13 outubro

quinta-feira
6 outubro

quinta-feira

14 outubro

sexta-feira
7 outubro

sexta-feira

15 e 16 outubro

sábado e domingo
8 e 9 outubro

sábado e domingo

FERIADO · D ia da Implantação da Repúbl ica Portuguesa
Dia Mundial do/a Professor/a

DIA MUNDIAL DO SORR ISO

16 · D ia Mundial da Al imentação

Dia Mundial do Animal



24 outubro

segunda-feira
17 outubro

segunda-feira

25 outubro

terça-feira
18 outubro

terça-feira

26 outubro

quarta-feira
19 outubro

quarta-feira

27 outubro

quinta-feira
20 outubro

quinta-feira

28 e 29 outubro

sexta-feira e sábado
21 outubro

sexta-feira

30 e 31 outubro

domingo e segunda-feira
22 e 23 outubro

sábado e domingo

Dia Municipal para a Igualdade
DIA DAS NAÇÕES UNIDAS

30 · HOJE MUDA A HORA  
(ACERTA O TEU RELÓGIO COM MENOS 1 HORA)

31 · D IA DAS BRUXAS · D ia Mundial da Poupança





ATIVIDADE
O QUE JÁ FIZ
Marca com um X as ações que já fizeste.

  Defender um amigo ou uma amiga.

  Ajudar um idoso ou uma idosa a atravessar a estrada.

  Participar nas tarefas de casa.

  Arrumar o meu quarto.

  Fazer desenhos ou prendas para oferecer a quem gosto.

  Fechar a torneira enquanto lavo os dentes.

  Tratar bem os animais.

  Não deitar lixo para o chão.

  Votar uma decisão em conjunto.

O QUE EU APRENDI  
NESTE MÊS
OUTUBRO
Usa esta página para demonstrares, da forma que quiseres,  
o que aprendeste.





DIREITOS HUMANOS
Os direitos humanos são os direitos que todas as pessoas 
têm, de forma igual, universal e para sempre, só por existirem. 
Devemos respeitar os direitos das outras pessoas e apoiar 
aqueles e aquelas a quem os direitos são negados.
Os direitos humanos são universais e podes encontrá-los 
na Declaração Universal dos Direitos Humanos.

Quais são as características  
dos direitos humanos?
· São baseados no princípio do respeito pelo indivíduo.
· Não têm que ser dados, comprados, ganhos ou herdados, 

nascemos com eles.
· Pertencem às pessoas porque elas são humanas.
· São iguais para todas as pessoas no mundo.
· Nascemos livres e iguais em dignidade e direitos.
· Não podem ser retirados a ninguém.

 NOVEMBRO 2016
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1 novembro

terça-feira

2 novembro

quarta-feira

3 novembro

quinta-feira

4 novembro

sexta-feira

5 e 6 novembro

sábado e domingo

Sabias que…
Podes encontrar os direitos das crianças  
na Declaração dos Direitos da Criança?

DÁ-ME COR

FER IADO · D IA DE TODOS OS SANTOS



14 novembro

segunda-feira
7 novembro

segunda-feira

15 novembro

terça-feira
8 novembro

terça-feira

16 novembro

quarta-feira
9 novembro

quarta-feira

17 novembro

quinta-feira
10 novembro

quinta-feira

18 novembro

sexta-feira
11 novembro

sexta-feira

19 e 20 novembro

sábado e domingo
12 e 13 novembro

sábado e domingo

Dia Internac ional da Tolerânc ia 
Dia Nac ional do Mar

DIA MUNDIAL DA CR IATIV IDADE

19 · D ia Internac ional do Homem
20 · D ia Internac ional dos Dire itos da Cr iança

Dia de São Martinho

Dia Nac ional da L íngua Gestual Portuguesa



28 novembro

segunda-feira
21 novembro

segunda-feira

22 novembro

terça-feira

23 novembro

quarta-feira

24 novembro

quinta-feira

25 novembro

sexta-feira

26 e 27 novembro

sábado e domingo

29 novembro

terça-feira

30 novembro

quarta-feira

DIA MUNDIAL DA C I ÊNC IA





ATIVIDADE
VERDADEIRO OU FALSO?
Sabes quais destas frases são verdadeiras? E quais são falsas?
Tenta descobrir e depois vira a Agenda ao contrário  
para saberes se acertaste!

1. Os direitos humanos têm que ser dados ou comprados.

  Verdadeiro      Falso

2. Os direitos humanos são iguais para todos os seres humanos, 
independentemente da sua raça, sexo, religião, etnia  
ou origem social.

  Verdadeiro      Falso

3. Nascemos todos livres e iguais. A dignidade e os direitos 
aplicam-se a toda a gente no mundo.

  Verdadeiro      Falso

4. Os direitos humanos podem-nos ser retirados.

  Verdadeiro      Falso

5. As crianças não têm direitos nem deveres.

  Verdadeiro      Falso

O QUE EU APRENDI  
NESTE MÊS
NOVEMBRO
Usa esta página para demonstrares, da forma que quiseres,  
o que aprendeste.

Soluções:
1. Falso   2. Verdadeiro   3. Verdadeiro   4. Falso   5. Falso





DIVERSIDADE  
E MULTICULTURALIDADE
O multiculturalismo é reconhecer a diversidade  
e a individualidade de cada pessoa e das diferenças culturais, 
de valores e de costumes de uma comunidade.
Quando não aceitamos os direitos e as diferenças das outras 
pessoas estamos a discriminar e essa é uma atitude negativa.

O que é a Multiculturalidade?
· Existência de várias culturas numa cidade, região ou país,  

sem que nenhuma seja mais importante do que as outras;
· Convívio e relacionamento de pessoas de culturas diferentes.

Aprendemos com as outras pessoas quando 
valorizamos as diferenças.
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1 dezembro

quinta-feira

2 dezembro

sexta-feira

3 e 4 dezembro

sábado e domingo

Sabias que…
Existem livros que falam sobre a Multiculturalidade para crianças  
de diferentes idades? Procura na Biblioteca da tua Escola!

DÁ-ME COR

3 · Dia Internac ional das Pessoas com Def ic i ênc ia

FER IADO · D IA DA RESTAURAÇÃO DA INDEPENDÊNC IA



12 dezembro

segunda-feira
5 dezembro

segunda-feira

13 dezembro

terça-feira
6 dezembro

terça-feira

14 dezembro

quarta-feira
7 dezembro

quarta-feira

15 dezembro

quinta-feira
8 dezembro

quinta-feira

16 dezembro

sexta-feira
9 dezembro

sexta-feira

17 e 18 dezembro

sábado e domingo
10 e 11 dezembro

sábado e domingo
10 · DIA DOS DIRE ITOS HUMANOS 

11 · D ia Internac ional das Montanhas
18 · D IA INTERNAC IONAL DAS MIGRAÇÕES

Dia Internac ional do Voluntar iado



26 dezembro

segunda-feira
19 dezembro

segunda-feira

27 dezembro

terça-feira
20 dezembro

terça-feira

28 dezembro

quarta-feira
21 dezembro

quarta-feira

29 dezembro

quinta-feira
22 dezembro

quinta-feira

23 dezembro

sexta-feira

24 e 25 dezembro

sábado e domingo
24 · VÉSPERA DE NATAL

25 · Natal

30 dezembro

sexta-feira

31 dezembro

sábado

DIA INTERNAC IONAL DA SOL IDAR I EDADE HUMANA

VÉSPERA DE ANO NOVO

COMEÇA HOJE O INVERNO





ATIVIDADE
SER DIFERENTE MAS IGUAL
Pede ajuda a um(a) adulto(a) e liga as frases da coluna da 
esquerda a uma das respostas da coluna da direita.  
A que conclusão chegas?

Comer com pauzinhos

Ser estudante

Ter diferentes cores de pele

Vestir calças

Comer com faca e garfo

Viver no campo

Ter amigos

Igual para meninos 
 e meninas

Diferente para meninos  
e meninas

O QUE EU APRENDI  
NESTE MÊS
DEZEMBRO
Usa esta página para demonstrares, da forma que quiseres,  
o que aprendeste.





PARTILHA
Partilhar é o ato de dividir algo com alguém: jogos, brincadeiras, 
opiniões, tempo-livre, entre outras coisas, sem esperar  
nada em troca.
Quando partilhamos estamos a fazer as outras pessoas felizes!

Ao partilhar…
· Não estamos a pensar só em nós, mas também 

nas outras pessoas;
· Aprendemos mais e melhor, porque trocamos ideias;
· Sentimo-nos bem porque ajudámos alguém;
· Dividimos a nossa alegria com as outras pessoas.

Partilhar é dar e receber!

 Janeiro 2017
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6 janeiro

sexta-feira

7 e 8 janeiro

sábado e domingo

Sabias que…
Podes doar brinquedos e roupas a diversas instituições para ajudar 
as crianças que mais precisam?

DÁ-ME COR!

1 · D ia de Ano Novo

DÁ-ME COR

1 e 2 janeiro

domingo e segunda-feira

3 janeiro

terça-feira

4 janeiro

quarta-feira

5 janeiro

quinta-feira

Dia Mundial do Bra i lle

DIA DE RE IS



9 janeiro

segunda-feira

10 janeiro

terça-feira

11 janeiro

quarta-feira

12 janeiro

quinta-feira

13 janeiro

sexta-feira

14 e 15 janeiro

sábado e domingo

16 janeiro

segunda-feira

17 janeiro

terça-feira

18 janeiro

quarta-feira

19 janeiro

quinta-feira

20 janeiro

sexta-feira

21 e 22 janeiro

sábado e domingo

DIA INTERNAC IONAL DO OBR IGADO



30 janeiro

segunda-feira

31 janeiro

terça-feira

23 janeiro

segunda-feira

24 janeiro

terça-feira

25 janeiro

quarta-feira

26 janeiro

quinta-feira

27 janeiro

sexta-feira

28 e 29 janeiro

sábado e domingo

Dia Mundial da L i berdade





ATIVIDADE
PROMETO QUE...
Identif ica quais as ações de partilha que te comprometes a fazer 
durante este ano:

O QUE EU APRENDI  
NESTE MÊS
JANEIRO
Usa esta página para demonstrares, da forma que quiseres,  
o que aprendeste.





SOLIDARIEDADE  
E JUSTIÇA SOCIAL
Solidariedade é ser solidário e solidária com as outras pessoas 
e identif icarmo-nos com as suas dif iculdades, ajudando-as.
Através da Justiça Social procura-se diminuir as desigualdades 
entre as pessoas a nível económico, no acesso à educação 
e à saúde, entre muitas outras.
A Solidariedade está relacionada com a Justiça Social quando 
as pessoas ajudam e são solidárias.

Quando ajudamos alguém estamos a contribuir 
para que se crie maior igualdade entre  
as pessoas e, logo, maior justiça social.
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1 fevereiro

quarta-feira

2 fevereiro

quinta-feira

3 fevereiro

sexta-feira

4 e 5 fevereiro

sábado e domingo

Sabias que…
Sempre que ajudas alguém estás a contribuir para um mundo 
melhor: mais justo e solidário!

DÁ-ME COR



13 fevereiro

segunda-feira
6 fevereiro

segunda-feira

14 fevereiro

terça-feira
7 fevereiro

terça-feira

15 fevereiro

quarta-feira
8 fevereiro

quarta-feira

16 fevereiro

quinta-feira
9 fevereiro

quinta-feira

17 fevereiro

sexta-feira
10 fevereiro

sexta-feira

18 e 19 fevereiro

sábado e domingo
11 e 12 fevereiro

sábado e domingo

Dia de S . Valentim



27 fevereiro

segunda-feira
20 fevereiro

segunda-feira

21 fevereiro

terça-feira

22 fevereiro

quarta-feira

23 fevereiro

quinta-feira

24 fevereiro

sexta-feira

25 e 26 fevereiro

sábado e domingo

28 fevereiro

terça-feira

Dia Mundial da Justiça Soc ial

CARNAVAL





ATIVIDADE
A RESPOSTA CERTA
Escolhe o que farias na seguinte situação:

Estávamos a lanchar com a Joana no recreio e ela deixou cair 
a maçã ao chão. Nesse dia, eu tinha levado duas maçãs e um 
iogurte para comer, a Marta tinha levado uma banana e uma 
sandes de fiambre. A Joana só tinha levado a maçã que deixou 
cair. O que devemos fazer?

 Eu e a Marta comemos o nosso lanche e a Joana lancha 
quando chegar a casa.

 Eu e Marta damos os nossos lanches à Joana e lanchamos 
quando chegarmos a casa.

 Eu e a Marta partilhamos o nosso lanche com a Joana  
e, se ficarmos com fome, comemos mais quando chegarmos 
a casa.

Resposta certa:
Eu e a Marta partilhamos o nosso lanche com a Joana e, se ficarmos com fome, 
comemos mais quando chegarmos a casa.
O QUE EU APRENDI  
NESTE MÊS
FEVEREIRO
Usa esta página para demonstrares, da forma que quiseres,  
o que aprendeste.





PROTEÇÃO DA NATUREZA
A nossa casa é o planeta Terra que partilhamos com outros 
seres vivos, como os animais e as plantas. Para vivermos em 
harmonia devemos cuidar da natureza e respeitar os recursos 
naturais. Há atividades que poluem e consomem muitos 
recursos, degradando a paisagem e destruindo os habitats 
de outros seres vivos. Alguns efeitos podem só ser visíveis daqui 
a muitos anos, mas outros já se sentem. Não existe uma tecla 
mágica que consiga fazer desaparecer os poluentes e aumentar 
os recursos, pois a mãe natureza leva tempo a regenerar-se. 
Mas temos uma boa notícia:

Tu podes e deves intervir para proteger 
o ambiente!
Como? Desafiamos-te este mês a adotares novos hábitos 
ambientais e a ajudares a tua família e colegas a fazê-lo 
contigo! Juntos podemos contribuir para crescer num ambiente 
saudável. O planeta agradece.

Hábitos que podes e deves adotar:
· Não deitar lixo para o chão;
· Separar o lixo em casa (papel no azul, vidro no verde, 

embalagens no amarelo);
· Fechar a torneira enquanto lavas os dentes;
· Desligar as luzes e os aparelhos quando já não estás  

a util izá-los;
· Não estragar as árvores, os jardins e as f lores;
· Explicar aos adultos porque devemos cuidar da Terra  

e evitar desperdícios.
· Preferir ir a pé, de bicicleta ou de transportes públicos para a 

escola, sempre em segurança.
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1 março

quarta-feira

2 março

quinta-feira

3 março

sexta-feira

4 e 5 março

sábado e domingo

Sabias que…
Em algumas zonas do País existem Quintas Pedagógicas
que procuram recriar o ambiente do campo com animais
e plantas? Algumas até têm forno a lenha para fazeres pão.

DÁ-ME COR



13 março

segunda-feira
6 março

segunda-feira

14 março

terça-feira
7 março

terça-feira

15 março

quarta-feira
8 março

quarta-feira

16 março

quinta-feira
9 março

quinta-feira

17 março

sexta-feira
10 março

sexta-feira

18 e 19 março

sábado e domingo
11 e 12 março

sábado e domingo

Dia Internac ional da Mulher Dia Mundial dos Dire itos do/a Consumidor/a

19 · D ia do Pa i



27 março

segunda-feira
20 março

segunda-feira

28 março

terça-feira
21 março

terça-feira

29 março

quarta-feira
22 março

quarta-feira

30 março

quinta-feira
23 março

quinta-feira

24 março

sexta-feira

25 e 26 março

sábado e domingo

Dia Internac ional para a El iminação da Discr iminação Rac ial 
Dia da Árvore e DIA INTERNAC IONAL DAS FLORESTAS

Dia Mundial da Poes ia 

COMEÇA HOJE A PR IMAVERA
DIA INTERNAC IONAL DA FEL IC I DADE

Dia Nac ional do/a Estudante

26 · HOJE MUDA A HORA
(ACERTA O TEU RELÓGIO COM MA IS 1 HORA)

Dia Mundial da Água

31 março

sexta-feira

Dia Mundial do Teatro





ATIVIDADE
CAÇA AO TESOURO
No teu caminho para a escola já te apercebeste do que te rodeia 
e como muda ao longo do ano?

Aproveita este mês para apurares os teus sentidos, registando 
as tuas descobertas com palavras, desenhos e material 
recolhido. Se vais a pé, podes fazer isto, mas sempre em 
segurança e com atenção ao trânsito. Se te levarem de carro, 
desfruta da paisagem.

Estas são algumas coisas que podes procurar para registar:

VISÃO: Olha para cima e para baixo, para as árvores, f lores 
e ervas. O que vês? Quantas plantas e animais diferentes 
encontras? As árvores têm todas folhas? Há lixo ou folhas no 
chão?

SOM: Regista todos os sons que ouvires, desde os sons do 
trânsito ao zumbido das abelhas ou do vento a passar pelas 
folhas das árvores.

OLFATO: Que cheiros diferentes encontras e de onde vêm?

TATO: Sente a textura de uma árvore e a da porta do teu quarto. 
Que diferenças encontras?

Deixa-te guiar pelo que os teus sentidos te trazem…

O QUE EU APRENDI  
NESTE MÊS
MARÇO
Usa esta página para demonstrares, da forma que quiseres,  
o que aprendeste.





LIBERDADE
Ser livre significa que podes pensar, sonhar e tentar fazer  
o que mais gostas, sem infringires regras e leis. 
Além da liberdade de expressão e de pensamento,  
também existe a liberdade de ação. Aqueles e aquelas  
que desrespeitam regras e leis, podem ser castigados/as.

Mas, afinal, o que é a Liberdade?
Liberdade é poderes pensar e agir como te sentes melhor, nunca 
esquecendo as regras da sociedade e da democracia  
em que vives.

“A nossa Liberdade termina  
quando começa a dos outros”
Esta frase quer dizer que: Liberdade não é poder fazer tudo  
o que te apetece. Vontade não é o mesmo que Liberdade,  
pois quando te prejudicas ou a outras pessoas, estás  
a desrespeitar os teus direitos e os de quem te rodeia.

Liberdade é…
· Poder agir e escolher;
· Poder pensar livremente e refletir;
· Poder ter opinião própria;
· Poder expressar opiniões;
· Poder tomar decisões.
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1 e 2 abril

sábado e domingo

Sabias que…
Atualmente vives num país democrático, mas que nem sempre  
foi assim? Agora já sabes o que é a Liberdade e que vives  
em democracia, porque no dia 25 de abril de 1974 tudo mudou.  
Pede a um(a) adulto(a) que te fale sobre este momento histórico.

DÁ-ME COR

1 · Dia das Mentiras 
2 · D ia Internac ional do L ivro Infanti l



10 abril

segunda-feira
3 abril

segunda-feira

11 abril

terça-feira
4 abril

terça-feira

12 abril

quarta-feira
5 abril

quarta-feira

13 abril

quinta-feira
6 abril

quinta-feira

14 abril

sexta-feira
7 abril

sexta-feira

15 e 16 abril

sábado e domingo
8 e 9 abril

sábado e domingo

Dia Mundial da Saúde

DIA DO BE IJO

FER IADO - SEXTA-FE IRA SANTA

16 · PÁSCOA

DIA MUNDIAL DA ATIVIDADE F ÍS ICA



24 abril

segunda-feira
17 abril

segunda-feira

25 abril

terça-feira
18 abril

terça-feira

26 abril

quarta-feira
19 abril

quarta-feira

27 abril

quinta-feira
20 abril

quinta-feira

28 abril

sexta-feira
21 abril

sexta-feira

29 e 30 abril 

sábado e domingo
22 e 23 abril

sábado e domingo

FERIADO · D ia da L i berdade

29 · D ia Europeu da Sol idar i edade e Cooperação Entre Gerações 
Dia Mundial da Dança

22 · D ia Mundial da Terra 
23 · D ia Mundial do L ivro





ATIVIDADE
CONCORDO... DISCORDO
Com quais destas afirmações concordas?
E com quais discordas?

1. Num grupo, há sempre uma criança que deve mandar  
nas outras.

  Concordo      Discordo

2. O futebol é um desporto só para rapazes.

  Concordo      Discordo

3. Toda a gente pode mandar.

  Concordo      Discordo

4. Devemos obedecer às regras.

  Concordo      Discordo

5. Faço o que me apetecer.

  Concordo      Discordo

6. Digo o que quiser.

  Concordo      Discordo

7. Devo fazer o que quero, mesmo que isso magoe  
as outras pessoas.

  Concordo      Discordo

8. Devo respeitar a opinião de todos e de todas.

  Concordo      Discordo

O QUE EU APRENDI  
NESTE MÊS
ABRIL
Usa esta página para demonstrares, da forma que quiseres,  
o que aprendeste.





COMUNIDADE
Todas e todos nós vivemos com outras pessoas, seja em casa 
na família, na cidade ou no campo, num país ou num continente. 
A este conjunto de pessoas chamamos uma Comunidade.
Comunidade é um grupo de seres humanos que partilha entre 
si elementos como a língua, os costumes, o local, a visão 
do mundo ou os valores.

Uma comunidade tem...
· Uma história – não se resume apenas às pessoas que 

a constituem, já existia antes e continuará a existir;
· Um lugar – pode não ser um lugar f ísico, mas ser um grupo 

de pessoas que partilha um interesse comum;
· Valores, crenças e significados – a l íngua, os costumes, 

as tradições, a música, a dança, a comida, a religião, 
entre outras coisas.

A Internet também facilita a criação 
de comunidades!
As novas tecnologias criam comunidades vir tuais. As redes 
sociais e os espaços de partilha de informação permitem criar 
e desenvolver estas comunidades.
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1 maio

segunda-feira

2 maio

terça-feira

3 maio

quarta-feira

4 maio

quinta-feira

5 maio

sexta-feira

6 e 7 maio

sábado e domingo

Sabias que…
As pessoas aprendem a viver em comunidade: em casa,  
na escola e no trabalho?

DÁ-ME COR

DIA DO SOL

DIA INTERNAC IONAL DO/DA BOMBE IRO/A

FER IADO – DIA DO/DA TRABALHADOR/A

7 · D ia da Mãe



15 maio

segunda-feira
8 maio

segunda-feira

16 maio

terça-feira
9 maio

terça-feira

17 maio

quarta-feira
10 maio

quarta-feira

18 maio

quinta-feira
11 maio

quinta-feira

19 maio

sexta-feira
12 maio

sexta-feira

20 e 21 maio

sábado e domingo
13 e 14 maio

sábado e domingo

Dia da Europa

Dia Internac ional dos Museus

DIA MUNDIAL DA INTERNET

20 · D ia Europeu do Mar 
21 · D IA MUNDIAL DA DIVERS IDADE CULTURAL PARA O DIÁLOGO  

E O DESENVOLVIMENTO

DIA INTERNAC IONAL DA FAMÍL IA



29 maio

segunda-feira
22 maio

segunda-feira

30 maio

terça-feira
23 maio

terça-feira

24 maio

quarta-feira

25 maio

quinta-feira

26 maio

sexta-feira

27 e 28 maio

sábado e domingo

Dia Nac ional das Coletiv idades

27 · D ia Europeu dos Vizinhos
28 · D IA INTERNAC IONAL DO BR INCAR

31 maio

quarta-feira

DIA MUNDIAL DA ENERGIADia Internac ional da B iodivers idade





ATIVIDADE
VALORES, CRENÇAS E SIGNIFICADOS
Segue o seguinte exemplo e preenche os espaços em branco:

sol

______________

______________

______________

______________

______________

O QUE EU APRENDI  
NESTE MÊS
MAIO
Usa esta página para demonstrares, da forma que quiseres,  
o que aprendeste.

Soluções:
sol; árvore, montanha; pessoa; pássaro e lua.





RESPONSABILIDADE 
INDIVIDUAL E SOCIAL
A responsabilidade é o dever de cumprir as nossas promessas, 
sejam elas em relação à nossa família, à escola, aos nossos 
amigos e amigas e a outras pessoas. A partir do momento 
em que se promete alguma coisa, a nossa responsabilidade 
é cumprir o prometido.

No teu dia-a-dia encontras muitas 
responsabilidades individuais como:
· Realizar os trabalhos da escola;
· Cumprir as tarefas em casa;
· Assumir as consequências do que fazes.

Para além da responsabilidade individual, 
existe a responsabilidade social, que é aquela 
que assumimos com as outras pessoas 
e o ambiente, quando:
· Ajudamos alguém (isto é solidariedade);
· Fazemos boas ações;
· Não desperdiçamos recursos naturais e separamos o lixo;
· Protegemos a natureza e os animais.

Compromisso é uma responsabilidade 
que assumimos, de forma verbal ou escrita, 
em relação a alguém ou a algum objetivo.
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1 junho

quinta-feira

2 junho

sexta-feira

3 e 4 junho

sábado e domingo

Sabias que…
A palavra compromisso deriva de “promessa”? 
Isto significa que, quando há um compromisso, há uma promessa...

Dia da Cr iança

DÁ-ME COR



12 junho

segunda-feira
5 junho

segunda-feira

13 junho

terça-feira
6 junho

terça-feira

14 junho

quarta-feira
7 junho

quarta-feira

15 junho

quinta-feira
8 junho

quinta-feira

16 junho

sexta-feira
9 junho

sexta-feira

17 e 18 junho

sábado e domingo
10 e 11 junho

sábado e domingo
10 · Dia de Portugal , de Camões e das Comunidades Portuguesas

Dia Mundial contra o Trabalho Infanti l

FER IADO · CORPO DE DEUS

Dia Mundial do Ambiente

DIA MUNDIAL DOS OCEANOS



26 junho

segunda-feira
19 junho

segunda-feira

27 junho

terça-feira
20 junho

terça-feira

28 junho

quarta-feira
21 junho

quarta-feira

29 junho

quinta-feira
22 junho

quinta-feira

23 junho

sexta-feira

24 e 25 junho

sábado e domingo

30 junho

sexta-feira

DIA MUNDIAL DO/DA REFUGIADO/A

COMEÇA HOJE O VERÃO





ATIVIDADE
SOU RESPONSÁVEL
Identif ica quais as boas ações que te comprometes a fazer 
até ao final do ano.

Exemplo: Vou separar o lixo em casa.

O QUE EU APRENDI  
NESTE MÊS
JUNHO
Usa esta página para demonstrares, da forma que quiseres,  
o que aprendeste.





COOPERAÇÃO
Cooperar é o ato de agir em conjunto para atingir o mesmo 
objetivo. Assim, quando trabalhamos em conjunto estamos 
a cooperar.

Cooperamos quando:
· Ouvimos o que cada um e cada uma tem a dizer,  

sem interromper;
· Respeitamos as ideias das outras pessoas;
· Partilhamos as soluções para os problemas;
· Encorajamos todos e todas a participar nas tarefas  

ou atividades;
· Ajudamos quem está com mais dif iculdades;
· Discutimos os problemas calmamente;
· Não competimos com ninguém;
· Somos responsáveis pela nossa parte na tarefa em grupo;
· Estamos dispostos e dispostas a trabalhar para  

o sucesso coletivo.

Como é bom trabalhar em conjunto!
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1 e 2 julho

sábado e domingo

Sabias que…
Existem muitos jogos sobre cooperação que podes fazer  
com os teus amigos e amigas? Já sabes como vais comemorar  
o Dia Mundial da Cooperação?

DÁ-ME COR

1 · DIA INTERNAC IONAL DAS COOPERATIVAS
DIA MUNDIAL DAS B I BL IOTECAS 



10 julho

segunda-feira
3 julho

segunda-feira

11 julho

terça-feira
4 julho

terça-feira

12 julho

quarta-feira
5 julho

quarta-feira

13 julho

quinta-feira
6 julho

quinta-feira

14 julho

sexta-feira
7 julho

sexta-feira

15 e 16 julho

sábado e domingo
8 e 9 julho

sábado e domingo

DIA MUNDIAL DA COOPERAÇÃO

DIA MUNDIAL DA L I BERDADE DE PENSAMENTO



24 julho

segunda-feira
17 julho

segunda-feira

25 julho

terça-feira
18 julho

terça-feira

26 julho

quarta-feira
19 julho

quarta-feira

27 julho

quinta-feira
20 julho

quinta-feira

28 e 29 julho

sexta-feira e sábado
21 julho

sexta-feira

30 e 31 julho

domingo e segunda-feira
22 e 23 julho

sábado e domingo

Dia Internac ional Nelson Mandela

DIA MUNDIAL DAS/DOS AVÓS/AVÔS

Dia Internac ional da Amizade DIA MUNDIAL DA CONSERVAÇÃO DA NATUREZA

30 · D IA INTERNAC IONAL DA AMIZADE





ATIVIDADE
ABRAÇO MUSICAL
Põe uma música a tocar e, enquanto ela estiver alta,  
tu e o teu grupo poderão dançar, correr, brincar…

MAS! No momento em que ela parar, devem abraçar-se em 
duplas, depois em trios, em quartetos, e assim sucessivamente, 
até terminarem num grande abraço coletivo!

O QUE EU APRENDI  
NESTE MÊS
JULHO
Usa esta página para demonstrares, da forma que quiseres,  
o que aprendeste.





ECONOMIA SOCIAL
Chegámos ao último mês da agenda! Vamos falar sobre 
Economia Social. Ao longo destes onze meses conheceste vários 
temas. Sabias que todos eles fazem parte da Economia Social?

Já alguma vez ouviste a palavra “Economia”?  
E “Social”? E as duas juntas: “Economia Social”?

O que é a Economia?
· Estuda o modo como os produtos e os serviços são produzidos, 

distribuídos e consumidos (os teus brinquedos, os teus livros 
e materiais escolares, os alimentos que comes, entre muitas 
outras coisas que usas no teu dia-a-dia);

· Envolve a noção de dinheiro e valor económico. Nunca ouviste 
a expressão “poupar” ou “economizar”? Com essas poupanças 
podes comprar coisas.

E o que é a Economia Social?
· É um conjunto de entidades que desenvolvem atividades 

sociais e económicas;
· Tem como finalidade cuidar das pessoas, pensando primeiro 

nelas e não no dinheiro que ganham com isso (lucro).

Se quiseres saber mais sobre Economia Social consulta a página 
da CASES: www.cases.pt
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1 agosto

terça-feira

2 agosto

quarta-feira

3 agosto

quinta-feira

4 agosto

sexta-feira

5 e 6 agosto

sábado e domingo

Sabias que…
A Economia Social contribui para uma sociedade mais participativa, 
democrática e solidária?

DÁ-ME COR



14 agosto

segunda-feira
7 agosto

segunda-feira

15 agosto

terça-feira
8 agosto

terça-feira

16 agosto

quarta-feira
9 agosto

quarta-feira

17 agosto

quinta-feira
10 agosto

quinta-feira

18 agosto

sexta-feira
11 agosto

sexta-feira

19 e 20 agosto

sábado e domingo
12 e 13 agosto

sábado e domingo

FERIADO · ASSUNÇÃO DE NOSSA SENHORA

12 · D ia Internac ional da Juventude
13 · D IA MUNDIAL DO/DA CANHOTO/A

19 · D ia Mundial da Ajuda Humanitár ia



28 agosto

segunda-feira
21 agosto

segunda-feira

29 agosto

terça-feira
22 agosto

terça-feira

30 agosto

quarta-feira
23 agosto

quarta-feira

24 agosto

quinta-feira

25 agosto

sexta-feira

26 e 27 agosto

sábado e domingo

31 agosto

quinta-feira
DIA DO/DA ARTISTA





ATIVIDADE
ECONOMIA SOCIAL
Completa as seguintes frases, com as palavras abaixo 
indicadas:

1. A finalidade da Economia Social é cuidar  
das __________________, através da _____________,  
da entreajuda, da ________________, respondendo  
aos problemas e respeitando as diferenças de cada  
um e de cada uma.

2. As entidades da Economia Social são: 
____________________, ______________________, 
_______________________, ___________________, 
____________________, entre outras.

Associações 
Solidariedade 

Cooperativas 
Pessoas 

Fundações 
Mutualidades 

Cooperação 
Misericórdias

O QUE EU APRENDI  
NESTE MÊS
AGOSTO
Usa esta página para demonstrares, da forma que quiseres,  
o que aprendeste.

Soluções:
1. pessoas; cooperação; solidariedade.
2. associações; cooperativas; fundações; misericórdias; mutualidades.



ENVIA-ME PARA 
O GERAÇÃO COOP!
No fim do ano, escreve ou desenha algo que conte as mudanças 
que sentiste e o que gostarias de fazer no futuro, na tua 
comunidade, escola e família! Envia-nos o teu testemunho 
por carta ou e-mail para:

Rua Américo Durão, nº 12-A
1900-064 Lisboa

geracaocoop@cases.pt
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AGENDA 
GERAÇÃO COOP
2016 · 2017

O projeto GeraçãoCOOP foi criado pela CASES, em 2012, no Ano 
Internacional das Cooperativas, com o intuito de sensibilizar o público, 
em particular a juventude, para a temática do cooperativismo.

Neste contexto, surgiu a ideia de elaborar uma agenda escolar 
para as crianças do 1.º Ciclo, que se tornasse um objeto pessoal, 
útil e inspirador no seu dia-a-dia. O grande objetivo é aproximá-las 
dos valores e princípios da economia social, numa lógica pedagógica, 
didática e lúdica, aliando a realização de atividades à explicitação 
de conceitos.


