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Atividades de Enriquecimento Curricular 2022/2023 

 
Horário das aulas de Pedalar em Espaço Escolar e Hortas e Compostagem na Escola 

 

EB Alice Vieira 

Turma Dia da semana (Pedalar em 

Espaço escolar) 

Dia da semana 

(Hortas e Compostagem na Escola) 

Horário 

1º A 5ª feira 6ª feira 16H00-17H00 

1º B 4ª feira 2ª feira 16H00-17H00 

2º A 6ª feira 5ª feira 16H00-17H00 

3º A 3ª feira 4ª feira 16H00-17H00 

3º B 2ª feira 3ª feira 16H00-17H00 

4º A 5ª feira 6ª feira 16H00-17H00 

4º B 6ª feira 2ª feira 16H00-17H00 

 

 

Nota: Esta atividade decorre durante as aulas de AEC. As crianças devem trazer a bicicleta devidamente identificada, bem como as proteções.  
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Projeto: Pedalar em Espaço Escolar 

 

DESCRIÇÃO: O projeto Pedalar em Espaço Escolar consiste numa atividade para as crianças do 1º ciclo do ensino básico, que 

decorrerá no horário das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC), mais concretamente nas aulas de Atividade Física e 

Desportiva (AFD) e Atividade Lúdico-Expressiva, em que as crianças vão ter oportunidade de poder aprender a andar de bicicleta 

dentro do espaço escolar. Para as crianças que já souberem andar de bicicleta, a intervenção será mais direcionada para o 

manejamento da bicicleta em situações reais. É um facto que as crianças têm a capacidade de assumir rapidamente novos 

comportamentos e de levar os seus familiares a também interiorizarem novas rotinas. Por essa razão, o projeto “Pedalar em espaço 

escolar” é uma oportunidade de permitirmos aos alunos do 1.º ciclo aprender a andar de bicicleta, na segurança que o contexto escolar 

proporciona, enquanto desenvolvem em paralelo, princípios de cidadania ativa em grupo, princípios esses que estão intrinsecamente 

relacionados com a melhoria da sensibilização para a mobilidade.  

 

OBJECTIVOS: Uma vez que as crianças têm uma capacidade enorme de sensibilização, o objetivo é, junto dos mais pequenos, 

ensinar os alunos a pedalar e incentivar os mais crescidos ao uso continuado da bicicleta. A segurança (individual e rodoviária), o 

civismo, o respeito pelo meio ambiente, a prática da atividade física e a promoção de um estilo de vida ativo e saudável, são princípios 

subjacentes à capacitação que se pretende promover. No fundo passa por relevar a deslocação em bicicleta como forma de 

mobilidade. 
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REGRAS DE FUNCIONAMENTO: No dia estipulado para a aula de pedalar em espaço escolar, as crianças que tiverem bicicleta 

própria devem levá-la para a escola de manhã, sendo que a bicicleta, bem como as proteções, devem estar devidamente 

identificadas. Uma vez que as aulas de pedalar em espaço escolar vão decorrer em horário de AEC (16H às 17H), serão os 

coordenadores de AAAF/CAF a receberem as bicicletas e a armazená-las no local já definido para cada uma das escolas. No final 

do dia, a bicicleta terá de ser levada de volta. 

 

 

Projeto: Hortas e Compostagem na Escola 

 

DESCRIÇÃO: Em articulação com os refeitórios escolares tem-se vindo a promover o cultivo de produtos agrícolas para consumo 

das crianças e a compostagem nas escolas. O processo divide-se em três níveis de intervenção humana: as equipas de cozinha, as 

brigadas de higiene urbana e os monitores com as crianças. Recorrendo aos desperdícios de cascas de fruta e legumes das confeções 

diárias e à matéria orgânica recolhida nas ruas, cada escola realiza o seu processo de compostagem, utilizando os compostores 

cedidos em 2018 pela Câmara Municipal de Lisboa (CML). Este processo acelera a decomposição de matérias orgânicas e tem como 

principal objetivo enriquecer o solo com nutrientes, substituindo as habituais substâncias químicas por uma matéria amiga do ambiente 

e sem custos diretos. Atualmente consegue-se produzir aproximadamente 1 m3 de composto orgânico por escola e por ano letivo. 
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OBJECTIVOS: As hortas escolares são um projeto em constante desenvolvimento, direcionado para a educação ambiental. Através 

deste, as crianças exploram a sua relação com a natureza e os impactos que as suas ações podem causar a nível ecológico. É aqui 

que este projeto se insere, ao aproximar as crianças da realidade da cadeia alimentar, fazendo com que as mesmas criem hábitos 

sustentáveis e ecologicamente corretos. A produção de alimentos que complementam a ementa escolar consolida ao mesmo tempo 

os conhecimentos a respeito de conteúdos relacionados com o ambiente e a alimentação. 

O projeto “Hortas e Compostagem na Escola” apresenta-se como um ciclo, através do aproveitamento dos desperdícios de cascas 

de fruta e legumes das confeções elaboradas no próprio refeitório da escola/ jardim de infância e as folhas secas e os produtos 

orgânicos recolhidos pela Higiene Urbana. Neste último caso, a Divisão de Higiene Urbana e Espaços Verdes coloca semanalmente 

todos os desperdícios biodegradáveis num contentor previamente instalado nas escolas. Desse contentor os monitores e as 

crianças vão preenchendo os compostores com esse subproduto da limpeza da freguesia e os desperdícios dos refeitórios.  Estas 

ações, por sua vez, melhoram o solo das hortas e potenciam o desenvolvimento dos cultivos de forma a estarem, novamente, nos 

pratos dos alunos. 
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