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AEC 
EB ARCO-ÍRIS 

HÁBITOS E TRADIÇÕES DE PORTUGAL E DO MUNDO – 3 de outubro até dia 11 de novembro 

 
PAÍS / TEMA 

 
ÁREA A 

TRABALHAR 

 
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

 
OBJETIVOS GERAIS 

 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Portugal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dança 

Realização do trabalho coreográfico: 

“O Bailinho da Madeira”. 

- Audição da música.  

- Aprendizagem da letra da música;  

- Conhecimento e consciencialização 

do ritmo com a ajuda de instrumentos 

de percussão, como o Tambor.  

- Aprendizagem dos passos base.  

- Elaboração do Trabalho 

Coreográfico.  

- Captação de imagem. 

- Consciencialização da 

cultura folclórica do nosso 

país.  

- Ampliar conhecimento da 

história referente ao 

trabalho coreográfico 

selecionado: origem do 

“Bailinho da Madeira”.  

 

- Trabalho em equipa;  

- Interiorização dos ritmos e 

compassos de tempo mais 

usados no Folclore 

Português. 

- Aprendizagem das 

diferentes dinâmicas e 

velocidades dos passos 

através das diferentes frases 

de movimento; 

- Trabalho a pares e em 

grupo.  

- Incentivo às crianças a uma 

maior comunicação e à sua 

desinibição. 
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Portugal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gastronomia 

Realização de um livro de receitas 

gigante, elaborado com pratos típicos 

portugueses:  

- Pesquisa dos pratos típicos 

portugueses mais conhecidos a nível 

mundial. 

- Conhecimento da história referente 

a cada prato.  

- Trabalho em colaboração com os 

encarregados de educação: 

Elaboração gastronómica das 

receitas em casa e captação 

fotográfica do momento. 

- Construção e composição material 

do livro. 

- Consciencialização da 

cultura gastronómica de 

Portugal.  

- Ampliação do 

conhecimento da história e 

origem referente a cada 

prato.  

- Promover o envolvimento 

dos alunos em todas as 

atividades de culinária 

realizadas em casa. 

- Desenvolver as noções de 

higiene, hábitos e atitudes 

durante as refeições. 

▪ - Valorizar a cultura 

gastronómica do nosso país.  

▪ - Desenvolver a importância 

do aproveitamento de todos 

os alimentos e de uma 

alimentação saudável com 

alimentos produzidos em 

solo português. 

▪ - Proporcionar a descoberta 

de sabores e texturas. 

- Propiciar o 

desenvolvimento cultural e a 

estimulação dos sentidos. 

mailto:geral@jf-olivais.pt


 
 

FREGUESIA DE OLIVAIS 

 

____________________________________________________________________________________________________ 

Contribuinte: 507 00 14 60 – Rua General Silva Freire, Lote C, 1849-029 Olivais, Lisboa – Telefone 218540690 – Fax 218520687 – E-mail: geral@jf-olivais.pt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datas 

Comemorativas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dia Mundial da 

Música 

Pesquisa sobre os artistas 

portugueses mais destacados a nível 

mundial e correspondentes hits com 

mais sucesso e elaboração de uma 

lista com as músicas. Escolha, por 

parte dos alunos, de uma das 

músicas presentes na lista para a 

aprendizagem da letra e melodia.  

- Ampliação do 

conhecimento sobre os 

grandes artistas 

portugueses, no estudo da 

sua vida e obra, 

- Incentivo à audição e 

partilha da música nacional. 

- Valorização da música e 

cultura do nosso país. 

 

- Apuramento das noções 

rítmicas e melódica.  

- Trabalho de memória.  

- Melhoramento da audição 

musical.  

- Incentivo ao uso e à 

valorização da música 

nacional. 

- Conhecimento e 

aprendizagem de como 

colocar a voz nos diferentes 

tons.  

Dia Mundial da 

Alimentação 

 

- Visita de uma nutricionista à escola 

para fornecer uma palestra sobre a 

Alimentação Saudável.  

- Jogo: Quiz de Perguntas Sobre a 

Alimentação Saudável.  

 

- Aprendizagem e 

interiorização dos diversos 

benefícios de uma 

alimentação saudável. 

- Prevenção a doenças 

como: obesidade, 

colesterol, etc.  

- Consciencialização da 

importância de uma 

alimentação saudável, 

variada, equilibrada e os 

seus benefícios. 
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Datas 

Comemorativas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dia Mundial 

Combate ao 

Bullying 

Realização de uma curta-metragem 

no âmbito do Dia Mundial de 

Combate ao Bullying, em 

colaboração com a Escola Básica 

Adriano Correia de Oliveira. A 

gravação será feita ao longo do mês 

para a sua posterior apresentação ao 

pessoal docente e não docente do 1º 

Ciclo, assim como a todos os alunos. 

- Sensibilizar as crianças de 

forma a reduzir ao máximo 

situações de agressão 

física ou verbal, tanto 

dentro como fora da escola.  

- Incentivo à educação sem 

agressão através do 

diálogo e da comunicação.  

 

Prevenir comportamentos 

abusivos e agressivos por 

parte dos alunos, não só na 

escola como também na vida 

cotidiana.  

Aprender que é possível 

argumentar sem gritar e 

agredir.  

Aprender a canalizar as 

frustrações através do 

diálogo e a resolução dos 

problemas de forma pacífica.  

Dia da Biblioteca 

Escolar 

Visita à biblioteca escolar, para a 

realização da hora do conto: leitura 

de uma obra infantil escolhida pelos 

alunos.  

Debate sobre a história.  

Realização da representação gráfica 

da história através de desenhos.  

 

- Incentivo à leitura habitual 

como parte do cotidiano;  

- Consciencialização dos 

diversos benefícios da 

leitura na nossa saúde 

mental e desenvolvimento 

pessoal. 

- Conhecimento de autores 

portugueses como Sophia de 

Mello Breyner através da 

pesquisa da sua vida e obra.  

- Aprender a dividir o tempo 

entre os aparelhos 

eletrónicos e os livros.  

- Consciencialização de que 

os aparelhos eletrónicos 

como telemóveis, tablets e 
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Datas 

Comemorativas 

 
 
 
 

computador também podem 

ser utilizados para a leitura.  

 

Halloween 

 

 - Realização de atividades 

relacionadas com o Halloween: 

conhecer a história e a origem desta 

festividade e de que forma é 

habitualmente festejada não só em 

Portugal como também em outros 

países do mundo.  

- Decoração de abóboras em papel. 

- Visualização do filme “Coco”.  

 

 

 

 

 

- Criar um vínculo próximo 

entre as crianças e as 

festividades com origem em 

outros países do mundo 

onde esta festividade é 

celebrada de forma 

grandiosa.  

- Conhecer a história de 

outras culturas. 

- Consciencialização da 

Globalização: todos vivemos 

no mesmo mundo.  

- Enriquecimento do 

desenvolvimento pessoal 

através do conhecimento de 

outras culturas, de outros 

hábitos e tradições.  

- Conhecer de que forma é 

celebrado o Halloween em 

outras partes do mundo. 
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Projetos a 

desenvolver ao 

longo do ano letivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projeto Pedalar em 

Espaço Escolar 

Projeto que consiste numa atividade, 

a decorrer no horário das Atividades 

de Enriquecimento Curricular (AEC), 

mais concretamente nas aulas de 

Atividade Física e Desportiva (AFD) e 

Atividade Lúdico-Expressiva, (de 

acordo com a planificação) em que 

as crianças vão ter oportunidade de 

aprender a andar de bicicleta. Para 

as crianças que já souberem andar 

de bicicleta, a intervenção será mais 

direcionada para o manejamento da 

bicicleta em situações reais. No dia 

estipulado para a aula de pedalar em 

espaço escolar, as crianças que 

tiverem bicicleta própria devem trazê-

la para a escola de manhã, sendo 

que a bicicleta, bem como as 

proteções, devem estar devidamente 

identificadas. 

- Incentivo ao uso da 

bicicleta como meio de 

transporte sustentável.  

- Aprendizagem e melhoria 

por parte dos alunos no uso 

da bicicleta.  

- Implementação dos meios 

necessários para um uso 

seguro da bicicleta.  

- Aprendizagem e 

interiorização de alguns 

sinais de trânsito.  

- Aprender a pedalar de 

forma correta.  

- Aprender a seguir um 

caminho determinado 

durante a realização dos 

circuitos.  

- Sensibilização e ajuda ao 

próximo. 

- Interiorização dos 

benefícios do uso da 

bicicleta como meio de 

transporte sustentável: tanto 

para o planeta como para a 

saúde dos seres humanos.  
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Projetos a 

desenvolver ao 

longo do ano letivo 

 

Hortas e 

Compostagem na 

Escola 

- Apanhar as ervas daninhas 

- Sachar a terra para entrar oxigénio 

- Semear/plantar  

- Regar 

- Apanhar as folhas secas e colocar 

no compostor 

 

- Exploração da 

sensibilidade das crianças 

para com a natureza. 

- Incentivo de uma 

alimentação saudável 

através da produção dos 

próprios alimentos. 

 

- Criar proximidade entre as 

crianças e a natureza 

atribuindo às mesmas a 

responsabilidade do cuidado 

da horta que terá como 

resultado a produção dos 

alimentos que podemos vir a 

consumir no refeitório 

escolar. 

- Incentivo a uma 

alimentação saudável e 

variada integrando os 

produtos plantados na horta 

nas refeições habituais. 

Promover a economia 

circular. 
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