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AEC 
EB Paulino Montez 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Bandeira 

 

As diferentes turmas trabalharão, de 

uma forma abstrata, a bandeira 

Nacional, cada aluno fará uma folha 

pintada de cor vermelha ou de cor 

verde com os respetivos nomes e 

turma. Posteriormente, os alunos vão 

juntar o trabalho feito, elaborando 

uma bandeira abstrata colocando-as 

nas portas das salas de aulas. 

Conhecer a bandeira 

portuguesa. 

Trabalhando esta área, o 

objetivo passa pelos alunos 

poderem conhecer mais 

sobre a bandeira 

portuguesa, enriquecendo 

assim a sua cultura 

portuguesa. 

Hino 

 

O Hino nacional português será 

elaborado em papel, sendo 

simultaneamente explicado o seu 

significado, historicamente falando, e 

em seguida praticado com os alunos. 

Conhecer o Hino Português 

e entender toda a história 

que o mesmo acarreta. 

Trabalhar a cultura e a 

história do país, a escrita, a 

área musical e interpretação.  
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Portugal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Datas 

Comemorativas 

Instrumentos 

Musicais  

 

Guitarra portuguesa; 

Gaita de beiços; 

Maracas; 

Adufe; 

 

Os alunos vão produzir estes 

instrumentos musicais com materiais 

recicláveis conseguidos pelos 

mesmos. 

 

Conhecer mais sobre a arte 

musical e sobre os próprios 

instrumentos. Utilizar os 

materiais recicláveis 

disponíveis para poder 

recriar o instrumento o mais 

parecido possível a nível 

visual e sonoro. 

Trabalhar diferentes 

materiais e técnicas, com 

vista a um conhecimento 

mais alargado sobre algo 

que faz parte da música 

tradicional portuguesa. 

Dia Mundial da 

Música: Construção 

de Instrumentos 

musicais e canções 

 

Os alunos construirão os seus 

próprios instrumentos, a partir de 

materiais reciclados, e farão uma 

composição musical original ou de 

uma melodia já existente, utilizando 

os instrumentos construídos.  

Construção de 

instrumentos a partir de 

materiais reciclados. 

Trabalhar os diferentes 

sons que podem ser 

produzidos a partir desse 

objeto. 

Noções rítmicas e 

melódicas. Apurar o ouvido 

para escutar os sons 

reproduzidos.  
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Datas 

Comemorativas 

 
 
 
 

 

Dia Mundial da 

Alimentação:  

 

Dia 16 de Outubro 

Semana de 10 a 14 

de outubro. 

 

 

Criar uma roda dos alimentos com 

base na horta escolar; 

 A atividade será feita no dia previsto 

para cada turma ir à horta, iniciando-

se um pequeno debate com os 

alunos, pedindo a opinião dos 

mesmos em relação ao tema da 

alimentação, fundamentando as 

opiniões dos mesmos com a roda 

dos alimentos. 

Instigar os alunos à forma 

mais adequada de 

alimentação, de forma a 

ganharem bons hábitos 

alimentares e transmitirem 

esses bons hábitos para os 

seus meios familiares;  

Criar o debate em prol da 

opinião e voz das crianças. 

Consciencialização dos 

alunos para a importância de 

uma alimentação saudável. 

Alertar para as complicações 

que podem advir dos maus 

hábitos alimentares e ajudar 

na compreensão da 

importância do equilíbrio 

alimentar; 

 

Dia Mundial do 

Combate ao 

Bullying 

 

Dia 20 de Outubro 

No Dia Mundial do Combate ao 

Bullying, serão elaborados teatros 

com o terceiro e quarto ano, 

retratando exemplos de situações 

possíveis de Bullying em meio 

escolar. Estes teatros serão 

apresentados aos colegas de 

primeiro e segundo ano. 

 

Alertar todos os alunos 

para determinadas 

situações de violência e 

sensibilizar para a forma 

mais correta de agir nestas 

situações. 

Prevenir comportamentos e 

atos de agressividade entre 

os alunos, e instigar a que 

estas situações não lhes 

passem despercebidas. 
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Datas 

Comemorativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dia da Biblioteca 

Escolar 

 

Dia 24 de Outubro 

 

Semana de 24 a 28 

de outubro 

 

 

A atividade passará pela ida de duas 

turmas por dia à biblioteca da escola, 

com a finalidade de escolher um livro 

para ser trabalhado com o professor 

de ALE. Elaboração de um Quiz com 

base no livro trabalhado.  

 

 

 

Importância da leitura e da 

interpretação, pois existem 

muitas crianças que leem, 

mas no fundo não 

entendem muitas vezes a 

mensagem importante que 

o livro pretende transmitir.  

 

Instigar à importância da 

leitura e à compreensão da 

mesma, para entenderem o 

que é nela dito.  

 

 

 

 

 

Dia Mundial da 

poupança: 

Dia 31 de Outubro 

   

Incentivo à poupança 

de água, 

 

Os professores irão trabalhar as 

diversas formas de poupança, entre 

as quais de recursos naturais (como 

o da água) associando o tema à 

catástrofe que vivemos devido à falta 

de chuvas. 

 

Os benefícios que certas 

contenções podem implicar 

no nosso futuro e o bom 

aproveitamento que 

podemos fazer dos 

recursos que nos são 

disponibilizados. 

 

Consciencialização e 

explicação da situação que 

vivemos associando dessa 

forma a poupança aos 

hábitos mais saudáveis para 

o meio ambiente. 

 

 

 

 

 

Projeto que consiste numa atividade, 

a decorrer no horário das Atividades 

de Enriquecimento Curricular (AEC), 

A segurança (individual e 

rodoviária), o civismo, o 

respeito pelo meio 

ambiente, a prática da 

Uma vez que as crianças 

têm uma capacidade enorme 

de sensibilização, o objetivo 

é, junto dos mais pequenos, 
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Projetos a 

desenvolver ao 

longo do ano letivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Projetos a 

desenvolver ao 

longo do ano letivo 

 

Projeto Pedalar em 

Espaço Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 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. 

atividade física e a 

promoção de um estilo de 

vida ativo e saudável, são 

princípios subjacentes à 

capacitação que se 

pretende promover. 

ensinar os alunos a pedalar 

e incentivar os mais 

crescidos ao uso continuado 

da bicicleta. 

Hortas e 

Compostagem na 

Escola 

Preparação da terra para as novas 

plantações 

Explorar a sua relação com 

a natureza e os impactos 

que as suas ações podem 

causar a nível ecológico.  

Aproximar as crianças da 

realidade da cadeia 

alimentar, fazendo com que 

as mesmas criem hábitos 
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 sustentáveis e 

ecologicamente corretos. 
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