
 
 

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 

AEC 
EB ARCO-ÍRIS 

HÁBITOS E TRADIÇÕES DE PORTUGAL E DO MUNDO – 14 de novembro até dia 16 de dezembro 

 
PAÍS / TEMA 

 
ÁREA A 

TRABALHAR 

 
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

 
OBJETIVOS GERAIS 

 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ucrânia 

 
 
 
 
 
 
 
 

Celebridades 

Nacionais 

- Pesquisa sobre a vida e obra de 

cinco pessoas importantes na história 

e cultura da Ucrânia. Exposição da 

informação recolhida, por parte dos 

alunos, em papel cenário ordenado 

por ordem cronológica com texto e 

fotos. Apresentação do trabalho 

realizado, por cada turma, ao resto 

da escola.  

- O trabalho será realizado em 

parceria com o Componente de 

Apoio à Familia. 

- Consciencialização e 

valorização da história e 

cultura do pais; 

- Ampliação de 

conhecimentos; 

- Conhecimento e 

valorização dos elementos 

ucrânianos destacados (ao 

longo da história) nas artes, 

ciências, política, entre 

outros;   

- Trabalho em equipa;  

- Maior sensiilização, por 

parte dos alunos, pela 

situação atual do pais; 

- Maior integração e 

participação dos alunos 

ucranianos;  

- Incentivo aos alunos para 

uma maior recolha de 

informação e conhecimento 

da cultura nacional da 

Ucrânia e de outros países, 

que não só Portugal.  
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Ucrânia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monumentos 

Históricos 

- Trabalho realizado em articulação 

com a Componente de Apoio à 

Família;  

- Elaboração, em maquete de cartão, 

de um monumento importante do 

país:  

    - Pesquisa sobre a história e 

origem do monumento escolhido; 

    - Consciencialização e 

compreensão dos fatores 

políticos/religiosos que inspiraram os 

artistas;  

 

- Valorização da arquitetura 

ucraniana; 

- Estudo e compreensão 

dos motivos que 

diferenciam o estilo 

arquitetónico da Ucrânia e 

da Europa Ocidental;  

- Interiorização das 

medidas criadas pela 

Unesco para a proteção do 

património arquitetónico 

colocado em perigo devido 

à guerra;  

▪  

▪ - Conhecimento e 

valorização da arquitetura do 

país; 

▪ - Compreensão dos motivos 

históricos que levou à 

construção de determinadas 

infraestruturas;  

▪ - Estudo, da vida e outras 

obras, dos artistas 

relacionados com a origem 

dos monumentos mais 

importantes da Ucrânia; 

▪ - Trabalho em equipa;  

▪ - Maior integração dos 

alunos Ucrânianos nas 

atividades; 

▪  

 

▪  
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Datas 

Comemorativas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dia da Lingua 

Gestual Portuguesa 

(dia 15 de 

Novembro) 

 

- Aprendizagem de diversas músicas 

em lingua gestual portuguesa;  

- Aprendizagem de diversas frases, 

utilizadas na vida cotidiana da 

criança, em lingua gestual 

portuguesa, como por exemplo:  

     - Bom dia;  

     - Como estás?; 

     - Obrigada. 

     - Gosto muito de ti.  

 - Sensibilização, por parte 

dos alunos, para com as 

pessoas com incapacidade 

auditiva e mudez para a 

sua inetgração na 

sociedade;  

- Aumento do bem-estar da 

comunidade; 

- Incremento dos valores e 

sensibilização, por parte dos 

alunos;  

- Desenvolvimento da 

habilidade de comunicação 

com as pessoas com 

incapacidade auditiva e 

mudez de forma a integrar 

essas pessoas na 

sociedade; 

Dia Universal dos 

Direitos da Criança 

(Dia do Pijama 21 

de Novembro) 

- Pesquisa, estudo e compreensão 

dos direitos das crianças;  

- Mega aula de dança: cantar e 

dançar em homenagem aos direitos 

universais das crianças: 

     - Aprendizagem da coreografia 

nacional do dia do pijama;  

 

- Consciencialização e 

valorização dos direitos das 

crianças; 

- Interiorização, de forma 

dinâmica e divertida, o 

conceito da educação 

respeituosa;  

- Compreensão, por parte 

dos alunos, a respeitar o 

próximo;  

- Consciencialização, por 

parte das crianças, dos 

próprios direitos;  

- Interiorização da ideia de 

que todas as crianças 

merecem ser felizes; 

- Mostrar às crianças que as 

suas opinões são tão válidas 

como as dos adultos e 

devem ser respeitadas;  

- Incentivo às crianças para 

que sintam à vontade na 
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Datas 

Comemorativas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Aprender a dizer e aceitar 

a palavra “não”, nos 

momentos adequados;  

- Valorização de valores 

como: respeito, carinho, 

amabilidade,  

partilha de pensamentos, 

opiniões e emoções; 

 

Dia Nacional de 

Criança com 

Deficiência 

(Dia 3 de 

Dezembro) 

- Elaboração de uma Gingana 

Inclusiva: 

    - Corrida com peso; 

    - Mimica;  

    - Jogo da cabra-cega;  

    - Brincadeira das sombras;  

    - Jogo do espelho;  

    - Vólei sentado 

    - Pintura com pincel na boca; 

    - Entre outros; 

- Incremento da 

sensibilização, por parte 

dos alunos, para com as 

crianças com deficiência;  

- Maior integração dos 

alunos com necessidades 

educativas especiais nas 

atividades desenvolvidas;  

- Estimulo da sensibilidade 

epicrítica ao discriminar textura, 

peso e dimensão;  

- Estimulo da motricidade, 

coordenação e sensibilidade 

tátil e gnósica; 

- Estimulo habilidade motora, 

coordenação olho-mão, noções 

de distância, direção, 

velocidade, espaço e força;  

- Estimulo dos membros 

superiores e inferiores;  

- Estimulo da audição; 

- Implementação das artes nas 

atividades para as crianças 

com deficiência; 
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Datas 

Comemorativas 

 
 
 
 

Festa de Natal 

 

 - Elaboração do teatro musical “O 

Natal Mágico do Olival Encantado” 

escrito por Azahara Martins:  

      - Trabalho em parceria com o 

Componente de Apoio à Familia para 

a posterior apresentação aos 

encarregados de educação e outros 

familiares;  

      - Realização da encenação da 

história, coreografias e aprendizagem 

das músicas; 

      - Ensaio da obra em horário 

curricular e horário de AEC e CAF; 

       

 

 

 

 

- Apresentação aos 

encarregados de educação 

da escola uma obra dirigida 

e produzida pelos próprios 

alunos;  

- Realização de uma única 

obra que conte com a 

participação de todos os 

alunos da escola;  

 

 

- Implementação da 

expressão dramática, 

música, canto e dança nas 

atividades realizadas pelos 

alunos para a sua 

apresentação em festas da 

escola;  

- Trabalho em equipa;  

- Desinibição dos alunos;  

- Socialização, por parte dos 

alunos, com os colegas da 

turma e das outras turmas; 

- Aumento da autoestima, 

criatividade e confiança; 

- Trabalho de memória e 

concentração; 

- Aumento do gosto pela 

leitura;  

- Melhora da dicção; 
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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.  

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 

 
 
 
 
 
 
 

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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