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AEC 
EB Adriano Correia de 

Oliveira 
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 
 
 
 
 

Artesanato 

Alunos fazem com massa modelar 

“ovos Pêssankas”, que simboliza a 

paz e a vida. 

Pintar e decoras os ovos. 

Conhecer melhor a cultura 

e artesanato Ucraniano. 

Partilha e entreajuda entre 

os alunos, de modo a todos 

conseguirem realizar a 

tarefa. 

Atividades 

Desportivas 

Jogar vários jogos tradicionais 

Ucranianos, tais como, vichibali, 

elástico, amarelinho, boiardos, 

anelzinho, jogo das setas, entre 

outros. 

Conhecer os jogos 

tradicionais Ucranianos. 

Trabalhar em equipa, 

coordenação entre todos. 

 
 

Datas 

Comemorativas 

Dia Internacional 

dos Direitos da 

Criança (dia do 

pijama) 

Os alunos irão elaborar uma lista 

sobre os seus direitos enquanto 

crianças. Festa temática do Dia do 

Pijama. 

Construção de uma lista 

dos direitos da criança. 

Eleição do “Melhor Pijama”. 

Consciencialização dos 

alunos acerca dos seus 

direitos. 
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Datas 

Comemorativas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projetos a 

desenvolver ao 

longo do ano letivo 

 

Natal 

Atividades alusivas ao Natal 

Decoração da sala de aula. 

Preparação da festa de Natal. 

Preparação para o Natal, 

com decoração das salas 

de aula, tais como, árvores 

de Natal, bolas de Natal, 

fitas decorativas, etc. 

Ensaios para a festa de 

Natal. 

Trabalhar em equipa, 

coordenação entre todos. 

Apresentação de trabalhos 

durante a festa de Natal. 

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, 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 

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. 

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. 
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tiverem bicicleta própria devem levá-

la para a escola de manhã, sendo 

que a bicicleta, bem como as 

proteções, devem estar devidamente 

identificadas. 

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 

sustentáveis e 

ecologicamente corretos. 
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