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AEC 
EB Alice Vieira 

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 
 
 
 
 

Trajes 

Elaboração de coroas de flores e outros 

acessórios. 

Em articulação com o CAF, será 

produzido um traje típico da Ucrânia. 

Dar a conhecer as tradições 

do país, mais especificamente 

em termos de vestimentas.  

Trabalhar diferentes técnicas, 

materiais e desenvolver o 

espírito de grupo e entreajuda. 

 

 

 

Jogos Tradicionais 

 

 

 

 

 

Durante as aulas de ALE e AFD, serão 

experimentados vários jogos tradicionais 

ucranianos: 

- Slovo: os alunos vão dizendo, em roda 

e sem repetir, palavras começadas pela 

mesma letra. 

- Jogo dos 5 nomes: é uma variação da 

batata quente – os alunos têm de passar 

a bola e, quem a tem em sua posse, terá 

de responder a uma pergunta e passar o 

objeto o mais rapidamente possível. 

Celebrar e participar em jogos 

tradicionais do país, enquanto 

se divertem. 

Desenvolver o espírito de 

equipa e entreajuda. Valorizar a 

cultura de diversos países.   
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- Gato Cego: os alunos escolhem um 

jogador para estar vendado (esse será o 

gato cego) e outro para ser o rato. O 

objetivo é o gato encontrar o rato, 

enquanto os outros alunos o tentam 

distrair. 

- Amarelinha: equivalente ao jogo da 

macaca. 

- Koldúntchiki: é uma variante do jogo 

das apanhadas: a pessoa que está a 

“apanhar” corre atrás dos “fugitivos”, 

tentando tocar-lhes. Quando estes são 

apanhados, ficam imóveis de braços 

estendido, ao lado do corpo, podendo 

ser salvos pelos colegas que ainda não 

foram apanhados (a pessoa que está a 

“capturar” tem de tentar afastar os 

colegas que estão livres para salvar o 

que foi apreendido). 
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Datas 

Comemorativas 

 

 
 

 

 

 

 

São Martinho 

Em articulação com a Escola e o CAF, 

será realizado um magusto para os 

professores e alunos. 

Prolongar tradições 

portuguesas e costumes 

gastronómicos sazonais. 

Promover as atividades em 

parceria, assim como as 

relações profissionais entre as 

áreas curriculares e 

extracurriculares. 

Dia Nacional da 

Língua Gestual 

Os alunos terão várias atividades, entre 

as quais aprenderem: 

- Várias frases sugeridas por eles; 

- Uma música em língua gestual; 

- Como se gesticula o seu nome. 

 

Desenvolver e estimular 

novas capacidades 

linguísticas. 

Sensibilização para as 

diferenças que existem na 

sociedade – neste caso 

específico, linguísticas e 

auditivas - e métodos de 

integração das mesmas. 

 

Dia internacional 

dos direitos da 

criança 

(Dia do pijama) 

Os alunos farão um mural ilustrando os 

direitos das crianças.  

As crianças terão a atividade do dia do 

pijama, que consiste também em cantar 

e dançar uma música. 

Consciencializar os alunos 

para a importância de se ser 

criança e os benefícios das 

suas faixas etárias. 

Respeitarem o seu espaço, 

sem se esquecerem que os 

colegas existem e devem ser 

respeitados também. Isto é, tal 

como existem os direitos, 

devem ser tidos em conta ainda 

os deveres.  
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Datas 

Comemorativas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Dia de Combate ao 

Bullying 

e  

Dia da Deficiência 

- Esclarecimento sobre os temas em 

questão (o que são, qual a importância 

de sabermos mais sobre eles, etc.) 

- Visualização de um vídeo sobre cada 

um; 

- Exercícios de simulação sobre como 

devem proceder quando se deparam 

com comportamentos violentos ou 

pessoas com incapacidades em 

situações diárias. 

Desenvolver ferramentas para 

agir em determinadas 

situações sem recorrerem à 

violência, assim como 

fortalecer o respeito e 

entreajuda, abraçando a 

diversidade ao invés de a 

rejeitar. 

Reduzir as respostas 

agressivas entre os alunos. 

Promover a sensibilização para 

as diferenças que existem na 

sociedade e métodos de 

integração das mesmas. 

 

Festa de Final do 

Período 

Esta será a celebração do último dia do 

período: os alunos apresentarão alguns 

projetos que desenvolveram durante o 

ano (músicas, danças, etc) durante as 

AEC, assim como apresentações 

alusivas à temática natalícia. 

Festejar as atividades 

desenvolvidas durante o 1º 

período e o envolvimento dos 

alunos nas mesmas. 

Desenvolver o sentido de 

responsabilidade e orgulho em 

apresentar os projetos a que se 

propõem.  
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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, 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 

 

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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proteções, devem estar devidamente 

identificadas. 

Hortas e 

Compostagem na 

Escola 

Plantação de ervas de cheiro, tais 

como manjericão, salsa, coentros 

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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