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AEC 
EB Paulino Montez 

HÁBITOS E TRADIÇÕES DE PORTUGAL E DO MUNDO – 14 de novembro até dia 16 de dezembro de 2022 

 
PAÍS / TEMA 

 
ÁREA A 

TRABALHAR 

 
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

 
OBJETIVOS GERAIS 

 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ucrânia 
 
 
 
 

Bandeira 

 

Cada professor de ALE irá trabalhar, 

com as suas respetivas turmas, de 

uma forma abstrata utilizando 

materiais aleatórios para elaboração 

da bandeira da Ucrânia. 

 

Conhecer a bandeira 

ucraniana. 

Trabalhar a bandeira com o 

objetivo de os alunos poderem 

conhecer o significado e o 

simbolismo da bandeira da 

Ucrânia. 

Artesanato  

 

Cada professor de ALE irá trabalhar, 

com as suas turmas o artesanato 

ucraniano.  

 

Conhecer e procurar os 

diversos tipos de artesanato e 

entender toda a história que 

os mesmos acarretam. 

Trabalhar a cultura e a história 

do país, no que respeita à 

temática do seu artesanato.  
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Ucrânia  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Datas 

Comemorativas 

 
 
 
 

Gastronomia 

 

Pesquisa sobre gastronomia típica do 

país, neste caso da Ucrânia, com o 

objetivo da elaboração de um livro com 

diversos pratos típicos dos países. 

 

Conhecer e reconhecer a arte 

gastronómica dos pais 

comparando as diferenças de 

pais para pais. 

 

Trabalhar a pesquisa e 

enriquecer a cultura 

gastronómica, passo a passo. 

 

Cerimónia do Hastear 

das bandeiras 

14. Novembro de 2022 

 

  

Será realizado no recinto escolar, a 

cerimónia do hastear da bandeira 

portuguesa e ucraniana, elaborando 

desta forma um momento diferente, 

que será acompanhado pelo Hino dos 

dois países. 

 

Os alunos poderem conhecer 

um pouco sobre este 

momento célebre que faz 

parte da cultura de qualquer 

país. 

 

Promover a participação ativa 

em relação ao tema dos 

símbolos dos países, podendo 

assim dar-lhes a conhecer a 

importância que a bandeira e o 

hino de cada país acarretam. 

 

Dia Mundial da 

Criatividade: 

17. Novembro.2022 

 

As turmas farão um sorteio das 

diversas áreas artísticas possíveis, tais 

como, arte musical, arte plástica, arte 

teatral, entre outros.  

 

As turmas terão de trabalhar 

em conjunto para elaborarem 

o projeto mais criativo. 

 

Incentivar as turmas ao 

trabalho em conjunto e à 

importância da criatividade. 
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Datas 

Comemorativas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Dia internacional 

dos direitos das 

crianças: 

Dia Nacional do 

Pijama: 

20. Novembro.2022 

  

Elaboração de uma tenda gigante, 

onde num ambiente de magia é 

contada uma história relacionada com 

o tema. 

 

 

Ensinar aos alunos como 

devem agir em determinadas 

situações de violência, assim 

como salientar a importância 

do trabalho diário de um 

agente da autoridade. 

 

Prevenir comportamentos e 

respostas agressivas entre os 

alunos. 

Época festiva Natal e 

Ano Novo:  

 

Será elaborado em conjunto com o 

Caf, um FlashMob gravado em 

movimento, ilustrando o que é o Natal 

e o Ano Novo para a escola Paulino 

Montez e para todos os alunos que 

estão nesta escola. 

  

Realçando o trabalho em 

união com toda a escola, 

possibilitando aos alunos 

serem provenientes do que 

significa esta época festiva 

tão especial. 

A possibilidade de dar uma 

nova vida a materiais, executar 

partes artísticas criativas e 

impulsionar a dança, teatro e 

área musical. 
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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. 

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. 

Hortas e 

Compostagem na 

Escola 

Plantação de sementeiras (nabiças, 

couves, cebolas, coentros, etc). 

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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