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AEC 
EB Santa Maria dos 

Olivais 
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 

Trabalhos manuais 

- Confeção de Ovos coloridos 

 

Os alunos reproduzirão, de forma 

adaptada e consoante os materiais 

disponíveis, os padrões e técnicas 

da cultura ucraniana. 

 

Conhecer e reconhecer a 

arte, neste caso, a nível 

manual, relacionada com 

as raízes ucranianas. 

 

Trabalhar diferentes 

materiais e técnicas. 

 

Gastronomia 

Sobremesa ucraniana 

Como a escola carece de muitos 

alunos com diversas nacionalidades, 

com o intuito de descobrir novas 

receitas, será pedido a um pai/mãe 

que traga uma sobremesa típica da 

Ucrânia para que seja servida ao 

lanche. 

Ensinar os alunos sobre a 

variedade de alimentos que 

existem, bem como os 

costumes alimentares de 

outro país. 

 

Dar a conhecer um prato 

típico de outro país. 
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Datas 

Comemorativas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dia Mundial do 

Origami:  

 

Mais do que um simples papel 

dobrado, o origami é um símbolo de 

paz. Para comemorar esta data as 

turmas vão aprender a fazer uma 

Pomba de papel. 

Manejo do papel em forma 

de Pomba da Paz 

Trabalhar técnicas distintas e 

não tão comuns para novas 

aprendizagens.  

Dia Mundial da 

Bondade (13 

novembro) 

Como estamos a abordar a Ucrânia e 

toda a situação que se vive no país, 

os alunos serão incentivados a 

escrever uma carta para as famílias 

que foram afetadas pela Guerra. 

 

Realização de um trabalho manual 

para os alunos entregarem no Centro 

de Dia. 

Consciencializar os alunos 

acerca do que se passa no 

mundo, e um simples 

obrigado, um belo sorriso 

ou um gesto carinhoso são 

pequenas ações que 

podem fazer toda a 

diferença. 

Sensibilização dos alunos 

para a importância das boas 

ações. 

Dia do Pijama e Dia 

Universal dos 

Direitos das 

Crianças  

(20 novembro) 

No dia Universal dos Direitos das 

Crianças vamos criar um Tribunal 

Escolar. Como por vezes os conflitos 

surgem, a criação do tribunal escolar 

vai servir para que os alunos tenham 

um espaço para conhecerem os seus 

direitos e aprenderem a resolver 

algumas situações de forma justa. 

O objetivo assenta em 

quatro pilares fundamentais 

relacionados com todos os 

direitos das crianças: a não 

discriminação, o interesse 

superior da criança, a 

sobrevivência e 

Dar voz às crianças e 

esclarecer os direitos que as 

crianças possuem.  
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Datas 

Comemorativas 

 
 
 
 
 
 
 

Projetos a 

desenvolver ao 

longo do ano letivo 

 

desenvolvimento e a 

opinião da criança. 

Dia Mundial da 

Ciência 

(24 novembro) 

Para comemorar o Dia Mundial da 

Ciência, realizar-se-ão algumas 

experiências com as diversas turmas: 

-Tornado 

-Estrela mágica 

Neste dia realizam-se 

várias atividades, onde se 

tenta despertar o interesse 

pela ciência nos alunos, 

com a realização de 

experiências. 

Despertar o interesse pela 

ciência. 

Semana do Natal 

(12 a 16 dezembro) 

Semana dedicada à época natalícia. 

 

Festa de final de período 

Realização de enfeites e 

decoração da escola 

relacionada com a época 

do Natal. 

Trabalhar o tema do 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 

A segurança (individual e 

rodoviária), o civismo, o 

respeito pelo meio 

ambiente, a prática da 

atividade física e a 

promoção de um estilo de 

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 
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Projetos a 

desenvolver ao 

longo do ano letivo 

 

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. 

vida ativo e saudável, são 

princípios subjacentes à 

capacitação que se 

pretende promover. 

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 

sustentáveis e 

ecologicamente corretos. 
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