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AEC 
EB Sarah Afonso 

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 

- Pysanka (ovos coloridos pintados à 

mão que simbolizam a vida, a saúde e a 

prosperidade); 

 

- Mótanka (bonecas de pano que 

simbolizavam as ligações entre as 

gerações); 

 

Cada turma irá elaborar as suas 

“pysankas” que são os ovos pintados 

tradicionais da Ucrânia através de tintas 

variadas e outros materiais e também as 

“mótankas” que são as bonecas de pano 

muito características através do 

processo de enrolar vários tecidos. 

 

 

 

Dar a conhecer através do 

artesanato a história da 

Ucrânia enquanto país e 

também a sua cultura. 

 

Dar a conhecer os 

antepassados e as raízes 

culturais do país. 

 

 

 

Possibilitar aos alunos 

desenvolver as suas 

habilidades manuais e expandir 

a sua criatividade. 

 

Despertar o gosto pelos 

trabalhos manuais e 

tradicionais. 
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Ucrânia 

 
Folclore 

-  Confecção de coroas de flores típicas 

do folclore ucraniano. 

 

As turmas irão elaborar, com os seus 

professores, as coroas de flores 

tipicamente usadas no folclore ucraniano 

para posteriormente apresentação de 

uma dança típica. 

 

Permitir aos alunos ter 

contacto com uma cultura 

nova e assim perceber as 

suas diferenças. 

 

Dar a conhecer uma tradição 

típica do país em questão. 

Divulgar a cultura e as 

tradições do país. 

 

Estimular o contacto com 

diferentes materiais de 

trabalhos manuais. 

 
 
 
 

 

 

 

Datas 

Comemorativas 

 
 
 
 

 

 

Dia Internacional dos 

Direitos da criança 

As diversas turmas realizarão um 

estendal dos diretos, onde cada aluno 

poderá refletir sobre os seus próprios 

direitos e debater sobre eles com a 

turma. 

Também vão aprender a música e a 

coreografia em conjunto com a 

AAAF/CAF, a música da “missão 

pijama”. 

Permitir que os alunos 

conheçam os seus direitos e 

reflitam sobre eles. 

 

Desenvolver o espírito crítico 

dos alunos em relação ao seu 

papel no Mundo e na 

sociedade. 

Consciencializar e alertar os 

alunos e encarregados de 

educação para o tema. 

Dia Internacional da 

pessoa com 

deficiência  

 

Cada turma irá elaborar a sua “caixa dos 

sentidos” e realizar alguns jogos 

sensoriais para que todos possam 

experienciar os variados sentidos e 

principalmente a falta deles. 

Estimular a compreensão, 

entre ajuda e reflexão sobre a 

temática. 

 

Mobilizar os alunos para a 

defesa da dignidade, dos 

direitos e do bem-estar das 

Promover uma maior 

compreensão por parte dos 

alunos e da comunidade 

escolar em relação ao tema. 

 

Estimular o diálogo e a reflexão 

de todos no espaço escolar 
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Datas 

Comemorativas 

 
 
 

pessoas com qualquer tipo de 

deficiência. 

para que possam adotar um 

comportamento melhor na 

escola e consequentemente na 

sociedade. 

Natal 

Celebração de uma festa AAA/CAF e 

AEC de Natal com toda a comunidade 

escolar com o intuito de demonstrar o 

trabalho desenvolvido ao longo do 1º 

período, tanto dentro da temática anual 

como também alusiva à época natalícia. 

Celebração da data 

comemorativa alusiva à 

época. 

Reforçar a importância de 

trazer de volta os pais e 

encarregados de educação à 

escola. 

 
 
 
 
 

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 

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. 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 

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. 

Hortas e 

Compostagem na 

Escola  

Plantação de produtos hortícolas 

(nabiças, couves, cebola, 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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