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AEC - EB Adriano 
Correia de Oliveira 

HÁBITOS E TRADIÇÕES DE PORTUGAL E DO MUNDO – 3 de janeiro até dia 15 de fevereiro de 2023 

 
PAÍS / TEMA 

 
ÁREA A 

TRABALHAR 

 
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

 
OBJETIVOS GERAIS 

 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

França 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lendas 

“O Ouro das Fadas” 

 

Leitura de conto conhecido de França 

e exploração de um mapa tesouro na 

escola imaginativo para uma 

aventura escolar. 

Conhecer melhor a cultura 

francesa através do conto 

de uma lenda. 

Exploração de uma lenda 

conhecida em frança com o 

objetivo de transmitir as 

tradições deste país a ser 

trabalhado; 

Trabalhar imaginações da 

lenda como objetivo de criar 

capacidade de resolver 

situações e criando 

possibilidades de lidar com o 

desconhecido. 

Gastronomia 

Confeção de doces típicos de França 

 

Durante o tema, confecionaremos o 

doce Créme Brulée, Tarte Tatin e 

Croissants com doce de ovo/cacau. 

Conhecer a gastronomia 

típica francesa. 

Dar a conhecer com a 

preparação/confeção e 

degustação de pratos/doces 

típicos do país a desenvolver 

de forma a identificar os 

diferentes tipos de sabores.   
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Datas 

Comemorativas 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dia de Reis 

Os alunos construirão as suas coroas 

através da utilização de cartolinas e 

materiais recicláveis.  

Construção de coroas a 

partir de cartolinas e 

materiais reciclados.  

Construção e moldagem de 

coroas alusivas ao Dia de 

Reis.  

Dia Internacional do 

Obrigado 

 

Criação de tarefas e trabalhos onde 

serão valorizados o agradecimento. 

Ensinar os alunos a 

agradecer e valorizar as 

suas boas atitudes. 

Consciencialização da 

importância de agradecer e 

retribuir o que nos dão de 

bom. 

Dia Internacional da 

Educação 

No Dia Internacional da Educação, 

iremos deslocar-nos à biblioteca da 

escola, com o fim de fomentar o 

gosto por livros e respetiva leitura. 

Educar os alunos a uma 

boa prática de leitura, 

assim como estimar o 

contato com os livros. 

Incentivar os vários tipos de 

leitura. Preservar e 

conservar os livros. 

Dia do Amigo 

Elaboração de uma caixa de amizade 

e de cartas que simbolizem a 

amizade entre crianças. 

Incentivar o bom 

relacionamento entre as 

crianças ao promover 

relações interpessoais. 

Desenvolver os afetos e 

fomentar a criatividade das 

crianças. 
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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 

proteções, devem estar devidamente 

identificadas. 

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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Projetos a 

desenvolver ao 

longo do ano letivo 

 

Hortas e 

Compostagem na 

Escola 

(Remoção de ervas daninhas; 

Remexer e sachar a terra de forma a 

semear os legumes da época; 

Rega diária de horta e árvores de fruto; 

Colheita de legumes para o refeitório 

escolar.) 

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. 

Eu digo não ao 

plástico 

Elaboração de debates e jogos 

lúdicos para promover o 

conhecimento das cores dos 

ecopontos e quais os materiais que 

devem ser colocados em cada um. 

Reduzir a utilização do 

plástico em meio escolar. 

Promover uma missão 

ambiental junto das crianças 

e da população em geral; 

Recorrer a alternativas mais 

sustentáveis; 

Promover, motivar e 

incentivar as crianças a 

fazerem reciclagem. 

Missão zero 

desperdício 

alimentar 

Acompanhar o desperdício diário, 

analisando os seus motivos e 

trabalhando em estratégias que 

promovam a sua eliminação. 

Sensibilizar as crianças 

todos os dias para o 

combate ao desperdício 

alimentar. 

Motivar as crianças a comer 

e a alimentarem-se bem ao 

reconhecerem os alimentos 

que fazem bem à sua saúde. 

 

 

mailto:geral@jf-olivais.pt

