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 AEC - EB Arco-Íris HÁBITOS E TRADIÇÕES DE PORTUGAL E DO MUNDO – 3 de janeiro a 15 de fevereiro de 2023 

 
PAÍS / TEMA 

 
ÁREA A 

TRABALHAR 

 
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

 
OBJETIVOS GERAIS 

 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

França 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cultura e Costumes 

- Elaboração, em papel cenário, de uma 

linha cronológica do tempo com os 

acontecimentos históricos mais 

relevantes para o país e os artistas mais 

reconhecidos na pintura, na escultura e 

na arquitetura;  

- Pesquisa sobre a vida e obra dos 

artistas franceses mais destacados na 

pintura e escultura;  

- Encenação teatral de um excerto de 

uma obra reconhecida a nível mundial (a 

escolher pelos alunos);  

- Aprendizagem dos passos base dos 

estilos de dança com mais importância 

no país: Can-Can e Ballet; 

- Consciencialização e 

valorização da história e 

cultura do país; 

 

- Ampliar o leque de 

conhecimentos; 

 - Interiorização e conhecimento 

dos conceitos artísticos e 

estilos que caracterizam o país;  

- Incentivo à pesquisa pelo 

conhecimento da cultura 

europeia;  

- Trabalhar a expressividade e 

criatividade;  

- Desenvolvimento e trabalho 

da capacidade mental;  

- Incremento da expressão 

dramática, música e dança nas 

Atividades de Enriquecimento 

Curricular;  

- Trabalho em equipa;  
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França 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Datas 

Comemorativas 

 
 
 
 
 

Monumentos 

Históricos 

- Trabalho realizado em parceria com o 

Componente de Apoio à Família;  

- Elaboração, em maquete de cartão, de 

um monumento importante do país:  

    - Pesquisa sobre a história e origem 

do monumento escolhido, vida e obra do 

artista, e elaboração de um cartaz de 

apresentação para expor junto ao 

monumento; 

     

 

- Valorização da arquitetura 

francesa;  

- Conhecimento das 

curiosidades acerca do 

monumento;  

- Consciencialização e 

compreensão dos fatores 

políticos/religiosos que 

inspiraram o artista; 

▪ - Conhecimento e valorização 

da arquitetura do país; 

▪ - Compreensão dos motivos 

históricos que levou à 

construção de determinadas 

infraestruturas;  

▪ - Estudo, da vida e outras 

obras, dos artistas relacionados 

com a origem de um dos 

monumentos mais destacados 

na Europa; 

▪ - Trabalho em equipa;  

 

Dia de Reis 

(6 de janeiro) 

 

 - Leitura sobre a lenda dos Reis Magos;  

- Visualização de um filme sobre os Reis 

Magos;  

 - Conhecimento da história 

dos Reis Magos e qual a sua 

importância no nosso país;  

-  Transmissão de 

conhecimentos relacionados 

com a cultura popular, 

historicamente tão relevantes;  

Dia Internacional do 

Obrigado 

(11 de janeiro) 

- Elaboração, em colaboração com o 

AAAF/CAF de uma árvore (em cartão) 

com mensagens de agradecimento e 

imagens elaboradas pelas crianças;   

- Reflexão sobre a 

importância da gratidão na 

nossa vida;  

- Consciencialização e 

valorização da importância de 

uma boa comunicação entre 

- Reflexão sobre os motivos de 

felicidade existentes na vida 

das crianças;  

- Incentivo a uma educação 

com base no respeito; 
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Datas 

Comemorativas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

alunos e professores: para a 

correta resolução de 

eventuais problemas.  

- Incentivo à demonstração de 

afeto e carinho para com os 

entes queridos de cada criança, 

como símbolo de gratidão;  

Dia Nacional da 

Não Violência 

Escolar 

(Dia 30 de Janeiro) 

- Elaboração de pássaros, em folhas 

brancas, para a sua futura exposição 

pelas árvores da freguesia (Vale do 

Silêncio), com a colaboração das 

AAAF/CAF; 

- Elaboração do “Somos pela paz, 

sempre”, em colaboração com as 

AAAF/CAF;  

- Sensibilização dos alunos 

para a necessidade de uma 

educação para a paz, que 

promova valores como o 

respeito, a igualdade, a 

tolerância, a solidariedade, a 

cooperação e a não violência, 

relevando o valor da amizade. 

- Prevenir comportamentos 

abusivos e agressivos por parte 

dos alunos não só na escola 

como também na vida 

quotidiana;  

- Aprender que é possível 

argumentar sem gritar e 

agredir.  

- Aprender a canalizar as 

nossas frustrações através do 

diálogo e a resolução dos 

problemas de forma pacífica; 
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Datas 

Comemorativas 

Dia Mundial da 

Rádio 

 - Trabalho em colaboração com o 

AAAF/CAF: sessão de Radio escolar 

(debate sobre um tema da atualidade);  

- Trabalho de pesquisa sobre a história 

da Rádio e quais os interlocutores mais 

destacados a nível nacional; 

- Valorização de um dos 

meios de comunicação mais 

antigos na história da 

humanidade; 

- Incentivo, aos alunos, pela 

pesquisa e valorização dos 

meios de comunicação 

utilizados antes da Era da 

Tecnologia e o aparecimento 

dos telemóveis;  

- Desenvolvimento da 

expressividade e da 

comunicação social entre 

alunos;  

- Trabalho da criatividade;  

- Incentivo ao trabalho em 

equipa;  

- Consciencialização da 

importância da correta 

utilização da língua portuguesa 

para uma comunicação fácil e 

fluente; 
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Datas 

Comemorativas 

Dia de São Valentim 

(14 de fevereiro) 

 

- Correio da amizade: elaboração de um 

correio onde crianças e adultos podem 

escrever mensagens para 

posteriormente serem entregues aos 

destinatários, com a colaboração da 

AAAF/CAF;  

 

- Leitura e encenação teatral da Lenda 

de São Valentim; 

 - Celebração para a 

valorização de uma data 

comemorativa bastante 

significativa a nível mundial;  

- Desenvolvimento da 

criatividade e expressividade 

através da escrita;  

- Incentivo à demonstração de 

carinho e afeto;  

- Incentivo à procura de novas 

amizades, entre alunos;  

- Implemento das artes cénicas 

como: a dança, música e teatro 

nas AEC; 

 
 

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) em que as 

crianças vão ter oportunidade de 

aprender a andar de bicicleta. Para as 

- Incentivo ao uso da bicicleta 

como meio de transporte 

sustentável.  

- Aprendizagem e melhoria 

por parte dos alunos no uso 

da bicicleta.  

- Aprender a pedalar de forma 

correta.  

- Aprender a seguir um 

caminho determinado durante a 

realização dos circuitos.  

- Sensibilização e ajuda ao 

próximo. 
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Projetos a 

desenvolver ao 

longo do ano letivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 trazê-la para a 

escola de manhã, sendo que a bicicleta, 

bem como as proteções, devem estar 

devidamente identificadas. 

- Implementação dos meios 

necessários para um uso 

seguro da bicicleta.  

- Aprendizagem e 

interiorização de alguns sinais 

de trânsito. 

- Interiorização dos benefícios 

do uso da bicicleta como meio 

de transporte sustentável: tanto 

para o planeta como para a 

saúde dos seres humanos.  

Hortas e 

Compostagem na 

Escola 

- Apanhar as ervas daninhas 

- Sachar a terra para entrar oxigénio 

- Semear/plantar  

- Regar 

- Apanhar as folhas secas e colocar no 

compostor 

- Exploração da sensibilidade 

das crianças para com a 

natureza. 

- Incentivo de uma 

alimentação saudável através 

da produção dos próprios 

alimentos. 

- Criar proximidade entre as 

crianças e a natureza atribuindo 

às mesmas a responsabilidade 

do cuidado da horta que terá 

como resultado a produção dos 

alimentos que podemos vir a 

consumir no refeitório escolar. 

- Incentivo a uma alimentação 

saudável e variada integrando 

os produtos plantados na horta 

nas refeições habituais. 

- Promover a economia circular. 
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