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AEC - EB Alice Vieira HÁBITOS E TRADIÇÕES DE PORTUGAL E DO MUNDO – 3 de janeiro até dia 15 de fevereiro 

 
PAÍS / TEMA 

 
ÁREA A 

TRABALHAR 

 
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

 
OBJETIVOS GERAIS 

 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

França 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           

Artesanato 

 

Reprodução de um quadro de um artista 

francês. 

Conhecer e reconhecer a arte, 

neste caso, a nível manual, 

relacionada com as raízes 

francesas. 

Trabalhar diferentes técnicas, 

materiais e desenvolver o 

espírito de grupo e entreajuda. 

Jogos Infantis 

Béret – Jogo coletivo, que consiste em 

recolher um objeto que fica situado no 

centro do espaço de jogo, trazendo o 

mesmo para a sua equipa sem ser 

apanhado pela equipa adversária; 

Cache-cache – Jogo das Escondidas; 

Colain-maillard – Jogo intitulado como 

“O gato mia”: o mesmo que a cabra-cega, 

com a exceção de, quando alguém é 

encontrado, a pessoa que está à procura 

diz “Gato Mia” e o aluno “apanhado” imita 

o miar; posteriormente, o colega tenta 

reconhecê-lo pela voz. 

Dar a conhecer os jogos 

infantis tradicionalmente 

praticados em França. 

Desenvolver o espírito de 

equipa e entreajuda. Valorizar a 

cultura de diversos países.   
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Datas 

Comemorativas 

Le facteur n’est pas passé – Jogo de 

roda em que o “facteur” deixa um objeto 

atrás de uma pessoa na roda e, enquanto 

essa pessoa tenta apanhá-lo, ele deve 

tentar ocupar o seu lugar. Durante o jogo, 

as crianças cantam: “Le facteur n’est pas 

passé, il ne passera jamais… Lundi, 

mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, 

dimanche” 

Desporto Fazer um tour de bicicleta na escola 

Expandir os conhecimentos 

sobre as passagens pelo 

percurso do tour de França. 

Promover a prática desportiva, 

assim como o conhecimento 

cultural que abrange a 

modalidade em questão. 

 

Festa de Natal 

Devido a questões relacionadas com o 

clima, as celebrações de final de período 

tiveram que ser adiadas, pelo que a festa 

de Natal será celebrada no início do ano. 

Festejar as atividades 

desenvolvidas durante o 1º 

período e o envolvimento dos 

alunos nas mesmas. 

Desenvolver o sentido de 

responsabilidade e orgulho em 

apresentar os projetos a que se 

propõem. . 
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Datas 

Comemorativas 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Projetos a 

desenvolver ao 

longo do ano letivo 

 

Dia Internacional do 

Obrigado 

Mural com os agradecimentos dos 

alunos: 

- Pelo quê e a quem estão gratos e 

porquê. 

 

Conhecer os conceitos de 

“agradecimento e gratidão” e 

as diferentes formas de o 

aplicar. 

Desenvolver e estimular novas 

capacidades de 

reconhecimento pelos 

elementos positivos da sua 

vida. 

 

Dia Internacional da 

Educação 

Realização de diversas atividades 

interativas: 

- Jogos de memória; 

- Jogos de perguntas de cultura geral; 

Quem é quem? – versão personalidades 

importantes. 

Demonstrar as diversas áreas 

de ensino e estratégias 

didáticas para as 

implementar. 

Incentivar a aprendizagem de 

uma forma diferente da 

convencional. 

 

Dia dos Amigos 

Amigo secreto: haverá um sorteio e cada 

aluno terá de presentear o seu amigo 

durante o período de uma semana. 

Posteriormente, será revelado quem é o 

amigo secreto. 

Expandir a criatividade para 

presentear, de forma não 

monetária, os colegas. 

Promover os laços entre os 

alunos, assim como 

conhecerem-se melhor uns aos 

outros. 

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 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 

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 

 

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. 

capacitação que se pretende 

promover. 

Hortas e 

Compostagem na 

Escola 

Plantação de ervas de cheiro, tais como 

manjericão, salsa, coentros 

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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