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AEC – EB Paulino 
Montez 

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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bandeira 

 

Cada professor de ALE irá 

trabalhar, com as suas respetivas 

turmas, de uma forma abstrata 

utilizando materiais aleatórios para 

elaboração da bandeira de França. 

 

Conhecer a bandeira 

francesa. 

Trabalhar a bandeira com o 

objetivo de os alunos 

poderem conhecer o 

significado e o simbolismo 

da bandeira de França. 

Moda  

 

Atividade que consiste em 

trabalhar, utilizando materiais 

recicláveis, na produção de uma 

peça de roupa ou design de 

vestuário por turma. 

 

A moda em França está 

muito presente na cultura e 

vida social do país e por 

isso pretende-se que os 

alunos conheçam e 

elaborem diversos artigos 

de moda, de forma 

artística. 

Trabalhar a cultura e a 

história social do país.  
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França 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Datas 

Comemorativas 

 

 

 

 

Gastronomia e 

cultura 

 

Os professores vão elaborar uma 

pizza com cada turma, cada fatia 

terá um traço da cultura francesa, 

seja gastronómica, cultural ou 

artística. 

Conhecer e reconhecer a 

arte gastronómica e cultural 

do país. 

Trabalhar a pesquisa e 

enriquecer a cultura. 

Dia Mundial da paz: 

03 de janeiro de 2023 

Cada aluno irá elaborar uma frase 

de reconhecimento pessoal e 

reflexão respondendo á questão  

 o que para ti simboliza a “Paz” 

Elaborar um momento de 

reflexão, sem quaisquer 

delimitações para que cada 

aluno possa refletir o que é 

a paz para si. 

Trabalhar a reflexão e dar 

espaço á opinião pessoal do 

aluno. 

 

Dia Mundial do 

Braille 

05 a 10 de janeiro de 

2023 

 

 Apresentação do código Braille às 

diferentes turmas, para posterior 

discussão acerca da finalidade e 

importância desta forma de 

comunicação. Reprodução livre por 

parte dos alunos numa fase final. 

Transmitir aos alunos 

conhecimentos sobre o 

Código Braille e de que 

forma é que o mesmo é útil. 

 

Trabalhar o sentido do tato. 
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Datas 

Comemorativas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projetos a 

desenvolver ao 

longo do ano letivo 

 

Dia Internacional do 

Obrigado: 

11 a 17 de janeiro 

2023 

Elaboração de uma cartolina por 

turma sobre a quem é que os 

alunos sentem que devem um 

Obrigado e porquê. 

O objetivo passa pela 

estimulação da criatividade. 

Os professores vão eleger 

as 3 turmas mais criativas. 

Incentivar as turmas ao 

trabalho em equipa e à 

importância da gratidão. 

   Dia Internacional do 

Riso 

18 e janeiro 2023 

  

No Dia Internacional do Riso, será 

realizado um concurso de anedotas 

com os alunos. 

 

Proporcionar um dia de 

gargalhadas e felicidade 

aos alunos. 

 

Trabalhar a pesquisa e o 

humor. 

Dia Mundial da luta 

contra o Cancro  

 

Será elaborada uma fita cor-de-

rosa com os alunos, com frases e 

desenhos encorajadores, cujo 

objetivo será a entrega posterior no 

IPO.  

Incentivar os alunos à 

solidariedade e empatia 

com as crianças e adultos 

portadoras desta doença. 

A possibilidade de dar uma 

nova vida a materiais, 

estimulando a parte criativa, 

relevando sempre a 

solidariedade e o 

humanismo de cada aluno. 

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) 

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 

 

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. 

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 

plantações e sementeiras. 

Plantação de produtos hortícolas da 

época. 

Manutenção: regar e retirar ervas 

daninhas. 

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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Colher os produtos plantados para 

serem consumidos no refeitório da 

escola pelas crianças. 

Compostagem: reutilizar os 

resíduos orgânicos (cascas de fruta 

e legumes) para fertilizar a terra da 

horta. 
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