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AEC - EB Sarah 
Afonso 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artesanato 

Técnica da “Decoupage” - técnica 

artesanal que significa a arte de 

recortar e dar forma a algum objeto. 

Consiste em cobrir determinadas 

superfícies, por meio do processo de 

recorte e colagem de imagens 

prontas como: tecidos, guardanapos, 

fotografias, jornais, revistas etc.  

 

Cada turma irá desenvolver a técnica 

artesanal por meio de diversos 

materiais e criar variados objetos 

dando lhe forma, fazendo uso desta 

técnica. 

 

 

 

Dar a conhecer através do 

artesanato a cultura 

francesa e as suas 

diferentes formas de arte; 

 

Familiarizar os alunos com 

o desenvolvimento histórico 

das principais técnicas de 

arte no pais e as suas 

diferentes utilizações; 

 

 

 

 

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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Dança 

Can Can e Ballet – Duas danças 

típicas francesas.  

 

Os alunos irão aprender e ensaiar 

estas duas danças tipicamente 

francesas para uma posterior 

apresentação. 

 

Permitir aos alunos ter 

contacto com uma cultura 

nova e assim perceber as 

suas diferenças; 

 

Dar a conhecer duas 

danças tradicionais e a sua 

importância no país em 

questão; 

Favorecer a criatividade e o 

processo de construção de 

conhecimento usando a 

dança como prática 

pedagógica; 

 

Permitir aos alunos explorar 

o movimento, as suas 

habilidades corporais e 

desenvolver potencialidades 

humanas; 

 
 
 
 

Datas 

Comemorativas 

 
 

Dia de Reis  

Cada turma terá a oportunidade de 

ouvir a história e as tradições 

associadas a este dia e elaborar um 

pequeno livro com a sua própria 

interpretação. 

Elaboração de Coroas de reis. 

Permitir que os alunos 

tenham contacto com uma 

tradição típica; 

 

Dar a conhecer os 

costumes e tradições 

associadas a este dia; 

Promover o gosto pelos 

contos antigos e pelas 

histórias; 

 

Permitir aos alunos explorar 

a sua interpretação e 

criatividade; 
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Datas 

Comemorativas 

 
 
 

Dia Internacional do 

Obrigado 

 

Realização de um debate onde os 

alunos terão a oportunidade de 

discutir entre si o significado da 

palavra “Obrigado” e a relevância de 

a pronunciarem diariamente. 

Posteriormente irão registar as suas 

ideias e elaborar um painel alusivo ao 

tema onde devem destacar a sua 

gratidão e/ou outros sentimentos 

relacionados. 

 

Mobilizar os alunos para a 

defesa e importância da 

palavra na sociedade; 

 

Cultivar e incentivar gestos 

frequentes de 

agradecimento para com 

todos à sua volta; 

Estimular e incentivar 

sentimentos de gratidão, 

bondade e educação; 

 

Promover o diálogo e a 

reflexão aberta de todos no 

espaço escolar para que 

possam adotar 

comportamentos 

condizentes com estes 

mesmos valores; 

Dia do Amor 

(Amigos) 

Criação do Correio do Amigo – todos 

os alunos terão a oportunidade de 

trocar cartas (mensagens) entre si. 

Celebração dos valores 

como a amizade e o afecto 

entre amigos; 

 

Promover momentos de 

alegria e diversão entre 

alunos; 

Reforçar a educação para os 

afetos como ferramenta 

pedagógica; 
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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  

Cuidar das plantações; 

 

Limpeza do espaço envolvente da 

horta; 

 

Continuação do processo da 

compostagem. 

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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