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AEC - EB Santa Maria 
dos Olivais 

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 

Trabalhos manuais 

- Arte francesa 

 

A arte francesa consiste em 

transformar uma imagem plana em 

algo com relevo, ganhando 

perspetiva e profundidade. Propõe-se 

aos alunos a elaboração de um 

“quadro” em várias camadas. 

 

Conhecer e reconhecer a 

arte, neste caso, a nível 

manual e visual. Apresentar 

uma nova forma de recorte 

e perceção das dimensões. 

 

Trabalhar diferentes 

materiais e técnicas. 

 

Tradições 

Sendo a França um país rico em 

cultura e tradições (arquitetura, 

música, gastronomia, arte), iremos 

criar um mural em que será 

explorado um pouco de cada uma 

destas tradições. 

Explorar e dar a conhecer 

os vários tipos de tradições 

francesas  

 

Dar a conhecer um pouco da 

diversidade cultural francesa. 
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Datas 

Comemorativas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dia de Reis (6 de 

janeiro):  

 

Festa temática para os pais com 

apresentação de um teatro “Um 

Conto de Natal”. 

Comemorar e promover o 

espírito natalício em recinto 

escolar com pais e 

professores. 

Comemorar e promover o 

espírito natalício, apelar à 

generosidade e compaixão, 

em detrimento de outros 

aspetos mais negativos. 

Dia Internacional do 

Obrigado (11 de 

janeiro) 

Elaboração de um coração, onde os 

alunos irão escrever o seu obrigado, 

e escrita de uma carta a agradecer 

às pessoas mais importantes para 

nós que estão sempre presentes. 

 

Vídeo em conjunto com a CAF. 

Incentivar os alunos a 

agradecer a todos que 

fazem parte das nossas 

vidas e que, de alguma 

forma, nos ajudam e 

alegram. 

Sensibilização dos alunos 

para a importância do 

agradecimento às pessoas 

que fazem parte do nosso 

dia a dia. 

Dia Escolar da Não 

Violência e da Paz 

(30 de janeiro) 

Elaboração de cartazes com 

mensagens alusivas ao tema. 

 

O objetivo do Dia Escolar 

da Não Violência e da Paz 

passa por alertar os alunos, 

os professores e os pais 

para a necessidade de uma 

educação para a paz, que 

promova valores como o 

respeito, a igualdade, a 

tolerância, a solidariedade, 

Promover a comunicação 

entre todos, impedir 

situações de bullying e 

incrementar a amizade.  
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Datas 

Comemorativas 

 
 
 
 

 
 
 

 

Projetos a 

desenvolver ao 

longo do ano letivo 

 
 
 
 

a cooperação e a não 

violência. 

Dia de São Valentim 

- Dia do Amigo  

(14 de fevereiro) 

Elaboração de uma caixa postal em 

que os alunos podem deixar uma 

carta para um amigo importante. 

 

Criação de uma pulseira da amizade 

com lã. 

Apesar da diversidade 

cultural presente na escola, 

a amizade prevalece e 

serve este dia para celebrar 

essa amizade 

Incentivar, promover e 

fortalecer o sentimento de 

amizade. 

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 

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 

 

 

 

 

 

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. 

Hortas e 

Compostagem na 

Escola 

Regar e cuidar das plantações já 

realizadas. 

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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