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AEC - EB Viscondessa 

dos Olivais 
HÁBITOS E TRADIÇÕES DE PORTUGAL E DO MUNDO – 03 de janeiro até dia 15 de fevereiro de 2023 

 

 
PAÍS / TEMA 

 
ÁREA A 

TRABALHAR 

 
DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE 

 
OBJETIVOS GERAIS 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

 

 
 
 
 
 
 

FRANÇA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gastronomia 

 

Construir um mapa de Espanha e 

colar os diversos pratos típicos deste 

país. A ideia final é os alunos 

perceberem que existem vários tipos 

de alimentos nos vários países 

 

O objetivo é dar a conhecer 

a todas as crianças os 

diversos pratos típicos de 

cada país. 

Pretende-se que as crianças 

vejam a gastronomia como 

elemento cultural, símbolo 

de identidade e meio de 

integração. 

Dança/Música 

 

Aprendizagem das danças do Can 

Can e ballet. 

O objetivo é dar a conhecer 

a todas as crianças as 

diversas músicas e danças 

populares deste país. 

Pretende-se que as crianças 

vivenciem as danças de 

origem popular que 

possibilita não somente a 

cultura do povo francês bem 

como os valores das danças 

neste país. 
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Datas 

Comemorativas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Projetos a 

desenvolver ao 

longo do ano letivo 

 

 

Dia de Reis 

(06 de janeiro) 

- Cantar as janeiras no coreto em 

conjunto com a CAF 

Reconhecer e valorizar as 

características dos nossos 

costumes e valores. 

Estimular a criatividade; 

Valorizar e dar continuidade 

às tradições. 

 

Dia do amigo 

(14 de fevereiro) 

- Elaborar uma carta para entregarem 

aos amigos 

- Construção de uma árvore de afeto 

- Consciencializar as 

crianças para a importância 

dos afetos. 

  Promover uma reflexão 

entre alunos, família e 

comunidade escolar sobre 

os sentimentos tão nobres 

como o amor, a amizade, o 

carinho, a partilha, a 

entreajuda e a tolerância. 

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 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

 

 

Hortas e 

Compostagem na 

Escola 

 

 

 

 

 

 

 

- Cuidar da evolução/ crescimentos 

das plantas já plantadas 

- Fazer a monda de ervas daninhas 

na horta  

 

 

 

 

 

 

Promover a agricultura 

biológica; 

Dar a conhecer o processo 

de evolução dos alimentos. 

 

Despertar o interesse dos 

alunos para o cultivo da 

horta, conhecimento do 

processo de 

germinação/plantação e 

crescimento das plantas; 

Consciencializar os alunos 

para a importância de comer 

alimentos saudáveis e 

biológicos; 

Criar, na escola, uma área 

verde, produtiva pela qual 
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Projetos a 

desenvolver ao 

longo do ano letivo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 todos se sintam 

responsáveis; 

- Estimular os alunos a 

construírem o seu próprio 

conhecimento em contexto 

real. 

Missão Zero  

Desperdício 

Alimentar 

 

 

- Campanhas de sensibilização 

contra o desperdício alimentar juntos 

das turmas com mais desperdício 

 

 

Consciencializar os alunos a 

evitar o desperdício de 

alimentos. 

Explicar sobre a importância 

do aproveitamento integral 

dos alimentos e seus 

nutrientes; 

Ensinar a aproveitar os 

alimentos para se evitar o 

desperdício; 

Incentivar a criatividade dos 

alunos para a criação de 

receitas alternativas. 

Eu digo não ao 

plástico 

 

- Reutilização de embalagens de 

plástico para fazer instrumentos 

musicais (continuidade do projeto já 

iniciado no período anterior) 

Consciência ecológica e 

estimulação da cultura de 

reciclagem;  

Possibilidade de promover 

o desenvolvimento 

sustentável do meio 

 

Despertar o interesse dos 

alunos para a reciclagem; 

Relacionar os diferentes 

tipos de lixo utilizados na 

reciclagem; 
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ambiente, através de ações 

direcionadas. 

Associar a reciclagem à 

questão ambiental; 

Analisar criticamente a 

sociedade de consumo. 
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