
Eu aprendo!

Eu sou
ouvid@!

Eu 
PARTICIPO!

Eu brinco!

Eu escolho!



• “Nao paramos de brincar porque 
envelhecemos; envelhecemos porque 

paramos de brincar.” 

• George Bernard Shaw



AEC:

O Despacho n.º 11069/2015 de 5 de outubro de 2015 Julho, 
estabeleceu os princípios orientadores da organização e gestão dos 
currículos do ensino básico e secundário e do respetivo processo de 
desenvolvimento. Devem proporcionar-se aos alunos atividades de 
enriquecimento do currículo de caráter facultativo e de natureza 
eminentemente lúdica, formativa e cultural, nomeadamente, nos 
domínios desportivo, artístico, científico e tecnológico, de ligação da 
escola com o meio, de solidariedade e voluntariado e da dimensão 
europeia na educação”.

Eu escolho!

Eu sou
ouvid@!

Eu aprendo!

Eu brinco!

Eu 
PARTICIPO!



• Falar da infAncia 
• e falar de um momento magico

• Brincar promove alegria e satisfacao   
a todas as criancas

• A crianca brinca e quando isso acontece, 
cria e inventa novas situacoes
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A Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, propõe o Projeto 
AEC para o 1º Ciclo:

 · EB1 Frei Luís de Sousa

 · EB1 das Laranjeiras

 · EB1 António Nobre
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Finalidade do projeto:

 · Privilegiar as atividades de espírito participativo

 · Criar ambientes educativos diferenciados

 · Tornar os espaços de AEC em locais lúdicos

 · Desenvolver projetos e atividades enriquecedoras

 · Estabelecer laços de proximidade entre a escola e a família

 · Desenvolver as competências pessoais e sociais nos alunos

Escola inclusiva: partilha e articulação entre todos 

Objetivos do projeto:
Que os alunos…

 · Compreendam os seus direitos e os seus deveres, como crianças 
e como cidadãos.

 · Realizem atividades que tenham em conta trabalhar a sua 
autonomia, a sua participação, as suas sugestões e as suas 
escolhas.

 · Possam intervir, opinar e decidir na escolha do que vão realizar, 
mediante as propostas e as orientações dos professores.
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Proporcionar aos alunos…

 · O envolvimento em atividades que lhes ofereça maior satisfação, 
criando um clima de segurança e bem-estar.

 · Um ambiente propício a que sintam que estão a desempenhar 
um papel útil no seio da sua comunidade e que são ouvidos com 
respeito, de acordo com a sua idade e maturidade. 

 · A participação em atividades nas quais têm uma palavra a dizer, 
mesmo quando as mesmas não são planeadas por eles.

 · Um papel significativo e não decorativo. 

 · A construção de um trabalho de equipa e um sentimento de coletivo.

 · Desenvolver o espirito participativo, crítico e livre. 

A Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica pretende:

 · Promover a estabilidade do corpo docente;

 · Empregar professores devidamente qualificados para lecionarem 
cada disciplina;

 · Garantir o acesso privilegiado aos equipamentos, atividades e 
património na freguesia;

 · Implementar diversos momentos de partilha;

 · Valorizar o estatuto do professor AEC;

 · Assegurar que a criança aprenda, brincando e participando.
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Componente Curricular: (de acordo com os objetivos determinados 
no projeto educativo do Agrupamento de Escolas das Laranjeiras, não 
se sobrepondo à componente letiva, mas sim consubstanciando-a).

• Ensino do Inglês

• Atividade Física e Desportiva

• Atividades Lúdico-Expressivas

Horário: 16h30 - 17h30

1º e 2º ano:

 · Ensino do Inglês – 1 hora semanal

 · Atividade Física e Desportiva – 2 horas semanais

 · Atividades Lúdico-Expressivas – 2 horas semanais

3º e 4º ano: 

 · Atividade Física e Desportiva – 2 horas semanais

 · Atividades Lúdico-Expressivas – 1 hora semanal

Ensino do Inglês/ING
Canções, rimas, jogos, representações, histórias…

 · Dar ênfase à audição e à oralidade, especialmente na fase 
inicial;

 · Incluir a discriminação e imitação de sons, entoações e ritmos em 
realizações linguísticas significativas;
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 · Promover a memorização apoiada em suportes visuais, auditivos 
e gestuais

 · Incrementar a reprodução escrita;

 · Promover a educação para a comunicação.

Atividade Física e Desportiva/AFD
Para um desenvolvimento saudável, promover hábitos que se 
prolongarão ao longo da vida,  privilegiando atividades lúdicas e 
aliciantes…

 · Desenvolver as capacidades motoras dos alunos;

 · Fomentar o espirito desportivo e do fair-play, no respeito pelas 
regras das atividades e por todos os intervenientes;

 · Aumentar os índices de prática desportiva da população 
portuguesa.

Atividades Lúdico-Expressivas I ALE
Expressão Musical 
 · Prática do canto

 · Danças rítmicas

 · Exploração de instrumentos musicais

Expressão Dramática 

 · Exploração do corpo, da voz e do espaço

Expressão Plástica
 · Manipulação e experiência com os materiais 
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Plano Anual de Atividades*: 1º Período – 13 set/15 dez

13/09/17 Início do ano letivo - Oferta de material escolar

22/09/17 Dia Europeu sem Carros – Brinca com a Tua Energia

27/09/17 Receção aos alunos e aos Professores – participação Zoo e PSP

02/10/17 Assinalar o Dia Mundial da Música 

16/10/17 Concurso de cartazes “Alimentação Saudável Divertida”

31/10/17 Concurso de Vassouras de Bruxa – participação das famílias

16/11/17 Dia Internacional da Tolerância  

20/11/17 Dia Universal da Criança – participação UNICEF

15/12/17 Concurso de Presépios. Festa de Natal nas Escolas

16/12/17 Natal na Quinta

18/12/17 - 
02/01/18 Pausa Letiva de Natal 

Plano Anual de Atividades*: 2º Período – 03 jan/23 mar

06/01/18 Dia de Reis – Dramatização, Expressão Plástica e Jogos

Jan. 18 Construção de máscaras de Carnaval

09/02/18 Desfile de Carnaval – parceria JFSDB e AEL

 12/02/18 - 
14/02/18 Pausa Letiva Carnaval

 14/03/18 Corta Mato

Mar. 18 Elaboração do Presente para o Dia do Pai

21/03/18 Semana das Famílias – Aulas abertas - participação das famílias

24/03/18 - 
08/04/18 Pausa Letiva Páscoa
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Plano Anual de Atividades*: 3º Período – 09 abr/22 jun

9-13/04/18 Fases Locais dos Torneios Interescolas AEC

18/04/18 Fase Final dos Torneios Interescolas AEC – 3º anos

24/09/17 Celebrar o Dia da Liberdade – aprender o Hino Nacional e dra-
matização deste episódio da História de Portugal

Abr. 18 Elaboração do Presente para o Dia da Mãe

02/05/18 Semana das Famílias – Aulas abertas - participação das famílias 

09/05/18 Fase Final dos Torneios Interescolas AEC – 4º anos

17/05/18 Dia Mundial da Reciclagem – ação de sensibilização

18/05/18 Dia das Aulas ao Ar Livre

21/05/18 Dia da Diversidade Cultural 

Maio 18 Preparação para a Festa Final de Ano Letivo

01/06/18 Dia Mundial da Criança – Quinta da Alfarrobeira – JFSDB + AEL

Jun. 18 Preparação para a Festa Final de Ano Letivo – JFSDB + AEL

22/06/18 Festa Final de Ano Letivo – JFSDB + AEL

*As datas anunciadas poderão sofrer alterações por motivos alheios ao Plano apresentado.




