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“Não paramos de brincar porque 

envelhecemos; envelhecemos porque 

paramos de brincar.”  

George Bernard Shaw 
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I – Introdução 

 

A Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, com o desígnio de assegurar 

a qualidade do ensino público na área de intervenção geográfica da Freguesia 

de São Domingos de Benfica, continua responsável pela gestão das AEC no ano 

letivo de 2018/2019, das escolas básicas do Agrupamento de Escolas das 

Laranjeiras. 

Neste sentido, o presente projeto para as Atividades de Enriquecimento Curricular 

é mais uma vez alicerçado nos princípios consagrados na Lei de Bases do Sistema 

Educativo.1  

Segundo esta Lei “…o sistema educativo responde às necessidades resultantes 

da realidade social, contribuindo para o desenvolvimento pleno e harmonioso 

da personalidade dos indivíduos, incentivando a formação de cidadãos livres, 

responsáveis, autónomos e solidários e valorizando a dimensão humana do 

trabalho.” 

Por outro lado, mantemos o princípio de que as AEC deverão assentar numa 

natureza eminentemente lúdica, formativa e cultural, que permita ao aluno 

continuar a APRENDER, A BRINCAR! Após o desafio que nos colocámos com o 

projeto APRENDER BRINCANDO… COM OS OUTROS! Cujo objetivo principal era o 

desenvolvimento pessoal e cívico dos alunos, baseado em valores universais 

como o respeito, a verdade, a humildade, a responsabilidade, a igualdade, a 

liberdade e a solidariedade, e do projeto APRENDER BRINCANDO… A 

PARTICIPAR! que se centrou na formação de pessoas e cidadãos cada vez mais 

cultos, autónomos, responsáveis e solidários e democraticamente 

comprometidos na construção da sociedade, o que potencia a afirmação das 

mais nobres e elevadas qualidades de cada ser humano, o projeto do ano letivo 

2018/2019 estabelece como principal prioridade a aquisição dos conhecimentos 

de forma lúdica, dando grande importância às atividades definidas no Plano 

Anual de Atividades, do Pelouro da Educação. 

                                                           
1 Lei n.º 46/86, de 14 de outubro, com alterações introduzidas pela Primeira Alteração Lei n.º 115/97, de 
19 de setembro, e Segunda Alteração, Lei n.º 49/2005, de 31 de agosto. 
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É sabido que o processo de desenvolvimento humano está aliado à 

aprendizagem. Assim, a Escola deverá ser para o aluno um ambiente de prazer 

onde ela possa brincar e aprender, e mais, crescer ao nível do Saber Ser, 

motivando-a à descoberta e ao aprofundamento dos valores fundamentais de 

conduta e vida em sociedade. 

Por este motivo a Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica propõe para 

a gestão das AEC, o projeto APRENDER, A BRINCAR! As atividades lúdicas 

permitem ao aluno enfrentar desafios e problemas e as mesmas são 

fundamentais no processo de desenvolvimento e aprendizagem. A diversidade 

lúdica permitirá uma amplitude de possibilidades e conhecimentos às 

crianças.  Brincar promove alegria e satisfação a todas as crianças. Por outro 

lado, segundo as orientações da DGE, a escola assume-se, enquanto meio 

privilegiado de socialização, como um elemento fundamental na missão de 

promover a igualdade e educar para os valores do pluralismo. É fundamental 

educar para o desenvolvimento de um esforço para a eliminação da 

discriminação e de relações de intimidade marcadas pela desigualdade e pela 

violência, constituindo-se parte essencial da educação para os direitos humanos, 

para o respeito pelos direitos e pelas liberdades individuais na perspetiva da 

construção de uma cidadania para todos. 

Entendendo a infância como uma etapa crucial para o desenvolvimento em 

todos os seus aspetos, a educação infantil (por ser um período essencial e 

marcante na vida da criança) deve ser orientada por profissionais capazes de 

compreender todas as nuances do desenvolvimento cognitivo, afetivo e 

psicossocial.  

A educação infantil deve atender às necessidades das crianças de aprender e 

de brincar. A criança brinca e quando isso acontece, cria e inventa novas 

situações. Sabendo-se que o valor dos jogos e brincadeiras é imprescindível e 

que estimulam o desenvolvimento infantil, além de propiciar uma competição 

saudável, salienta-se que um jogo ao ser proposto deverá desafiar a criança a 

superar obstáculos. Vygotsky, aponta "o brincar como uma atividade humana 

criadora, e que a imaginação e a fantasia se interligam, gerando novas 

possibilidades, novas ações, novas formas de construir relações sociais com 

outras crianças e até mesmo, com adultos".  
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Aproveitando os momentos ótimos do desenvolvimento infantil, mediadas pelo 

brincar, as aprendizagens para uma cultura universal de direitos humanos visa 

assegurar uma alteração gradual de atitudes na nossa sociedade. Fomentar nas 

crianças o respeito pelas liberdades fundamentais promove, não só, a noção de 

dignidade, tolerância, igualdade e amizade, mas também a personalidade e o 

carácter das crianças.  

Continuamos a promover o trabalho em grupo como essencial para a aquisição 

de sentimentos de solidariedade e de pertença. De acordo com Piaget, "é de 

fundamental importância que as crianças se relacionem umas com as outras e 

com jogos e brinquedos, para que, através dessa interação, elas construam o 

conhecimento". Tal conhecimento, conforme Piaget, "é adquirido pela criação 

das relações no momento que elas brincam". 

Tendo estas premissas como base, o projeto APRENDER, A BRINCAR! apresentado 

pela Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica para a gestão das AEC, 

oferece aos colaboradores, famílias e comunidade escolar: 

 

1. Contratação anual, sendo firmado Contrato de Prestação de Serviços que tem 

vigência do ano letivo, com técnicos das AEC, assumindo o compromisso, entre 

outros, de: 

• Cumprimentos de prazos de pagamento, assegurando a inexistência de 

atrasos nos pagamentos dos honorários de técnicos das AEC; 

• Clarificação no modelo contratual, no que diz respeito aos valores, às 

condições de recebimento; 

• Alargar a técnicos das AEC, os benefícios dos profissionais da Junta na 

utilização dos Pavilhões Desportivos, com facilidade de acesso às 

diferentes modalidades desportivas; 

• Priorizar as candidaturas aos filhos dos técnicos das AEC aos programas de 

Férias Desportivas/Praia-Campo, em condições idênticas às dos 

trabalhadores da Junta de Freguesia. 

• Alargar a técnicos das AEC, o benefício de almoçar no refeitório da escola 

onde lecionam. 
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2. Acesso privilegiado aos equipamentos e atividades da Junta de Freguesia de 

São Domingos de Benfica, nomeadamente: 

• Disponibilização de transporte ao encargo da Junta de Freguesia de São 

Domingos de Benfica para apoio às AEC, sempre que seja necessário; 

• Disponibilização de equipamentos desportivos, sempre que seja 

necessário 

3. Desenvolvimento de formas de comunicação possibilitando que as famílias 

acompanhem mais ativamente, as atividades desenvolvidas pelos alunos 

durante as AEC. Pretende-se, desta forma, reforçar a proximidade entre os 

famílias e professores das AEC, e o consequente reconhecimento do trabalho 

desenvolvido por ambas as partes no processo complementar de educação das 

crianças. 

 

4. Implementar momentos de partilha ao longo do ano, com encarregados de 

educação. É missão deste projeto fomentar o espírito vivido de uma 

aprendizagem globalizante que promova o espírito de coesão familiar. 

 

5. Rápida reposição de materiais de desgaste, essencial à realização das 

Atividades de Enriquecimento Curricular. 

 

6. A garantia de que o executivo desta Junta, tudo fará para o devido 

reconhecimento das AEC e seus professores no percurso educativo das crianças 

integradas na rede escolar de São Domingos de Benfica. 

 

7. Adquirir e reforçar os equipamentos de suporte às aprendizagens, continuando 

a dotar as escolas com os equipamentos necessários para a realização das 

Atividades de Enriquecimento Curricular, nomeadamente desportivos e musicais.  
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II - Contextualização 
 

As Atividades de Enriquecimento Curricular da Junta de Freguesia de São 

Domingos de Benfica devem garantir que os tempos de permanência na escola 

após o horário curricular, sejam lúdicos e permitam desenvolver as competências 

pessoais associadas à aquisição das competências básicas, de forma 

concertada com professores Titulares de Turma. A organização destas atividades 

é feita de acordo com os objetivos determinados no projeto educativo do 

Agrupamento de Escolas, não se sobrepondo à componente letiva, mas sim 

consubstanciando-a, sendo que, se subentende a existência de um trabalho 

articulado com o projeto da escola/turma.  

No que diz respeito à componente curricular das AEC na base do projeto 

APRENDER, A BRINCAR! foram seguidas as orientações consignadas pelo 

Ministério da Educação e Ciência, nas seguintes áreas programáticas:  

• Ensino do Inglês; 

• Atividade Física e Desportiva; 

• Atividades Lúdico-Expressivas. 

Carga horária semanal aplicada para cada ano: 

• 1º e 2º ano: 

I. Ensino do Inglês – 1 hora semanal; 

II. Atividade Física e Desportiva – 2 horas semanais; 

III. Atividades Lúdico-Expressivas – 2 horas semanais. 

 

• 3º ano e 4º ano: 

I. Atividade Física e Desportiva – 2 horas semanais; 

II. Atividades Lúdico-Expressivas – 1 hora semanal. 
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III - Princípios Orientadores 

 

Os princípios orientadores da presente candidatura à gestão das Atividades de 

Enriquecimento Curricular constam da Lei de Bases do Sistema Educativo. Este 

projeto foi estruturado de forma a se observarem os conteúdos das áreas 

programáticas definidas pela tutela do Ministério da Educação e Ciência no 

âmbito da prossecução do conceito de Escola a Tempo Inteiro, tendo em conta 

o esclarecimento da Direção Geral de Educação, de 28 de junho de 2017. 

 

No que diz respeito ao projeto APRENDER, A BRINCAR! privilegiam-se as atividades 

de espírito integrativo, permitindo que os alunos se desenvolvam numa escola 

inclusiva. É desígnio criar espaços educativos em que as aprendizagens informais 

complementem as aprendizagens formais, apelando ao espirito participativo, 

crítico e livre de todos os alunos.  

 

O princípio básico orientador do projeto APRENDER, A BRINCAR!  é continuar a 

tornar os espaços de AEC em locais lúdicos, com preocupações socioeducativas 

de complemento ao processo educativo e formativo dos alunos, desenvolvendo 

projetos e atividades que tenham em conta o desenvolvimento a nível 

psicomotor, cognitivo e sócio afetivo das mesmas, onde continua a ser 

privilegiada a aprendizagem e a vivência de valores como o respeito, a 

solidariedade, a igualdade.  

 

Tendo em conta os valores universais e individuais que consideramos essenciais 

para o harmonioso desenvolvimento social e pessoal e que já foram trabalhados 

nos anos letivos anteriores, ao qual promovemos a consciência para valores 

como o respeito, a partilha ou igualdade, estivemos a promover uma maior 

noção cívica e a promoção do carácter individual. Quanto maior a consciência 

empática do outro, maior o amor-próprio. 
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"Entende-se que pelo brincar, a criança aprende a expressar ideias, gestos, 

emoções, a tomar decisões, a interagir e a viver entre pares, a conhecer e a 

interagir-se no seu ambiente próximo, a elaborar imagens culturais e sociais de 

seu tempo e, em decorrência desenvolve-se como ser humano dotado de 

competências simbólicas." Emília Cipriano Sanches. 

 

Adotar uma pedagogia organizada e estruturada não significa Introduzir na 

educação escolar certas práticas “tradicionais” sem sentido para as crianças, 

nem menosprezar o carácter lúdico de que se revestem muitas aprendizagens, 

pois o prazer de aprender e de dominar determinadas competências exige 

também esforço, concentração e Investimento pessoal. 

 

Precisamos por isso de uma pedagogia aberta ao mundo e à vida, que ensina a 

lidar com os riscos e que coloca o brincar no centro do currículo e de uma 

pedagogia que enriquece e estimula o brincar da criança. 

 

Pretendemos proporcionar às crianças momentos prazerosos de brincadeiras em 

contexto interior e exterior à sala de atividades, de forma que estas apreendam 

diversos saberes contidos nas três áreas do conhecimento.  

 

É através do brincar que a criança conhece o seu próprio corpo e o mundo que 

a rodeia. O brincar é a atividade principal da criança, pois permite tomar 

decisões; expressar sentimentos e valores; partilhar brincadeiras com os outros; 

expressar-se individual ou coletivamente; explorar o mundo com diversos objetos, 

pessoas e elementos da natureza; usa o corpo, os seus sentidos através de 

movimentos; seleciona problemas e soluciona-os. No entanto, para que o brincar 

tenha qualidade é preciso um intenso planeamento do ambiente educativo. Um 

ambiente de aprendizagem ativa dá às crianças oportunidades permanentes 

para realizar escolhas e tomar decisões. 
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Para Vygotsky “O brincar está Intimamente ligado à aprendizagem, visto que é 

através desta atividade que a criança se desenvolve e constrói o seu próprio 

conhecimento”. 

 

Assim podemos dizer que a imaginação surge pela ação e qualquer atividade 

lúdica que a criança exerça. Como essa atividade é portadora de regras a 

criança ao brincar vai adquirindo as regras que a sua sociedade lhe transmite. A 

criança ao recorrer à imaginação revela que não está dependente dos estímulos 

exteriores. 

 

Este projeto continua também a ter como preocupação, o estabelecer laços de 

proximidade entre a escola e a família, fundamentais na definição dos percursos 

escolares. Esta aproximação pretende-se concretizar através de uma 

participação ativa dos educadores nas aprendizagens dos alunos, passando 

também pelas mesmas aprendizagens, em momentos de partilha a si 

direcionados, contribuindo para o reconhecimento do trabalho desenvolvido 

pelo professor das AEC. 

 

Para o desenvolvimento destes princípios, é crucial a partilha e a boa 

coordenação das ações para os diferentes elementos intervenientes no projeto, 

nomeadamente no Agrupamento de Escolas. Também se reveste de especial 

importância facultar ferramentas que permitam o agilizar da 

comunicação/divulgação da informação. 

 

Os encarregados de educação devem comprometer-se a que os seus 

educandos, ao frequentarem as AEC, o façam até ao final do ano letivo, no 

respeito pelo dever de assiduidade consagrado no Estatuto do Aluno. 
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As AEC decorrem entre as 16h30 e as 17h30. Neste período os alunos não poderão 

transitar entre blocos sem o acompanhamento de um adulto e não poderão 

permanecer sozinhos na sala de aula ou noutro espaço escolar sem a presença 

de um adulto. 

 

É da responsabilidade dos professores das AEC, a manutenção da integridade 

dos espaços e dos materiais escolares, no decorrer das atividades. É da 

responsabilidade da Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, o 

fornecimento e reposição de todo o material usado durante as atividades. 

 

É da responsabilidade dos professores titulares de turma assegurar a supervisão 

pedagógica e o acompanhamento da execução das AEC no 1º Ciclo do Ensino 

Básico, tendo em vista garantir a qualidade das mesmas, bem como a sua 

articulação com as atividades curriculares. 
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IV - Fundamentação do Projeto 

 

O projeto APRENDER, A BRINCAR! pretende integrar as AEC nos respetivos 

departamentos curriculares do Agrupamento de Escolas das Laranjeiras, 

devendo ser alvo de aprovação em Conselho Geral, com base em parecer do 

Conselho Pedagógico, conforme o Decreto-Lei nº 169/2015 de 24 de agosto, e 

ser parte integrante do Plano Anual de Atividades proposto pela Direção do 

Agrupamento de Escolas das Laranjeiras, não obstante da sua adequação aos 

conteúdos curriculares de turma. 

 

A Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica tem em consideração o 

conhecimento adquirido no acompanhamento das AEC e pretende que o 

projeto APRENDER, A BRINCAR! dê continuidade ao trabalho realizado nos anos 

letivos anteriores. Esta Junta de Freguesia tem sido um elemento muito presente 

na educação dos seus alunos, criando condições e sinergias para a educação 

de excelência em São Domingos de Benfica. 

 

Desta forma, na construção do projeto houve a intenção de programar as 

atividades com um crescente grau de complexidade, onde os alunos possam 

integrar as aprendizagens ao seu ritmo. É dada relevância ao trabalho individual, 

como meio de envolver os alunos em atividades de crescente complexidade, 

por forma a adquirirem uma maior autonomia e consciência cívica, de forma 

lúdica e informal. 

 

Tal como nos anos letivos anteriores, de entre as atividades propostas, destacam-

se as celebrações e as festividades que pela sua especificidade propiciam o 

envolvimento ativo dos alunos, potenciando de igual forma, a sua criatividade, 

participação, espírito crítico, capacidade de escolha e de tomadas de decisão. 
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V - Apresentação do Projeto AEC – 2018/2019 
 

1. Quando ocorrer uma ausência da parte de um professor será assegurada 

a sua substituição por um professor, sempre que possível, com a mesma 

formação, para que seja os alunos realizem uma atividade dentro da 

mesma área curricular; 

 

2. Criação de condições para a existência de momentos de partilha formais 

entre técnicos das AEC e docentes Titulares de Turma, com regularidade.  

 

3. Integração das AEC nos projetos educativos das escolas; 

 

4. Definição das AEC com um carácter mais lúdico, com diferentes espaços 

adequados a diferentes atividades para a realização de aprendizagens 

informais, otimizando a Escola a Tempo Inteiro.  

 

5. Criação de condições de estabilidade e continuidade para técnicos das 

AEC para que sejam reconhecidos por toda a comunidade, dando-lhes 

autonomia na gestão de diversas situações que envolvem os alunos. 

 

6. Assegurar que durantes as Atividades de Enriquecimento Curricular os 

professores desenvolvam atividades de acordo com a sua planificação, 

para que não percam a sua componente pedagógica. 
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VI - Identificação do Parque Escolar 

 

A Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica mantém a proposta de se 

constituir como entidade Gestora das AEC das escolas básicas do 1º ciclo, que 

em baixo indicam: 

 

ESCOLAS DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DAS LARANJEIRAS 

• EB1 António Nobre; 

• EB1 Frei Luís de Sousa; 

• EB1 das Laranjeiras. 
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VII – Objetivos do Projeto 
 

Para ano letivo 2018/2019 pretende-se que as AEC continuem a ser uma mais-

valia no enriquecimento curricular do aluno que possam ser um fator de 

desenvolvimento de aprendizagens pessoais e sociais, contribuindo 

positivamente para a progressão do 1º para o 2º ciclo do ensino básico. As AEC 

permitem uma Escola a Tempo Inteiro de qualidade, promotora de um melhor 

relacionamento em toda a comunidade escolar e desta com as famílias. 

Definem-se como objetivos gerais do Projeto APRENDER, A BRINCAR!: 

• Despertar, estimular e integrar o jogo nas atividades em contexto 

pedagógico; 

• Fomentar a atividade lúdica e valorizar o seu papel no crescimento da 

criança; 

• Permitir e facilitar oportunidades de expressão; 

• Valorizar o espírito de cooperação e de interajuda, o respeito entre alunos, 

mediante a participação em atividades e projetos comuns; 

• Promover uma escola inclusiva; 

• Promover discussões abertas, levando os alunos a explicitar opiniões e a 

respeitar a dos outros; 

• Desenvolver o gosto pela leitura e pela escrita, dinamizando o 

pensamento livre e criativo; 

• Estimular, apoiar e desenvolver hábitos de pesquisa, de seleção e de 

organização e apresentação de conhecimentos no processo 

ensino/aprendizagem, com o apoio das novas tecnologias (p.e. a 

internet); 

• Estimular a participação de familiares nas atividades da comunidade 

educativa, de modo a possibilitar ao aluno a convivência plena com 

todas as fases da vida (Infância, Juventude, Adulto, Idoso) promovendo, 

desta forma, um maior convívio inter-geracional; 

• Desenvolver o gosto pelo contacto com as artes, nas mais variadas formas; 

• Valorizar a participação ativa na vida coletiva local (Freguesia/Cidade). 

As Atividades de Enriquecimento Curricular ajudam a criança a conquistar e a 

integrar outra relação como o Saber Individual e o Saber Coletivos. São 
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significativas no processo educativo das crianças, daí resulta a importância de 

criar a possibilidade de uma exploração diversificada que permita a aquisição 

de conhecimentos. 

 

As Atividades de Enriquecimento Curricular serão articuladas com os Projetos 

Educativos do Agrupamento Planos Anuais de Atividades das escolas e as 

orientações pedagógicas da tutela. 

 

As Atividades de Enriquecimento Curricular contam com a colaboração das 

famílias para a valorização da vida escolar dos seus filhos e no reforço das 

relações interpessoais familiares/criança, valorizando os sentimentos de 

pertença, partilha, respeito e de identidade. 

 

Brincar é uma atividade muito mais séria do que pode parecer. O desafio contido 

nas situações lúdicas estimula o pensamento e a criatividade, nutrindo assim a 

vida interior da criança.  
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Os objetivos do Projeto APRENDER, A BRIINCAR! são, por outro lado, elementos 

adicionais balizadores de uma educação que se pretende cada vez mais 

integradora e potenciadora de valores universais. São objetivos específicos do 

Projeto APRENDER, A BRINCAR!:  

 

• Que os alunos que participam nas atividades vejam sempre garantida a 

componente lúdica nos seus processos de aprendizagem; 

 

• Que os alunos compreendam os seus direitos e os seus deveres, como 

crianças e como cidadãos;  

 

• Que as atividades realizadas, nomeadamente aquelas que digam 

respeito a comemorações e festividades, englobem temáticas que 

tenham em conta os conceitos dos valores trabalhados;  

 

• Que nas atividades propostas possam intervir, opinar, e decidir, na escolha 

do que vão realizar, mediante as propostas e as orientações dos 

professores;  

 

• Que as famílias participem nos processos de desenvolvimento de 

competências cívicas das crianças, promovendo, igualmente, em toda a 

comunidade sentimentos de respeito pelos direitos das crianças e pela sua 

opção de escolha;  

 

• Que haja uma cada vez maior consciência de cidadania, refletindo-se no 

exercício da mesma através de experiências reais de participação, para 

que sintam que as suas necessidade e interesses são ouvidos e tidos em 

conta;  

 

• Que se promova o conhecimento dos direitos e deveres da criança que 

contribuirão para um crescente sentido de cidadania e construção do 

carácter;  
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• Que se permita ao aluno, juntamente com os adultos do seu ambiente 

social, conhecer os seus direitos e deveres, conhecer o meio 

envolvente/comunidade, formar opiniões, debater e atuar sobre temas 

que possam afetar no imediato a forma como aprendem os conteúdos 

programáticos, para mais tarde quererem melhorar as suas condições de 

vida quer individuais quer coletivas;  

 

• Que se construa um trabalho de equipa e um sentimento de coletivo;  

 

• Que se proporcione aos alunos o envolvimento em atividades que lhes 

ofereça maior satisfação, criando um clima de segurança e bem-estar;  

 

• Que continue a ser criado um ambiente propício a que os alunos 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;  

 

• Que os alunos continuem a ser convidados a participar em atividades 

mesmo que não sejam planeadas por eles, mas fazê-los sentir que têm 

uma palavra a dizer. Isso faz com que sintam que tem um papel 

significativo e não decorativo.  

 

• Que os alunos compreendem que estão a adquirir conhecimentos, apesar 

de a forma lúdica que estes são transmitidos. 

 

No projeto APRENDER, A BRINCAR! é atribuído aos professores das AEC o papel 

de mediadores no processo educativo, com a noção de partilha da 

responsabilidade educativa com os professores titulares da turma. 
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De acordo com o Ofício/DGE/2016/320, e seguindo as recomendações da 

Direção Geral da Educação no âmbito das Atividades de Enriquecimento 

Curricular (AEC), pretende-se: 

 

• Valorizar as expressões culturais locais, criando oportunidades de 

experiências novas, ricas e diversificadas que contribuam para a 

formação integral dos alunos; 

 

• Contribuir para o enriquecimento do currículo, numa componente 

predominantemente lúdica, sem o agendamento de trabalhos de casa; 

 

• Privilegiar a metodologia de Projeto, nomeadamente através do Projeto 

APRENDER, A BRINCAR!, cuja principal intenção é dar vez e voz ativa aos 

alunos, a fim de estimular a participação, o espírito crítico e a escolha; 

 

• Sempre que possível, flexibilizar a organização do grupo de alunos, da 

gestão dos espaços e do tempo; 

 

• Dar oportunidades aos alunos para que possam escolher livremente entre 

diferentes atividades, ou entre projetos dentro de um mesmo tema ou 

atividade; 

 

• Organizar as AEC de forma flexível, de modo a que as atividades se 

ajustem ao projeto educativo e ao plano anual de atividades da escola; 

 

• Promover processos de decisão participativa, envolvendo os alunos, os 

pais, os professores e outros parceiros locais na definição das atividades. 

 

• Rejeitar as avaliações e as classificações quantitativas estandardizadas 

dos alunos, aplicadas nos anos letivos anteriores, e privilegiar a avaliação 

formativa e participativa.  
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VIII – Áreas Programáticas 

 

Atividades Lúdico-Expressivas: 

 

As Atividades Lúdico-Expressivas,  propostas neste projeto educativo, envolvem 

as dimensões - musical, dramática e plástica. Todas elas remetem para a 

competência organizadora comum, a criatividade. Para além disto, as 

Expressões, como formas de comunicação universal por excelência, são meios 

de privilegiados de conhecimento, relacionamento e aproximação entre as 

pessoas. São excelentes mediadores de bloqueios e permitem a partilha, mesmo 

em situações de desconhecimento.  

Os princípios fundamentais da Expressão Musical serão a prática do canto, as 

danças rítmicas e a exploração de instrumentos musicais. Através da exploração 

de diferentes instrumentos e do conhecimento de todas as vertentes do conceito 

“Músicas do Mundo” poderemos permitir o acesso à interculturalidade, assim 

como ao seu reconhecimento e valorização. 

A Expressão Dramática envolve a exploração do corpo, da voz e do espaço, 

acrescentando uma dimensão de autoconhecimento e de relação com o outro. 

É ainda potenciadora do desenvolvimento sócio-afetivo, porque mobiliza 

competências de descentração, empatia e de exploração de várias 

possibilidades de atuação. Através do conhecimento destas competências 

permitimos a promoção da autonomia e da consciência cívica dos alunos, 

privilegiando o seu progressivo envolvimento nas tarefas e na responsabilidade 

da dinâmica da escola e do meio onde vivem.  

 

A Expressão Plástica visa a manipulação e experiência com diferentes materiais, 

desenvolvendo nos alunos formas pessoais de representar o seu mundo interior e 

aquilo que percecionam da realidade.  
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Esta Área Programática tem como objetivos: 

• Desenvolver competências de discriminação auditiva abrangendo 

diferentes códigos, convenções e terminologias existentes nos mundos da 

música; 

• Desenvolver competências vocais e instrumentais diversificadas, tendo em 

conta as diferentes épocas, estilos e culturas musicais do passado e do 

presente; 

• Desenvolver competências criativas e de experimentação; 

• Desenvolver as competências transversais no âmbito da interligação da 

música com outras artes e áreas de saber; 

• Desenvolver o pensamento musical2; 

• Descobrir diferentes formas de lidar com a realidade individual e social; 

• Manipular ou explorar diferentes materiais; 

• Construir e transformar materiais; 

• Explorar o desenho e a pintura de expressão livre; 

• Aplicar técnicas de recorte, corte e colagem; 

• Criar e desenvolver teatralizações, com a construção dos adereços, 

cenários e figurinos respetivos; 

• Desenvolver atitudes, capacidades e valores promotores do espirito 

empreendedor; 

• Criar competências sensoriais ao nível da organização, planeamento, 

liderança e trabalho em grupo; 

• Projetar a socialização e a comunicação para fora da turma; 

• Potenciar uma interação ativa entre todos os agentes educativos; 

• Despertar as interrogações, curiosidades e a imaginação dos alunos; 

• Realizar articulação com o Professor Titular, a Coordenação de Escola e o 

Agrupamento de Escolas. 

 

 

 

                                                           
2 In, VASCONCELOS, António, Ensino da Música – 1º Ciclo do Ensino Básico- Orientações Programáticas. 
Lisboa: Ministério da Educação. 2006, p.6 
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Ensino do Inglês 

 

As abordagens utilizadas pelos professores de Inglês devem conter canções e 

rimas; jogos e movimento; representações dramáticas e histórias.  

 

O 1º e 2º ano de escolaridade do 1º Ciclo têm como princípios básicos o interesse 

dos alunos, o desenvolvimento de uma relação positiva com a aprendizagem da 

língua, o uso da língua para fins de comunicação, o desenvolvimento de 

estratégias gerais de aprendizagem e de aprendizagem das línguas.  

 

Propõe-se que se dê maior ênfase à audição e à oralidade, especialmente na 

fase inicial, se inclua a discriminação e imitação de sons, entoações e ritmos em 

realizações linguísticas significativas tendo em conta a faixa etária dos alunos.  

 

É igualmente relevante que se promova a memorização apoiada em suportes 

visuais, auditivos e gestuais, se conduza ao reconhecimento de diferentes tipos 

de enunciados, se privilegie a reprodução de enunciados curtos em situações de 

comunicação, se explore, com frequência, a produção oral e se incremente a 

reprodução escrita de enunciados orais sempre que se julgar pertinente fazê-lo.  

Esta Área Programática tem como objetivos: 

• Sensibilizar para a diversidade linguística e cultural; 

• Fomentar uma relação positiva com a aprendizagem da língua; 

• Fazer apreciar a língua enquanto veículo de comunicação com os outros;  

• Proporcionar experiências de aprendizagem significativas, diversificadas, 

integradoras e socializadoras; 

• Estimular a capacidade de concentração e de memorização; 

• Promover o desenvolvimento de estratégias de aprendizagem; 

• Fomentar outras aprendizagens.3 

  

                                                           
3 In BENTO, Cristina e outros, Programa de Generalização do Ensino do Inglês no 1ºCiclo do Ensino Básico, 
Lisboa: Ministério da Educação: 2005, p.11 
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Atividade Física e Desportiva 

 

A escola é um local que deve promover comportamentos nos alunos em idade 

escolar, para que as mesmas cresçam e tenham um crescimento e um 

desenvolvimento saudável, com hábitos que se prolongarão ao longo da vida. 

O professor deverá privilegiar as atividades lúdicas, através de realização de 

jogos aliciantes para o aluno.  

O professor deverá encaminhar o aluno para a prática de uma atividade que irá 

desenvolver de forma mais regular. 

Esta Área Programática tem como objetivos: 

• Desenvolver as capacidades motoras dos alunos; 

• Melhorar a realização das habilidades motoras nos diferentes tipos de 

atividades, conjugando as suas iniciativas com a ação dos colegas e 

aplicando corretamente as regras; 

• Promover o desenvolvimento integral do aluno, numa perspetiva 

interdisciplinar, de modo a favorecer o reforço da oferta educativa; 

• Fomentar a aquisição de hábitos e comportamentos de estilos de vida 

saudáveis que se mantenham na idade adulta, contribuindo para o 

aumento dos índices de prática desportiva da população portuguesa; 

• Fomentar o espírito desportivo e do fair-play, no respeito pelas regras das 

atividades e por todos os intervenientes; 

• Estimular a tomada de consciência da preservação da natureza4; 

• Dar continuidade ao projeto “KidFun  – Educação para Valores”. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 In MARIA, Albino e Nunes, Manuel, Atividade Física e Desportiva – 1ºCiclo do Ensino Básico – 
Orientações Programáticas, Lisboa: Ministério da Educação. 2007, p.6 
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“KidFun – Educação para Valores”: 

“KidFun – Educação para Valores” é um projeto da Fundação Benfica que, em 

parceria com a Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica, continuará a 

ser desenvolvido no âmbito das aulas de Atividade Física e Desportiva das AEC. 

Esta iniciativa visa apoiar a Escola e a família na educação das crianças, ao nível 

do Saber Ser, motivando-as à descoberta e aprofundamento dos valores 

fundamentais de conduta e vida em sociedade:  

A colaboração das famílias é fundamental, através da inscrição na plataforma 

on-line http://kidfun.slbenfica.pt. Ao inserir a senha fornecida pelo professor de 

AFD, o aluno poderá fazer a sua caderneta on-line. Para colecionar os cromos só 

tem que revelar os valores que aprendeu. 

 

Os valores influenciam diretamente os comportamentos e atitudes de crianças e 

jovens, perpetuando modelos e garantindo equilíbrios sociais, pelo que a 

problemática dos valores se constitui como uma prioridade na política educativa 

europeia.  

 

O projeto KidFun recorre a metodologias ativas, inovadoras e fortemente 

motivadoras, para potenciar a aprendizagem dos valores pelas crianças do 1º 

Ciclo do Ensino Básico. 

 

O Desporto e os seus símbolos assumem, no âmbito do projeto, um importante 

papel, sensibilizando as crianças para um conhecimento mais profundo dos 

valores e das suas implicações no seu quotidiano e nos sucessos com que sonham 

para o seu futuro. 

O KidFun desenvolve-se ao longo do ano letivo com um conjunto de atividades 

on-line e presenciais em torno da temática dos valores. Uma vez em cada ano 

letivo, o KidFun visita presencialmente a Escola de cada criança participante. 

Pretende-se criar um ambiente diferente e apelativo, através da presença física 

do Estádio KidFun, desenvolvendo-se atividades lúdicas e desportivas com uma 

equipa de monitores qualificados. No decorrer das atividades, as crianças serão 

regularmente desafiadas para a aprendizagem dos valores. 

 

http://kidfun.slbenfica.pt/
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IX – Gestão do Projeto 

• Gestão Curricular 

A integração curricular das AEC, nos respetivos departamentos curriculares dos 

Agrupamentos de Escolas, deverá ser feita com base na articulação entre 

professores AEC e professores titulares da Turma.  

• Gestão Pedagógico-Didática 

A gestão pedagógica didática é feita pela Junta de Freguesia de São Domingos 

de Benfica, no respeito pelas orientações dos professores que desenvolvem as 

Atividades de Enriquecimento Curricular, em consonância com o projeto 

educativo da escola. O projeto APRENDER, A BRINCAR! é um projeto de 

continuidade face aos projetos APRENDER BRINCANDO, APRENDER 

BRINCANDO… COM OS OUTROS! E APRENDER BRINCANDO, A PARTICIPAR! dos 

anos letivos anteriores, e vem reforçar a articulação de atividades que envolvem 

toda a comunidade escolar e familiar.   

• Gestão de Recursos Físicos 

A Junta de Freguesia de São Domingos de Benfica pretende continuar a 

combater as carências existentes para a prática da Atividade Física e Desportiva, 

com a reposição de materiais previamente adquiridos e na reparação dos 

equipamentos desportivos existentes. Tem ainda pretensão de readquirir 

materiais para a prática das Atividades Lúdico-Expressivas e facilitar o acesso a 

materiais que suportam o ensino do Inglês. 

• Gestão de Recursos Humanos | Professores Técnicos das AEC 

É objetivo a qualificação dos recursos humanos afetos ao projeto APRENDER A 

BRINCAR! com facilidade de acesso a formação contínua durante o ano letivo. 

Mantém-se igualmente a garantia de procedimento contratual, ano após ano. 

As Atividades de Enriquecimento Curricular serão articuladas com os Projetos 

Educativos do Agrupamento Planos Anuais de Atividades das escolas e as 

orientações pedagógicas da tutela. 
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As Atividades de Enriquecimento Curricular ajudam a criança a conquistar e a 

integrar outra relação como o Saber Individual e o Saber Coletivo. São 

significativas no processo educativo das crianças, daí resulta a importância de 

criar a possibilidade de uma exploração diversificada que permita a aquisição 

de conhecimentos. 

 

As Atividades de Enriquecimento Curricular contam com a colaboração das 

famílias para a valorização da vida escolar dos seus filhos e no reforço das 

relações interpessoais familiares/ aluno, valorizando os sentimentos de pertença, 

partilha, respeito e identidade. 
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X – Avaliação 
 

As reuniões de supervisão pedagógica das AEC da parte de professores titulares 

de turma realizar-se-ão uma vez por mês e sempre que se entenda pertinente, de 

forma que a comunicação favoreça a prevenção e a resolução de problemas, 

assim como o bom funcionamento das atividades. 

A Coordenação das AEC disponibilizará um horário de atendimento mensal para 

receber os encarregados de educação. 

A equipa de técnicos das AEC fará uma reunião mensal com a Coordenação 

das AEC.  
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XI - Legislação 

 

O Despacho n.º 9265-B/2013, do Secretário de Estado do Ensino Básico e 

Secundário, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 134, de 15 de Julho 

de 2013, em regulamentação designadamente do citado decreto-lei, refere, no 

seu artigo 7.º, que se consideram Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) 

no 1.º ciclo do ensino básico “as atividades educativas e formativas que incidam 

na aprendizagem da língua inglesa ou de outras línguas estrangeiras e nos 

domínios desportivo, artístico, científico, técnico e das tecnologias da informação 

e comunicação, de ligação da escola com o meio e de educação para a 

cidadania”. 

 

As AEC encontram-se regulamentadas pela Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de 

agosto, cujo artigo 7º, determina: “Consideram -se AEC no 1.º ciclo do ensino 

básico as atividades de caráter facultativo e de natureza eminentemente lúdica, 

formativa e cultural que incidam, 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.” 

 

O Ofício-Circular/DGE/2016/3210 refere que “o currículo não se esgota na 

dimensão do “saber” e se amplia às dimensões do “saber fazer”, do “saber estar” 

e do “ser”, onde o trabalho colaborativo, a resolução de problemas, a 

autonomia e a criatividade se assumem como competências essenciais para a 

adaptação social e para o sucesso educativo dos alunos, a oferta de Atividades 

de Enriquecimento Curricular (AEC) de elevada qualidade torna-se uma 

prioridade…”.  

 

O documento atrás referido, recomenda “privilegiar a metodologia de projeto, 

com a intenção primordial de dar vez e voz aos alunos, a fim de gerar 

aprendizagens significativas e uma visão global das situações”, o que é 

precisamente a base do Projeto que aqui se apresenta: APRENDER, A BRINCAR! 

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Basico/AEC/oficio_circular_aec_recomendacoes.pdf
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Despacho nº 9265-B/2013 do Gabinete do Ministro, Ministério da Educação e 

Ciência. Diário da República, 2º série – nº134, 15 de julho; 

Lei nº115/97 da Assembleia da República. Diário da República, I série -A – nº217, 

de 19 de setembro; 

Lei nº 46/86 da Assembleia da República. Diário da República, I série – nº 237, 14 

de outubro; 

Lei nº 49/2005 da Assembleia da República. Diário da República, I série – A – nº 

166, 31 de agosto; 

Lei nº85/2009 da Assembleia da República, 1º série – nº 166, 27 de agosto; 

Recomendação nº1/2012 do Conselho Nacional de Educação, Ministério da 

Educação e Ciência. Diário da República, 2º série – nº17, 24 de janeiro; 

Decreto-Lei nº 139/2012 de 5 de julho; 

Decreto-Lei nº 212/2009 de 3 de setembro; 

Decreto-Lei nº 169/2015 de 24 de agosto; 

Portaria n.º 644-A/2015. D.R. n.º 164, 3º Suplemento, Série II de 2015-08-24; 

Ofício-Circular/DGE/2016/3210; 

Decreto-Lei nº 55/2018 de 6 de julho; 

 

 

 

 

http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Basico/AEC/portaria_644_a_2015.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Basico/AEC/oficio_circular_aec_recomendacoes.pdf
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