
Escola Teixeira de Pascoais
 AAAF | AEC | CAF

PROJETO AEEA 

 



Associação de Pais e Encarregados de Educação dos alunos da Escola
Teixeira de Pascoais e Jardim de Infância de Alvalade -  AEEA -

Enquanto representantes das mães, pais e Encarregados de Educação somos
responsáveis pela promoção e execução das atividades complementares ao
tempo letivo. 

Para o pré-escolar garantimos as Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF),
mantendo uma equipa de 4 facilitadores com diferentes valências que acompanham o
desenvolvimento de cada criança respeitando os seus ritmos e interesses.

No 1ºciclo atuamos em duas valências: Atividades de enriquecimento curricular (AEC) e
Componente de Apoio à família (CAF). Cerca de 14 facilitadores acompanham e orientam
os processos de aprendizagem destes grupos.



VALORES DE BASE

          Empatia

          Educação Não- Formal

          Experimentação

          Exploração

          Respeito

          Escuta Ativa          

          Brincadeira como ferramenta de aprendizagem



 
SUPERVISÃO

RECREIO ALMOÇO * AEC CAF

MOMENTOS DE ATUAÇÃO

 Alunos do 1º Ciclo
16H - 17H 

 Alunos do 1º Ciclo
17H30 - 19H 

Promoção
atividades de

enriquecimento
curricular

 

Promoção
atividades lúdicas

 

 Alunos do Pré- Escolar
15H15 - 19H 

 Alunos do 1º Ciclo
13H- 14H30 

Promoção de
atividades no

horário pós - letivo
 
 

R.O.D.A
Canto da conversa
Prevenir o conflito 

 

AAAF

Acolhimento
 Alunos do  Pré - Escolar e 1º Ciclo

08H - 09H
Receção dos alunos no horário pré - letivo
Brincadeiras e ativação matinal

Interrupções Letivas
 Alunos do  Pré - Escolar e 1º Ciclo

08H - 19H
 

Natal |Páscoa
Carnaval |Verão

 

*dependente de financiamento 



ACOLHIMENTO
08H - 09H

Ajudar na integração dos alunos de 1º ano ao 1ºciclo.  
Respeitar os ritmos de entrada no espaço escolar, acolher com um sorriso e um abraço.
Dar segurança para a experimentação do espaço, apoiar o sentimento de pertença

Projeto Piloto
 

Grupos Separados
2º ano | 3º ano & 4º ano

Promover uma ativação matinal saudável 
Ajustada aos interesses e necessidades de cada criança



R.O.D.A
Rerceio orientado dos alunos

Candidatura
realizada, a

aguardar resposta

5 Facilitadores

Apoiar o trabalho das Assistentes Operacionais

Acompanhar as diferentes brincadeiras

Ajudar a gerir conflitos de forma positiva

Promover uma comunicação positiva Roda da Criança

RODA da Raiva

Assembleias de alunos

Dar formação à comunidade escolar RODAs de Conversa

Atividades de Exploração



AAAF 
- ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA -

15H45 -16H15

 

Corpo e Movimento -
Dança Criativa &

Jogos Desportivos
 

 

Horta e Culinária

 

 

Expressão Plástica

 

Possibilidade de atividades
orientadas no período

17H30 - 19H
 - a confirmar - 

 



O RECREIO DAS AAAF
15H15-15H45 | 16H15 - 19H00 

Uso de materiais que podem ser:
transportados

empilhados
manuseados
combinados
separados

transformados

Não 
diretivo

Não 
formal

Assente
no

Brincar

Construções

Cozinha de Lama

Faz de conta

Atividades desportivas e Jogos Tradicionais

Livros

Brinquedos
 



LANCHE COM AS AAAF
15H15 E 17H00 

Acreditamos num estilo de vida saudável e na influência que a alimentação tem no nosso equilíbrio e forma de estar
no dia-a-dia. 

Evitar também as embalagens individuais (por mais práticas que sejam). Reduzir a utilização de plástico

Pedimos que reflitam acerca das escolhas que fazem para os lanches dos vossos educandos

Evitar comida processada e açúcares 

Sugerimos: 
Fruta | Frutos Secos | Barras de Cereais | Bolachas ou Biscoitos s/açucar | Triângulos de Queijo | Cenouras

Esta  temática será desenvollvida durante o ano, iremos
explorar a ligação entre a horta, os ciclos da natureza e a

comida que nos ajuda a crescer saudáveis.



 
ATIVIDADES DE

ENRIQUECIMENTO
CURRICULAR

 
- 1º CICLO - 

 Oficina das Emoções
Música e

Sonoridades
 

Horticultura

Desportos 
Dança Criativa Cultura Visual 

Ciências

AEC
 

16H-17H



Gestão 
de 

Emoções

Cultura 
Visual

Dança 
Criativa

2ºsemestre
1º e 2º ANO

Música e Sonoridades

Ciências

Horticultura

1ºsemestre

Desportos
Jogos 

de
equipa

Música e Sonoridades

Gestão 
de 

Emoções

Desportos
Jogos 

de
equipa



3º e 4º ANO

1ºsemestre

2ºsemestre

Gestão 
de 

Emoções

Gestão 
de 

Emoções

Horticultura

Ciências
Desportos

Jogos 
de

equipa
Desportos

Jogos 
de

equipa

Cultura 
Visual

Dança 
Criativa

Música e Sonoridades

Música e Sonoridades



Objetivos Tranversais
Todas as AEC irão abordar os seguintes temas ao longo do ano: 

Diversidade Cultural 
Cooperação

Discurso do Ódio
Sustentabilidade

Questões de Género



CAF 
- Componente de Apoio à Família - 

Culinária

Bricolage
Horta

Fotografia 
 Cultura Visual

Apoio ao Estudo

Escola de Ninjas 

Ginástica



Horários 
CAF

 

1º e 2º
ano

.

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

SextaDIA LIVRE

DIA LIVRE
Apoio ao Estudo

Apoio ao Estudo

Apoio ao Estudo

Apoio ao Estudo

Apoio ao Estudo

Culinária
Bricolage

Escola de Ninjas

Horta

Ginástica
Fotografia e

 Cultura Visual



 

3º e 4º
ano

.

Segunda

Terça

Quarta

Quinta

Sexta

Apoio ao Estudo
Apoio ao EstudoApoio ao Estudo

Apoio ao Estudo Apoio ao Estudo

Ginástica Bricolage

Culinária

Escola de NinjasHorta

Fotografia e
Cultura VisualDIA LIVRE

DIA LIVRE

Horários 
CAF



Estimular a criatividade e a imaginação

Desenvolver a cooperação e a partilha;

 Fomentar o respeito pelo outro e as relações interpessoais saudáveis; 

 Promover o contacto com a natureza; 

 Incentivar a exploração e a descoberta; 

As segundas e sextas-feiras são naturalmente dias de transição de rotinas casa-escola. 
Nos horários de intervenção CAF e particularmente nestes dias sentimos que as crianças precisam de atividades
menos orientadas. Estas atividades de descoberta livre ocorrem, preferencialmente, no espaço exterior, através de
contacto com a natureza e os seus elementos. São atividades que se distinguem das demais pelo seu caráter
espontâneo, de brincadeira não estruturada, com materiais que estimulam e que permitem às crianças liberdade para
explorar, interagir, socializar e aprender através de metodologias informais. 
Nestes momentos de descoberta livre, o papel dos facilitadores é o de incentivar, mediar e participar na brincadeira
das crianças, promovendo a exploração dos sentidos e o imaginário infantil. 

Dias Livres  - Porquê? 



Um facilitador é alguém que facilita processos e aprendizagens.  Auxilia os indivíduos e grupos a
compreenderem o mundo que os rodeia, os seus objetivos comuns e forma de os alcançar. 

Facilitadores - Quem somos?

Mediar as  situações

Apoiar na responsabilização pelo processo de aprendizagem

Dar automia e oportunidade de escolha

Aproveitar cada momento como oportunidade de aprendizagem



Objetivos Específicos
AEC



Atividade Física - Desportos
Promover a aprendizagem de diversos desportos coletivos através de diâmicas desportivas, jogos
reduzidos e jogo formal. 
Aprender através da diversão e da prática
Promover a autonomia e a liberdade criativa 
Abordar a importância dos hábitos alimentares
Trabalhar a postura corporal
Alívio dos níveis de stress e ansiedade, combatendo o défice de atenção para uma melhor
assimilação de conteúdos académicos e equilibrando os níveis de energia.

 

 



Música e Sonoridades
Adquirir fluência musical através do canto e movimento.
Desenvolver um repertório de canções, ritmos e lengalengas do cancioneiro tradicional,
popular e autoral.
Entender a música como fenómeno acústico através da construção de instrumentos
tradicionais e sustentáveis.
Co-criação de projetos de iniciativa autónoma dos alunos.
Estimular o uso dos sentidos, porque qualquer tipo de experiência musical promove,
entre outras, uma maior habilidade de concentração, audição e coordenação motora.
Explorar diferentes sonoridades e técnicas utilizadas para desenvolver capacidades
motoras;
Promover a comunicação, autonomia e a liberdade criativa 



Horticultura
Promover o contacto e respeito pela Natureza e por todos os seres vivos;
Educar através de atividades pedagógicas que liguem outras áreas do saber à horticultura, como as ciências e
as artes;
Transmitir as éticas “Cuidar da Terra, Cuidar das Pessoas e Partilhar os Excedentes”;
Incentivar o espírito crítico, criar um ambiente de partilha e que promova os alunos a questionarem por si
próprios;
Promover o trabalho em grupo e a cooperação;
Estimular a autonomia, dando oportunidade de encontrarem o seu próprio interesse na área;
Demonstrar   sustentabilidade às ações que todos podemos ter no dia-a-dia e
em todo o lado.



Ciências
Sensibilizar para a importância e a utilidade do conhecimento científico no dia-a-dia;

Semear a curiosidade e o espírito investigativo-científico para a resolução de problemas práticos;

Promover o trabalho em equipa e a cooperação entre alunos;

Fomentar a comunicação democrática, positiva e útil entre alunose professor;

Valorizar o trabalho prático e o raciocínio lógico;

Promover a curiosidade e a motivação para aprender;

Desenvolver o pensamento crítico e da capacidade de experimentação.



Cultura Visual
Estimular a criatividade e a imaginação das crianças;
Incentivar o trabalho individual e autónomo, bem como a integração, cooperação e aprendizagem em grupo;
Desenvolver o raciocínio, a linguagem artística e a cultura visual;
Incentivar o pensamento abstrato e a comunicação;
Estimular a autoconfiança e o espírito crítico;
Desenvolvimento e compreensão pessoal e do outro – empatia;
Promover a experimentação através de atividades que envolvam jogos, músicas, filmes, fotografias, entre
outros;
Contactar com diferentes media, sejam eles audiovisuais ou plásticos;
Descobrir novos “modos de ver” para uma melhor compreensão do Eu, do Outro e do Mundo.



Oficina das Emoções
Trabalhar a noção de grupo, cooperação e espírito de equipa;
Fomentar auto-estima, auto-confiança e descoberta de si mesmo;
Promover comunicação positiva, empatia e respeito pelo outro;
Promover estratégias de resolução de problemas e tomada de decisão;
Compreender as emoções e a sua função adaptativa;
Promover a expressão das emoções e estratégias de gestão emocional; 
Compreender o conceito de diversidade; 
Promover o respeito, aceitação e valorização da diferença. 



O que cabe no corpo - Dança Criativa

Formação artística e auto desenvolvimento – considerando a dança atuante na dimensão integrada e total do ser

Desenvolvimento pessoal – descobrir e redescobrir, desenvolver e potencializar capacidades próprias e

relacionais (criatividade, autonomia, responsabilidade, liberdade cooperação,...)

 Aquisição de linguagens e qualidades do movimento do “corpo dançante” – ser integrado na sua totalidade e

unidade, artístico e expressiva, ferramentas do corpo, do movimento e da expressão artística;

Em termos educativos consideram-se chaves de integração: Motivação para  aperfeiçoar vs. competir – saber e

conhecer vs. decorar – dar forma estética a criatividade – formar vs. formatar;

Manter as essências, adaptar e apropriar objetivos (um ser livre com estrutura e orientação sem cristalização

através do movimento como experiência de vida);


