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

AEEA - Quem somos?

Somos um conjunto de mães, pais e Encarregados de Educação. Atuamos como representantes e
somos responsáveis pela promoção e execução das atividades complementares ao tempo
letivo (Manhãs - AAAF - AEC- CAF - Interrupção Letivas)

Para o pré-escolar, garantimos as AAAF- Atividades de Animação e Apoio à Família,
mantendo uma equipa de 5 facilitadores com diferentes valências, que acompanham o
desenvolvimento de cada criança, respeitando os seus ritmos e interesses.

No 1º ciclo (1º ao 4ºano), atuamos em duas valências: AEC - Atividades de Enriquecimento
Curricular e CAF - Componente de Apoio à Família. A equipa, com cerca de 15 facilitadores,
acompanha e orienta o processo de aprendizagem dos diferentes grupos.
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|MANHÃS | 
Como fazemos o acolhimento? 

PROMOVER UMA ATIVAÇÃO MATINAL SAUDÁVEL
 

AJUSTADA AOS INTERESSES E NECESSIDADE DE CADA CRIANÇA

INTEGRAÇÃO DOS ALUNOS DO 1ºANO

Sabemos que o início do 1ºciclo pode ser um pouco
assustador!

Por isso temos 1 facilitador responsável pela integração
dos alunos no 1ºano. 

Queremos respeitar os ritmos de entrada no espaço
escolar, acolher com um sorriso e um abraço 

 Dar segurança para a experimentação 

 Apoiar o sentimento de pertença

08H - 09H



|R.O.D.A |RECREIO ORIENTADO DOS ALUNOS 
Apoio ao recreio do almoço (13H - 14H30)

Bullying e comportamentos associados 
Partilha de estratégias de gestão de conflitos, de prevenção e intervenção em situações de
violência entre pares. 
Ferramentas de comunicação positiva com as crianças 
Técnicas de gestão socio emocional 

A AEEA candidatou-se a uma linha de financiamento e, com o apoio da CML, vamos:

Apoiar o trabalho das Assistentes Operacionais
Acompanhar o recreio tendo por base a educação não formal
Promover Ações de Formação para o Corpo não Docente com as temáticas: 



R.O.D.A de Conversas

R.O.D.A da Raiva

Assembleia dos AlunosQuestionários de
Acompanhamento

Acompanhamento do Recreio
Formação Contínua

Escuta Ativa

Comunicação Positiva

RECREIO



Oficina 
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Emoções?

 ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO E APOIO À FAMÍLIA 

 
|AAAF|  PRÉ-ESCOLAR - 15H15 - 16H00

Expressão 
Plástica Chá....lá lá! 

|Música e Dança |



16H30- 19H00 
 

|AAAF|  

|RECREIO|  

DIAS LIVRES
Segundas e Sextas Nestes dias podemos escolher que atividades queremos explorar

Jogos Desportivos Culinária Horta

Cozinha de Lama

Construções
Faz de Conta

Brinquedos

Livros
 



|AEC|   ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR

 -1º ciclo - 16H - 17H  
Este ano, para as AEC, propomos um modelo misto. De terça a sexta-feira os alunos integram as
AEC, com a sua turma, segundo um horário pré-definido. 
Às segundas-feiras, os alunos terão a opção de escolher que atividade querem frequentar. 
Ou seja, cada aluno irá inscrever-se num clube à sua escolha. 
Pertencerá, portanto, a um grupo de uma atividade específica durante todo o semestre.
 No final do semestre poderá optar por outro clube. 

Skate

Selva
de Sons

Basquetebol

Clube 
de Jornalismo

Clube do
Ambiente

Pequenos
Cientistas

 

Ajudantes
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de DançaClube do Cinema

Clube de Rádio
- Podcasts -



Dança & Cultura Visual
At.Física

Oficina de Emoções & Música
Horta & Ciências

|AEC|   ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR

 Terça a Sexta

1º ANO
2ºANO

3ºANO

4ºANO

Música
Dança & Cultura

Visual
At.Física

Oficina de Emoções

At.Física
Oficina de Emoções

 Música
Horta & Ciências

At.Física
Dança & Cultura Visual 

Oficina de Emoções & Música
Horta & Ciências



|AEC| 
 horário



|AEC|  organização geral
Segunda é Dia do Clube -  os alunos inscrevem-se no início do ano e mantêm a

sua inscrição durante todo o semestre.

Para o 2º e 4º ano a AEC de Oficina de Emoções é trabalhada através da

Música, com 2 facilitadores presentes em cada aula. 

A AEC de Cultura Visual & Dança é uma atividade complementar, que prevê

projetos conjuntos na área das plásticas e do movimento. 

As AEC de Horta e de Ciências são semestrais. 

As AEC de Atividade Física, Música e Oficina de Emoções são anuais. 



|CAF|  COMPONENTE DE APOIO À FAMÍLIA
-1º ciclo - 17H30 - 19H00 -  

Apoio ao Estudo

Culinãria

Danças de Rua

Escola de Ninjas

Banda da CAF Atelier de Manualidades

Escultura

Horta

Pintura 
& Desenho

Raquetes

Bate o Tambor

Vídeo &
Produção

Ginástica



|CAF|  
|segunda|  |terça|  |quarta|  |quinta|  |sexta|  

Danças de Rua   Horta  

Apoio ao Estudo Apoio ao Estudo Apoio ao Estudo Apoio ao Estudo

Atelier de
Manualidades

Culinária

EsculturaBate o Tambor

Apoio ao Estudo

Escola de Ninjas

Ginástica

Banda da CAF

Raquetes Vídeo & Produção Pintura &
 Desenho

Brincar
  

-1º ciclo - 17H30 - 19H00 -  

Livre  

Brincar
  

Livre  



|AEC|  Objetivos Gerais 



Estimular a criatividade;
Estimular a procura activa de músicas e sons;
Desenvolver competências de exploração, experimentação e criação sonoro-
musical. 
Trazer para a aula temas e assuntos para discussão com o apoio da música;
Estimular a escuta activa, o respeito entre alunos e professor com o auxílio de
dinâmicas do mundo da música;
Estimular a aceitação da diferença e das diferentes realidades a partir da
audição de várias musicas e sons;
Estimular a aprendizagem de novas formas musicais com o auxílio de instrumentos
e ferramentas disponíveis;
Estimular a diversão que a música, por si, traz à vida de todos.

 

|Música e Sonoridades|



Promover o contacto e respeito pela Natureza e por todos os seres vivos;

Estimular o pensamento crítico e científico;

 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. 

|Horta|



Dar a conhecer as 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;

Possibilitar a realização de experiências científicas;

Desenvolver o pensamento crítico e da capacidade de experimentação.

|Ciências|



Promover a aprendizagem de diversos desportos coletivos através de diâmicas

desportivas, jogos reduzidos e jogo formal. 

Garantir a exploração de diversas modalidades e práticas da área da atividade física

Aprender através da diversão e da prática

Promover a autonomia e a liberdade criativa 

Abordar a importância dos hábitos alimentares 

Promover o desenvolvimento da dimensão motora (fatores de execução e coordenação

motora), da dimensão cognitiva (observação, análise, interpretação e adequação das

soluções) e da dimensão relacional ( aprendizagem social) 

|Atividade Física|



Promover a empatia, aceitação e respeito pelo outro;

Estimular o contacto com as emoções, e a compreensão das suas funções;

Fomentar auto-estima, auto-confiança e descoberta de si mesmo; 

Fomentar a cooperação, o sentido de pertença e o espírito de equipa;

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; 

Consolidar o conceito de diversidade e a valorização das diferenças;

|Oficina de Emoções|



Incentivar a exploração e partilha de ideias;
Trabalhar a expressividade individual e a comunicação
Promover o contacto com as diversas formas e áreas da Arte;
Estimular a criatividade e a imaginação;
Desenvolver pensamento crítico, inclusivo e consciente.
Desenvolver o raciocínio, a linguagem artística e a cultura visual;
Promover a experimentação através de atividades que envolvam jogos,músicas, filmes,
fotografias, entre outros;
Contactar com diferentes media, sejam eles audiovisuais ou plásticos;
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;

 

|Dança & Cultura Visual|


