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1.

Atividades a Desenvolver

A estrutura implementada assenta no desenvolvimento do currículo considerando
o que se encontra definido no Projeto Educativo (PE) e Projeto Curricular de Turma (PCT),
respeitando as suas indicações, sendo proposto um currículo centrado no
desenvolvimento global da criança, considerando quer a sala de aula quer os outros
ambientes em que ela aprende e constituindo uma rede que vai ao encontro das suas
diferentes necessidades: académicas, sociais, físicas, emocionais e culturais.
Esta estrutura curricular, que respeita as Competências Essenciais do Currículo
Nacional do Ensino Básico, bem como as orientações para cada uma das áreas, quando
existentes, foi construída de forma a:
▪ Integrar uma aprendizagem lúdica, divertida e livre;
▪ ser significativa para ajudar os alunos a encontrar um sentido para as suas
vidas;
▪ integrar unidade e diversidade;
▪ estabelecer ligações com os interesses e preocupações dos alunos e com o
mundo em que vivem;
▪ refletir valores humanos, acentuando a dimensão ética;
▪ acentuar a responsabilidade.
Apresentam-se em seguida as atividades a desenvolver.
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1.1.

Desporto

O desenvolvimento harmonioso das
crianças e dos jovens passa, também,
pela riqueza e variedade das suas
experiências psicomotoras, desde que experimentadas num ambiente de alegria,
partilha mútua e sucesso. Para que exista um desenvolvimento motor enriquecido pelas
experiências do quotidiano infantil, quer pelo caráter lúdico, quer pela diversificação
dos seus jogos, há que contemplar, necessariamente, a tarefa disciplinadora,
estruturada e orientada da Educação Física, limitada por uma das expressões mais ricas
da cultura humana – a do Desporto. É de extrema importância, neste contexto, a
enumeração dos níveis de coordenação motora das crianças, já que a aquisição e
desenvolvimento de habilidades de natureza ontogenética faz-se a partir de uma base
incontornável de coordenação.
A vida que levamos na sociedade atual proporciona um estilo de vida mais sedentário
do que há 20 anos atrás, quando as pessoas realizavam mais atividades físicas, quer em
atividades profissionais, quer nos momentos de lazer. As mudanças de comportamento,
a vida sedentária aliada a uma má alimentação, o stress diário e a falta de lazer ativo,
entre outras, têm feito aumentar o número de pessoas com peso acima do ideal,
originando consequências negativas para a saúde, levando inclusive à obesidade
(Fachini et al, 2006). Contudo, Silva (2000) afirma que o estilo de vida sedentário não é
verificado apenas nos adultos, também abrange as crianças e os adolescentes, que
realizam cada vez menos atividades físicas, estando mais dependentes das inovações
tecnológicas. A promoção da saúde é cada vez mais uma prioridade nos países
desenvolvidos e em desenvolvimento, ainda que por motivos diferentes.
Numa sociedade caraterizada cada vez mais pelo sedentarismo, industrialização e
tecnologias, é urgente motivar e encorajar as crianças e adolescentes a praticar e a
manter uma atividade física, necessária para um bom nível de aptidão física. Este
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objetivo torna a disciplina de Educação Física e as instituições de promoção de
Atividades Físicas e Desportivas fundamentais para a concretização desta finalidade,
pois “quase todas as crianças e adolescentes frequentam a escola tornando-se esta,
portanto, uma das instituições com maior responsabilidade na promoção de hábitos da
atividade física, nestas idades como afirma Mota (cit. por Pereira, 2004).
Nesta perspetiva, a atividade física é considerada, dentro de outros fatores, um
importante elemento na promoção da saúde e qualidade de vida da população. Vários
estudos demonstram que o sedentarismo ou a falta de atividade física, juntamente com
o tabagismo e uma dieta alimentar inadequada, são fatores de risco para a saúde (Silva
et al, 2007).
Todos os alunos que frequentam o Desporto devem de estar devidamente equipados
para a realização da atividade.
Esta atividade não é uma Atividade de Tempos Livres, mas sim uma atividade com
objetivos bem definidos para uma prática desportiva saudável. Assim, as regras de
higiene e segurança devem ser mantidas em todas as aulas.
A seleção das áreas abordadas tem em conta as três dimensões do desenvolvimento das
crianças:
- Dimensão motora: desenvolvimento dos fatores percetivos; fatores de execução e
coordenação motora;
- Dimensão cognitiva: fomento das capacidades de observação, análise, interpretação
e adequação de soluções;
- Dimensão relacional: incremento do relacionamento afetivo; descoberta do outro e
aprendizagem social.

Ao longo do ano letivo serão desenvolvidas diferentes atividades que estão agrupadas
por blocos. De acordo com os espaços existentes na escola e de acordo com as condições
atmosféricas serão trabalhados os seguintes blocos:
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Bloco 1 – Perícia e Manipulação
Realizar ações motoras básicas com aparelhos portáteis, segundo uma estrutura rítmica,
encadeamento ou combinação de movimentos, conjugando as qualidades da ação
própria ao efeito pretendido de movimentação do aparelho.

Bloco 2 – Deslocamentos e Equilíbrios
Realizar ações motoras básicas de deslocamento, no solo e em aparelhos, segundo uma
estrutura rítmica, encadeamento, ou combinação de movimentos, coordenando a sua
ação para aproveitar as qualidades motoras possibilitadas pela situação.

Bloco 3 - Ginástica
Realizar habilidades gímnicas básicas em esquemas ou sequências no solo e em
aparelhos, encadeando e ou combinando as ações com fluidez e harmonia de
movimento.

Bloco 4 – Jogos
Participar em jogos ajustando a iniciativa própria, e as qualidades motoras na prestação,
às possibilidades oferecidas pela situação de jogo e ao seu objetivo, realizando
habilidades básicas e ações técnico-táticas fundamentais, com oportunidade e correção
de movimentos.

Bloco 5 – Atividades Rítmicas Expressivas (Dança)
Combinar deslocamentos, movimentos não locomotores e equilíbrios adequados à
expressão de motivos ou temas combinados com os colegas e professor, de acordo com
a estrutura rítmica e melodia de composições musicais.
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Bloco 6 – Percursos na Natureza
Escolher e realizar habilidades apropriadas em percursos na natureza, de acordo com as
características do terreno e os sinais de orientação, colaborando com os colegas e
respeitando as regras de segurança e preservação do ambiente.

Bloco 7 – Oposição e Luta
Escolher e realizar comportamentos em função das ações e reações do opositor,
respeitando as regras e controlando a agressividade.

Bloco 8 – Atletismo
Realizar as ações motoras fundamentais de cada modalidade do atletismo,
desenvolvendo as ações motoras básicas: correr, saltar e lançar.

Bloco 9 – Jogos Tradicionais
Conhecer os jogos tradicionais de uma região ou época, pois estes fazem reviver uma
prática saudável de ocupação dos tempos livres e respeitam as características
fundamentais de cada região ou sociedade.
Sempre que as condições atmosféricas não sejam favoráveis ou que os espaços
exteriores estejam ocupados, a atividade será dinamizada em espaço interior.

Bloco 10 – Jogos de Tabuleiro
Os jogos de tabuleiro são jogos bastante lúdicos e divertidos que proporcionam ao
jogador um desenvolvimento de aspetos sociais, afetivos e cognitivos.
O jogo é social quando estimula os alunos a relacionarem-se entre si durante as
jogadas/partidas, bem como os incentiva a obedecerem às regras e limites do
adversário.
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A área afetiva ocorre em saber respeitar “a vez do colega”, bem como no “saber ganhar
e no saber perder”, compreendendo que esta prática é inerente ao jogo, e que aquele
que ganha, não é melhor do que aquele que perde.
O desenvolvimento cognitivo é conseguido através das jogadas, pois é necessária a
utilização de habilidades de raciocínio, estratégia, comunicação, administração,
inteligência emocional, liderança, concentração, negociação, entre outras.
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1.2.

A

Intervir com Arte

atividade

Intervir

com

Arte

promove a manipulação e experiência
com os materiais, com as formas e
com as cores e permite que, a partir
de descobertas sensoriais, as crianças
desenvolvam formas pessoais de
expressar o seu mundo interior e de representar a realidade. A exploração livre dos
meios de expressão gráfica e plástica não só contribui para despertar a imaginação e a
criatividade dos alunos, como lhes possibilita o desenvolvimento da destreza manual e
a descoberta e organização progressiva de volumes e superfícies. A possibilidade de a
criança se exprimir de forma pessoal e o prazer que manifesta nas múltiplas experiências
que vai realizando, são mais importantes do que as apreciações feitas segundo moldes
estereotipados ou de representação realista.
Os resultados desta atividade serão orientados no sentido de melhorar o meio escolar
em que eles interagem.
Ao longo do ano letivo serão desenvolvidas diferentes atividades que estão agrupadas
por conteúdos:
Modelagem e escultura
- Manipulação e exploração de diferentes materiais moldáveis;
- Desenvolvimento da motricidade fina;
Construções
- Exploração da tridimensionalidade; Exploração, sensorial, de diferentes
materiais e objetos;
- Desenvolvimento da destreza manual;
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Desenho
- Exploração das possibilidades de diferentes materiais, procurando formas,
texturas, cores, …;
- Desenvolvimento das capacidades expressivas e da criatividade a partir da
utilização de diferentes materiais e técnicas; Expressão de forma livre e
espontânea;
Pintura
- Desenvolvimento das capacidades expressivas e da criatividade a partir da
utilização de diferentes materiais e técnicas; Exploração de possibilidades
técnicas de tintas e outros materiais;
Recorte, colagem e dobragem
- Exploração de técnicas diversas; Desenvolvimento das capacidades expressivas
e da criatividade a partir da utilização de diferentes materiais e técnicas;
Desenvolvimento da motricidade fina;
Impressão
- Exploração de técnicas diversas; Desenvolvimento das capacidades expressivas
e da criatividade a partir da utilização de diferentes materiais e técnicas;
Tecelagem e costura
- Exploração de técnicas diversas; Desenvolvimento das capacidades expressivas
e da criatividade a partir da utilização de diferentes materiais e técnicas;
Cartazes
- Exploração de técnicas diversas; Desenvolvimento das capacidades expressivas
e da criatividade a partir da utilização de diferentes materiais e técnicas;
Desenvolvimento da sensibilidade estética;
Será fornecido um kit composto por um conjunto de materiais e recursos didáticos a
utilizar em sala de aula.
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Todas as atividades são planeadas tendo como principal objetivo o desenvolvimento do
interesse e motivação do aluno. Desta forma, sempre que possível serão realizadas
exposições, apresentações e publicações dos seus trabalhos, no sentido de os promover
e dar a conhecer à comunidade educativa.
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1.3.

Inglês

Considerando a importância do
desenvolvimento de atividades de
enriquecimento curricular no 1.º
ciclo do ensino básico para o
desenvolvimento das crianças a
aprendizagem do Inglês no 1º
ciclo do ensino básico deve ser considerada essencial para a construção de uma
consciência plurilingue e pluricultural bem como um elemento fundamental de
cidadania que permite desenvolver competências e fomentar o interesse pela
aprendizagem deste idioma ao longo da vida delinearam-se os princípios orientadores e
de funcionamento da Atividade de Enriquecimento Curricular – Inglês.
No que diz respeito ao 1.º Ciclo, o processo de aprendizagem de uma língua estrangeira,
nomeadamente do Inglês, deve centrar-se na promoção de uma relação afetiva com a
língua. O objetivo de sensibilizar os alunos para a diversidade linguística e cultural
implica o envolvimento dos mesmos em atividades e atos comunicativos que lhes
possibilitem vivências diversas, enriquecedoras e motivantes.
Neste quadro e sabendo que o objetivo é proporcionar a toda a população escolar a
igualdade de oportunidades, logo, de desenvolvimento das aprendizagens, as AEC de
Inglês implicam:
1. o respeito pelos interesses e necessidades dos alunos;
2. a promoção do seu desenvolvimento global;
3. o desenvolvimento de uma relação positiva com a aprendizagem da língua;
4. o uso da língua para fins de comunicação;
5. o desenvolvimento de estratégias gerais de aprendizagem das línguas.
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A AEC de Inglês reveste-se de um caráter diversificado e motivante, estimulando o
interesse dos alunos e contribuindo para o desenvolvimento das suas aprendizagens.
Deve, assim, ser promovida a articulação entre as atividades desenvolvidas na AEC de
Inglês e os conteúdos trabalhados nas diferentes áreas curriculares, pelo que é desejável
a intervenção desta área no Plano Anual de Atividades e no Projeto Curricular de Turma.
Conhecido que é o papel desempenhado pelo jogo no estabelecimento de relações
afetivas, de socialização e de aprendizagem, no desenvolvimento global da criança e da
sua motivação, o ensino do inglês será apoiado fortemente no recurso a metodologias
e atividades de caráter lúdico. Para tal, são utilizados vários modelos organizacionais,
como o trabalho individual, de pares, em pequenos grupos e em grande grupo/turma.
Cada sessão é estruturada em momentos-chave de que se destaca: motivação,
apresentação e exploração de vocabulário e de estruturas linguísticas básicas, através
de atividades de listening e/ou reading/viewing, treino e aplicação das competências
adquiridas, revisão de conhecimentos anteriores, concretização de aprendizagens
através de um produto final, de caráter lúdico/prático.
Por outro lado, e tratando-se de uma fase em que ainda predomina a comunicação oral,
são privilegiadas as atividades de compreensão e expressão oral, fundamentais para
alicerçar solidamente a produção escrita numa fase posterior.
O ensino do inglês será desenvolvido com recurso a fontes on-line; a materiais criados
por si e pelos alunos; à visualização de imagens em flashcards, posters e/ou desenhos;
a atividades de Intervir com Arte e de expressão dramática; à participação em diversos
jogos (princípio do “aprender pelo jogo”), à audição e reprodução de rimas, lengalengas
e canções; à visualização de vídeos, que implicam audição e compreensão de short
stories, e à dramatização de pequenas cenas, entre outras estratégias e metodologias
marcadamente lúdicas que desenvolvam atividades de compreensão e expressão orais.
As canções e os jogos de palavras apresentam a língua aliada ao ritmo, recorrendo à
repetição, para ajudar o aluno a aprender vocabulário novo e a construir frases. Ao
mesmo tempo que desenvolvem competências de memorização, permitem um bom
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exercício de listening e de oralidade, quando se canta ou fala. Reforçam a aprendizagem
do léxico e fornecem ao aluno bons exemplos da língua falada, que poderão utilizar
noutros contextos. São, ainda, uma boa oportunidade para exercícios com movimento:
bater palmas, levantar os braços, saltar, dando lugar a atividades motoras de Total
Physical Response.
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1.4.

Teatro Musical

As atividades de Teatro Musical
visam o desenvolvimento da
expressão corporal, dramática e
musical, aliadas de modo a
possibilitar às crianças o contacto com estas práticas expressivas. Nas aulas de MD, as
crianças têm oportunidade de experimentar possibilidades expressivas do corpo, voz,
espaço e objetos; explorar capacidades de improvisação e dramatização,
desenvolvendo, assim, capacidades de relação e comunicação com os outros, através da
utilização de linguagem verbal e não-verbal da música.
Ao longo do ano letivo serão desenvolvidas diferentes atividades que estão agrupadas
por temas:

Jogos de Exploração
- Jogos de exploração da voz
- Jogos de exploração do corpo e da voz
- Jogos de exploração do espaço
- Jogos de exploração de objetos

Jogos de Dramatização
- Linguagem não verbal
- Linguagem verbal
- Linguagem verbal, não verbal e gestual
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1.5.

Quinta Escolar

A educação ambiental é um tópico
crescentemente importante, pelo
que urge a sua assimilação pelas
crianças, explorando sua relação
com a natureza e os impactos que suas ações podem causar no sentido ecológico. Deste
modo, uma AEC de quinta escolar torna-se muito relevante, dado que se aproximam os
alunos da realidade, fazendo com que as crianças criem hábitos sustentáveis e
ecologicamente corretos.
A quinta é, naturalmente um objeto de estudo interdisciplinar, como o demonstra a
tabela abaixo, em que se sugerem possíveis vias de intervenção e articulação curricular.
Português

Matemática

Estudo do Meio

Cidadania

Ciências Naturais

Glossário; “Dicionário
hortícola”;

Estudo da estatística:
gráficos circulares;
pictogramas;

Estudo da
alimentação saudável;
fazer sopas;
compotas;
sobremesas –
utilização direta no
refeitório da escola.

Tomada de decisões;
Elaboração de listas
de material; definição
de funções e papéis a
desempenhar
semanalmente;

Estudo da
fotossíntese;

Guiões de pesquisa;

Noções de contagem
e conjuntos;

Exploração do bloco 3:
à descoberta do
ambiente natural;

Consciencialização do
ambiente;

Observação à lupa
com registo;

Etiquetagem;

Medições semanais de
crescimento;

Pesquisa sobre as
pragas e formas
naturais de os
evitarmos: repelente
natural: borrifar com
vinagre;

Feira de produtos
para angariação de
fundos para as
escolas;

Identificar sons; cores
e cheiros da natureza
(pré-escolar);

Famílias de palavras:
frutos; vegetais;

Perímetros e áreas;
Modelação
matemática;

Habitat da horta:
estudo dos seres vivos
integrantes;

Resolução de
problemas;

Aspetos físicos do
meio local;

Solidariedade:
distribuição de
produtos agrícolas ou
compotas no Natal;

Estudo das cadeias
alimentares.

Os Alunos discutem temas como alimentação, nutrição e ecologia, os quais ligados ao
trato com a terra, plantas e animais, geram situações de aprendizagem reais e
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diversificadas. Assim, os educadores devem dar o máximo de responsabilidades às
crianças, inserindo-os nas discussões sobre o rumo do trabalho e cuidados com as
plantas e animais.
Entre os benefícios alcançados com a AEC quinta escolar, se destacam a produção e
consumo de alimentos naturais pelos alunos, atividades ligadas à alimentação na escola,
troca de conhecimentos, inserção de assuntos como a economia doméstica, a influência
nas escolhas alimentares das crianças, além de apresentar na prática as consequências
que as ações do homem têm em relação ao meio ambiente.
A AEC quinta escolar também pode inserir a comunidade, trazendo para a atividade os
pais e familiares dos alunos. As crianças servem de multiplicadores, porque levam o que
aprendem na escola para casa e, deste modo, a influência da quinta não se restringe à
escola.
O resultado da AEC quinta na escola são alunos mais conscientes que levam para a vida
ensinamentos ecológicos, amplificando a necessidade de uma mudança de postura que
é preciso enraizar na sociedade com relação à natureza.
Adaptado de: http://www.pensamentoverde.com.br/meio-ambiente/importancia-projetos-horta-escolar-educacao-ambiental/

Aprendizagens a promover
Nas atividades de Outdoor:
- Melhorar as estruturas de apoio;
- Construir um sistema de rega gota-a-gota;
- Executar as tarefas semanais de limpeza e de tratamento dos animais
planeadas;
- Construir uma horta com ervas aromáticas (salsa; coentros; manjericão;
cebolinho, entre outros);
- Plantar espécies vegetais e flores;
- Plantar de acordo com a sazonalidade das culturas;
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- Regar com regularidade;
- Tratar das folhas secas ou murchas;
- Adubar;
- Construir um aparelho de compostagem caseiro;
- Preparar e organizar uma venda de produtos cultivados na horta.

Nas atividades de Indoor:
- Planear tarefas semanais destinadas à limpeza e manutenção da quinta;
- Organizar as zonas da quinta destinadas a cada espaço (jardim; horta; ferramentas,
animais);
- Elaborar etiquetas para cada espécie vegetal e animal;
- Elaborar uma lista de materiais necessários para a plantação e manutenção da quinta;
- Pesquisar fertilizantes e métodos de controlo de pragas biológicos (ex: água com
vinagre) para aplicar;
- Investigar a sazonalidade das culturas;
- Organizar um sementário;
- Elaborar uma lista de produtos passíveis de serem vendidos com artigos da horta.
Pretende-se assim, com esta AEC:
- Constituir um modelo de sustentabilidade e de envolvimento da comunidade escolar
e envolvente;
- Promover uma abordagem centrada na inclusão e na participação ativa dos alunos,
contribuindo para o seu desenvolvimento pessoal e social, bem como para a sua
educação alimentar;
- Promover a interdisciplinaridade e um planeamento integrado das atividades ao longo
do ano e sua integração curricular.
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1.6.

Mindfulness

Mindfulness não é mais do que a
capacidade de colocar o corpo e a
mente em posição de observar
passo

a

passo

o

fluxo

de

pensamentos, emoções e ações que
navegam e se revelam em nós. É uma presença consciente, uma atenção plena para a
vida e na vida….
Uma disposição aberta e sincera para compreender o que está a acontecer em nós e à
nossa volta. Uma atitude de investimento e plenitude em vez de uma atitude de fuga,
que inviabiliza a capacidade de viver no aqui e agora. Viver no momento presente não é
o mesmo que pensar sobre o momento presente, na medida em que é exatamente esse
excesso de energia na zona da cabeça, essa hiperatividade mental, preocupação e
confusão que nos esgota e nos obriga a ligar o piloto automático na execução das tarefas
quotidianas, anulando a possibilidade de estar atento e consciente. Quando vivemos
com o piloto automático ligado é como se vivêssemos na estratosfera! Já lhe aconteceu
ir a guiar e não se lembrar de passar na portagem, não reter o que lhe foi dito ou
simplesmente o seu filho não ouvir chamar para ir tomar banho!?
Todos precisamos de desenvolver esta capacidade de estar inteiros no aqui e no agora
das nossas vidas, inclusive as crianças. Cada vez encontramos mais crianças com
ansiedade, dificuldades de concentração, dificuldades relacionais e sintomas de
depressão; Cada vez encontramos mais crianças desenraizadas…. Vivem aparentemente
satisfeitas nesse “planeta X” mas revelam muitas dificuldades na vivência e convivência
no planeta terra.
Por algum motivo, que é com certeza diferente para cada criança, esta estrutura de fuga
funciona como mecanismo de defesa, para o que está a ser difícil de gerir e assim vão
alienando-se de si próprios e da vida. É fundamental que possam percorrer um caminho
Organização Curricular
AEC 2019 - 2020

19

no qual sejam capazes de se apropriar de todo o seu ser, resgatando um corpo que se
encontra “amputado”, uma voz interna que está silenciada e todas as emoções
continuamente abafadas em prole de uma vivência aparentemente mais tranquila, mas
alienada.
Esse é o caminho do desenvolvimento da consciência e domínio de si; Esse é o caminho
que permite desligar o piloto automático, que nos desenraíza de nós e do mundo, em
função de uma forma de estar na vida, presente, voluntária e capaz de harmonizar e
integrar os impulsos emocionais.
Mindfulness é algo extremamente complexo e simples ao mesmo tempo! É como um
botão de pausa nas nossas mentes em constante funcionamento e agitação. É uma
forma de modelar, educar e aperfeiçoar o grande potencial da nossa mente.
Poderíamos simplificar e dizer que Mindfulness é uma técnica de meditação. Para mim
é muito mais do que uma técnica, é uma forma de vida que pode ser ensinada aliando
relaxamento a consciência, através da respiração, permitindo um maior equilíbrio do
sistema vegetativo.
Será difícil conseguir que as nossas crianças, frutos de uma cultura Ocidental
desenvolvam com facilidade essa capacidade para meditar. No entanto, podemos
simplesmente relembrar para a necessidade de parar, respirar, fechar os olhos e tomar
consciência das suas emoções e do seu corpo.
Esta é uma tarefa que pode ser desempenhada por todos os educadores, pais ou
professores com grandes benefícios, tais como:
• Alívio do Stress;
• Equilíbrio físico, emocional e mental;
• Educação Emocional;
• Concentração;
• Atenção Plena.
Adaptado de http://espacocrescer.pt/mindfulness-para-criancas/
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2.

Organização dos Horários

Apresenta-se em seguida a distribuição das diferentes atividades de enriquecimento
curricular, bem como uma proposta possível de organização de horários das turmas e
ainda uma proposta de organização dos espaços.

2.1.

Escola Básica Integrada da Quinta do Conde

Organização curricular
Desporto

Intervir com Arte

Inglês

Teatro Musical

1º e 2º ano

1 X 60 min

2 X 60 min

1 X 60 min

1 X 60 min

3º e 4º ano

2 X 60 min

1 X 60 min

-

-

Horários das Turmas

Horário 1A
Horário

2.ª Feira

3.ª Feira

14.00 – 15.00

Inglês
(Monobloco)

15.00 – 16.00

Intervir com
Arte
(Monobloco)

4.ª Feira
Intervir com
Arte
(Monobloco)

5.ª Feira

6.ª Feira

5.ª Feira

6.ª Feira
Intervir com
Arte
(Monobloco)
Teatro Musical
(Monobloco)

Desporto
(Exterior)
Teatro Musical
(Monobloco)

16:15 – 17:15

Horário 1B
Horário

2.ª Feira

14.00 – 15.00
15.00 – 16.00
16:15 – 17:15
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Horário 1C
Horário
14.00 – 15.00
15.00 – 16.00

2.ª Feira
Inglês
(Monobloco)
Intervir com
Arte
(Monobloco)

3.ª Feira

4.ª Feira

5.ª Feira
Teatro Musical
(Monobloco)
Intervir com
Arte
(Monobloco)
Desporto
(Exterior)

6.ª Feira

3.ª Feira

4.ª Feira

5.ª Feira

6.ª Feira
Jogos
Tradicionais
(Exterior)
Intervir com
Arte
(Monobloco)
Teatro Musical
(Monobloco)

16:15 – 17:15

Horário 2A
Horário

2.ª Feira

14.00 – 15.00

Inglês
(Monobloco)

15.00 – 16.00

Intervir com
Arte
(Monobloco)

16:15 – 17:15

Horário 2B
Horário

2.ª Feira

14.00 – 15.00
15.00 – 16.00
16:15 – 17:15

3.ª Feira
Jogos
Tradicionais
(Exterior)
Inglês
(Monobloco)
Intervir com
Arte
(Monobloco)

4.ª Feira

5.ª Feira
Intervir com
Arte
(Monobloco)
Teatro Musical
(Monobloco)

6.ª Feira

3.ª Feira

4.ª Feira

5.ª Feira

6.ª Feira

5.ª Feira

6.ª Feira

Horário 2C
Horário
14.00 – 15.00
15.00 – 16.00

2.ª Feira
Intervir com
Arte
(Monobloco)
Inglês
(Monobloco)

Desporto
(Exterior)
Teatro Musical
(Monobloco)
Intervir com
Arte
(Monobloco)

16:15 – 17:15

Horário 3A
Horário
09:30 – 10:30
11:00 – 12:00

2.ª Feira
Intervir com
Arte
(Monobloco)
Desporto
(Exterior)
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Horário 3B
Horário
09:30 – 10:30
11:00 – 12:00

2.ª Feira
Intervir com
Arte
(Monobloco)
Desporto
(Exterior)

3.ª Feira

4.ª Feira

5.ª Feira

6.ª Feira

Desporto
(Exterior)

Horário 3C
Horário

2.ª Feira

09:30 – 10:30
11:00 – 12:00

3.ª Feira
Intervir com
Arte
(Monobloco)
Desporto
(Exterior)

4.ª Feira

5.ª Feira

6.ª Feira

3.ª Feira
Desporto
(Exterior)
Intervir com
Arte
(Monobloco)

4.ª Feira

3.ª Feira

4.ª Feira

5.ª Feira
Desporto
(Exterior)
Intervir com
Arte
(Monobloco)

6.ª Feira

4.ª Feira

5.ª Feira

6.ª Feira
Desporto
(Exterior)
Intervir com
Arte
(Monobloco)

Desporto
(Exterior)

Horário 4A
Horário

2.ª Feira

09:30 – 10:30
11:00 – 12:00

5.ª Feira

6.ª Feira

Desporto
(Exterior)

Horário 4B
Horário

2.ª Feira

09:30 – 10:30
Desporto
(Exterior)

11:00 – 12:00

Horário 4C
Horário

2.ª Feira

3.ª Feira

09:30 – 10:30
11:00 – 12:00
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2.2.

Escola Básica Casal do Sapo

Organização curricular
Desporto

Intervir com
Arte

Quinta Escolar

Teatro
Musical

Mindfulness

Inglês

1º e 2º ano

1 X 60 min

1 X 60 min

1 X 60 min

1 X 60 min

---

1 X 60 min

3º e 4º ano

1 X 60 min

---

1 X 60 min

---

1 X 60 min

---

Horários das turmas
Horário 1A
Horário

2.ª Feira

3.ª Feira

4.ª Feira

5.ª Feira

6.ª Feira
Intervir com
Arte

16:30 – 17:30

Desporto

Quinta Escolar

Teatro Musical

Inglês

3.ª Feira

4.ª Feira

5.ª Feira

6.ª Feira

Desporto

Quinta Escolar

Teatro Musical

Inglês

3.ª Feira

4.ª Feira
Desporto

5.ª Feira
Mindfulness

6.ª Feira

3.ª Feira
Mindfulness

4.ª Feira

5.ª Feira
Quinta Escolar

6.ª Feira
Desporto

Horário 2A
Horário
16:30 – 17:30

2.ª Feira
Intervir com
Arte

Horário 3A
Horário
16:30 – 17:30

2.ª Feira
Quinta Escolar

Horário 4A
Horário
16:30 – 17:30

2.ª Feira
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2.3.

Ocupação de espaços

Exterior (espaço polivalente) (Desporto, Jogos Tradicionais)
Horário

2.ª Feira

3.ª Feira

4.ª Feira

09:30 – 10:30

3A

4A

11:00 – 12:00

3B

3C

4C

14.00 – 15.00

2B

2C

15.00 – 16.00

1B

1A

5.ª Feira

6.ª Feira

4B

16:15 – 17:15

3B

3C

2A

1C

Monobloco 1 (Inglês/Intervir com Arte)
Horário

2.ª Feira

3.ª Feira

4.ª Feira

5.ª Feira

09:30 – 10:30

6.ª Feira
4C

4B

3A

4A
(Jogos
tradicionais)

11:00 – 12:00

14.00 – 15.00

1C

1A

2A

1C

15.00 – 16.00

2C

2B

2C

2B

1B

1A

16:15 – 17:15

1B
2A

Monobloco 2 (Intervir com Arte)
Horário

2.ª Feira

3.ª Feira

09:30 – 10:30

3B

3C

11:00 – 12:00

3A

4A

14.00 – 15.00

2C

1B

15.00 – 16.00

1C

16:15 – 17:15

4.ª Feira

5.ª Feira

6.ª Feira

4B

4C

1A

2B

1B

1A

2A

1C

2A

2B

2C

(Nota: Os horários apresentados são apenas exemplificativos da possível organização. A versão definitiva terá que ter em conta os
horários de inglês do 3º e 4º anos, bem como a eventual articulação com os horários das duas escolas, pelo que deverão ser feitos
apenas quando de posse de todos os dados.)
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3.

A EDUGEP

Apresentação da entidade parceira responsável pela
Implementação das AEC

iniciou a sua atividade em Setembro de 2006

com o objetivo de conceber, desenvolver e gerir projetos
de natureza social, cultural e educacional, sobretudo no
âmbito da Educação e Formação. A qualidade e o rigor
do nosso trabalho têm contribuído para a imagem de
marca que a empresa já adquiriu a nível regional. As
nossas

metas

vão,

todavia,

mais

longe,

pois

pretendemos vir a ser uma referência nacional nestes
campos de intervenção.
A nossa ambição nasce de uma visão da educação que considera necessário preparar os
cidadãos para o mundo de amanhã, um mundo plural e competitivo em que será bemsucedido quem tiver tido uma educação de excelência. O futuro exige que qualquer
cidadão esteja apto a enfrentar, de forma afirmativa e bem sucedida, as exigências que
lhe irão ser colocadas num cenário de mudança e incerteza.
A EDUGEP obteve o reconhecimento pelo Ministério da Educação como Instituição de
Educação Extraescolar (alvará 12.0272/DRELVT) e foi certificada pela DGERT como
Entidade Formadora, a 24 de Outubro de 2012 e pela Apcer através da ISO9001:2008
pela qualidade dos serviços prestados.
A EDUGEP conta com 20 colaboradores a tempo inteiro e mais de 200 prestadores de
serviços e desenvolve os seus serviços nas instalações sitas na Avenida Independência
das Colónias, nº6 B, em Setúbal.
Tem registado como CAE de atuação:
85201 – Ensino Básico,
85591 – Formação profissional
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85600 – Atividades de Serviços de apoio à educação;
85593 – Outras atividades educativas.
As atividades são coordenadas pela equipa de coordenação, constituída por vários
especialistas com currículos relevantes nas diferentes áreas de enriquecimento
curricular:
Licenciada Ana Duarte;
Licenciada Ana Madeira;
Licenciada Diana Soares;
Mestre António José Gonçalves;
Licenciada Filipa Galvão;
Licenciada Margarida Monteiro;
Licenciado Rodolfo Flores.

Para além da coordenação das áreas de enriquecimento curricular, a equipa é também
responsável pelo acompanhamento feito às escolas.
A organização das Atividades de Enriquecimento Curricular é desenvolvida à luz de um
conjunto de princípios que resultam, quer da forma como a EDUGEP encara a educação,
quer da experiência, bastante positiva, que já temos no desenvolvimento destas
atividades, desde 2006. Esses princípios que enquadram a nossa atividade são os
seguintes:
•

Oferecer às escolas serviços de excelência que vão ao encontro das suas
necessidades e expectativas;

•

Organizar as Atividades de Enriquecimento Curricular, respeitando de
forma inequívoca os Projetos Educativos e Curriculares das escolas em
que foram implementadas;
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•

Contribuir para as finalidades educativas definidas por cada
agrupamento;

•

Aplicar um sistema de gestão de presenças, em articulação com as
escolas, que assegure substituições adequadas e atempadas e
possibilite a continuidade das atividades educativas sem interrupções;

•

Acompanhar de perto o desenvolvimento das atividades em cada
escola;

•

Formar e acompanhar os docentes que lecionam as Atividades de
Enriquecimento Curricular;

•

Prestar um serviço às Escolas e aos Alunos, facilitando as aprendizagens
dos alunos e contribuindo para a sua Educação Integral;

•

Ter como premissa que as AEC são atividades das escolas, não da
EDUGEP.

Neste trabalho de avaliação temos em conta os seguintes indicadores:
•

cumprimento da calendarização;

•

desempenho dos recursos humanos;

•

aprendizagens realizadas;

•

coordenação e gestão do projeto.

Considerando que a implementação das Atividades de Enriquecimento Curricular
respeita de forma inequívoca os Projetos Educativos e Curriculares das escolas em que
foram implementadas, pretende-se que sejam adquiridas aprendizagens e que estas se
articulem com a organização curricular em cada turma. Nessa perspetiva, as atividades
que decorrem em cada escola têm um propósito educativo e, apesar de serem de
enriquecimento curricular, não podem deixar de contribuir para as finalidades
educativas definidas por cada agrupamento.
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4.

Organização e Gestão do Projeto

A organização das Atividades de Enriquecimento Curricular pela EDUGEP, que
designamos de Projeto Curricular Integrado, está alicerçada numa organização
profissional que responde às necessidades das escolas e dos alunos levada a cabo por
profissionais altamente qualificados. A organização e gestão das atividades são da
responsabilidade da EDUGEP, de acordo com as especificações da APAIS, em articulação
com a Direção do Agrupamento e com os Coordenadores de Escola. Esta forma de
trabalhar permite fazer uma afinação personalizada e atempada do modelo de
desenvolvimento, pese embora nem sempre ser muito funcional quando o nível de
apropriação da lógica das AEC por parte dos coordenadores de estabelecimento não é
o adequado.

Apesar das diferenças resultantes dos diferentes contextos em que as atividades se
desenvolvem em cada Agrupamento de Escolas, podemos considerar que há um
conjunto de aspetos que se podem enunciar e que caraterizam a implementação das
atividades:
- Projeto integrado que responde às necessidades específicas das escolas,
articulando com os Projetos Educativo e Curricular;
- Existência de mecanismos de Articulação Curricular que facilitam a planificação
anual das atividades;
- Elaboração do Projeto para enviar à DgEST de acordo com as especificações das
Escolas;
- Construção dos horários e realização de todo o trabalho administrativo
necessário ao desenvolvimento das atividades;
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- Seleção dos docentes, cumprindo o definido nos diplomas legais e privilegiando
os recursos do concelho e as recomendações feitas pelas instituições locais;
- Estrutura de coordenação profissionalizada por área e por agrupamento que
acompanha a implementação das atividades em cada escola;
- Criação de mecanismos de supervisão em articulação com os Professores
Titulares de Turma que se constituem como facilitadores do cumprimento das
responsabilidades de acompanhamento por parte das escolas;
- Equipa de coordenação altamente qualificada, com grande experiência em
educação e ao nível do primeiro ciclo;
- Execução das atividades com elevado nível de qualidade, que tem conseguido
um cumprimento superior a 95% de aulas (chegando em muitos casos a 100%), graças a
um modelo de gestão de substituições que nos permite ultrapassar a maioria das faltas
dos professores;
- Apoio direto às atividades das escolas e dos Professores Titulares de Turma;
- Disponibilização de materiais de apoio às atividades aos alunos e às escolas;
- Sistema baseado na internet para articulação da equipa;
- Avaliação integrada dos alunos de acordo com os parâmetros definidos para o
primeiro ciclo, articulada com o professor titular e disponibilizada através de uma
aplicação “Web-based”;
- Empresa com estrutura sólida e com capacidade para executar o projeto, apoiada
num mecanismo de factoring que possibilita o cumprimento atempado dos encargos
financeiros da implementação das atividades.
Descrevem-se seguidamente as diferentes áreas do serviço prestado pela EDUGEP,
considerando as caraterísticas distintivas da nossa organização.
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Coordenação das Atividades
É com o propósito de criar o conjunto de condições que, da
nossa parte, contribui para a qualidade das atividades que a
gestão implementada pela EDUGEP tem por base uma
estrutura dinâmica, não burocratizada, baseada em equipas
de trabalho flexíveis e assente numa lógica “orgânica”. A
Equipa

de

Coordenação

Pedagógica

das

atividades

desempenha funções a vários níveis. Assim, foram delineadas
funções de coordenação dos grupos de professores e funções de acompanhamento da
implementação das atividades nas diferentes escolas.
O acompanhamento a cada uma das escolas é feito apenas por um dos coordenadores
da EDUGEP, de forma a poder aprofundar o relacionamento institucional e profissional
com cada escola e respetivos docentes. Em alguns casos, a Direção Pedagógica tem feito
um acompanhamento mais próximo do trabalho realizado pelos professores. A
coordenação global deste grupo é feita pelo Diretor Pedagógico António Gonçalves,
responsável na EDUGEP por este projeto e que articula o trabalho da equipa com a
direção do agrupamento.

AEC Phone 12/5
Com o objetivo de conseguir responder às inúmeras situações
que surgem e que necessitam de resposta eficaz e eficiente a
EDUGEP implementa este serviço permanente, 5 dias por
semana, 12 horas por dia que permite dar uma resposta
imediata às necessidades e solicitações das escolas e resolver
problemas de horários, reuniões, faltas e outros, baseando-se
num atendimento profissional e personalizado.
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Atividades @ 100%
O sistema de gestão de presenças, em articulação com as
escolas, é garantido pela EDUGEP que tem assegurado, com
exceção de situações que resultam de acontecimentos
imprevisíveis, que as ausências dos professores sejam
colmatadas através de uma substituição atempada, o que
possibilita a continuidade das atividades educativas sem
sobressaltos. Para ultrapassar esta situação, a EDUGEP tem
professores contratados com horas para fazer substituições, o que nos permite
concretizar, em termos globais, uma resolução superior a 95% das faltas dadas e em
muitos casos tendo chegado mesmo ao valor de 100%. Para além disso, as atividades
iniciam-se normalmente no início do ano letivo em simultâneo com as atividades
curriculares.

Articulação Curricular
A articulação curricular é fundamental para que as AEC sejam
significativas e enriqueçam efetivamente o currículo. O Projeto
Curricular Integrado está pensado para responder às
necessidades das escolas, articulando-se com os Projetos
Educativos e Curriculares, tendo sido criados mecanismos de
apoio à supervisão e articulação curricular com o PTT e a
participação ativa no desenvolvimento do Plano Anual de
Atividades. Assim, a EDUGEP cria as condições para a participação dos professores nas
reuniões de articulação e em ações fundamentais para o desenvolvimento das
atividades das escolas, ajudando-as a concretizar o seu plano anual de atividades.

Organização Curricular
AEC 2019 - 2020

32

Gestão de AEC
A EDUGEP criou uma aplicação para a Gestão de AEC, baseada
numa plataforma WEB que permite ainda a gestão de recursos
humanos e a avaliação dos alunos.

Apoio às Escolas
É graças ao investimento no desenvolvimento regular das
atividades, que é possível intervir, em articulação com algumas
escolas, na substituição dos professores titulares. Iremos
prestar apoio às escolas na resolução de questões logísticas,
nomeadamente:
-

Recuperação de espaços;

-

Aluguer de Salas de Aula;

-

Reparações;

-

Materiais.

Prestaremos, ainda, apoio às escolas na realização de diversas atividades, tais como:
-

Visitas de estudo;

-

Provas de aferição;

-

Atividades desportivas;

-

Implementação de Ações do Plano Anual de Atividades
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Friendly English
Sendo o inglês, historicamente, uma das atividades
nucleares do enriquecimento curricular a EDUGEP atribuilhe especial importância, pelo que elaborou o programa
Friendly English que se baseia nas orientações curriculares
para o ensino do inglês no 1º ciclo, planificado de forma
aberta para poder integrar os projetos curriculares das
escolas, ao qual associamos um projeto de qualidade que
apoia o desenvolvimento de Atividades de caráter lúdico, mas rigorosas, cumprindo as
orientações curriculares do Ministério da Educação. Suportado num projeto de
qualidade em parceria com a EDUGEP Language School – FRIENDS, é disponibilizado na
forma de um conjunto de materiais oferecidos às escolas e disponíveis para os
professores.

Arte +
Com o objetivo de facilitar a implementação das Atividades
Lúdico-Expressivas, a EDUGEP desenvolve atividades de
expressão

artística

contextualizadas

pelos

projetos

curriculares de turma, nos quais se faz a integração de diversas
expressões e tecnologias e se possibilita uma grande
diversidade de percursos curriculares apoiados por Kits de
material que é distribuído aos professores para executarem o
projeto. Frequentemente é com o desenvolvimento desta área que as escolas ganham
projetos, concretizando-se atividades, festas, concursos, entre outros.
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Formação 360°
Consideramos, ainda, como um fator muito importante para a
implementação das atividades, a formação interna dos
professores realizada pela EDUGEP, formação esta certificada,
dado que a EDUGEP é uma entidade formadora acreditada pela
DGERT. Esta formação pode ser alargada aos Pais e Professores
e à comunidade educativa no geral.

São mais-valias apresentadas pelo Projeto Curricular Integrado implementado
pela EDUGEP, de acordo com as definições e prioridades estabelecidas pela direção de
cada Agrupamento, as seguintes:
•

Apoio às Atividades da Escola
o Lançamento do Ano Letivo (organização e distribuição das
turmas, organização dos horários, articulação do Apoio ao
Estudo, planificação das atividades, Avaliação dos Alunos)
o Reuniões de preparação do início do ano letivo
o Reuniões de Articulação Curricular
o Reuniões de Avaliação

•

Materiais fornecidos aos alunos
o Materiais de Intervir com Arte
o Outros materiais necessários ao desenvolvimento das atividades

•

Materiais fornecidos às escolas
o Materiais de desgaste no âmbito do desporto
o Kit de materiais de apoio ao Ensino do Inglês
o Dossiê de suporte às atividades (legislação, planificações,
horários, folhas de presença, folhas de ocorrência)
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•

Equipa de Coordenação
o Reuniões de coordenação mensais
o Organização e gestão da formação dos professores
o Acompanhamento das atividades nas escolas (de acordo com o
modelo definido com cada coordenador)

•

Apoio à Entidade Promotora das Atividades

•

Financiamento
o Adiantamentos para os custos de implementação das
atividades, nomeadamente salários e materiais

•

Atividades de Apoio à Família
o Subsídio à realização das atividades de complemento de horário
e às férias.
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37

