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“Investir na educação de cada pessoa, de maneira que esta seja cada vez mais capaz de 

exprimir, afirmar e desenvolver o seu potencial humano, assim como a sua singularidade, a 

sua criatividade e a sua responsabilidade “ 

 

(Carta de Princípios das Cidades Educadoras). 
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1. Caraterização da Escola Profissional de Rio Maior 

 
A EPRM - Escola Profissional de Rio Maior é uma escola privada, criada em 1992 ao abrigo do 

Decreto-lei 26/89, que tem como objetivo prioritário a formação de recursos humanos com 

qualificações de nível IV, com equivalência ao 12º Ano, visando sua integração no mundo do  

trabalho, com um percurso formativo distribuído por três anos letivos, incidindo a formação em 

três componentes: Sociocultural, Científica e Técnica, Tecnológica e Prática. 

 

Tutelada pelo Ministério da Educação, a EPRM foi oficialmente instituída através de um 

Contrato-Programa celebrado entre o GETAP - Gabinete de Educação Técnica Artística e 

Profissional - e as Entidades Promotoras, nomeadamente a Câmara Municipal de Rio Maior,  

Associação dos Produtores Agrícolas da Região de Rio Maior e Associação Empresarial do  

Concelho de Rio Maior, representando estas, de forma significativa, todo o universo social e 

empresarial do Concelho de Rio Maior. 

 

Com apenas dois cursos aquando do seu início de atividades (Técnico de Comércio e Técnico de 

Mecânica/Desenho), a EPRM ampliou, até ao momento, a sua rede de ofertas de formação,  

possibilitando-lhe, na atualidade, o acesso a mais de três dezenas de cursos de formação inicial,  

distribuídos por doze famílias profissionais. 

 

A formação realiza-se, essencialmente, em contextos teórico-prático (componente 

sociocultural, científica, técnica e tecnológica) e prático (em contexto real de trabalho), através 

de práticas simuladas, de trabalhos de projeto, em estágios curriculares e através da realização  

de uma Prova de Aptidão Profissional, normalmente projetada para o último ano de atividades. 

 

A ação da escola assenta numa conceção de formação para o desenvolvimento de competências 

técnicas e socias, sendo atribuída especial importância à valorização do capital humano, através 

de intervenções sistemáticas, capazes de potenciar a formação ao longo da vida. 

 

A orientação metodológica que tem vindo a ser desenvolvida assenta numa ótica de construção 

de programas a partir das necessidades sentidas no terreno, através de um constante trabalho  

de pesquisa e de perceção de necessidades, a par da manutenção de esforços de 

internacionalização que passam sobretudo pela promoção e desenvolvimento de ações de  

mobilidade enquanto elementos de eleição na abertura da escola aos espaços e aos contextos  

da cooperação internacional. 

 

Integra igualmente objetivos ligados à sua internacionalização, que se concretiza sob diversas 

formas (mobilidade de alunos, formadores – staff, intercâmbios, partenariado, …) e é transversal 
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a todos os domínios da atividade institucional (ensino; formação; estágios em contexto real de  

trabalho; promoção de novas atitudes e comportamentos, abertura à inovação e criatividade,  

entre outras). 

 

Os meios tecnológicos e as plataformas que permitem a comunicação à distância são 

constantemente reforçados e a hierarquização de prioridades estratégicas é assumida como 

relevante para todas as atividades que se desenvolvem no campo da intervenção da Escola 

Profissional de Rio Maior. 

 

1.1 Missão 

“Qualificar e orientar jovens e adultos, assentando em padrões de qualidade, 

sustentabilidade e inovação.” 

 

A missão tem como principal função dar a entender o porquê da empresa/organização  

existir, para quem existe, qual o seu papel na sociedade e ainda definir uma orientação global 

para a prossecução de uma estratégia. 

 

Para esse efeito, a EPRM procura proporcionar a toda a comunidade escolar e em particular 

aos alunos, inspiração para desenvolver conhecimento, habilidades, a liberdade de ser criativo  

e o suporte para alcançar o sucesso. 

 

Para concretizar esta missão, a EPRM estruturou o seu Projeto Educativo constituindo-se 

este num documento pedagógico, dinâmico, aberto e flexível, concebido com a coordenação da 

Direção da Escola e com o envolvimento de toda a comunidade educativa que, de forma explícita 

e concreta, definiram o percurso e os processos a seguir, com fases devidamente sequenciadas  

e articuladas de modo a garantir a unidade e coerência do processo de ensino e aprendizagem. 

 

1.2 Visão 

“Ser uma escola de referência no contexto nacional da fomação profissional, privilegiando 

a inovação, o rigor e a aquisição de competências transversais.” 

 

A visão da Escola Profissional de Rio Maior está concentrada na evolução do ensino de uma 

forma geral e na valorização crescente do profissional no paradigma da rede definida e 

controlada pelo Ministério da Educação. Neste contexto, o Conselho de Gerência da escola tem 

procurado adequar a oferta de formação às reais necessidades das empresas ao nível de  

quadros técnicos intermédios. 
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1.3 Valores 

#Sentido de Responsabilidade: Valorizamos uma formação de qualidade, assente num  

compromisso individual e coletivo com os alunos, promovendo o desenvolvimento de 

competências pessoais, sociais e profissionais. 

 

#Ética e Responsabilidade Social: Procuramos assegurar o acesso a todos os públicos, 

valorizando o sucesso educativo, promovendo a igualdade de oportunidades, atuando de uma  

forma justa e imparcial e preconizando a consciencialização da nossa responsabilidade social. 

 

#Empreendedorismo: Apostamos numa dinâmica formativa, aliada ao tecido 

empresarial, incutindo o espírito de iniciativa e criatividade nos nossos públicos. 

 

#Aprendizagem ao Longo da Vida: Preconizamos a atualização e o aprofundamento 

contínuo de conhecimentos e competências reforçando a competitividade, a valorização pessoal 

e a coesão social. 

 

#Empenho: Assumimos uma cultura de entusiasmo e dedicação incrementando o 

sucesso educativo e profissional. 

 

#Incentivo à Criatividade e Inovação: Valorizamos a criatividade enquanto capacidade  

de criar novas conexões entre pensamentos e objetos que promovam inovação e transformação 

partindo de objetos conhecidos e estabelecendo novas relações. 

 

#Civismo e da Cidadania Ativa: Promovemos o exercício da cidadania através da 

realização de projetos com foco na intervenção social dos nossos alunos. 

 

# Boas Práticas Ambientais: Fomentamos sustentabilidade através do envolvimento dos 

alunos em atividades que promovem as boas práticas ambientais e a mudança de 

comportamentos e atitudes face às alterações climáticas, biodiversidade e economia circular. 

 
 

 
1.4 Áreas de Formação Técnica 

A Escola Profissional de Rio Maior tem sido reconhecida, ao longo da sua existência, como 

uma instituição de referência na formação profissional e tecnológica, procurando dar respostas 

às necessidades sociais, culturais e económicas da região. É uma Escola com um projeto 

específico, com uma prática de modernidade e servida por um corpo docente e técnico 

conhecedor do contexto socioeconómico local e nacional. Na sua vertente de formação, a EPRM 
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apresenta já uma rede de oferta de 28 cursos profissionais distribuídos por 13 famílias 

profissionais ou agrupamentos de profissões caracterizados por um referencial de formação  

considerado de banda larga ao nível das competências profissionais. Estes cursos para além de  

permitirem o ingresso imediato no mercado de trabalho qualificado, permitem ainda o 

prosseguimento de estudos superiores de acordo com a legislação em vigor. 

As áreas de formação da EPRM assentam principalmente nas seguintes famílias 

profissionais: Comércio, Informática, Mecânica e Metalurgia, Eletricidade e Eletrónica, Saúde, 

Turismo e Desporto. 

 

Ao nível da oferta de formação, esta encontra-se segmentada da seguinte forma: 

a) Formação Inicial de Jovens: A formação inicial de jovens, desenvolvida pela 

escola, obedece a um processo de pedido de autorização de funcionamento e de 

registos prévio dos cursos profissionais na Autorização Prévia de Funcionamento da 

Escola (APF Nº81), de acordo com fundamentação das necessidades dessa formação 

para o desenvolvimento social e económico da região. 

 
b) Formação Contínua de Ativos / Formação Especializada para Empresas: Na 

vertente da formação contínua de ativos, a EPRM, autonomamente e em 

articulação com as empresas, promove a realização de cursos e ações de formação  

de curta duração, no sentido de atualizar e aperfeiçoar conhecimentos e 

competências dos trabalhadores das empresas. Estes cursos são formalmente 

reconhecidos e certificados no âmbito da DGERT - Direção Geral do Emprego e das  

Relações do Trabalho e funcionam em regime laboral ou pós-laboral. 

 

c) Cursos de Especialização Tecnológica – CET: Na vertente da formação especializada, 

a EPRM poderá promover a realização de cursos pós-secundário de nível 5 (Cursos  

de Especialização Tecnológica - CET) em áreas de reconhecida necessidade de 

formação especializada. Estes cursos têm por objetivos, aprofundar o nível de 

conhecimentos científicos e tecnológicos e o desenvolvimento de competências  

pessoais e profissionais, ao mesmo tempo, permitem o prosseguimento de estudos, 

possibilitando a candidatura ao ensino superior, através dos concursos especiais de 

acesso, sem a realização de exames de acesso. 
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2. Princípios Orientadores AEC 

Considerando a importância do desenvolvimento de atividades de enriquecimento 

curricular no 1º ciclo do ensino básico para o desenvolvimento das crianças e 

consequentemente para o seu sucesso escolar, o presente documento estabelece os princípios  

orientadores da organização e gestão curricular das referidas atividades. 

 
 

2.1 Contextualização AEC 

Segundo o artigo 7º da portaria 644-A/2015 de 24-08, 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. 

Os projetos de AEC são um conjunto de experiências, que as crianças usufruem sem carácter 

obrigatório e de natureza lúdica, formativa e cultural em diferentes domínios, tais como: 

desportivo, artístico, científico e tecnológico, promovendo a ligação da escola com o meio  

envolvente. 

Firmando o princípio de que as AEC deverão assentar numa natureza eminentemente lúdica, 

mas que permita ao aluno continuar a aprender e a adquirir competências. O objetivo principal 

é o desenvolvimento pessoal e cívico dos alunos, baseado em valores universais como o 

respeito, a verdade, a responsabilidade, a igualdade, a liberdade e a solidariedade. 

 

2.2 Objetivos Gerais AEC 

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

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

interior da criança. 

Pretende-se que as AEC continuem a ser uma mais-valia no enriquecimento curricular do 

aluno e 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 educativa. 
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3. Projeto AEC “bRincar Maior” 

 
3.1 Justificação do Projeto 

A Escola Profissional de Rio Maior, apresenta no seguinte documento uma proposta para o  

desenvolvimento de AEC no 1º Ciclo do Ensino Básico (CEB) seguindo as orientações do 

Ministério da Educação (ME) e da legislação aplicável à organização e implementação destas  

atividades nos Agrupamentos de Escolas do concelho de Rio Maior. 

Um dos valores presentes na Escola Profissional de Rio Maior diz respeito à ética e 

responsabilidade social, que cada vez mais se torna um valor vital. Esta responsabilidade leva-

nos a pensar o impacto que a nossa instituição deve ter nas comunidades a partir da educação,  

desde a educação de infância à formação profissional e contínua. Responsabilizarmo-nos por 

repensar a educação nas nossas comunidades exige criar uma relação entre todos os 

intervenientes, para conhecer as necessidades de crianças, famílias e  demais profissionais de 

acordo com a situação atual em que vivemos. Se por um lado, a necessidade social do 

prolongamento do horário de funcionamento das escolas do 1º ciclo do ensino básico é 

colmatada através do “Programa Escola a Tempo Inteiro”, onde podemos incluir as Atividades 

de Enriquecimento Curricular. Por conseguinte refletimos a importância de nos apropriarmos 

deste programa e adequarmo-lo à realidade local do município de Rio Maior. Isto envolve 

pensar a relação entre microprojectos municipais e macropolíticas nacionais, pensar o  papel 

de cada um no planeamento do projeto, a abordagem pedagógica e a organização do 

ambiente educativo durante este período de atividades, de modo a garantir uma resposta 

educativa e social de qualidade para crianças e famílias, educadores e professores, direções e  

município de Rio Maior. Mas de que forma pode a identidade da nossa escola inspirar a ação 

junto da comunidade? 

O “Programa Escola a Tempo Inteiro”, acima mencionado, prevê “ações orientadas para a  

formação integral e a realização pessoal dos educandos no sentido da utilização criativa e  

formativa dos seus tempos livres” visando, nomeadamente, “o enriquecimento cultural e cívico,  

a educação física e desportiva, a educação artística e a inserção dos alunos na comunidade”,  

valorizando “a participação e o envolvimento das crianças na sua organização, desenvolvimento 

e avaliação”. Como tal, a Escola Profissional de Rio Maior pretende fazer parte integrante desta 

resposta educativa e social através do desenvolvimento do projeto “bRincar Maior”, em 

conformidade com a portaria Nº644-A/2015 de 24 de agosto de 2015, no que diz respeito às 

atividades de enriquecimento curricular. 
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Relação 
Brincar/ 
Projetos 

3.2 Fundamentação do Projeto 

O projeto “BRincar Maior” terá duas bases de atuação, uma no sentido de responsabilizar 

as comunidades pela infância através da relação, e a outra consequente desta, que será de  

respeitar o pensamento e a ação da criança através do brincar e desenvolvimento de projetos. 

 

3.2.1. Responsabilizar as comunidades pela infância através da 

RELAÇÃO 

Aproximar a comunidade educativa no sentido de responsabilizarmos todos os agentes  

envolvidos pela infância das crianças, pois tal como nos diz Fryer (2007) “Quando as crianças se 

sentem cuidadas pela comunidade crescem e dão de volta o que receberam, cuidando dos  

outros”, mas também pelo facto de que a tarefa de educar uma criança envolve muito apoio e  

solidariedade, muita partilha de ideias, uma pluralidade de visões e diferentes competências.  

Mas afinal como é que a nossa comunidade vive a infância? Ainda que a infância seja algo  

comum a todas as comunidades, existem diferentes formas de a vivermos. De acordo com 

Dahlberg, Moss e Pene (2003) “A infância é uma construção social elaborada para e pelas  

crianças, num conjunto ativamente negociado de relações sociais. Embora a infância seja um 

fator biológico, a maneira como ela é entendida é determinada socialmente”. Sendo o projeto  

“bRincar Maior” um projeto que visa responder a uma necessidade social, não nos podemos  

esquecer que a infância é vivida de forma diferente de comunidade para comunidade, tornando- 

se necessário conhecermos e valorizarmos cada criança e família e respetivas necessidades em  

cada contexto. 
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Conhecer 
cada 

dinamizador; 

Conhecer e valorizar cada criança, 
família e necessidades em cada 

contexto; 

 

 
 

 

    
 

Que visão temos nós sobre a infância, sobre a criança? Refletir com os dinamizadores sobre 

essa visão será o primeiro passo para uma ação mais consciente, para uma ação que respeite e  

valorize a criança. Tendo em conta que nós apenas somos atores sociais quando temos uma 

atuação democrática na sociedade, esta valorização da criança exige uma ação de acordo com 

essa imagem, ou seja que a “escuta” das cem linguagens da criança seja uma constante dos  

mentores e comunidade (Edwards, 2016). Esta visão de criança alterará, portanto, a nossa 

abordagem ao aluno, a relação entre adultos – crianças e consequentemente as estratégias para 

estabelecer relações entre o aluno e a comunidade. Ao responsabilizarmos o dinamizador por  

criar uma relação com cada aluno, estamos também a promover a relação mais próxima com o  

professor titular e respetivas famílias, através da manutenção de 2 dinamizadores, no máximo  

por turma. 

 
• Relação entre dinamizador e alunos: 

 

Para que os alunos possam ir cada vez mais longe nas suas explorações e investigações e  

estejam à vontade para testar as suas próprias teorias, é fundamental que mantenham uma 

relação segura, de confiança com os dinamizadores. Para desenvolver esta abordagem com foco 

na relação, não devemos esquecer que uma relação efetiva exige uma base regular em vários  

períodos de tempo para ter sentido e significado para a pessoa em desenvolvimento, tal como  

nos refere Brofenbrenner. 

Comunidades: 
Parcerias com a 

comunidade para o 
desenvolvimento de 

projetos; 

Famílias: 

- Estratégias de 
relação e 

envolvimento; 

Crianças: 

- Relação contínua 
apenas com 2 

dinamizadores; 

Dinamizador: 

Desenvolver a visão 
da criança 

enquanto ator 
social fomentando a 

sua intervenção; 

Responsabilização pela infância 
através da relação 
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• Relação entre dinamizadores: 
 

A relação entre os dois dinamizadores, que poderá recorrer ao apoio de técnicos específicos 

da EPRM, aumenta as possibilidades e pontos de vista sobre projetos em desenvolvimento que  

podem ser explorados em comum. O trabalho por projeto exige então esta relação com a 

comunidade, este envolvimento nas investigações para o desenvolvimento da mesma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Relação entre dinamizadores e famílias/comunidades: 
 

Tendo em conta as múltiplas relações em causa, o fortalecimento da relação com as famílias 

será um ponto de partida para o alcançar o seu envolvimento. Envolver famílias significa 

envolver culturas de infância, por isso os envolvimentos serão consequentemente diferentes  

quer em intensidade quer no formato em que ocorrerá. O envolvimento ativo das famílias e  

comunidade ao longo do ano letivo, pode traduzir-se nas mais variadas formas, como por 

exemplo: 

• Em sessões de partilha de conhecimentos ou experiências, quer das famílias para as  

crianças, quer das crianças para a comunidade; 

• No apoio material ao desenvolvimento de projetos; 

• Na reflexão sobre o planeamento do brincar e dos projetos em curso; 
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• No apoio presencial durante as saídas de campo e/ou convites de participação nas 

atividades. 

• Na divulgação das atividades desenvolvidas, nos canais de comunicação já existentes 

em cada uma das escolas. 
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Respeitar o pensamento e a 
ação da criança 

Brincar Projetos 
 

- Criar vínculos com a 
comunidade; 

- Apoiar a curiosidade 
inata dos alunos; 

- Desenvolvimento 
Holístico; 

- Pensar 
possibilidades de 
brincar (espaço e 

materiais); 

- Estratégias de 
observação e 

registo; 

 

- Aprendizagens 
Significativas a 
partir do 
brincar; 

- Intervenção na 
comunidade; 

 
- Desenvolver uma 

metodologia 
trabalho por projeto 

apoiado pela 
Documentação 

Pedagógica; 

3.2.2 Respeitar o pensamento e a ação da criança 
 

 

 

 
• Brincar 

 

Respeitar o pensamento e a ação da criança no quotidiano, significa de entre muitos  

aspetos, potenciar o que lhe é de mais inato, o brincar e a curiosidade. Existem cada vez mais  

estudos que apoiam o brincar (jogo exploratório, de ação, espontâneo e livre) pelos seus  

inúmeros benefícios ao desenvolvimento da criança, mas também, pelo impacto que o brincar  

terá na vida adulta. Brincar deriva do latim “brinco” que derivou de vinculum (laço), o brincar 

fomenta assim a criação de vínculos. Apesar das memórias de infância de muitas famílias  

estarem relacionadas com o brincar, nomeadamente ao ar livre, hoje em dia existe uma privação 

do brincar e do ser ativo na infância que pode provocar um menor desenvolvimento de áreas 

importantes do córtex pré-frontal e dificultar a edificação de um cérebro pró-social, entre outras 

consequências. Também o confinamento do corpo, no decorrer da pandemia covid-19, levou ao 

aumento dos problemas de literacia motora e relacional, tal como nos recorda Carlos Neto 

(2020). O professor refere-se a algumas estratégias que servem também de base a este projeto: 

“É urgente restituir a rua às crianças … para que as crianças possam ter mais autonomia e  

mobilidade no local onde vivem”. Uma dessas estratégias diz respeito a esta apropriação do  

espaço que permitirá às crianças pensarem a comunidade do seu ponto de vista e naturalmente 

contribuir para o seu desenvolvimento, uma vez que explorar e fruir do território levará a um a 

maior consciência da cidadania e humanização do lugar onde vivem. 
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Uma vez que “brincar não é um passatempo ou um entretenimento. É um modo de pôr em ação 

o pensamento” (2020, p. 42), que o ato de brincar é a “forma fluente de construção social dos 

seus mundos de crianças, pela participação em atividades situadas no contexto social (…) implica 

não o dissociar da vida e da realidade e, portanto, assumi-lo como assunto sério da vida das 

crianças” (Ferreira, 2004, p. 198 a 201). O pretendido, é que os adultos enquadrem, sugiram ou 

criem esses contextos, e que a partir da observação do brincar que os mentores conheçam a 

criança e entendam quais os seus desejos e necessidades de experiências. E assim, desse brincar 

possam surgir questões que se transformam, a longo prazo, em projetos de investigação 

apoiados pela comunidade. 

Em suma, o ato de brincar, que dá título a este projeto, será elemento aglutinador de todos 

os conceitos explorados. Será durante a observação deste ato, por parte da equipa educativa,  

que surgirão aprendizagens significativas, sustentado por múltiplos projetos, planificados com  

as crianças, apoiados numa metodologia trabalho por projeto e tornados visíveis, através da 

documentação pedagógica, para toda a família, comunidade e demais parceiros educativos, 

permitindo fortalecer uma vez mais as relações e o respeito pelo pensamento e ação da criança. 

• Projetos 
 

Os projetos serão desenvolvidos a partir de uma metodologia de trabalho por projeto (John 

Dewey), num formato de aprendizagem negociada inspirado nas escolas municipais de Reggio  

Emilia – Itália. O desenvolvimento de projetos, quando nascem de necessidades reais e de  

interesses dos seus participantes, permitem um nível de bem-estar emocional muito elevado e  

consequentemente um maior envolvimento em cada atividade. Sabemos ainda, segundos 

Laevers e Portugal (2010) que apenas existe desenvolvimento quando há envolvimento, por isso 

os projetos serão uma ótima metodologia para desenvolver aprendizagens significativas. De 

entre outros benefícios, os projetos permitem também fortalecer a relação, quer entre crianças, 

quer entre crianças e adultos, quer entre toda a comunidade, uma vez que a metodologia exige 

um trabalho em rede e uma aprendizagem negociada. 

O desenvolvimento dos projetos terá várias fases, contudo não será determinado um tempo 

exato para cada uma delas, sabendo que terão sempre como ponto de partida a auscultação de 

interesses através da observação do brincar. Mas será através da documentação pedagógica 

que iremos apoiar o desenvolvimento do projeto. Podendo existir múltiplos projetos no mesmo 

grupo ou um único projeto ao longo do ano letivo. As planificações devem ser realizadas em 
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• Utilização de Rotinas 
de Pensamento 
Project Zero 

• Formulação de "boas 
perguntas"/ 
perguntas abertas 

• Múltiplos registos: 
verbais/não verbais; 

 
1. Escuta e Observação 

• Organização dos 
registos permite 
planear a ação 
seguinte, de acordo 
com as interpretações 
abrimos 
possibilidades para o 
desenvolvimento do 
projeto; 

 

2. Escrita e 
Interpretação 

• Construção de Mapas 
Mentais com a 
técnica SCAMPER; 

• Complexificar o 
interesse da criança a 
partir da preparação 
do espaço e de 
propostas criativas de 
acordo com o projeto; 

 
Reflexão e Projetação 

equipa de dinamizadores com apoio da restante comunidade, de modo a abrir o olhar sobre os 

conceitos explorados aquando do desenvolvimento do projeto. 

 

3.2.3 Documentação Pedagógica dos Projetos 

No decorrer dos projetos desenvolvidos com as crianças, uma vez que se pretende que os 

mesmos sejam desenvolvidos com base naquilo que são os interesses da criança, é crucial parar 

e analisar os registos obtidos. Será através dessa análise de registos, ou seja, da construção da 

documentação pedagógica, que poderemos direcionar o projeto para novos pontos de partida. 

A documentação pedagógica é assim um conceito, uma estratégia pedagógica, o modo de 

fazer, refletir, projetar, narrar o desenvolvimento dos projetos. Existem três fases a ter em 

consideração durante a utilização desta estratégia: 

 

 

• Fase 1: Escuta e Observação: 
 

Depois de entendermos qual é a atitude de escuta que a observação exige, devemos definir 

as ferramentas que irão apoiar a nossa observação, escolher o foco a observar, definir a 

estratégia, registar e por fim refletir sobre esse registo. 

 

• Fase 2: Escrita e Interpretação: 
 

Depois da observação, surge o momento de escrever e interpretar sobre o que  escutámos. 

Ao escrevermos sobre o que foi observado, estamos a tornar-nos coautores da história, do 

projeto. Existem várias vantagens de escrevermos para realizar uma 
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documentação pedagógica do projeto, uma vez que a escrita pode ser também usada como 

forma de pensamento, ao escrever estamos também a organizar as ideias, a repensar sobre 

todo o processo do projeto, a tomar mais consciência da nossa prática com as crianças. 

 

• Fase 3: Reflexão e Projetação: 
 

Realizar a documentação pedagógica de um projeto pressupõe que os dinamizadores têm 

em consideração as observações realizadas, que valorizam as ações das crianças quando 

refletem a sua prática, quando pretendem relançar um projeto, fazer convites e provocações 

pedagógicas, ou desencadear novos projetos que potenciem a investigação da criança. Para 

iniciar uma projetação a partir da observação e da interpretação, a equipa deve pensar sobre o 

tema, sobre os conhecimentos e informações que considera ter, sobre as questões que podem 

abrir diferentes caminhos. 

 

 
3.2.4 Espaço para os projetos: 

O espaço, de um modo geral, será considerado o terceiro educador principalmente  para o 

desenvolvimento dos projetos, pois o próprio quando pensado e organizado de  acordo com a 

documentação pedagógica, irá promover relações, suscitar a curiosidade  e criatividade da 

criança. O espaço provocará o pensamento crítico e a ação autónoma da criança no 

desenvolvimento do projeto. A utilização do espaço como um todo, onde  as experiências 

decorrem naturalmente, quer no interior, quer no exterior será um dos  pontos a valorizar, 

apresentando-se as seguintes vantagens: 

Espaço Exterior (escolar e comunidade): que permite possibilidades de potenciar o 

desenvolvimento da criança, 

quer pelos benefícios para o 

sistema imunitário, quer pelas 

inúmeras oportunidades de 

descoberta, de exploração que 

enriquecem o brincar, e ainda 

pelo aumento dos níveis de bem-

estar e envolvimento no espaço 

exterior. 
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Espaço Interior/ Atelier: Espaço de atelier como um “laboratório para pensar” (Gandini, 

2019). Um espaço que pretendemos criar na escola para apoiar a recuperar a visão de criança, 

que permite pesquisar as motivações e as teorias das crianças, que  apoia o desenvolvimento 

dos projetos, que resgata a arte e a criatividade. Pretendemos que o atelier seja mais do que um 

espaço onde se guardam materiais e desenvolvem técnicas de expressão, seja um espaço onde 

se constroem relações, onde se respeita o pensamento e a ação da criança, objetivos principais 

do projeto “bRincar Maior”, e por isso o atelier será também um ponto de encontro para todas 

as valências da escola, desde a componente letiva à não letiva. 
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3.3 Objetivos Gerais “bRincar Maior” 

O âmbito do projeto que a EPRM se propõe desenvolver nas Atividades de Enriquecimento 

Curricular do Agrupamento de Escolas abrangerá áreas prioritárias, como o domínio 

desportivo e da ligação da escola com o meio.  

O projeto “bRincar Maior” tem os seguintes objetivos gerais: 

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

• Respeitar o pensamento e a ação da criança através do brincar e do 

desenvolvimento de projetos de investigação; 

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

• 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). 
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3.4 Objetivos Específicos “bRincar Maior” 

Os objetivos específicos deste projeto focam-se na componente lúdica da aprendizagem e  

pretendem promover o desenvolvimento de atividades enriquecedoras, complementares às 

aprendizagens curriculares, e que favoreçam o desenvolvimento de competências nas crianças, 

assim como a sua saúde e bem-estar. 

Com este projeto a EPRM pretende desenvolver os seguintes objetivos específicos: 

 
• Apoiar o desenvolvimento de crianças e famílias através de Atividades de 

Enriquecimento Curricular; 

• Proporcionar espaços de formação e desenvolvimento pessoal para dinamizadores 

de AEC’s, professores, direções de escolas, famílias e comunidades do município de 

Rio Maior; 

• Criar uma rede na comunidade, através de uma equipa de profissionais 

multidisciplinares, que apoia mensalmente o desenvolvimento de projetos nas 

escolas; 

• Envolver os alunos da Escola Profissional de Rio Maior na elaboração de material de  

apoio para o desenvolvimento de projetos nas escolas e de outras entidades do 

concelho. 

• O desenvolvimento de um projeto de investigação, em cada turma do 1.º Ciclo de  

Ensino Básico e/ou o desenvolvimento de múltiplos projetos; 

• Criar um espaço de atelier na escola, que permita “convidar” a comunidade a 

repensar a visão que temos de criança e em simultâneo apoiar a ação e pensamento 

no desenvolvimento de projetos; 

• Envolver as crianças na reflexão do desenvolvimento da comunidade, partindo de  

visitas e atelier’s ao ar livre, no espaço envolvente à escola; 

• Fomentar a relação e a responsabilização da comunidade pela educação das 

crianças. 
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3.5 Componente Pedagógica 

De acordo com o Ofício/DGE/2016/320, e seguindo as recomendações da Direção Geral da  

Educação no âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricular, 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, complementares às aprendizagens curriculares, e ao 

desenvolvimento de competências transversais nas crianças. 

 

3.6 Metodologia 

• Privilegiar a metodologia de Projeto, nomeadamente através do Projeto “bRincar 

Maior”, 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 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 e 

privilegiar a avaliação formativa e participativa. 

 

3.7 Organização das Atividades 

As Atividades de Enriquecimento Curricular promovidas pela EPRM 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 dos Agrupamentos 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. 
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3.7.1 Elaboração de Horários 

A elaboração de horários das AEC obedece ao prescrito na legislação, nomeadamente, no 

que diz respeito à possibilidade de flexibilização do horário letivo e aos critérios gerais 

estabelecidos pelos Conselhos Pedagógico e Geral. 

Assim, os horários das AEC serão estabelecidos em estreita colaboração com os órgãos do  

Agrupamento, privilegiando-se a continuidade pedagógica dos projetos. Os resultados da 

formulação dos horários são, posteriormente, comunicados às famílias. 

Durante a implementação dos projetos, todas as atividades são asseguradas pela Escola 

Profissional de Rio Maior e existirá uma Bolsa de Dinamizadores de Substituição, que garante as 

atividades quando ocorra alguma falta, privilegiando-se, sempre que possível, um dinamizador 

já afeto aquela escola. 

Distribuição Horária 

 
Este projeto visa assegurar a realização de 1 hora diária de AEC em todas as turmas de 1º 

ciclo do Município de Rio Maior, num total de 5 horas semanais/turma, repartidas em: 

- 4 horas semanais: “bRincar Maior” (desenvolvimento de projetos individuais e de grupo); 

 
- 1 hora semanal de Brincar Saudável. 

 
3.7.2 Software de Registo 

Esta proposta terá a possibilidade de registo e evidências através de plataforma digital que  

tem como funcionalidades o registo de sumários e de assiduidades, a criação de turmas, a 

construção e gestão de inquéritos e respetivo tratamento de dados e acesso a diferentes  

indicadores como o número de alunos, assiduidades, sumários e turmas. Esta plataforma 

permite ainda centrar a avaliação das atividades realizadas e a respetiva partilha da informação 

com todos os envolvidos. 
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Brincar no 
Atelier 

Brincar às 

Profissões 

Brincar ao 

Ar Livre 

Brincar com 
Números 

Brincar na 
Comunidade 

Brincar às 
Ciências 

3.8 Áreas Programáticas 

 
3.8.1 Projeto “bRincar Maior”: 

As Atividades de Enriquecimento Curricular desenvolver-se-ão a partir do projeto "bRincar 

Maior".  

O brincar é planeado como um trabalho interdisciplinar, uma vez que integra várias 

áreas/espaços (Brincar no atelier, ao ar livre, na comunidade, ciências, números, profissões), 

porém essas áreas não serão estanques ou repartidas por horas.  

 

 

Uma vez que será um brincar livre mas intencional, será suportado na exploração de 

conceitos transversais a todas as idades. Os conceitos serão organizados em 3 unidades temáticas 

(identidade, movimento e circuito/ciclo) e distribuídos ao longo do ano.  

No decorrer da exploração destes 3 conceitos existe uma sensibilização aos dinamizadores 

para o desenvolvimento de uma metodologia trabalho por projeto a partir dos centros de 

interesse da criança observados aquando do brincar. Para tal, os dinamizadores terão o apoio no 

desenvolvimento de esquemas mentais relativos a cada conceito, de modo a que o seu olhar 

esteja preparado para a observação do brincar, reflexão e planificação das sessões seguintes.  
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IDENTIDADE

• Setembro - Rosto

• Outubro - Corpo

• Novembro - Lugar

• Dezembro - História

MOVIMENTO

• Janeiro - Ação

• Fevereiro - Tempo

• Março - Estruturas

• Abril - Comunicação

CIRCUITO/CICLO

• Maio - Digital

• Junho - Natural

 

 

Ao nível de estrutura do desenvolvimento do projeto “bRincar Maior”, serão realizadas em 

cada mês/conceito 10 sessões/planificações diferentes. O esquema mental de cada conceito 

será elaborado em momento de formação, com formadores e dinamizadores, de modo a 

alargar o pensamento.  

Ao nível da planificação de cada conceito, 5 propostas serão comuns a todas as escolas, 

planeadas pela coordenação do projeto, de modo a introduzir o conceito. As outras 5 serão 

planeadas por cada dinamizador, tendo em consideração a especificidade de cada turma e 

linguagens inerentes. As propostas seguem todas a mesma estrutura organizativa, serão 

sempre a partir do brincar, ou seja com foco no processo e de fim aberto. A grelha de cada 

proposta terá fotos ilustrativas, lista de materiais e ação, um pequeno texto de sustentação e 3 

perguntas de apoio à observação e postura do dinamizador.  

Na preparação do contexto de brincar e desenvolvimento de cada sessão, os 

dinamizadores farão os registos fotográficos e a partilha dos mesmos com os restantes 

dinamizadores, de modo a observar e refletir sobre as semelhanças/diferenças nas ações das 

crianças face ao mesmo conceito e material utilizado. A partir desses registos será realizada a 

Newsletter do conceito explorado, em forma de comunicação, permitindo tornar visível a 

aprendizagem realizada a partir do Brincar. Essa newsletter, elaborada pelos alunos da escola 

profissional, será partilhada com a comunidade educativa (alunos, coordenadores, professores 

e encarregados de educação).  
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3.8.2 Brincar Saudável 

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. Serão tidas algumas considerações tais como: 

 

- A importância da diversão e do jogo; 

- Garantir o máximo de oportunidades de participação para todas as crianças; 

- Desenvolver competências relacionadas com a tarefa e compreensão do envolvimento 

(respeito pelas regras de vivência em sociedade e na aula); 

- Equilíbrio entre atividades competitivas e não competitivas; 

- Equilíbrio entre atividades de contacto e sem contacto; 

- Fornecer oportunidades justas de desenvolvimento para cada criança; 

- As atividades deverão ser adequadas para raparigas e rapazes;  

 

Jogar e experimentar o desporto, para a criança, como uma contribuição para o seu 

crescimento, um apoio para a possibilidade de conhecer a vida com as ferramentas adequadas  

para enfrentá-la. As palavras importantes como AUTONOMIA – RESPONSABILIDADE – 

COLABORAÇÃO devem acompanhar e a apoiar as atenções do dinamizador. 

Ao nível de currículo, é importante o ensino de uma gama equilibrada de competências 

motoras, estabilidade e manipulativas ao longo do ano. Como tal, deverão ser selecionados o 

número de competências a desenvolver em cada ano de acordo com as necessidades dos 

praticantes, alinhadas com o Plano Escolar, de entre as seguintes: 

 

São múltiplas as possibilidades de realização de competências fundamentais do movimento:  
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Ao nível de estrutura de sessão do Brincar Saudável (60 minutos), estará organizada em três 

fases: 

• Fase inicial: 

- Jogos de ativação com TODAS AS CRIANÇAS envolvidas e em movimento; 

• Fase média: 

- Jogos e propostas para grupos pequenos e equipas com propostas que promovam as 

decisões autónomas e responsáveis (“jogos de poder”); 

• Fase final: 

- Situações de jogo 2c2 e 3c3 em campo inteiro (18x9 metros); 
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3.9 Avaliação do Projeto 
 

a) Sistema de Acompanhamento das Crianças - ME 

Com objetivo de acompanhar o 

desenvolvimento das crianças, os  

dinamizadores utilizarão um 

sistema de acompanhamento 

construído por Ferre Laevers e 

Gabriela Portugal. No desenrolar 

das observações e reflexões 

serão avaliados indicadores 

processuais de qualidade, como 

o bem-estar  e  a 

implicação/envolvimento que 

serão consequência de fatores 

contextuais, da intervenção dos 

adultos e até mesmo das 

experiências proporcionadas. 

Sendo que a implicação é 

marcada pela   grande 

concentração,  persistência, 

motivação, interesse, satisfação 

e energia importa ainda refletir 

na relação deste indicador com o 

de bem-estar (vitalidade, alegria, energia, tranquilidade), uma vez que o equilíbrio entre bem - 

estar e implicação é fundamental para o desenvolvimento da criança. 

Para além da avaliação dos níveis de bem-estar emocional e envolvimento existem 

competências pessoais e sociais (autoestima positiva, iniciativa, curiosidade e criatividade, 

competência social, motricidade, expressões artísticas, linguagem, pensamento lógico, 

conceptual e matemático, compreensão do mundo físico e tecnológico, compreensão do mundo 

social) a ter em consideração ao longo do ano letivo, definidas em parceria com os professores  

titulares. 
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b) Avaliação de Contexto - ME 

 

Após a primeira fase de observação, registos e avaliação de forma individualizada, passamos a  

uma segunda fase de avaliação que nos permitirá avaliar o contexto através de cinco 

importantes variáveis: 

1. Oferta educativa (que possibilidades é que o espaço/materiais permitem?); 

 
2. Clima de grupo (existe qualidade nas relações existentes no grupo?); 

 
3. Espaço para a iniciativa/autonomia (que limites são estabelecidos pelo grupo para garantir o 

espaço de autonomia individual?); 

4. Organização (existe um rotina estabelecida que permite rentabilizar o tempo da aec?); 

 
5. Estilo do adulto (o adulto é sensível na relação com os alunos? as intervenções são 

estimulantes? promove a autonomia dos alunos?); 

Esta reflexão sobre o contexto permite à Escola Profissional de Rio Maior avaliar com base em 

dados concretos, o projeto “bRincar Maior” bem como o impacto que o mesmo tem no 

desenvolvimento harmonioso de cada aluno. 

c) Sessões de Acompanhamento 

No decorrer de cada período/semestre a coordenação responsabiliza-se por acompanhar os 

dinamizadores durante as sessões, de modo a apoiar a sua prática pedagógica junto dos alunos, 

reforçando o seu papel e funções mas também ampliando as possibilidades de exploração dos 

conceitos planeados.  

No final de cada semestre, a coordenação pedagógica e os dinamizadores terão como desafio o 

planear de uma sessão de encontro entre escolas com objetivo final de avaliar o papel e a 

intervenção do adulto bem como da criança no desenvolvimento de espaços de brincar.  

d) Registo de Feedback 

Ao longo do ano registaremos o feedback dos intervenientes (alunos, dinamizadores, 

coordenadores, professores titulares, encarregados de educação, comunidade) de modo a 

facilitar a avaliação contínua e intervenção direta da coordenação no desenvolvimento do 

projeto.  

Para tal, será disponibilizado um horário de atendimento mensal para, numa perspetiva de 

melhoria contínua, a equipa reunir com os coordenadores, professores titulares e 
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encarregados de educação.  

e) Relatório de Avaliação Final 

Estes registos de avaliação (Sistema de Acompanhamento das Crianças + Análise de Contexto + 

Registo de Feedback) irão apoiar a realização do relatório de final de período/ semestre 

entregue à Câmara Municipal e Agrupamentos de escolas. 
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4. Recursos Humanos 

 
4.1 Coordenação 

Para o bom funcionamento do projeto, é crucial a partilha e a boa coordenação das  

ações para os diferentes elementos intervenientes no projeto, nomeadamente entre o 

agrupamento de escolas, o município e a Escola Profissional de Rio Maior. 

A equipa de Coordenação é composta por técnicos especializados e com experiência em 

gestão de equipas e execução de horários. 

As principais funções e responsabilidades da equipa de coordenação são: 

• Gerir e supervisionar recursos humanos e projetos em colaboração com a 

Direção Pedagógica; 

• Gerir os projetos, a equipa pedagógica e o plano de atividades; 

• Garantir a articulação entre parceiros, município, agrupamentos de escolas,  

associações de pais e encarregados de educação, associações, IPSS, entre 

outros; 

• Supervisionar a implementação e desenvolvimento dos projetos; 

• Garantir o profícuo desenvolvimento das AEC e a existência de todas as 

atividades. 

• Gerir a bolsa de substituição. 

 
4.2 Dinamizadores 

 

O perfil de dinamizador terá como base a Escala de Observação do Estilo e Interação do adulto de 

Laevers 1 . Esta escala construída a partir do conceito de envolvimento de Rogers, contém um 

conjunto de caraterísticas que descrevem a natureza de relação entre adulto e criança. Estas 

caraterísticas (Sensibilidade, Estimulação e Autonomia) influenciam a competência do adulto para 

motivar, alargar, promover e envolver a criança no processo de aprendizagem. 

 

Em relação ao papel e funções do dinamizador, serão disponibilizadas num protocolo de ação 

partilhado com os dinamizadores, datado e assinado para responsabilização ao longo do ano 

letivo.  
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4.3 Atelierista e Técnicos de Áreas 

Ao colocarmos o foco na relação, estamos também a valorizar o trabalho em equipa, e  

consequentemente o trabalho por projeto, nomeadamente projetos de investigação que 

partem de questões e curiosidades aquando da relação entre as crianças e comunidades. Este  

interligar de áreas exigirá ao dinamizador abrir o olhar e aumentar as possibilidades a explorar 

com as crianças, principalmente aquando da reflexão do projeto com os restantes membros da 

comunidade, nomeadamente técnicos de áreas especializadas da Escola Profissional de Rio  

Maior, entre outros. 

O trabalho de projeto exigirá esta relação com a comunidade, envolvendo as crianças 

em investigações para o desenvolvimento da comunidade, o que tornará também as 

aprendizagens o mais significativas possível. O atelierista e os técnicos de áreas devem fazer um 

trabalho contínuo com os dinamizadores e os professores titulares, devem existir momentos de 

reflexão e planeamento dos projetos em curso, de acordo com as áreas a explorar. O atelierista 

tem também como função a circulação de ideias entre as várias turmas, apoiar os dinamizadores 

na organização do espaço e materiais e no plano de sessões. 

 

4.4 Estratégias de Relação 

Ao nível de estratégias de relação entre recursos humanos do projeto e os 

destinatários/ público-alvo serão criadas as seguintes estratégias: 

a) Reunião de apresentação de projeto com coordenadores de escolas e 

respetivos professores titulares; 

b) Reunião de apresentação de dinamizadores e projeto aos encarregados de 

educação; 

c) Grupo de Whatshapp para equipas de dinamizadores de escolas; 

d) Pasta on-line de partilha de registos semanais, newsletter mensal e avaliações 

semestrais entre dinamizadores e titulares;  

e) Pasta física no espaço de sala com registos de informações de turma, 

presenças/faltas, registos de ocorrências e planos semanais de brincar, de 

modo a facilitar a comunicação diária entre dinamizadores e titulares, mas 

também em caso de substituição;  

f) Momentos de formação em comum (equipa do projeto + público-alvo); 
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1. Investigações 
e Conceitos 

(Set.)

2. Contextos e 
Materiais (Jan.)

3. Escuta e 
Comunicação 

(Maio)

As Atividades de Enriquecimento Curricular contam assim com o apoio das 

coordenações das escolas, professores titulares, das famílias e comunidade 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. 

 

4.5 Formação Contínua 

É objetivo a qualificação dos recursos humanos afetos ao projeto “bRincar Maior” com  

facilidade de acesso a formação contínua durante o ano letivo, promovendo assim o 

desenvolvimento de competências dos colaboradores e reconhecendo a importância que cada  

um terá, no alcançar dos objetivos do projeto. 

O plano de formação para o ano letivo 2022-2023 será o seguinte: 

• Antes de iniciar o ano letivo existirá um momento de apresentação do projeto aos 

dinamizadores, entrega de material de apoio (projeto e plano anual, planificações, 

calendário, ..), atribuição de turmas e esclarecimento de dúvidas.  

• No início do ano letivo existirá um momento de justificação da importância do brincar 

para dinamizadores, direções e comunidade educativa. Este momento irá contar com 

a presença de vários oradores no sentido de valorizar o brincar sobretudo na ótica de 

especialistas das áreas da pedagogia, neurociência e motricidade humana.   

• No início de cada período, será realizada uma formação de 4 horas, com os seguintes 

temas:  

 

Estas sessões de formação no início de cada período serão promovidas pelo Kalambaka, 

na presença de Ana Lopes Mesquita, serão formações com certificação. Terão como objetivo 

apoiar a formação dos dinamizadores para que o brincar seja efetivamente intencional, mas 

também têm como objetivo introduzir a BIG IDEA (conceito a explorar nesse mês) e a 

exploração teórica/prática já com base no plano anual.  

Honorários: 450€ (+IVA) com deslocação e materiais incluídos.  
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1. Regras e 
Relações (Nov.)

2. Processos de 
Aprendizagem 

(Mar.)

3. O Espaço 
Exterior (Jun.)

• Ao longo de cada período, será realizada uma formação de 4 horas, com os seguintes 

temas: 

 

 

 

Estas sessões de formação ao longo de cada período terão como objetivo apoiar dificuldades 

sentidas pelos dinamizadores, serão realizadas por profissionais das áreas (psicologia e 

neurociência, pedagogia, motricidade humana), permitindo aos dinamizadores adquirir 

estratégias pedagógicas, nomeadamente no que diz respeito à relação com os alunos.  

 

4.6 Recursos Técnicos e Materiais 

O desenvolvimento das atividades pode ocorrer nas salas de aula dos estabelecimentos 

de ensino/Agrupamento. Serão também privilegiados espaços como: 

- Recintos exteriores (recreio, pátios, campos de jogos); 

- Bibliotecas escolares e espaços similares; 

- Salas polivalentes; 

- Ginásios (onde existam); 

- Espaços exteriores circundantes à própria escola (sempre que possível e desde que 

existam condições de segurança e logísticas adequadas – autorizações no início do 

ano). 

 

Será ainda dado privilégio à reutilização de materiais numa visão de sensibilização, de  

promoção de valores e de mudança de atitudes e comportamentos face ao ambiente, numa 

perspetiva do desenvolvimento sustentável. Entende-se que incorporar materiais reutilizáveis  

no desenvolvimento dos projetos, promove a criatividade e é uma forma de fomentar a 

consciência ecológica e incentivar a adoção de práticas sustentáveis dentro e fora do contexto  

escolar. 
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5. Enquadramento Legal 

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. 
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