Planificação das Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) - 1.º Ciclo
1.º ; 2.º; 3.º e 4.º Ano do 1.º CEB - 2021/2022
Nos termos do artigo 7º da Portaria 644-A/2015, de 24 de agosto 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 e tecnológico, de ligação da escola com o meio.

Tendo em consideração as alterações introduzidas nas atividades de enriquecimento curricular,
nomeadamente pela Portaria 644-A/2015, e no cumprimento das orientações que constam do OficioCir/DGE/2016/3210, propõe-se para o ano letivo 2021/2022 o desenvolvimento das seguintes atividades para o
1.º; 2.º; 3.º e 4.º Ano do 1.º CEB:

Ano de escolaridade
Designação da AEC

Carga horária semanal por ano de escolaridade
(em Horas / minutos)

1.º Ano

2.º Ano

3.º Ano

4.º Ano

Atividade Física e Desportiva (AFD)

2 H (120 min)

2 H (120 min)

2 H (120 min)

2 H (120 min)

Iniciação à Música…

1 H (60 min)

1 H (60 min)

1 H (60 min)

--------------

Emoção em Ação…

2 H (120 min)

2 H (120 min)

1 H (60 min)

1 H (60 min)

----------------

--------------

1 H (60 min)

1 H (60 min)

------------------

-----------------

----------------

1 H (60 min)

Iniciação à Robótica… (*)
Natação e Canoagem na Escola

(*) – De acordo com os recursos disponíveis por parte do parceiro, esta atividade poderá funcionar só em algumas
turmas / EB. Nas outras turmas/EB, esta será substituída por uma das atividades referidas no quadro.

Horário das Atividades
Os estabelecimentos do 1.º CEB estão obrigatoriamente abertos, pelo menos, até às 17 horas e 30 minutos e por
um período mínimo de oito horas diárias, sem prejuízo da normal duração semanal e diária das atividades educativas e curriculares,
respetivamente. Normalmente, as AEC desenrolar-se-ão no período entre as 16:00H e as 17:00H.



Excecionalmente, este ano letivo, as AEC desenrolar-se-ão no período entre as 14:45H e as 17:00H.

Carga Diária
1.º Turno de AEC
Espaço de Intervalo (15 min)

2.º Turno de AEC

Início
14H 45 min

Conclusão
15H 45 min

Das 15H 45 min às 16 Horas

16 Horas

17 Horas

As AEC são de frequência gratuita, sendo a inscrição facultativa.
Uma vez realizada a inscrição, os encarregados de educação comprometem -se a que os seus educandos frequentem as AEC até ao final do ano
letivo, no respeito pelo dever de assiduidade consagrado no Estatuto do Aluno e Ética Escolar, aprovado pela Lei n.º 51/2012, de 5 de setembro.

Entidades Promotoras
A Câmara Municipal é entidade promotora das AEC e candidatou-se ao apoio financeiro tendo estabelecido parcerias para a
concretização das atividades de enriquecimento curricular com outras entidades, designadas por “entidades parceiras”,
nomeadamente, são nossos parceiros das AEC as seguintes instituições, a saber: Conservatório de Música de Águeda conservatorioagueda.dp@gmail.com ; Bela Vista – Centro de Educação Integrada - geral@belavista.pt ; Centro Social e
Paroquial da Borralha - direcao@cspborralha.pt ; Associação D`Orfeu - escoladepalco@dorfeu.pt; e “Psientífica - Associação
para a Promoção e Desenvolvimento Social - aec@psientifica.org ”.

Aprovado em reunião do conselho pedagógico.
Aprovado em reunião do conselho geral.

