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Introdução 

 

As Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) são atividades relevantes para a formação 

dos alunos que, articuladas com as famílias, promovem uma ocupação útil dos tempos não 

letivos. 

 

A Escola a Tempo Inteiro surge assim no formato de Atividades de Enriquecimento Curricular, 

de modo a «garantir no espaço da escola, a todos[as] os[as] alunos[as] de forma gratuita a 

oferta de um conjunto de aprendizagens enriquecedoras do currículo e das aprendizagens, ao 

mesmo tempo o de promover a articulação entre o funcionamento da escola e o fornecimento de 

respostas úteis no domínio do apoio às famílias». 

 

Fundamentação 

 

Tal como o previsto na portaria nº 644-A/2015 de 24 de agosto de 2015, cabe à entidade 

promotora Agrupamento de Escolas Professor da Natividade, Mesão Frio promover as 

Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC), nas quais integram atividades educativas e 

formativas e incidem sobre a aprendizagem de uma língua estrangeira e nos domínios desportivo 

e artístico, disponibilizando para esse efeito docentes do quadro para a realização destas 

atividades. 

        

Objetivos 

 

Nos objetivos subjacentes a este projeto, sublinha-se: 

 Garantir a diversificação de aprendizagens aos alunos do 1º CEB, numa perspetiva integrada e 

integradora; 

 Articular saberes, experiências e conhecimentos de acordo com o Projeto Educativo do 

Agrupamento, no sentido da formação plena de cidadãos ativos, críticos e responsáveis;  

 Promover a aquisição e desenvolvimento de competências nas crianças, motivando-as para 

novos saberes enquanto produtores e usufrutuários, para os estilos de vida saudáveis e para o 

conhecimento; 

 Rentabilizar os recursos da comunidade no sentido do melhor desenvolvimento individual e 

coletivo das crianças; 

http://escolas.uevora.pt/mesaofrioedu/


 

Página 3 de 3 

 
 

Tel.: +351 254892345 │ Fax: + 351 254891404 

ae.mesaofrio@aepan.pt │ http://escolas.uevora.pt/mesaofrioedu/ 

Largo da Independência 
5040 – 352 Mesão Frio 

Contribuinte n.º 600076300 

 

 Contribuir para a implementação da escola, num espaço seguro e variado, a tempo inteiro. 

 

 

Atividades de Enriquecimento Curricular 
 

 Portaria nº 644-A/2015 de 24 de agosto de 2015 

 

Organização Semanal das AEC 

 

 

Componentes do Currículo 

 

 

Carga horária  

 

Ano de Escolaridade 

Inglês 2h 1º e 2º Ano 

Educação Musical 
1h 1º e 2º Ano 

2h 3º e 4º Ano 

Educação Física 
2h 1º e 2º Ano 

1h 3º e 4º Ano 
 

* No 3º e 4º anos a disciplina de Inglês passou a integrar o currículo do 1ºCEB  

 

 

 

Frequência das Atividades de Enriquecimento Curricular 

 

 

 

 

 

 

 Uma aluna não quer frequentar as AECs 

Estabelecimento 
de Ensino 

 

1ºA 
1º/2º

B 
2ºA 3º/4º B 3ºA 4ºA Totais 

Centro Escolar de 
Mesão Frio 

 
21 

 
15* 

 
19 

 
16 

 
19 

 
19 

 
109 
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