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ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO
CURRICULAR



Caro/a encarregado/a de educação,
As atividades de enriquecimento curricular (AEC), dinamizadas no 1.º ciclo do Ensino Básico 
são atividades gratuitas, de caráter facultativo, e de natureza eminentemente lúdica, 
formativa e cultural, que surge não só como estratégia de promoção do sucesso escolar, 
mas também como resposta às necessidades das famílias, decorrentes das suas vidas 
profissionais.

O Município de Vila Franca de Xira constitui-se como entidade promotora das AEC no ano 
letivo 2020/2021, planificando a sua implementação em conjunto com os Agrupamentos de 
Escolas e entidades parceiras do Concelho. 

As atividades oferecidas no Município de Vila Franca de Xira são essencialmente:

• Inglês (apenas para 1.º e 2.º anos)

• Yoga (apenas para 1.º e 2.º anos)

• Atividade Física e Desportiva

• Expressões (Musical, Corporal, Dramática, Plástica)

• Iniciação à Programação (apenas para o 4.º ano)

• Laboratório de Criatividade (apenas para o 4.º ano)

Estas atividades são propostas pelos Conselhos Pedagógicos dos Agrupamentos de 
Escolas e aprovadas pelos respetivos Conselhos Gerais. Os Agrupamentos de Escolas 
asseguram ainda a supervisão pedagógica e o acompanhamento da execução das AEC, 
tendo em vista garantir a sua qualidade e a articulação com as atividades curriculares.

As AEC são desenvolvidas, em regra, após o período curricular da tarde, na maior 
parte dos Agrupamentos entre as 16h15/16h30 e as 17h15/17h30. 

O local de funcionamento é, preferencialmente, na própria escola onde decorre a 
componente curricular.

O recrutamento dos profissionais que dinamizam as AEC é efetuado pelas entidades parcei-
ras, com a participação dos Agrupamentos de Escolas, observando a detenção de 
formação profissional ou especializada adequada ao desenvolvimento das atividades 
programadas e ao escalão etário do público-alvo, ou de curriculum vitae relevante para o 
efeito.

A experiência de implementação das AEC no Concelho tem demonstrado uma boa 
articulação entre a entidade parceira das AEC e a Escola, contribuindo para o 
enriquecimento das atividades curriculares, potenciando as aprendizagens no 2.º ciclo, 
reduzindo a necessidade de apoios ao estudo e facilitando a adaptação à polidocência. 

Para mais informações consulte o Agrupamento de Escolas e/ou a página da educação 
do site municipal. 


