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DESCRIÇÃO 
 

O programa Pequenos Heróis centra-se no desenvolvimento de projetos no âmbito da cidadania, 

educação socioemocional e empreendedorismo social, contribuindo para o desenvolvimento integral 

das crianças do 1.º ciclo do ensino básico, através de uma ação conjunta entre a escola, família e 

comunidade. 

 

Pretende-se que as crianças sejam incentivadas a partilhar e testar as suas ideias, potenciando 

pensamentos que sejam úteis para entender o mundo. Assim, este programa privilegia a integração 

do conhecimento social, emocional e intelectual, contribuindo de forma dinâmica e consistente para 

o desenvolvimento do viver e conviver. 

 

Este programa privilegia espaços e momentos em que as crianças brinquem, questionem e explorem 

o mundo que as rodeia e que desempenhem um papel ativo na sua comunidade e no 

desenvolvimento das suas competências. 

 

As atividades propostas devem emergir de um processo construtivo e reflexivo, através do qual se 

pretende que as crianças desenvolvam projetos e atividades integradoras das dinâmicas sociais e 

culturais envolventes, visando o bem-estar, benefício e envolvimento da comunidade. 
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OBJETIVOS  
 

O programa da AEC de Pequenos Heróis visa: 

 

 Promover a aquisição e desenvolvimento da literacia emocional e social; 

 Providenciar experiências que possibilitem o desenvolvimento e a reestruturação das conceções 

prévias das crianças no âmbito da educação socio-emocional, da cidadania e empreendedorismo 

social; 

 Ajudar as crianças na construção de conhecimentos e aprendizagens úteis e com significado 

social; 

 Ampliar a visão do mundo e desenvolver a criatividade através das diferentes formas de 

comunicação; 

 Propor situações que encorajem as crianças a refletir sobre as suas ideias e a resolverem 

situações problemáticas;  

 Promover a prática da cidadania permitindo que as crianças sejam protagonistas e tenham um 

papel ativo; 

 Sensibilizar para as problemáticas da sociedade contemporânea: inclusão; discriminação, 

igualdade de género; racismo; preconceito; homofobia; bullying, entre outras; 

 Promover o desenvolvimento de projetos em intercâmbio com a comunidade. 

 Desenvolver várias atitudes (atitude interrogativa, respeito pela evidência, espírito de abertura, 

reflexão crítica, perseverança e espírito de cooperação), contribuindo para a formação individual 

e social das crianças. 

 

 

ATIVIDADES A DESENVOLVER 
 

O programa Heróis visa desenvolver atividades relacionadas com: 

 

 Atividades de exploração do Eu – emoções, competências e habilidades; 

 Atividades de reconhecimento dos Outros – relacionamento interpessoal, resolução de 

problemas e empatia; 

 Atividades de comunicação – criatividade e pensamento crítico; 

 Atividades de descoberta da sociedade – investigação e desconstrução de temáticas atuais; 

 Debates, assembleias de turma, entrevistas a convidados – envolvimento da comunidade e 

tomada de decisão comum; 

 Elaboração de projetos, planeamento e distribuição de tarefas – trabalho autónomo, individual 

ou em grupo. 

 Intercâmbio com a comunidade – cidadania e responsabilidade social.
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