DIA DO AGRUPAMENTO
6 de junho de 2017
Período da MANHÃ:


Venda de gelados confecionados no ateliê da “Culinária” (Equipa
TEIP)



Jogo da petanca (6.º A) (9h30-10h30)



Corrida de sacos (6.º C) (9h30-10h30)



Venda de doces (8.º G) (10h05)



Demonstração de equipamentos e meios da PSP (entre outros, duas viaturas especiais: Audi R8 e Carrinha de Intervenção Rápida) (9h3012h30)(junto ao anfiteatro)



Atuação do Grupo Operacional Cinotécnico da PSP (habilidades com
cães polícias) (10h30-11h30) (nos campos desportivos), no âmbito do
Referencial de Educação para a Segurança, a Defesa e a Paz



Projeção dos trabalhos realizados no âmbito do Dia Internacional em
Memória das Vítimas do Holocausto

DIA DO AGRUPAMENTO
MANHÃ


Banca Gastronómica das Línguas (9h30-13h)



Dia das Ciências (9h30-12h30)
6 de junho

DIA DO AGRUPAMETO

- Atividades
experimentais
Período
da MANHÃ: de carácter lúdico e

Jogo da petanca (6.º A) (9h30-10h30)
educativo


Corrida de sacos (6.º C) (9h30-10h30)

- Jogo interativo
(F/Q e TIC)

Jogo do pião (7.º D) (9h30-10h30)

Banca Gastronómica
das Línguas
- Jogo da reciclagem
(no âmbito
do(9h30-13h)
concurso “A


Demonstração de equipamento e meios da PSP

Maior Lição
do Mundo”)
(entre outros, duas viaturas especiais: Audi R8 e
Carrinha de Intervenção
Rápida) (9h30-12h30)
- Rastreio Cardiovascular
realizado
pela Farmácia

local


(junto ao anfiteatro)

Peddy-paper da Matemática e das Ciências Experimentais,
2.º/3.º Ciclo (10h-13h)



Atuação dodo
Grupo
Cinotécnico
Banca das Ciências
2.º Operacional
Ciclo (10h-13h)



Concurso “Quem quer ser Historiador?” (10h-12h30)



Recriação histórica (10h-12h30)



Jogo “Viaja no tempo”, no âmbito de HGP (10h-12h30)



Quermesse e Feira de Velharias (7.º C) (no âmbito do con-

(habilidades com cães polícias) (10h30-11h30) (nos
campos desportivos)

curso “A Maior Lição do Mundo”) (11h30-13h30)


Jogo da malha (9.º C) (11h30-12h30)

DIA DO AGRUPAMENTO
Período da TARDE:


Jogo “Viaja no tempo”, no âmbito de HGP (13h30-17h)



Atividade no âmbito do Programa Escolhas (8.º F) (14h)



Apresentação da peça de teatro “Auto da Barca do Inferno” (5.º E) (no âmbito de “A Maior Lição do Mundo”) (14h30)



Concurso de talentos (7.º A) (15h-16h)



Torneio de ténis de mesa (7.º B) (16h-17h)

2016 / 2017
Programa para a Semana do
Agrupamento

Ao longo da Semana


Festival de Cinema Inclusivo
(No âmbito do Projeto “Eu faço parte de nós” serão
exibidos filmes nas bibliotecas das escolas do
Agrupamento)

EB 2/3:


Exposição “Os Grandes Cientistas”



Exposição “Os Pequenos Cientistas”



Exposição de trabalhos de História



Exposição final de trabalhos de EV e de ET



Exposição “Gestão Sustentável de Recursos”



Exposição “A Eletricidade na Nossa Vida”



Passagem de fotos de atividades TEIP

Semana do Agrupamento
1 de junho
Pré-escolar - Comemoração do Dia da Criança:


Apresentação da peça “A Carochinha”, na Junta de Freguesia
(9h30-10h)



Lançamento de Papagaios (Projeto “Eu faço parte de nós”) em
conjunto com os alunos da EB1, no Parque Urbano (10h15-11h)



Demonstração de equipamentos e meios da PSP (p. ex. duas viaturas)



Piquenique / convívio no Parque Urbano (12h30-14h)
EB1 n.º1/JI - Comemoração do Dia da Criança: (das 9h às 17h)



Hora do conto



Zumba



Pintura e trajes regionais



Piquenique
EB1 n.º2 - Comemoração do Dia da Criança:



Animação de palhaços



Pinturas faciais



Ateliê de dança e jogos



Lançamento de Papagaios (Projeto “Eu faço parte de nós”) - no
período da tarde
EB 2/3 - Comemoração do Dia da Criança:



Pinturas faciais e modelagem de balões (Equipa TEIP)

Semana do Agrupamento
2 de junho
EB1 n.º1/JI – Atividades no âmbito do “Programa pelos Direitos”: (9h-17h)


Visionamento e exploração do filme “Porquê?”



Pintura



Jogo



Elaboração de um Painel

EB1 n.º2:


Conto de uma história pela Professora Bibliotecária do AEPAS



Ensaio e preparação de cenários para a festa de final de ano

EB 2/3:


Jogo - “Apanha as bolas com os cotovelos” (Equipa TEIP)



Apresentação do projeto do Agrupamento no âmbito do concurso “A Maior
Lição do Mundo” (Programa Educação pelos Direitos) na Escola Secundária
Sebastião e Silva em Oeiras.

5 de junho
EB1 n.º1/JI : (das 13h30 às 17h)


Apresentação da vida e obra do patrono aos alunos



Montagem de um painel elaborado pelas turmas da EB1/JI

EB1 n.º2:


Atividades experimentais (2.º ano)



Elaboração de um painel: “Ser criança”

EB 2/3:

Jogos de desafio: “Capitão sem bola; Mosca; Macaquinho do Chinês;
Meio” (Equipa TEIP)

Semana do Agrupamento
7 de junho
EB1 n.º2:

Jogo da memória (em tamanho gigante) - trabalho realizado ao longo do ano em cooperação com as técnicas do SOLAMI/UNICEF e
alunos do 1.º ano

EB 2/3:

Master Class – coreografias (Equipa TEIP)

8 de junho
Ensino Pré-escolar (JI):


Peddy-paper no âmbito do Programa de Competências Emocionais
Período da manhã (9h30-11h30)
Salas 3 e 4
Salas 5 e 6
Período da tarde (13h30-14h30)
Salas 1 e 2

