CONSULTE AQUI AS ATIVIDADES
JUNHO 2018
DATA
PREVISTA

1 de Junho

ATIVIDADE

DINAMIZADORES

PÚBLICO-ALVO

JI S. Paio/JI Panoias/JI
Ruães

Alunos do PréEscolar e 1º Ciclo

Dia Mundial da
Criança
JI Mire de Tibães

Alunos do pE1 e pE2

4 de Junho

Dia Mundial da
Criança

JI e EB S. Paio-Centro
Escolar e EB Padim da
Graça

Alunos Pré-escolar e
1º Ciclo

2 de Junho

Exposição no
Mosteiro de Tibães:
Artes na Escola

ATD

Alunos do 8º ano

6 de Junho

Festa da Primavera

Comunidade Educativa

11 de Junho

Saída pedagógica Final de ano
Convívio de
agradecimento à
parceira Fiação da
Graça

13 a 15 de Junho

Natação em contexto
de praia

JI S. Paio/JI Ruães

Ed. Especial

Ed. Especial

Comunidade
Educativa
Alunos do JI S. Paio/JI
Ruães
Alunos NEE

Alunos NEE

OBJETIVOS
- Proporcionar momentos de convívio e
partilha.
- Proporcionar momentos de convívio e
partilha;
- Usufruir de momentos privilegiados de acesso
à arte e cultura;
- Explorar a diversidade de novos espaços e
promover o interesse por novas experiências.
- Proporcionar momentos de
lazer/convívio/cultura

- Promover o gosto pelas artes.
- Proporcionar momentos de convívio e
partilha.
-Proporcionar momentos de lazer/convívio e
contacto com a arte
- Agradecer à Fiação da Graça a parceria que
permite que os alunos CEI frequentem a piscina
ao longo de todo o ano.
- Transpor algumas experiências do meio
aquático piscina para o mar.
- Proporcionar aos alunos de CEI experiências
em contextos reais.
reais.

LOCAL
Playzone no
Bragashopping - Braga
Mosteiro de Tibães

Parque da Ponte-Braga

Mosteiro de Tibães
EB Mosteiro e Cávado
Serralves - Porto
Fiação da Graça-Padim da
Graça

Apúlia

14 de Junho

Dia de Integração

Encerramento das
atividades do projeto
do desporto Escolar –
Convívio Final

Dep. 1º Ciclo

Projeto Desporto Escolar

Alunos do 4.º ano de
Panóias, Merelim S.
Paio, Merelim S.
Pedro; Carrascal e
Padim da Graça

Alunos inscritos no
projeto do desporto
escolar

15 de Junho
Visita de Estudo ao
Jardim Zoológico de
Lisboa

Visita à EB no âmbito
do plano de transição

EB Merelim S. Pedro

JI Mire de Tibães e Padim
da Graça

Alunos da EB
Merelim S. Pedro

Alunos dp PréEscolar

19 de Junho
Visita à Quinta
Pedgógica

EB Padim da Graça

Alunos do 1º e 2º
ano

- Promover a transição dos alunos do 1.º ciclo
para o 2.º ciclo;
- Promover a socialização entre os alunos;
- Promover a integração dos alunos numa nova
realidade escolar, condição básica para
favorecer o sucesso educativo;
- Participar numa experiência laboratorial;
numa atividade de leitura na Biblioteca e uma
atividade desportiva no Pavilhão
gimnodesportivo

EB Mosteiro e Cávado

- Pretendemos com esta atividade valorizar a
prática da atividade física e desportiva de
forma regular, promover o espírito de
camaradagem e partilha, o respeito pelo outro
e pelas regras, o fair play e sensibilizar os
alunos para a importância da manutenção de
hábitos de vida saudável.
- Desenvolver atitudes de respeito para com
todo o ambiente (flora e fauna).
- Sensibilização para a preservação do ambiente
(Biodiversidade).
- Observar in loco alguns seres vivos.
- Despertar nos alunos o gosto pela Natureza.
- Oferecer experiências que promovam o
desenvolvimento pessoal e social.
- Proporcionar momentos de convívio e
partilha.

Praia Fluvial de Adaúfe

- Estabelecer relações interpessoais;
- Facilitar a adaptação e integração das crianças
finalistas do JI no 1º ciclo;
- Promover a partilha de conhecimentos e
atitudes.
- Adquirir comportamentos atitudes e valores
assertivos na realização de experiências .
- Sensibilizar os alunos para a importância das
dos seres vivos;
- Sensibilizar para a importância da preservação
do ambiente natural e promover atitudes de

EB Carrascal
EB Padim da Graça

Lisboa

Real - Braga

respeito para com a Natureza;
- Reconhecer manifestações da vida vegetal e
animal;

20 de Junho

29 de Junho

Alunos do pE1, pE2 e
pD1

- Encerramento do ano letivo 2017/2018;
- Valorizar aprendizagens;
- Proporcionar momentos de convívio e
partilha;
- Articulação e cooperação com
Pais/Encarregados de Educação.
- Homenagear todos os alunos que
terminam o seu percurso académico no
Agrupamento e todos os docentes e não
docentes que apoiaram o seu
desenvolvimento.

Festa de Final de Ano

JI Mire de Tibães e Ruães

Festa de finalistas

Diretora do AEMC,
Associação de Pais e
Diretores de Turma do
9.º ano

Alunos do 9º ano

Concurso Spelling Bee

Sec. Inglês

Alunos do 3.º e 4.º
ano

- Desenvolver competências vocabulares;
- Promover o gosto pela língua inglesa.

Projeto " Aceita-me
eu sou assim"

Enfermeira Margarida e
Psicóloga Mafalda

Alunos do
agrupamento

- Formar os alunos de 9º ano em Suporte
Básico de Vida.

Ao Longo do Mês

Mosteiro de Tibães

Quinta de São Salvador,
Padim da Graça, Braga

EB Mosteiro e Cávado
EB Mosteiro e Cávado

