ROTINAS E ATIVIDADES INTERRUPÇÕES LETIVAS – PÁSCOA 2017

CAF EB Branquinho da Fonseca de 5 a 18 de Abril
A Escola EB Branquinho da Fonseca terá nas férias da Páscoa, a funcionar na escola, o
período CAF, das 08h30 às 18h30.
Sinopse e objetivos: Durante a CAF da Páscoa, os alunos irão fazer diversas atividades de
expressão plástica e expressão motora tendo sempre como pano de fundo o tema da Páscoa.
Iremos colocar em prática o projeto A Arte do Lixo (parceria entre a equipa da AAAF e o projeto
de voluntariado Plan Be). Os alunos irão realizar atividades de expressão plástica com recurso
a materiais recicláveis, com o objetivo de os sensibilizar para a reciclagem.
Ao longo desses dias convidaremos ao registo destas memórias em diário gráfico no âmbito
do Projeto Artístico S/Livo.

Dia

Atividade

Conteúdos

5

Clube da Páscoa

Arte do Lixo apresentação e elaboração do projeto

6

Atelier de artes
plásticas
intergeracional

Atividades relacionadas com o tema Páscoa.

7

Puzzle da escola

Trabalho colaborativo na construção de um puzzle com a
imagem da escola

10

Atelier de artes
plásticas
intergeracional

Atividades relacionadas com o tema Páscoa.

11

Oceanário

Visita ao oceanário e ao parque dos Índios em Lisboa

12

Cinema

13

Batismo de Surf (1ºciclo)

17

Caça ao ovo

18

Jogos de expressão
motora

Curta metragem “História do gato de da Lua” e curta
metragem
de Charlie Chaplin no cinema Nós Cascais Shopping
Iniciação ao Surf na Praia de S. Pedro do Estoril.
Registo em diários gráficos (Projeto S/Livro)
Depois de terminados, os ovos vão ser espalhados pela
escola e os alunos vão realizar uma caça ao ovo. Depois de
todos encontrarem um ovo, terão de adivinhar a quem
pertence esse ovo.
O último dia de CAF será dedicado à expressão motora e
serão realizados diversos jogos, acompanhados de música.

Hora
08h30-09h15
09h15-10h00
10h00-10.30
10h30-12h00
12h00-13h00
13h00-14h30
14h30-16h00
16h00-16h30
16h30-18h30

Rotinas diárias
Acolhimento
Histórias e Leituras
Lanche
Atelier/Oficina
Almoço
Intervalo
Dinâmica/Atividade
Lanche
Jogos e Brincadeiras
Informação sujeita a alteração. Março de 2017

