ROTINAS E ATIVIDADES INTERRUPÇÕES LETIVAS – VERÃO
CAF EB Fausto Cardoso de Figueiredo de 25 de junho a 27 de Julho de 2018
A Escola EB Fausto Cardoso de Figueiredo terá nas férias de Verão, a funcionar na
escola, o período CAF, das 08:00h às 18:30h.
Sinopse e objetivos: CAF Componente de Apoio á Família tem como objetivo, o aprender a
brincar e o brincar para aprender. Pretende-se no seguimento do projeto Cascais d’arte,
máximo de saídas á comunidade de modo a proporcionar aos alunos experiencia novas e
diferentes. Dentro do ambiente escolar atividades de escolha livre que estimulem a
imaginação das crianças e a satisfação das mesmas.
Semana

Tema

Atividades

Junho

Multiculturalidade

1ª Julho

Comunidade

2ª Julho

Movimento

3ª Julho

Artes e Jogos

4ª Julho

Brinca e Educa

Conhecimento entre todos e nós mesmos com jogos
e brincadeiras. A diferença é a riqueza da humanidade.
Visita ao Museu Exílios.
Visita Espaço Sénior Guilherme Augusto.
Descoberta do meio envolvente à escola com percursos
pedestres e jogos de descoberta.
Visita aos Bombeiros do Estoril.
Visita do Espaço Sénior Guilherme Augusto às CAF
Jogos e brincadeiras onde o mote é a música.
Visita á escola de uma chefe de cozinha
Artes e jogos complementam-se num só. Estafetas, Jogos
sem Fronteiras, Jogos Tradicionais.
Construção plástica de paneis coletivos e objetos
relacionados com a CAF de Verão.
Jogos e atividades de praia
Semana onde a brincadeira tem o seu forte.
Brincadeiras livres, onde a criança pode voar e explorar a
sua imaginação.
Experiencia pop-up playground
Visita aos Jardins do Casino Estoril.

Semana
3 / 5ª
feiras

Atividades
Exploração da natureza na comunidade envolvente (praia, jardim,
património)
Hora
08h00-09h15
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
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