ROTINAS E ATIVIDADES INTERRUPÇÕES LETIVAS – VERÃO
CAF EB Raul Lino de 25 de junho a 27 de Julho de 2018
A Escola EB Raul Lino terá nas férias da verão, a funcionar na escola, o período CAF, das 08h00 às
18h30.
Sinopse e objetivos: Tendo a ludicidade como base, a arte da brincadeira e a arte de improvisar serão
os objetivos principais. Reforçando naturalmente a criatividade e a imaginação, o saber estar e a alegria
do poder da dinamização destes tempos.
A grandiosidade da importância da partilha, do crescer e saber viver em grupo.
Semana

Tema

Atividade

Construções

Construção de brinquedos e jogos com materiais reciclados,
para usufruto durante toda a CAF de Verão.

1ª Julho

Mundo

Atividades variadas, desde que o intuito das mesmas seja o
conhecimento de um local, país, tradição ou cultura específica.
Assim as crianças aprenderão coisas novas e diferentes, apelando à
tolerância. (ex: leitura de histórias (contos tradicionais da região),
jogos (específicos de cada cultura/ região), artes e técnicas (origami/
bonecas Abayomi), etc.

2ª Julho

Arte e Natureza

Recorrendo a diversas técnicas e materiais, as crianças criarão
objetos artísticos para decoração e usufruto de todos.

3ª Julho

Movimento

O desporto e a dança serão privilegiados nesta semana.
Realização de campeonatos, gincanas, concurso de dança, dança.

Criação

Nesta semana, daremos prioridade às ideias e propostas das
crianças, promovendo a iniciativa, independência e a criatividade
individual e do grupo, ajudando as mesmas a organizarem as suas
ideias, e a concretizá-las.
Desta forma, nesta semana as atividades poderão ser de qualquer
área ou tema, e serão sempre dirigidas e acompanhadas pela
equipa.

Junho

4ª Julho

Semana

Atividade

3 / 5ª
feiras

Exploração da natureza na comunidade envolvente (praia, jardim, património)

4ª
feiras

Lanche no Parque Infantil Vale da Amoreira

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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