ROTINAS E ATIVIDADES INTERRUPÇÕES LETIVAS – PÁSCOA 2017

CAF EB 1 de S. João do Estoril de 5 a 18 de Abril
A Escola EB1 de S. João do Estoril terá nas férias da Páscoa, a funcionar na escola, o
período CAF, das 08h00 às 18h30 nos espaços escola e comunidade.
Sinopse: Para um metro quadrado de histórias inventar, levar à cena e filmar!
Sabes a lenda do Minotauro? E fazer um labirinto? Vamos criar histórias de todas as maneiras,
uma jogadas outras contadas, outras até dançadas. Com Música, pintura imagens, pedrinhas
em linhas coloridas...umas grossas, outras finas, as histórias podem nascer, ganhar cor e
aparecer.
Enquanto jogamos num espaço especial, um mar de histórias vai surgir.Vamos levar à cena e
tudo registar nos Diários Gráficos (Projeto Artístico S/Livor).
Dia

Atividade

Conteúdos

5

Caça ao ovo

Caça ao ovo com histórias lá dentro: grupos inventores e
contadores de histórias a partir de uma caça ao ovo
A lenda do Minotauro.

6

Batismo de Surf (1ºciclo)

Iniciação ao Surf na Praia de S. Pedro do Estoril.
Registo em diários gráficos (Projeto S/Livro)

7

Para um metro quadrado
de histórias inventar...

Pesquisa sobre labirintos e invenção das histórias.
Apresentação encenada dentro do espaço de um metro
quadrado.

10

Caça ao ovo

Caça ao ovo com histórias lá dentro: grupos inventores e
contadores de histórias a partir de uma caça ao ovo
Apresentação e filmagens das histórias

11

Oceanário

Visita ao oceanário e ao parque dos Índios em Lisboa

12

Cinema

Curta metragem “História do gato de da Lua” e curta
metragem
de Charlie Chaplin no cinema Nós Cascais Shopping

13

Para um metro quadrado
de histórias inventar..

Novas histórias e invenção de regras para jogar no labirinto

17

Levar à cena

Apresentação das Histórias Filmagens

18

Levar à cena

Apresentação das encenações e dos diários gráficos.

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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