Olá famílias!
O período letivo está quase a terminar e já temos planos para o período de férias. As inscrições são limitadas pelo
que recordamos que, para podermos garantir o lugar de todos os interessados será necessário efectuar a inscrição,
com pagamento de 10% da mensalidade (valor que será descontado no pagamento da mesma). Podem inscreverse até 2 de Julho na secretaria. Somente através do pagamento e do preenchimento do formulário que se segue
consideraremos válida a inscrição. secretaria@vozoperario.pt
praia
ATL
MÊS DE JULHO
domingo

segunda

terça

quarta

quinta

sexta

sábado

-

-

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

MÊS DE AGOSTO/SETEMBRO
domingo

segunda

terça

quarta

quinta

sexta

sábado

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

28

30

31

1

2

3

4

HÓRARIO DAS SEMANAS DE PRAIA

HORÁRIO DAS SEMANAS DE ATL

08:00 – 09:30

Acolhimento

08:00 – 10:00

Acolhimento

09:30 – 13:00

Praia

10:00 – 11:00

Reunião de bom dia e lanche

13:30 – 14:30

Almoço

11:00 – 13:30

Ofcina

14:30 – 15:00

Jogo em grupo

13:30 – 15:00

Almoço

15:00 – 16:00

Regresso à escola

15:00 – 16:30

Ofcina

16:00 – 19:30

Brincadeira

16:30 – 17:30

Jogo em grupo

17:30 – 18:00

Lanche e reunião de balanço

18:00 – 19:30

Brincadeira

NOTAS IMPORTANTES
Nas semanas de praia:
– garantir que as crianças não chegam depois das 09:00
– reservar atempadamente almoço (da escola) ou garantir que cada criança traz almoço que não necessite de
aquecimento, respetivos talheres e bebida
– trazer: lanche da manhã, água, chapéu, protetor solar, chinelos ou sandálias, toalha de praia e muda de
fato-de-banho, roupa confortável para os momentos de deslocação/almoço
– a equipa não se responsabiliza por pertences extra das crianças (ex: brinquedos)
Nas semanas de ATL:
– garantir que as crianças chegam até às 10:00
– reservar atempadamente almoço (da escola)
– as crianças devem ter passe para transportes públicos (gratuito até aos 12 anos)
– as crianças devem trazer roupa muito confortável para as atividades
– trazer dois lanches: para meio da manhã e meio da tarde
– às sextas-feiras as crianças devem trazer fato-de-banho, toalha de praia, protetor solar e chinelos
– garantir que as crianças não saem entre atividades. Podem escolher os momentos de término das várias
propostas para sair: 16:30, 17:30 ou 18:00 e daí em diante livremente (após as 16:30 será cobrado
prolongamento).
– evitar trazer brinquedos de casa
SOBRE O FUNCIONAMENTO DAS SEMANAS DE ATL
A reunião de bom dia abre as atividades. Durante esta reunião as crianças organizam o seu dia em grupo: dividemse em pequeno grupo de responsabilidade e integra-se cada uma nas ofcinas do dia.
Durante a manhã existem duas ofcinas à escolha, que decorrem em simultâneo, normalmente no exterior.
Depois da pausa de almoço acontece um momento de dinâmica de grupo e as crianças já se encontram divididas
conforme a ofcina da tarde que tenham escolhido.
As ofcinas da tarde pressupõem um trabalho de continuidade e estendem-se normalmente durante uma semana.
A inscrição nestas ofcinas deve acontecer atempadamente e ser organizada entre a família e as crianças. A cada
ofcina estará normalmente associada uma saída da escola (que pode ter algum custo adicional) e que depende da
autorização dos encarregados de educação.

INSCRIÇÃO
NOME:________________________________________________________________________
DATA DE NASCIMENTO:________________________
Nº C.C : ______________________________ Nº UTENTE SNS : ______________________________
NOME ENC. DE EDUCAÇÃO:___________________________________________________________
CONTACTO:_____________________________EMAIL:____________________________________
MEDICAÇÃO:_____________________________________________________________________
ALERGIAS:_______________________________________________________________________
OUTRAS OBSERVAÇÕES: _____________________________________________________________

PERÍODO DE INSCRIÇÃO (por quinzena, excepto primeira e última semana)
12 a 16 de JULHO ___ 19 a 30 de JULHO____2 a 13 de AGOSTO ___16 a 27 de AGOSTO___ 30 a 3 de
SETEMBRO___
PRETENDO ALMOÇO NA ESCOLA?
SIM_____ NÃO_____
A CRIANÇA TEM AUTORIZAÇÃO DE IR AO BAR DURANTE O DIA?
SIM_____ NÃO_____
COM QUEM PODE SAIR A CRIANÇA?
NOME:_______________________________________________C.C:____________________________
NOME:_______________________________________________C.C:____________________________
NOME:_______________________________________________C.C:____________________________
OFICINAS (assinale com x a ofcina pretendida)
SEMANA 26 a 30 de JULHO
OFICINA de JORNALISMO ___
Nesta ofcina vamos explorar em conjunto vários elementos de comunicação mediática (artigo jornalístico,
debate televisivo, reportagem). Através de exercícios e jogos de escrita criativa, experimentaremos técnicas de
reportagem e comunicação, planearemos debates sobre temas da atualidade que resultarão num conjunto de objetos a
partilhar no nosso espaço da nossa escola.
Tentaremos visitar a redação de um jornal e trabalhar com a equipa de redação do jornal d'A Voz do Operário.
OFICINA de MÚSICA ___
O som está a nossa volta, todo o dia, todos os dias. Para ele temos um sentido e nesta ofcina vamos explorá-lo.
Vamos ouvir música, vamos tentar perceber como se escreve música (será que também usamos letras, como para
escrever o nosso nome?) Também vamos procurar formas de fazer música, com os objectos que nos rodeiam,
construindo instrumentos ou simplesmente usando o corpo.
No fnal da ofcina tentaremos fazer uma apresentação pública dos materiais construidos.
SEMANA 2 a 6 de AGOSTO
OFICINA de CINEMA ___
Nesta ofcina teremos oportunidade de experimentar as técnicas e recursos do cinema, contactando de uma
forma mais próxima com a linguagem cinematográfca.
Vamos descobrir como contar uma história fazendo uso do som e da imagem em movimento. Construiremos
um breve flme em conjunto, partindo da experimentação de vários recursos diferentes, do vídeo à fotografa, da
expressão dramática às técnicas de animação.
Tentaremos organizar uma visita à Cinemateca Portuguesa e integrar propostas da Cinemateca Júnior.

OFICINA de EDUCAÇÃO AMBIENTAL ___
Nesta ofcina vamos explorar a forma como os humanos se relacionam com o planeta e com as outras espécies.
Entre o jogo, o debate, e a brincadeira discutiremos temas como a pegada ecológica, a sustentabilidade, a
biodiversidade, o comportamento animal e qualquer outro tema que fervilhe entre o grupo.
Tentaremos terminar a ofcina com uma visita ao Jardim Botânico.
SEMANA de 23 a 27 de AGOSTO
OFICINA ARTÍSTICA ___
Na ofcina artística tomaremos contacto com o trabalho de artistas portugueses contemporâneos e
procuraremos conhecer os seus trabalhos e experimentar as suas técnicas.
Do desenho à pintura, passando pela escultura, fotografa, recortes e colagens, entre outras técnicas, as
crianças procurarão explorar o mundo pelos olhos dos artistas nacionais e aliar as suas técnicas à criatividade e liberdade
de explorar, criar e acima de tudo, experimentar.
SEMANA DE 30 de AGOSTO a 3 de SETEMBRO
OFICINA DE CULINÁRIA ____
De onde aparecem as refeições que fazemos todos os dias? Será que o pequeno-almoço cai do céu? E o almoço
quem o decide? Como se cortam cenouras? Podemos comer cascas de laranja? Será que não poderíamos comer pastéis
de nata todo o dia?
Nesta ofcina tentaremos pensar sobre a nossa alimentação, um caminho entre o que gostamos de comer e o
que devemos comer – envolvendo todos na preparação das várias refeições do dia, numa viagem em torno da roda dos
alimentos.
Tentaremos terminar a ofcina com um picnic partilhado.
OFICINA DE CIDADANIA (eu e os outros) ____
Nesta ofcina faremos jogos e actividades lúdicas em torno dos Direitos Humanos e dos Direitos das Crianças.
Ao longo da semana iremos refectir conjuntamente sobre estes temas, conhecer diferentes contextos e
realidades que compõem o nosso mundo, partilhar refexões, pensamentos e experiências, pensar em formas de
contribuir para a construção de um mundo melhor para todos.
Tentaremos trazer à escola representantes de grupos de ativismo e promover um debate.
OUTRAS OBSERVAÇÕES:__________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Após o fecho de inscrições e conforme as ofcinas escolhidas seguirão por email informações específcas sobre
qualquer custo acrescido que possa resultar das propostas de saída/visita associadas a cada ofcina e respetivas
autorizações para participação.
Para o esclarecimento de qualquer dúvida sobre as nossas actividades de Verão por favor contactar:
Maria Pereira mariapereira@vozoperario.pt

