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Agrupamento de Escolas Barbosa du Bocage 

Departamento 1.º Ciclo e Departamento de Educação Pré-Escolar 

Reunião Conselho Pedagógico / 27 abril 2022 

 

Atividades Dia do Agrupamento (13 maio 2022) 

 

Todos as escolas do agrupamento apresentaram as atividades para este dia, no período da manhã. 

Assim: 

 

• EB n.º 2 de Santa Maria 

Realização de uma gincana e Ateliês de Origamis, Pinturas e jogos de tabuleiro. 

 

• EB n.º 3 de Montalvão 

As atividades que pretendem desenvolver estão organizadas em ateliês / espaços e são as 

seguintes: 

- Ateliê de escrita criativa; 

- Ateliê de olaria; 

- Ateliê de jogos de tabuleiro; 

- Ateliê de pinturas; 

- TIC; 

- Ateliê de Dança; 

- Jogos desportivos. 

 

• EB n.º 12 das Amoreiras 

Serão realizadas atividades no exterior e no interior a definir posteriormente dinamizadas 

pelos diferentes professores.  

As turmas são separadas e feitos grupos de 4 alunos de cada turma com cerca de 20 alunos 

por grupo com um professor responsável.  

 

1. Oficina de pintura - pintura em grupo, em papel de cenário; 

2. Kahoot sobre o Agrupamento; 

3. Entrevistas a familiares que tenham andado na escola; 

4. Atividades dinamizadas pelas turmas do 1.º Ciclo para as crianças do JI, que virão à 

escola nesse dia. 

5. Atividades desportivas. 
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• EB dos Arcos 

- Apresentação de quatro danças (em articulação com as AEC’s e integração no Projeto da 

Escola Azul); 

- Abraçar a Escola; 

 

• EB S. Gabriel 

As atividades que pretendem desenvolver estão organizadas em ateliês / espaços e são as 

seguintes: 

- Apresentação de canções pela turma do 4.º Ano; 

- Ateliê de Expressão Plástica (origamis de animais); 

- Ateliê de experiências; 

- Ateliê de Dança; 

- Ateliê de pinturas faciais; 

- Ateliê de Pinturas; 

- Ateliê de Jogos Tradicionais; 

- Atividades desportivas. 

 

No período da tarde (14h/16h) os alunos dos diferentes anos e turmas das diferentes escolas, com 

camisolas brancas, num cordão humano, levarão as mensagens da Paz até à sede do agrupamento. 

No gradeamento da escola sede serão depositadas estas mensagens. 

Ainda neste espaço os alunos do 1.º ano, do 2.º Ano, 3.º Ano e 4.º Ano entoarão uma canção e para 

finalizar, todos os alunos entoarão uma canção. 

Regressarão depois à escola. 

 


