APRENDER,BRINCAR
E CRESCER
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE PERAFITA

Ações em destaque
nesta medida :
Cordel das Emoções - 1
Recreios com tradição - 2
Ser Criança -3

Cordel das Emoções
síntese

O Projeto “Cordel das Emoções” que visa o desenvolvimento
de
competências
pessoais,
sociais,
emocionais
e
comportamentais nos alunos do 1º ciclo, com o intuito de dotar
os alunos de ferramentas que lhes permita o seu
autoconhecimento e a promoção de interações eficazes entre
pares e destes com os adultos. Desconstruir conceitos, promover
a capacidade de diferenciação e gestão emocional, refletir
sobre os tipos de comunicação e o surgimento de conflitos,
treinar a capacidade de comunicar de forma assertiva e a
escuta ativa.
Este projeto desenvolveu-se ao longo do ano letivo 2020/2021,
em todas as turmas do 1.º ciclo do ensino básico do
Agrupamento de Escolas de Perafita.

Recreios com Tradição...
Síntese
O projeto “Recreios com tradição” tem como objetivo
melhorar as relações interpessoais e de convivência dos
alunos e destes com os pares, prevenindo práticas
agressivas e indisciplinares nos recreios e em contexto sala
de aula.
Este projeto visa através dos Jogos tradicionais fomentar a
sociabilização e a integração social dos alunos, despertar o
gosto pela escola e pelo espaço escolar.
Esta ação decorreu ao longo de todo o ano letivo
2020/2021, mesmo durante o período de confinamento,
através da partilha de jogos e atividades que facilitassem a
integração, a socialização e o convívio familiar saudável.

Cada grupo na sua
"bolha", cumprindo
todas as normas de
seguranças, os
nossos recreios e
horas de almoço
foram recheados
de brincadeiras e
tradição.
Os jogos
tradicionais foram
a base da nossa
ação.

Ser Criança ...
Síntese
No âmbito da comemoração do Dia Mundial da Criança,
celebração, criada em 1950, o Agrupamento de Escolas de
Perafita aceitou o desafio da CPCJ de Matosinhos e em
parceria com os professores e educadores titulares de turma
criaram murais sobre o tema "Ser Criança é..."
Mas como ser criança é Brincar, crescer e aprender, o
nosso desafio foi mais além e criamos uma tarde diferente
para os nossos alunos, proporcionando-lhes o contacto com
atividades lúdico pedagógicas diferenciadas.

Ser Criança ...
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