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 SIDI 

 
 

NOTA À IMPRENSA 
 

Junho continua em festa com Brincadeiras 
Aquáticas e apresentação final das AECs 

 
Depois da comemoração do Dia Mundial da Criança, o conjunto de iniciativas Junho em Festa, 
junto da comunidade educativa de Sines, prossegue com as Brincadeiras Aquáticas (8 de junho) 
e a apresentação final das Atividades de Enriquecimento Curricular do 1.º ciclo (12 de junho). 
 
8 DE JUNHO - BRINCADEIRAS AQUÁTICAS  
 
No dia 8 de junho, entre as 9h45 e as 12h00, a Piscina Municipal de Sines Carlos Manafaia 
recebe a iniciativa Brincadeiras Aquáticas relativa ao 3.º período. 
 
As Brincadeiras Aquáticas são atividades pontuais, realizadas no final de cada período escolar, 
dirigidas aos alunos dos jardins-de-infância que participam nas aulas de natação do Programa de 
Educação e Expressão Físico-Motora da 2.ª Infância, assegurado pela autarquia. 
 
A atividade Brincadeiras Aquáticas no 3.º período será organizada por estações com diferentes 
tarefas, adequadas aos diferentes níveis e ritmos de desenvolvimento e aprendizagem dos 
alunos, abrangendo os conteúdos programáticos abordados nas aulas de natação ao longo do 
período. 
 
12 DE JUNHO – APRESENTAÇÃO FINAL DAS ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 
 
No dia 12 de junho, a partir das 10h30, no Pavilhão Municipal dos Desportos, tem lugar a 
apresentação final das Atividades de Enriquecimento Curricular (AECs), com a participação de 
cerca de 650 crianças do 1.º ciclo do ensino básico. 
 
Este ano, a apresentação é inspirada na obra “O Principezinho”, de Saint-Exupéry, pretendendo-
se levar os alunos numa viagem em que os laços se criam através da dedicação, do respeito, do 
amor, da amizade, da tolerância e da aceitação das diferenças. 
 
A iniciativa é realizada em articulação entre todos os professores das Atividades de 
Enriquecimento Curricular e todos os professores titulares do 1.º ciclo (cerca de 50 professores). 
 
As Atividades de Enriquecimento Curricular do 1.º ciclo (atividade física e desportiva, expressão 
dramática, expressão plástica, música e inglês) são desenvolvidas ao abrigo do Contrato de 
Execução celebrado entre a Câmara e o Ministério da Educação, em vigor desde janeiro de 2009. 
 
A apresentação final é uma organização conjunta da Câmara Municipal de Sines e do 
Agrupamento Vertical de Escolas de Sines. 
 
O presidente da Câmara, Manuel Coelho, convida os pais e familiares das crianças a participar 
“nesta grande festa da educação e da cultura dos seus filhos, que, certamente, se sentirão mais 
felizes com a sua presença na apresentação”. 
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Recursos adicionais na área Atualidade > Gabinete de Imprensa do site municipal, www.sines.pt.  
Para solicitar mais informações sobre as notícias da nota use o email sidi@mun-sines.pt ou o 
telefone 269 630 665 (Serviço de Informação, Divulgação e Imagem). 
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