MUNICÍPIO DE SINES
SIDI

NOTA À IMPRENSA

Desporto, cultura e animação no final do ano
lectivo em Sines
Junho é o Mês da Criança e da Educação em Sines, com um conjunto de actividades culturais,
desportivas e de lazer que assinalam o final do lectivo nas escolas do concelho.
No dia 1 de Junho, às 9h30, no Castelo, comemora-se o Dia Mundial da Criança, com animação,
jogos e música para todas as crianças de Sines.
No dia 8 de Junho, às 10h30, no Pavilhão dos Desportos, 400 alunos das actividades de
enriquecimento curricular (1.º e 2.º anos) levam ao palco o espectáculo “A Linguagem dos
Abraços”, com conteúdos trabalhados e articulados entre as várias disciplinas e professores.
O Encerramento das Actividades Desportivas do 1.º Ciclo inclui as Olimpíadas Escolares, as
Brincadeiras Aquáticas (3.º período) e as Primeiras Cambalhotas.
As Olimpíadas Escolares, constituídas por jogos inter-turmas, destinam-se aos alunos dos 3.º e
4.º anos do 1.º ciclo do ensino básico e têm lugar nas escolas básicas n.º 1, n.º 2 e de Porto Covo,
nos dias 14 de Junho (futebol 5), 15 de Junho (bola ao capitão) e 16 de Junho (natação), sempre
nos períodos 11h30-12h45 e 16h00-17h15.
As Brincadeiras Aquáticas, para o pré-escolar, realizam-se na Piscina Municipal Carlos Manafaia,
no dia 18 de Junho, entre as 9h30 e as 12h00.
As Primeiras Cambalhotas, para o pré -escolar e dois primeiros anos do 1.º ciclo, acontecem no
espaço verde exterior da Piscina, no dia 25 de Junho, das 10h00 às 12h00.
As iniciativas do Mês da Criança e da Educação são uma organização da Câmara Municipal de
Sines, com o apoio e participação da comunidade escolar.
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Recursos adicionais na área Actualidade > 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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