MUNICÍPIO DE SINES
SIDI

NOTA À IMPRENSA

Junho é o Mês da Criança
e da Educação em Sines
Em Junho, a Câmara Municipal de Sines comemora o Mês da Criança e da Educação com
actividades realizadas para e com a comunidade escolar.
No dia 1 de Junho, nos períodos 9h00‐12h30 e 13h30‐17h00, o Dia da Criança é assinalado no
Castelo de Sines com um dia cheio de actividades lúdico‐pedagógicas para todas as crianças do
1.º ciclo e do pré‐escolar.
No dia 17 de Junho, das 9h30 às 12h00, na Piscina Municipal de Sines Carlos Manafaia, realiza‐se
mais uma edição das “Brincadeiras Aquáticas”, iniciativa que tem lugar no final de cada período
escolar com os alunos dos jardins‐de‐infância que participam nas aulas de natação do Programa
de Educação e Expressão Físico‐Motora da 2.ª Infância.
A festa de final de ano lectivo das Actividades de Enriquecimento Curricular acontece no dia 21
de Junho, às 10h30, no Pavilhão Municipal dos Desportos de Sines, com a participação esperada
de 636 crianças. Intitulada “Somos Todos Diferentes, Somos Todos Tão Bonitos”, a festa tem
como tema a tolerância à diferença como valor de cidadania.
As Primeiras Cambalhotas 2011 decorrem no dia 29 de Junho, entre as 9h30 e as 12h00, no
espaço envolvente da Piscina Municipal. Trata‐se de uma iniciativa que promove o intercâmbio
formativo e o gosto pela prática desportiva entre os alunos das pré‐escolas e jardins‐de‐infância
do concelho.
Já no mês de Julho, entre os dias 4 e 15, realiza‐se a edição de Verão das Férias Activas, com um
programa de actividades lúdicas, desportivas, sociais e educacionais em tempo de férias.
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