SIDI

NOTA À IMPRENSA

Câmara encerra ano letivo com festa final do
1.º ciclo e atividades para jardins-de-infância
A Câmara Municipal de Sines realiza, nos dias 7, 12 e 18 de junho, três iniciativas que encerram o
ano letivo e correspondem aos programas das Atividades de Enriquecimento Curricular e da
Educação e Expressão Físico-Motora do Pré-Escolar.
No dia 12 de junho, às 11h00, no Pavilhão de Desportos, cerca de 650 crianças, alunos das
escolas do 1.º ciclo do concelho, contam-nos a história de um aventureiro de Sines que decide
conhecer as culturas dos seus amigos oriundos de outros países. Esta festa final do 1.º ciclo é um
trabalho de cooperação entre as duas entidades parceiras, Câmara e Agrupamento de Escolas de
Sines.
As Atividades de Enriquecimento Curricular para o 1.º Ciclo são realizadas ao abrigo do Contrato
de Execução celebrado entre a Câmara e o Ministério da Educação, em vigor desde janeiro de
2009. Contemplam programas de atividade física e desportiva, expressão dramática, ensino da
música e inglês.
Antes, no dia 7 de junho, a partir das 9h30, a Piscina Municipal Carlos Manafaia recebe as
Brincadeiras Aquáticas, com a presença das crianças dos jardins-de-infância que participam nas
aulas de natação do Programa de Educação e Expressão Físico-Motora do Pré-Escolar.
Também com atividades físicas realizadas no âmbito deste programa, no dia 18 de junho, pelas
10h00, no espaço exterior da Piscina Municipal Carlos Manafaia, realiza-se mais uma edição das
Primeiras Cambalhotas.
O Programa de Expressão Físico-Motora do Pré-Escolar é garantido pela autarquia pela maisvalia que constitui para o bom desenvolvimento global das crianças. Técnicos municipais
qualificados asseguram atividades programadas de atividade física a todas as crianças do préescolar da rede pública e também a todas as que frequentam os jardins-de-infância das IPSS
Pintainho, Capuchinho e Conchinha.
“Estas iniciativas pretendem dar a conhecer à comunidade o trabalho que é desenvolvido pelo
município através destes programas (AEC’S e Expressão Físico-Motora) e que têm como objetivo
o desenvolvimento integral das nossas crianças enquanto indivíduos”, explica Marisa Santos,
vice-presidente da Câmara, com competência sobre a área da educação.
“Por via destes programas, as crianças desenvolvem aptidões e aprendizagens muito
importantes e, como tal, parece-nos de toda a relevância que essas conquistas sejam partilhadas
com a comunidade.”
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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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