“APRENDER A SER PESSOA NUMA ESCOLA DE AFETOS”
SEMANA DOS AFETOS- 11 A 15 DE FEVEREIRO
DATA

SUBTEMA/ATIVIDADE
“Dia do elogio” - Elogia o outro

11 de
Fevereiro





O Afeto em todas as línguas:
- Distribuição de cartões de amizade/elogio em Espanhol;
- Momento musical em Espanhol (intervalo da manhã e intervalo da tarde)
Afixar a frase “Já elogiaste alguém hoje?”
Construção do Mural do elogio.

DESTINATÁRIOS

LOCAL

Comunidade
educativa

- Polivalente da escola
CTX
- Polivalente da escola
de Silvares

“Dia do Abraço”

12 de
Fevereiro





Promover o abraço como uma terapia e um símbolo de amizade.
Afixar a frase” já deste um abraço hoje?”
Interpretação e projeção do vídeo e música do Miguel Gameiro “Dá-me um Abraço”
(intervalo da manhã e intervalo da tarde)
Projeção do filme “Teatro de Marionetas” – Projeto Erasmus + Don’t Bully, Act Friendly;

Comunidade
educativa

- Polivalente da escola
CTX
- Polivalente da escola
de Silvares

“Dia da Amizade”

13 de
fevereiro





Lanche dos Afetos
- Partilha de receitas e lanche no intervalo da manhã e da tarde
O Afeto em todas as línguas:
- Distribuição de cartões de amizade em Inglês;
- Momento musical em Inglês (intervalo da manhã e intervalo da tarde)
Distribuição de um mimo aos alunos

Afetos em cadeia
Flash mob no átrio da escola (intervalo da manhã)

PEPS- PROJETO DE EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE

Comunidade
educativa

- Polivalente da escola
CTX
- Polivalente da escola
de Silvares
- Sala dos professores
- Biblioteca escolar

DATA

SUBTEMA/ATIVIDADE

DESTINATÁRIOS

LOCAL

“Dia dos namorados”

14 de
fevereiro



O Afeto em todas as línguas:
- Distribuição de cartões de amizade/amor em Francês;
- Momento musical em Francês (intervalo da manhã e intervalo da tarde)

Afetos em cadeia

Comunidade
educativa

Sede do agrupamentoPolivalente da escola

Flash mob no átrio da escola (intervalo da tarde)

“Dia do Sorriso”

15 de
fevereiro






Toda a
semana












Saúda o próximo (Colocação de balões de fala com palavras de saudação e cortesia
espalhadas pela escola como Bom Dia, Boa tarde, Obrigada, Por favor...)
Coração partilhado (Construção de corações com fotos de momentos felizes)
Terapia do sorriso -Promover o sorriso como uma terapia.
O Afeto em todas as línguas:
- Leituras com afeto em Português (Leituras dos professores para os alunos, alunos para
alunos sobre os afetos e/ou funcionários/ alunos)
Construção de origamis de corações
“A amizade numa quadra”
Concurso “MURAL DOS AFETOS”: - Namoro é…; - Amizade é…;- Amor é…
Decoração do espaço escolar pelos docentes de Educação visual e Educação tecnológica
Distribuição de abraços pelos alunos das turmas 5ºF e 5ºG.
Elaboração de Postais dos Afetos (pré-escolar e 1ºciclo)
Correio da Amizade - troca de Postais dos Afetos entre alunos
- Elaboração do livro “O que me faz FELIZ” - pedir a cada um dos alunos de todas as turmas
que escreva uma frase ilustrada sobre o que o(a) faz feliz, reunir todas as frases e criar um
livro por turma;
- Criação de um Coração Partilhado - construir um cartaz por turma em forma de coração
com fotos de momentos felizes juntos.
Sessões em sala de aula: E se fosse contigo? O que farias? (Workshop sobre bullying )

PEPS- PROJETO DE EDUCAÇÃO E PROMOÇÃO DA SAÚDE

Espaço escolar
Comunidade
educativa

Comunidade
educativa

Sala de aula
Biblioteca
Polivalente da escola

Alunos de 6ºano

Sala de aula

