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Comité Olípico

NARC - Núcleo Arqueológico da Rua dos Correiros Equipa vencedora do Peddy Paper- 
Os Lentas da Adelaide - a receber o 1.º
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Nos dias 17 e 20 de junho realizou-se a mostra dos produtos finais das
oficinas de trabalho colaborativo do 2º ciclo na escola Avelar Brotero sobre o
tema: “O FOGO”. Os professores executantes das oficinas promoveram
exposições de: cartazes, maquetes de vulcões, do fogo na pré-história e de
profissões com fogo, de um gráfico sobre a área ardida em Portugal, lareiras, 
 grutas com pinturas rupestres, castelos medievais;  PowerPoints sobre:
erupções vulcânicas, comida a lenha, o fogo como elemento útil e destrutivo;
apresentação de: um livro sobre a história do fogo,  peças de teatro ( “Fogo
bom, fogo mau”  e  o “aparecimento do fogo”),  banda de desenhada;
projeções de um vídeo e de um filme de animação em Stop Motion sobre a
história do fogo;  demonstração de erupções vulcânicas; jogos de tabuleiro
sobre o fogo, jogos tradicionais, lúdicos, didáticos e desportivos; construção
de puzzles e visita a um carro de bombeiros no pátio da escola, apresentado
por um bombeiro da cooperação de Odivelas.
Os professores de educação física apresentaram ainda a coreografia “flash
Mob”. Em articulação com os professores de educação tecnológica, de
educação musical e de inglês foi também apresentada a música “Imagine”
acompanhada com o lançamento de pombas de papel como tributo à Paz. No
âmbito da disciplina de história e geografia de Portugal realizaram-se jogos
medievais (puxa a corda, correr com saco, jogo do Rei e da Rainha, entre
outros) com o intuito de contribuir para um maior dinamismo.
As atividades decorreram com enorme entusiasmo. Todos os alunos
participaram e demonstraram muito interesse pelas mesmas. 
Agradeço a todos os professores promotores das atividades da oficina e seus
colegas colaboradores, aos funcionários da Avelar Brotero por ter contribuído
na dinâmica das atividades, à Direção do Agrupamento e à coordenação da
escola Avelar Brotero por terem tornado possível a apresentação das
atividades a toda a comunidade educativa nos dois últimos dias do ano letivo.
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A Exposição
Castelos Medievais
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Profissões com fogo
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Cartazes
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Maquetas de vulcões
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Demonstração de erupções

Puzzle

Lareiras
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Videos e Filmes
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Partes do filme de animação em stop motion
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Jogos tradicionais, lúdicos, didáticos e desportivos
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Apresentação de PowerPoints

Tributo à Paz: canção “imagine” / Lançamento pombas de papel
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Apresentação da dança Flash Mob

Visita ao carro de bombeiros

OBRIGADA!
Odivelas, 15 de julho de 2022

    
A coordenadora das oficinas de trabalho colaborativo do 2º ciclo:

 
Ilda Maria de Sousa Antunes
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