
“PROGRAMA DIA DO AGRUPAMENTO 2022 - 16.12.22” 

 

Programa síntese das atividades integrantes do Dia do Agrupamento, 

assinalado em todos os estabelecimentos do Agrupamento de Escolas de 

Aver-o-Mar 

 

EB/AGRO VELHO  

Turno da manhã. 

Ida ao teatro Garrett para assistir ao teatro musical "Cinderela – A magia do Natal" 
 
Turno da tarde. 
Declamação de poesias, pelas salas. 
Leitura de histórias sobre o Natal. 
Exposição de trabalhos de Artes Visuais relacionados com o Natal.  
 

 
 

EB/ALDEIA 

Manhã: Ida ao musical "Cinderela - A Magia do Musical" no Cine Teatro Garrett com o 

objetivo de alargar conhecimentos culturais e de cidadania. 

Tarde: Dinamização de várias atividades musicais e de dança alusivas ao Natal, com o 

envolvimento de todas as turmas.  

 

EB/FIEIRO 

Sessão de cinema na escola ou no Teatro Municipal de Vila do Conde (depende do 
transporte); 
-Audição de uma história de Natal; 
-Atelier de expressões de Natal. 

 

EB/NAVAIS 

9h às 10h30 – Dramatizações e entoação de cânticos de Natal pelas várias turmas. 

10h30 – Entrega oficial do azulejo alusivo ao Projeto Lions: “O Mar começa aqui…” 

11h às 12h - Entoação do hino do agrupamento pelas várias turmas. 

13h45 – 15h30 – Montagem de uma árvore de Natal com livros, na Biblioteca Dr. Anselmo de 

Castro, em Navais (Projeto Biblioteca Fora de Portas). 

 



EB/REFOJOS 

A EB de Refojos, no dia 16 de dezembro, vai realizar, em articulação com a Associação 
de Pais, a FEIRA DE NATAL. 
 
A Feira vai funcionar das 9h às 16h no pavilhão da escola e vai ser dinamizada por 
Encarregados de Educação e elementos da Associação de Pais 
 
Às 9h30 e às 14h os alunos vão apresentar um espetáculo natalício (canções e dança) 
na presença dos seus familiares. 
 
Às 11h teremos a presença de elementos da Câmara para entregar uma placa/azulejo 
com a frase "O mar começa aqui". 
 
ÀS 11h30 chega o Pai Natal a Refojos. 
 
Durante o dia os alunos, vão fazer:  
- Trabalhos de artes visuais alusivos ao Natal. 
- Uma visita virtual pela página do Agrupamento e à página Refojos a Sorrir. 
- Escola a Ler - A leitura de histórias de Natal  
- Visualização de pequenos vídeos relacionados com o espírito natalício. 
A feira está aberta a toda a Comunidade Educativa. 

 

EB/TESO 

Período da manhã (9h 10h 30min) 
Atelier de Educação Artística (Artes Visuais) 
Realização de composições artísticas alusivas ao Natal 
 
 
Período da manhã (11h 12h) 
Atelier de Educação Artística (Música e Dança) 
Entoação de canções alusivas à época festiva 
Recriação de coreografias 
 
Período da tarde (13h 45min 15h 45min) 
Sessão de cinema (visualização de um filme e degustação de pipocas) 
 

 

EB de AVER-O-MAR 

Período da manhã/ tarde (9.15h » 16.15h) 
Ver programa específico em documento autónomo 

Informação-aos-EE_Dia-do-Agrupamento_16_dezembro_2022.pdf (ebaveromar.com) 

 

https://ebaveromar.com/wp-content/uploads/2022/12/Informac%CC%A7a%CC%83o-aos-EE_Dia-do-Agrupamento_16_dezembro_2022.pdf

