
Programa 

Todo o dia 

- Exposição de carros dos bombeiros com visitas guiadas (na entrada do agrupamento) 

- Exposição de tratores agrícolas (na entrada do agrupamento) 

- Espaço de animação – experiência de montar a cavalo  (junto ao ginásio) 

- Exposições de árvores e mostra de ervas aromáticas – (junto mesas de jogo) 

- Exposição de pintura e pintura ao vivo pelos utentes da Misericórdia da Golegã (entre os pavilhões 

A e C) 

- Exposição de trabalhos dos alunos (folhetos, livros, vídeo e-books) - (na Biblioteca) 

Manhã 

Visitas aos carros dos bombeiros ( na entrada do agrupamento) 

9h30 – Pré-escolar 

10h20 – 6º anos 

11h00 – 7º anos 

14h50  – 8º anos 

11h00 –Encontro das crianças do Pré-Escolar com a escritora Joana Ramos, autora do livro Não é 

justo, Alice (na Biblioteca) 

Jogos sobre prevenção de acidentes (pré-escolar com encarregados de educação) – (na sala 24) 

11h30 – Sessão de autógrafos dos livros Ajudaris, pelos alunos participantes  (o valor  das vendas 

reverte para atividades de apoio e solidariedade social) – (na Biblioteca) 

12h15 – Piquenique (venda de sopas, pratos principais, sobremesas e bebidas) – (em frente ao bar) * 

12h15/14h00 – Ocupação de vários espaços para almoço (Piquenique) 

TARDE 

14h00 – Apresentação dos livros participantes no concurso Autores Digitais – (na biblioteca) 

14h45 – Concurso Pensar Bem para Melhor Aprender – (no palco) 

16h00 – Entrega de bem doados ao canil (no palco) 

16h05 – Dramatizações pelos 7º A e B (no bar) 

17h30 – Talentos do Agrupamento—apresentações pelos alunos inscritos (no palco) 

19h00 – Banda da Azinhaga (encerramento do Piquenique)  - a confirmar 

* Os encarregados de educação das crianças do pré-escolar e dos alunos do  1º ciclo, que não possam ou não 

queiram participar no Piquenique, deverão acautelar o almoço dos seus educandos, como habitualmente (no 

refeitório ou em casa). Todos os restantes alunos poderão almoçar no refeitório (adquirindo senha) ou partici-

pando no Piquenique ( adquirindo, no dia, senhas para as diversas iguarias disponíveis).  Para esta atividades 

contamos com a colaboração de vários restaurantes do Concelho e de um grupo da Pais e Encarregados de 

Educação. 


