Projeto Erasmus+
“Learning to Play and Playing to Learn”
2017-2019
1. Cronograma – Atividades/Produtos do projeto
Atividades/Produtos do projeto

set

out

nov

dez

jan

fev

mar

abri

mai

jun

Obs.

2017-2018
Cada país colocará fotos
e informações sobre as
atividades.

Blogue internacional;

set

Logotipo do projeto;

set

out

Imagens, fotos, desenhos, descrições;

set

out

Livros fotográficos com material
pesquisado pelas crianças (7 cópias);

set

out

A levar na 1ª ReuniãoEspanha (6 cópias)

Apresentação multimédia sobre as set
escolas;

out

A levar na 1ª ReuniãoEspanha (6 cópias)

Trans Europe Express Game": um
jogo de tabuleiro feito por todos os
países parceiros, passo a passo;

A levar na 1ª ReuniãoEspanha

nov

M1 - reunião transnacional em CEIP Valdemembra – Pré-escolar/1ºCeb
Espanha

Quintanar del Rey (Cuenca) - 05 a 08 de novembro: voo lisboa/Madrid

Deve ser realizado tanto
em papel como em
formato digital.

Entrevista aos pais e avós sobre a
forma como eles jogavam;

nov

dez

Oficina de brinquedos 3D com o apoio
de pais, e avós;

nov

dez

Calendário comum feito com pinturas
populares (obras de arte) relacionadas
com os jogos e brincadeiras em geral;
Cantar e dançar jogos de música
tradicionais; elaborar um DVD;
Mobilidade virtual no SKYPE: as
crianças partilham os seus jogos
tradicionais;

Trabalhos artísticos:
JIs – março e 1.º Ceb –
setembro

dez

jan
fev

Atividades de Formação de Curta PORTUGAL:26 fevereiro a 02 março 2018 - workshop para professores sobre "Aprender a jogar"
Duração;
Guia com jogos tradicionais de cada
país;

Prática de jogos de perceção sensorial
e jogos de equipa em cada escola;

Dia do jogo desportivo: jogos e
corridas entre turmas ou escolas
próximas, gravadas em DVD;

mar

abr

mai

jun

Realização de questionários para
alunos, professores e pais, sobre o
nível de interesse e envolvimento de
crianças e pais;
M2 - reunião transnacional na
Bulgária,

ODZ Slaveiche: Pré-escolar

Atividades/Produtos do projeto

set

out

set

out

Kazanlak - 05 a 10 junho de 2018;

nov

dez

jan

fev

mar

abri

mai

jun

Obs.

2018-2019
Workshops conduzidos por um
especialista sobre a importância e os
efeitos positivos do jogo;

M3. Encontro transnacional na final de setembro de 2018;
Hungria;

História com fantoches artesanais ou
uma peça teatral baseada num
cenário preparado pelos professores
em M3 (fazer um DVD);
Partilha de cartões de Natal artesanais
entre parceiros;

nov

dez

Atividades de Formação de Curta ITÁLIA: dezembro 2018 - workshop para professores sobre jogos tradicionais em diferentes ambientes (montanhas,
Duração;
litoral, área urbana...)

fev

Partilha de jogos enigmáticos, lógicos
e de tabelas, em mobilidade virtual;

Atividades de Formação de Curta GRÉCIA: março de 2019 - workshop para professores sobre inclusão de crianças com necessidades educativas
especiais através de atividades de jogo
Duração;
Criação de "jogos de chão" pintados
nos recreios e muros da escola;

abr

Questionários para alunos,
professores e pais para medir o seu
nível de apreciação;

abr

Festival final com jogos ao ar livre com
pais, familiares, comunidade local e
comunicação social;
M3 - reunião transnacional em Itália

mai

maio - 2019

