Vem experimentar… uma aula
nas Oficinas Manoel de Oliveira
A Associação de Pais e Encarregados de Educação do Pré-escolar e Ensino Básico de
Aldoar do Agrupamento Vertical Manoel de Oliveira convida todos os alunos/as das
Escolas do Agrupamento Vertical Manoel de Oliveira a participar numa aula
experimental de Percussão e de Xadrez.
A Oficina de Percussão integra os membros do grupo Toc’a Bombar que atuou em
diversas ocasiões, ao longo do ano letivo passado, em iniciativas promovidas pelo
Agrupamento e pela União das Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde.
A Oficina de Xadrez utiliza o xadrez como ferramenta pedagógica para potenciar o
desenvolvimento da educação de crianças e jovens na educação pré-escolar, do 1º, 2º e 3º
ciclos do ensino básico e, ao longo do ano letivo passado, em parceria com a Xeque-mate
e com o apoio da União das Freguesias e do Agrupamento, organizámos torneios e
demonstrações, com o objetivo de enriquecer experiência com a modalidade.
As atividades realizam-se na Escola EB 2/3 Manoel de Oliveira às segundas-feiras, das
18:30-20:00 (Percussão) e às quartas-feiras, das 17:00-18:00 ou das 18:00-19:00
(Xadrez).
A União das Freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde apoia a participação nas
Oficinas e tem por referência o Escalão da Ação Social Escolar e a residência nas
freguesias da União. A frequência nas atividades de cada Oficina, ao longo do ano, terá
um custo associado que varia entre 2€ e 6,5€/mês.

Eu, abaixo assinado(a), autorizo o meu educando
a frequentar a Escola

, ano/turma

a participar numa aula

experimental

□ da Oficina de Percussão, das 18:30 – 20:00

□ das 18:00 – 18:45 só para
alunos/as do pré-escolar

□

da Oficina de Xadrez, das 17:00 – 18:00 ou

□ das 18:00 – 19:00

Assinatura:

Entregar, por favor, ao monitor no dia em que participa na aula experimental.

