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Comemoração do “Dia dos Afetos”

ATIVIDADE: A MAÇÃATIVIDADE: A MAÇÃATIVIDADE: A MAÇÃATIVIDADE: A MAÇÃ

Data 

11 de fevereiro de 2014

 

 
“A Maçã dos Afetos” é uma atividade que se 

Dia dos Afetos, que este ano será no dia 11

do concelho de Oeiras. 

 

As maçãs serão elaboradas e decoradas pelas próprias escolas (fará sentido serem 

os alunos a participar na elabora

exposição nos agrupamentos/escolas no 

 

Numa segunda fase as maçãs serão expostas em diferentes locais públicos do 

concelho a que pertencem.

 

Para que no conjunto as maçãs exibam algu

indicações: 

 

1. A maçã deverá ser tridimensional e ter 70 a 80 cm de diâmetro;

2. Os materiais e as técnicas de construção ficarão ao critério das escolas;

3. A maçã deverá ser impermeabilizada (foi sugerido camadas de c

4. Deverá ser uma peça única que permita o seu transporte por diferentes

5. Deverá conter a identificação do Agrupamento/escola a que pertence;

6. A decoração da maçã deverá ser representativa do Dia dos Afetos;

7. A maçã deverá ter estabilidade para não rolar durante a exposição;

8. Nos agrupamentos, se assim o entenderem, as escolas podem construir mais do 

que uma maçã. 
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Comemoração do “Dia dos Afetos” 

ATIVIDADE: A MAÇÃATIVIDADE: A MAÇÃATIVIDADE: A MAÇÃATIVIDADE: A MAÇÃ    DOS AFETOSDOS AFETOSDOS AFETOSDOS AFETOS    

 Local 

de fevereiro de 2014 Escolas / agrupamentos e
espaços públicos

é uma atividade que se realiza no âmbito da comemoração do 

tos, que este ano será no dia 11 de fevereiro, num agrupamento

As maçãs serão elaboradas e decoradas pelas próprias escolas (fará sentido serem 

os alunos a participar na elaboração e decoração da maçã), que estará em 

exposição nos agrupamentos/escolas no Dia dos Afetos – 11 de fevereiro.

Numa segunda fase as maçãs serão expostas em diferentes locais públicos do 

concelho a que pertencem. 

Para que no conjunto as maçãs exibam alguma coerência passamos a dar algumas 

1. A maçã deverá ser tridimensional e ter 70 a 80 cm de diâmetro; 

2. Os materiais e as técnicas de construção ficarão ao critério das escolas;

3. A maçã deverá ser impermeabilizada (foi sugerido camadas de cola

4. Deverá ser uma peça única que permita o seu transporte por diferentes

5. Deverá conter a identificação do Agrupamento/escola a que pertence;

6. A decoração da maçã deverá ser representativa do Dia dos Afetos; 

tabilidade para não rolar durante a exposição;

8. Nos agrupamentos, se assim o entenderem, as escolas podem construir mais do 
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espaços públicos 

comemoração do 

agrupamento/escolas 

As maçãs serão elaboradas e decoradas pelas próprias escolas (fará sentido serem 

ção e decoração da maçã), que estará em 

de fevereiro. 

Numa segunda fase as maçãs serão expostas em diferentes locais públicos do 

ma coerência passamos a dar algumas 

2. Os materiais e as técnicas de construção ficarão ao critério das escolas; 

ola branca); 

4. Deverá ser uma peça única que permita o seu transporte por diferentes locais; 

5. Deverá conter a identificação do Agrupamento/escola a que pertence; 

 

tabilidade para não rolar durante a exposição; 

8. Nos agrupamentos, se assim o entenderem, as escolas podem construir mais do 



                                                                               

               
 

            

 

                      

� Agrupamento de Centros de Saúde de Oeiras 
Av. António Bernardo Cabral de Macedo, 2770

Tel. 214 540 814 ▪

 

Ficha de Participação

ATIVIDADE: ATIVIDADE: ATIVIDADE: ATIVIDADE: 

Data 

11 de fevereiro de 2014 

 

 

Para uma organização atempada e mobilização dos meios adequados,

necessário que até ao final de janeiro 

participar na atividade preencham a

usp.oeiras@csoeiras.min

 

 

  

Agrupamento  

Escola  

Prof. Responsável  

Correio electrónico  

Telefone/Telemóvel  
Nº de maçãs a apresentar 

por agrupamento 
 

Em caso de dúvida, contactar: 
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Ficha de Participação 

ATIVIDADE: ATIVIDADE: ATIVIDADE: ATIVIDADE: A MAÇÃ DOS AFETOSA MAÇÃ DOS AFETOSA MAÇÃ DOS AFETOSA MAÇÃ DOS AFETOS    

Local 

fevereiro de 2014 – Comemoração do “Dia dos Afetos”

Para uma organização atempada e mobilização dos meios adequados,

ao final de janeiro as escolas do agrupamento

participar na atividade preencham a ficha e a enviem 

usp.oeiras@csoeiras.min-saude.pt 

Em caso de dúvida, contactar: usp.oeiras@csoeiras.min-saude.pt 

A Equipa Responsável

    

Unidade de Saúde Pública 
 

saude.pt 

Comemoração do “Dia dos Afetos” 

Para uma organização atempada e mobilização dos meios adequados, é 

agrupamento que vão 

ficha e a enviem para: 

A Equipa Responsável 


