
PARTICIPE NO DIA 
DE AULAS AO AR LIVRE!
AQUI ESTÃO ALGUMAS DICAS PARA AJUDAR A PLANEAR 
UM DIA DE AULAS AO AR LIVRE FANTÁSTICO!

ANTES

Inscreva-se para sabermos que vai participar! 

Planeie com antecedência - saber o que fazer e como o fazer garante que tudo irá correr da melhor 
forma - mas deixe algum espaço para a criatividade que possa surgir no próprio dia!

Se toda a escola vai participar, organizem um horário com antecedência para que todos possam 
desfrutar do espaço ao ar livre.

Certifique-se de que tem autorização dos pais para tirar fotografias e informe o fotógrafo se há alguém que 
não possa ser fotografado. Digitalize os formulários para que os possa enviar juntamente com as inscrições 
para o concurso de fotografia! (Os formulários podem ser descarregados na secção de Materiais do website).

Envolva os pais e os encarregados de educação. Obter o apoio e contributo destes irá tornar o dia 
ainda melhor - e se as crianças nesse dia vão chegar a casa um pouco sujas é bom que  
saibam a razão!

Pense em envolver outras pessoas da sua comunidade, incluindo celebridades, líderes  
religiosos locais, a polícia e os proprietários de empresas.

Se a sua escola não tem um recreio muito grande, pense em usar o espaço à volta da  
escola ou ir até um parque local ou espaço verde.

Esteja preparado para o clima. Certifique-se de que todos - crianças e adultos - têm vestuário 
e proteção adequados. Assim só têm de pensar em divertirem-se!

Faça com que todos participem – Que tal uma reunião ao ar livre com toda a escola?

Considere, por exemplo, que nesse dia não hajam uniformes, ou que seja o dia do uniforme velho, para 
que não faça mal sujarem um bocadinho.

Pense num tema e ligue o mesmo a disciplinas - existem montes de ideias para aulas na nossa secção 
de Materiais do website! 

Grave as suas experiências - tire fotografias e faça vídeos da diversão vivida e partilhe para inspirar 
outros!

NO DIA



Passar tempo ao ar livre dentro do perímetro da escolar é simples e não necessita de autorizações especiais. 
Mas se tiver de sair da escola, não se esqueça de respeitar os procedimentos da escola sobre o assunto. 

Certifique-se de proceder a uma avaliação risco/benefício das atividades que irão desenvolver – quer seja na escola  
ou fora da mesma.

Se for para fora da escola certifique-se de que a sua apólice de seguro cobre quaisquer responsabilidades. 
Isso também se aplica ao transporte utilizado.

Há toda uma comunidade de professores em todo o mundo que estão desejosos de lhe dar as boas-vindas e partilhar 
métodos, ideias e sucessos. Ligue-se a eles, partilhando as suas experiências na página de Facebook do Dia de Aulas 
ao Ar Livre com o hashtag #diadeaulasaoarlivre. Também pode partilhar com os pais em #sujar-seebom!

A PARTE LEGAL:

DEPOIS

Partilhe as suas experiências. O Dia de Aulas ao Ar Livre é sobre a construção de um 
movimento, por isso, inspire outros! Envie um Press Release, coloque fotos em quadros  
de avisos, inclua informações nas Newsletters, publique um relatório no seu website,  
faça uma apresentação a governadores.

Veja o que os outros partilharam - existem grandes ideias para o próximo ano?

Envie as suas fotografias e histórias para portugal@outdoorclassroomday.com  
e partilhe com o mundo! Publique no Facebook.

Podem os materiais existentes na nossa na Biblioteca ao Ar Livre ajudar  
a tornar a aprendizagem e a brincadeira ao ar livre parte de todos os dias?

Pensa poder inspirar os pais a levarem os seus filhos mais vezes para  
brincarem ao ar livre?


