SECRETARIA REGIONAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA
DIREÇÃO REGIONAL DA EDUCAÇÃO
EBS DA MADALENA DO PICO

O caminho é …
1.º Dia de Aulas 14-09-2016
Pré – Escolar e 1.º ciclo
Apresentação do Projeto aos alunos e encarregados de educação.
Realização de atividades experimentais, com alunos do Pré-Escolar, no âmbito do Projeto
“Despertar para as Ciências”.
 EB1/JI das Bandeiras:
Elaboração de uma moldura de boas vindas onde as crianças irão tirar uma fotografia;
Música e dança;
Atividades lúdicas.
 JI da Madalena:
Placard de boas vindas;
Aula de Zumba para todas as crianças com a encarregada de educação, Mafalda Teixeira;
Winnie the Pooh vem à escola distribuir bombons às crianças;
Atividades lúdicas.
 ECCN 2:
Cartaz e um palhaço à entrada a desejar as boas vindas;
Sessão fotográfica das crianças com o palhaço;
Apresentação dos alunos do 1.º ano, docentes e assistentes aos pais/encarregados de
educação e restantes alunos da escola, na sala polivalente;
Música / canções;
Atividades lúdicas;
Ida às salas de aulas para conhecer o seu ambiente escolar.
 EB1/JI de Criação Velha:
Jogos de socialização com os encarregados de educação/pais e alunos;
Pintura de um painel.
 EB1 de Candelária:
Receção aos alunos com jogo de apresentação;
Visualização do PowerPoint “A entrada na escola”;
Realização de um jogo rítmico;
Lanche convívio com a comunidade escolar.
 EB1 de São Mateus/S. Caetano:
Jogos de socialização;
Pintura de um painel;
Realização de uma gincana.

 JI de São Caetano/S. Mateus:
Acolhimento geral das crianças e encarregados de educação, no salão;
Apresentação da respetiva sala a cada grupo;
Exploração das diferentes áreas existentes nas salas, acompanhados pelos encarregados de
educação;
Desenho a pares (pais e filhos): “EU SOU … “;
Jogo dos balões (pais e filhos): rebentar os balões que estão no assento da cadeira com o
filho ao colo;
Lanche partilhado ao ar livre (consoante condições atmosféricas).
Os alunos terminam as atividades às 12:00

2.º Ciclo
5.º ano
08:20 – Receção dos alunos e encarregados de educação no átrio da escola pelo diretor de turma;
O diretor de turma acompanha os alunos e encarregados de educação ao anfiteatro onde decorrerá
uma sessão de acolhimento com um momento musical dinamizado pela Oficina de Música;
No final da sessão, cada diretor de turma orienta o seu grupo de acordo com as atividades definidas
no quadro abaixo:
5.ºA
08:20

5.ºB
Anfiteatro com DT

5.ºC

08:45

“Bibliopaper”
Biblioteca

Visita pela escola

Senhas

09:15

Visita pela escola

Senhas

“Bibliopaper”
Biblioteca

09:45

Senhas

10:15
10:30

Sala 1.10
com diretor de turma

“Bibliopaper”
Biblioteca
INTERVALO
Sala 1.12
com diretor de
turma

Visita pela escola
Sala 1.13
com diretor de
turma

Sala 1.16
“Filme”

10:45
6.º ano

08:20 - Os alunos serão recebidos pelos seus diretores de turma nas respetivas salas de aula;

08:20

6.ºA

6.ºB

6.ºC

Sala 1.14
com diretor de
turma

Sala 1.15
com diretor de
turma

Sala 1.16
com diretor de
turma

8:45
11:00

11:45

Sala 1.16 “Filme”
INTERVALO
“Construções
Geométricas”
Sala de Convívio
de alunos
Sala 1.14
com diretor de
turma

“Construções
Geométricas”
Sala de Convívio
de alunos
Sala 1.15
com diretor de
turma

Sala 1.16
com diretor de
turma
“Construções
Geométricas”
Sala de Convívio
de alunos

3.º Ciclo e Secundário
08:20 - Os alunos serão recebidos pelos seus diretores de turma, nas salas da 1.ª aula;
Atividade
8:45

9:00
9:15
9:30

10:15

11:00

11:45

“O Mundo Mágico de
M.C. Escher – entre a
Arte e a Matemática”
“Construções
Geométricas”
“Filme”
“Faz-te ao Estudo”
“Construções
Geométricas”

Local

Público Alvo

Anfiteatro

8.º, 10.º e 12.º

Sala de convívio
de alunos
Sala 1.3
Sala 2.20
Sala de convívio
de alunos

7.º B e PEREE DOV e
OC
11.º ano
9.º B
7.º A e 7.º C

Festival de Cordas MiratecArts

Anfiteatro

School Pal

Sala 2.24

“Filme”
Festival de Cordas MiratecArts
“Faz-te ao Estudo”
“De volta à Escola”
“Faz-te ao Estudo”

Sala 1.3

7.º B e C, 9.º, 10.º
(Alunos de Francês),
PROFIJ e PEREE
7.º A e 10.º (Alunos
de Inglês)
PROFIJ

Anfiteatro

8.º, 11.º e 12.º

Sala 2.20
Anfiteatro
Sala 2.20

9.º C
Secundário
9.º A

Comunidade Escolar
Divulgação de clubes e outros projetos para o presente ano letivo, ao longo da manhã, na sala de
convívio de alunos.

Madalena do Pico, 12 de setembro de 2016

A Presidente do Conselho Executivo
Isabel Maria Sampaio Melo de Carvalho Aroeira

