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

O caminho é

…..

1.º Dia de Aulas 13-09-2017
Pré – Escolar e 1.º ciclo
Apresentação do Projeto aos alunos e encarregados de educação pelo professor titular e o docente
que estaria a leccionar ao 1.º tempo da manhã.
Realização de atividades experimentais, com alunos do Pré-escolar, no âmbito do Projeto
“Despertar para as Ciências”.
 EB1/JI das Bandeiras:
. Sessão de fotografia assinalando o início do ano letivo.
. Música e dança.
. Atividades lúdicas.
. Distribuição de uma lembrança por todas as crianças a assinalar o 1.º dia de aulas.
 JI da Madalena
. Sessão de fotografia assinalando o início do ano letivo.
. Jogos tradicionais.
. Entrega de um balão a cada criança.
 ECCN2
. Decoração do portão alusiva ao 1º dia de aulas;
. Sessão fotográfica com moldura e balões de fala alusivos ao dia;
. Receção aos alunos e encarregados de educação no polivalente;
. Canção de Boas-Vindas;
. Apresentação da comunidade escolar aos alunos;
. Momento de Dança;
. Visita guiada aos alunos do 1º ano.
 EB1/JI de Criação Velha
. Acolhimento;
. Cantinho da fotografia;
. Jogos tradicionais para pais/encarregados de educação e alunos;
. Modelagem com massa de farinha;
. Distribuição duma prenda de boas vindas.
 EB1 de Candelária
. Cantiga/ roda para apresentação da comunidade escolar.
. Leitura e exploração de uma história com o objetivo de moralizar os alunos para o
cumprimento de algumas regras, para o estudo, espírito de cooperação e amizade entre todos.
. Conhecer o recinto escolar.
. Lanche de confraternização.

 EB1 de São Mateus / São Caetano
. Receção aos alunos e encarregados de educação;
. Jogo tradicional do “Sapatinho Branco”;
. Estafeta com encarregados de educação e alunos;
. Lanche partilhado;
. Jogo de futebol (com pais e alunos, orientados pelo treinador dos Iniciados do Clube Boavista
de São Mateus).
 JI de São Mateus / São Caetano
. Acolhimento geral das crianças e Encarregados de Educação no salão (previamente
ornamentado para dar as Boas Vindas com música direcionada a toda a comunidade
educativa);
. Apresentação da respetiva sala a cada grupo, Cagarrinhos e Girassóis;
. Exploração das diferentes áreas existentes nas salas acompanhados pelos encarregados de
educação;
. Desenho ao ar livre e jogos de estafeta no campo;
. Teatro de sombra chinesa: “ A Galinha Ruiva” com a intervenção dos pais;
. 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 e
o docente que estaria a lecionar ao 1.º tempo da manhã;
Estes docentes acompanham os alunos e encarregados de educação ao anfiteatro onde decorrerá
uma sessão de acolhimento com um momento musical;
No final da sessão, cada diretor de turma e o respetivo docente de horário, auxiliados por alunos do
12.º ano CT, orientam o seu grupo de acordo com as atividades definidas no quadro abaixo:
5.ºA
Eudaimonia
“Atividade de Bem
Estar”

5.ºB
Anfiteatro com DT
Eudaimonia
“Atividade de Bem
Estar”

Eudaimonia
“Atividade de Bem
Estar”

No campo de jogos
exterior

No campo de jogos
exterior

No campo de jogos
exterior

08:20/09:05

09:15/09:45

10:15/10:45

Intervalo com distribuição de lanche
“Bibliopaper”
na Biblioteca
Visita pela escola

10:50/11:20

Visita pela escola

Senhas

11:30/12:00

Senhas

“Bibliopaper”
na Biblioteca

5.ºC

Senhas
“Bibliopaper”
na Biblioteca
Visita pela escola

6.º ano
08:20 - Receção dos alunos na respetiva sala de aula pelo diretor de turma e o docente que estaria a
lecionar ao 1.º tempo da manhã;
6.ºA
6.ºB
6.ºC
08:20/09:10
Sala 1.14
Sala 1.15
Sala 1.16
Eudaimonia
Eudaimonia
Eudaimonia
“Atividade de Bem “Atividade de Bem “Atividade de Bem
09:15/09:45
Estar”
Estar”
Estar”
No campo de jogos
exterior

No campo de jogos
exterior

No campo de jogos
exterior

Intervalo
10:15/10:45

10:50/11:20

11:30/12:00

“Poesia Visual”
na Sala De Convívio
de alunos
Vitamina PI
na sala 1.9

“Cápsula do Tempo”
na sala 1.11

“Cápsula do
Tempo”
na sala 1.11

Vitamina PI
na sala 1.9

“Poesia Visual”
na Sala De
Convívio de
alunos

“Cápsula do
Tempo”
na sala 1.11

Vitamina PI
na sala 1.9

“Poesia Visual”
na Sala De
Convívio de alunos

3.º Ciclo
08:20 - Os alunos serão recebidos pelos seus diretores de turma nas salas da 1.ª aula de horário;

8:20/09:10
09:15/09:45

10:15/10:45

Atividade

Local

Receção pelo Diretor de
Turma
Eudaimonia
“Atividade de Bem
Estar”

Sala Indicada no
horário da Turma

Cápsula do Tempo
School Pal

10:15/11:15

Vitamina π
Instagram das Profissões
World Cafe
Cápsula do Tempo

11:00/11:30

Vitamina π
MiratecArtes
“Festival de Cordas”

Campo de jogos
exterior
Intervalo
Sala 2.24
Anfiteatro
Sala 1.8
Ginásio
Sala 1.3
Sala 2.24
Sala 1.8

Público Alvo
Todos os alunos do 3.º ciclo
Toda a comunidade escolar

7.ºA
7.ºB
7.ºC
8.ºA, B, C, D / Profij / PEREE
9.ºA, B, C
7.ºB
7.ºA

Anfiteatro

7.ºC

Sala de Teatro

8.ºA, B

Anfiteatro

7.ºA / 8.ºA, B, C, D / 9.ºC
PEREE / Profij

Sala de Teatro
Sala 1.8
Sala 2.24

9.ºA, B
7.º B
7.º C

(1.ªsessão)

11:20/11:35

11:45/12:15

Karaoke
MiratecArtes
“Festival de Cordas”
(2.ªsessão)

Karaoke
Vitamina π
Cápsula do Tempo

Ensino Secundário

8:20/09:10
09:15/09:45

Atividade

Local

Receção pelo Diretor de
Turma
Eudaimonia
“Atividade de Bem
Estar”

Sala Indicada no
horário da Turma

School Pal

10:15/10:45
11:00/11:30

11:40/12:30

MiratecArtes
“Festival de Cordas”
(1.ªsessão)
World Cafe
Instagram das Profissões

Campo de jogos
exterior

Público Alvo
Todos os alunos do ensino
secundário
Toda a comunidade escolar

Intervalo
Anfiteatro

Todos os alunos de 10.º ano

Anfiteatro

10.º, 11.º, 12.º LH e 12.º SE

Sala 1.3

Todos os alunos de 10.º ano

Ginásio

11.º ano e 12.º

Comunidade Escolar
Estão todos convidados a participar na “Eudaimonia - Atividade de Bem Estar”.

Madalena do Pico, 11 de setembro de 2017
Pl´A equipa coordenadora do ProSucesso
Isabel Maria Sampaio Melo de Carvalho Aroeira

