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

O caminho é

…..

1.º Dia de Escola Ano Letivo 2019/20
Pré – Escolar e 1.º ciclo (Os alunos terminam as atividades às 12:30)
Apresentação dos projetos aos alunos e encarregados de educação pelo professor titular e o docente
que estaria a lecionar ao 1.º tempo da manhã.
 EB1/JI das Bandeiras:
.Acolhimento dos alunos e encarregados de educação;
.Sessão fotográfica para assinalar o início do ano letivo;
.Modelagem com massa;
.Atividades lúdicas na rua;
.Lanche partilhado;
.Distribuição de uma recordação do primeiro dia de aulas.
 JI da Madalena
. Receção das crianças e encarregados de educação;
. Elaboração de um Placard de boas vindas ao portão com balões;
. Exploração das diversas áreas das salas: biblioteca, escrita, casinha, mercearia, construções, jogos
de mesa, matemática, modelagem, fantoches, desenhos;
. Elaboração de um cartaz “Um Jardim” com estampagem das mãos das crianças e pais.
. Canção “O 1.º dia de escola”;
. Partilha de um bolo confecionado no Jardim de Infância;
. Registo fotográfico das atividades por um encarregado de educação;
. Exploração da área exterior da escola.
 ECCN2
. Decoração do portão com um arco de flores;
. Afixação de um cartaz de Boas-vindas;
. Receção dos alunos e encarregados de educação e sensibilização sobre o novo ano
escolar (nas salas de aula);
. Painel “Ser feliz na escola é…” (registo de ideias e sugestões pelos alunos e
encarregados de educação);
. Vídeo de registo do primeiro dia de aulas;
. Sessão fotográfica do primeiro dia de aulas com moldura decorada;
. Visita guiada à escola com os alunos do 1.º ano;
. Oferta de um marcador de livros a cada aluno desejando as Boas-vindas (pintura na
sala de aula da gravura do mesmo pelos alunos);
. Convívio na sala polivalente com:
- Apadrinhamento dos alunos do 1.º ano pelos alunos do 4.º ano (responsabilização

dos alunos mais velhos na integração dos mais novos auxiliando-os, nos recreios, no
refeitório…)
- Atividades rítmicas.
 EB1/JI de Criação Velha
- Acolhimento com apadrinhamento dos alunos do 1º ano às crianças de 3 anos e dos de 5 anos aos
de 4 anos;
- Cantinho da fotografia: recolha fotográfica de cada criança com moldura alusiva ao 1º dia letivo de
2019-2020;
- Modelagem com massa de farinha;
- Bolas de sabão gigantes;
- Distribuição duma prenda de boas vindas.
 EB1 de Candelária
.Receção aos alunos e encarregados de educação;
.Jogo de apresentação dos alunos e comunidade escolar;
.Jogos variados para integrar e moralizar os alunos para o cumprimento de algumas regras, estudo,
espírito de cooperação e amizade entre todos;
.Conhecer o recinto escolar;
.Lanche de confraternização.
 EB1 de São Mateus / São Caetano
.Acolhimento de alunos, pais e Encarregados de Educação;
.Coreografia “Tá demais”, orientada por uma Encarregada de Educação;
.Elaboração de painel conjunto alusivo à temática da preservação do Oceano;
.Photo – Booth: Recordações do 1.º dia de aulas;
.Jogo de futsal dinamizado pelo Clube Boavista de São Mateus;
.Workshop de Formação Musical com o Maestro Rogério Goulart da Filarmónica Lira de São
Mateus;
.Lanche Convívio.
 JI de São Mateus / São Caetano
- Acolhimento geral das crianças e Encarregados de Educação no salão (previamente ornamentado
às Boas Vindas com momento musical direcionada a toda a comunidade educativa;
- Apresentação da respetiva sala ao grupo dos Cagarrinhos;
- Exploração das diferentes áreas existentes na sala, acompanhados pelos encarregados de
educação;
- Pintura ao ar livre e jogos de estafeta no campo;
- Teatro de fantoches: “A Carochinha” com a intervenção dos pais;
- Lanche partilhado ao ar livre consoante condições atmosféricas.

2.º Ciclo e PEREE DOV / PEREE OC (Os autocarros saem às 12:30)
5.º ano e PEREE OC
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;
No final da sessão, cada diretor de turma e o respetivo docente de horário, auxiliados por alunos do 12.º
ano CT/SE e LH, orientam o seu grupo de acordo com as atividades definidas no quadro abaixo:
5.ºA

5.ºB
Anfiteatro com DT

08:20/09:00
09:00/10:00

Despertar para a Ciência
Sala 2.1 e Lab Química

5.ºC

Bibliopaper
(biblioteca)

Despertar para a Ciência
Sala 2.1 e Lab Química

Intervalo
Visita pela
escola/Vitamina π/senhas

10:30/11:30

Bibliopaper
(biblioteca)

Despertar para a Ciência
Sala 2.1 e Lab Química

11:30/12:30

Visita pela
escola/Vitamina
π/senhas

Visita pela
escola/Vitamina π/senhas

Bibliopaper
(biblioteca)

6.º ano e PEREE DOV
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;

08:20/09:00
09:00/10:00

6.ºA
Sala 1.15
Boas vindas com
Arte
(Anfiteatro)

6.ºB

6.ºC

Sala 1.12

Sala 1.13

Boas vindas com
Arte
(Anfiteatro)

Boas vindas com
Arte
(Anfiteatro)

Intervalo

10:30/11:30

Despertar para a
Ciência
Sala 2.1 e Lab
Química

11:30/12:30

Atividades diversas
na companhia do
Diretor de Turma
(Sala Vitamina π)

Atividades
diversas na
companhia do
Diretor de Turma
(Sala Vitamina π)
Despertar para a
Ciência
Sala 2.1 e Lab
Química

Atividades diversas
na companhia do
Diretor de Turma
(Sala Vitamina π)
Despertar para a
Ciência
Sala 2.1 e Lab
Química

3.º Ciclo , PEREE PP e PEREE P (Os autocarros saem às 12:30)
08:20 - Os alunos serão recebidos pelos seus diretores de turma nas salas da 1.ª aula de horário e pelo
docente que estaria a lecionar ao 1.º tempo da manhã.

8:20/09:30

Atividade

Local

Receção pelo Diretor de
Turma
Atividades com DT

Sala Indicada no
horário da Turma

Público Alvo
Todos os alunos do 3.º ciclo

Intervalo
MiratecArtes
“Festival de Cordas”

10:15/11:00
10:15/11:00

Instagram das Profissões
Sessão 1
À Descoberta da Minha
Escola
(Peddy paper)

10:15/11:45

Anfiteatro

9.º ano A, B, C
8.º A, B, C / PEREE PP / PEREE P

Ginásio
Espaço exterior
junto às bandeiras

7.º A, B, C

11:15/12:15

Instagram das Profissões
Sessão 2

Ginásio

9.º ano A, B, C

11:15/11:30

Fica Alerta!

Sala 1.3

8.ºA, B, C / PEREE PP / PEREE P

Fica Alerta!

Sala 1.3

7.º A, B, C

Fica Alerta!

Sala 1.3

9.º A, B, C

11:55 / 12:10
12:15/12:30

Ensino Secundário e Profij (Os autocarros saem às 12:30)
Os alunos do 12.º ano CT/SE e LH, acompanham pequenos grupos de alunos e respetivos diretores de
turma de 5.º ano, de acordo com as atividades definidas para esse ano de escolaridade.
Atividade
8:20/09:30

10:15/11:00
11:00/12:30
11:15/12:15

Receção pelo Diretor de
Turma
MiratecArtes
“Festival de Cordas”
Sessão “Gifted Hands”
Percursos profissionais

Local
Sala Indicada no
horário da Turma
Intervalo
Anfiteatro
Sala 2.24
Anfiteatro

Público Alvo
Todos os alunos do ensino
secundário
10.º, 11.º e PROFIJ
10.º ano
11.º e 12º ano

