REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA
GOVERNO REGIONAL
SECRETARIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO
ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA COM PRÉ-ESCOLAR E CRECHE DO PORTO MONIZ

ATIVIDADES MAIO
Data

Atividades
Circuito lúdico

2 a 3 de
maio

Pré-Escolar 4.º e
5.º anos

Objetivos
Promover o convívio e a socialização na
comunidade escolar e extra - escola;
Consolidação das aprendizagens adquiridas
ao longo das aulas.

Estratégias
Participação nas atividades de
núcleo de Desporto Escolar 1.º
ciclo, organizadas pela DSDE

Dia da Mãe

Desporto Escolar
(DSDE)
Alunos da Pré-Escolar 4.º e
5.º anos

Avaliação
Cumprimento de
horários;

3.1

Concretização de
objetivos.
Participação/empenh

Mãe; Audição de uma canção

o nas atividades
Crianças / alunos da Creche,

desenvolvidas na sala
de aula

Partilhar saberes e experiências; Fomentar a

comemorar; Elaboração de

Pré-Escolar e 1.º ciclo;

inter relação entre o saber e o saber fazer e o

trabalho de Expressão Plástica;

Educadoras de Infância;

saber ser.

Elaboração de um presente com

Docentes; e Assistentes

a finalidade de interligar os

P. E.

N.º de participantes;

Criação de um poema para a
relacionada com a data a
3 de maio

Recursos Humanos

3.1

operacionais

diferentes agentes e ações
educativas.
Promover a prática desportiva e estilos de
vida saudável;
Promover a autonomia e a entreajuda;
4 de maio

Desporto escolar
Natação /
Badminton

Desenvolver o património motor dos alunos;
Proporcionar experiências benéficas para
aumentar a cultura desportiva dos alunos;

Exercitar os alunos nos treinos
por forma a contribuir para os
alunos superarem as suas
dificuldades e objetivos.

Alunos dos núcleos de
Natação / Badminton

Número de alunos
participantes e
resultados

Formar o cidadão competente, respeitador e
respeitável.
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3.1

Conhecer o laboratório de Físico – Química
8 de maio

8 e 15 de
maio

Físico – Química
divertida

Dinamização de atividades no

Despertar o int6eresse dos alunos pela

âmbito da disciplina de Físico –

disciplina de Físico – Química

Festa da flor

N.º de alunos e
Interesse

Alunos do 6.º ano

Química

3.1

demonstrado

Promover a ilha da Madeira, aos

Colocar uma flor no muro da

Educadora;

Comportamento

visitantes que nos vêm visitar;

esperança

Crianças;

Registos

Participação na decoração da árvore da

Ajudantes de Ação

Diálogos

esperança.

Educativa

3.1

Sala da abelhinha
Dar a conhecer os mecanismos/legislação de
Ação
9 de maio

sobre

o

Diretor

Gabinete

do

acesso ao ensino superior;

Serão convocados, os alunos e

Ensino Superior na Madeira,

acesso ao Ensino

Dotar os alunos com maior capacidade de

os encarregados de educação,

Pais

Superior

decisão sobre as opções ao nível do ensino

para a ação de formação

Educação

superior.

15 de maio

do

Encarregados
e

Alunos

de
do

12.ºano e Direção

Comemoração do

Explicar a importância do oceano como

“Dia Europeu do

fonte de recursos;

Mar”

/

Visita no barco do SANAS

Problematizar a importância da preservação

N.º de alunos e
encarregados de
educação presentes;
Interesse

3.5

demonstrado pelos
alunos e EE

10º e 8º ano

Questionário de

Professoras de Geografia e

satisfação aos alunos

Eco-Escolas

3.1

ambiental dos oceanos.
Aplicar o conhecimento geográfico,

Visita de estudo ao
espaço urbano do
21 maio

Funchal

o

Visita de estudo / trabalho de

11º ano e professores de

Em contexto da aula

pensamento espacial e as metodologias de

campo ao núcleo na antigo da

Geografia, com a

e/ou fora da aula

estudo do território, de forma criativa, em

cidade do Funchal através de

colaboração do professor

(reflexão crítica sobre

trabalho

uma visita guiada orientada

Valter Correia

a visita realizada e

de

campo,

para

argumentar,

comunicar e intervir em problemas reais, a
diferentes escalas.

pelos professores de Geografia

apresentação à
comunidade escolar)

Localizar, no espaço e no tempo, lugares,
fenómenos geográficos (físicos e humanos)
e

processos

que

intervêm

na

sua
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3.1

configuração, em diferentes escalas, usando
corretamente o vocabulário geográfico.

Promover o convívio e a socialização na
28 a 31 de
maio

Festa do desporto

comunidade escolar e extra - escola;

escolar

Consolidação das aprendizagens adquiridas
ao longo das aulas.

27 a 31 de
maio

A

pulseira

conchas

N.º de participantes;

Participação nas atividades de

(DSDE)

Cumprimento de

núcleo de Desporto Escolar

Alunos

organizadas pela DSDE

Natação e de Badminton e

dos

núcleos

de

horários;

do 3.º e 4.º anos.

das

Reavivar os cuidados que as crianças devem

um

ter nas praias e quando são abordados por

Alunos
Alunos do 1.º ciclo

dos

objetivos.
1.º

ciclo

Professores titulares e PSP

Participação/empenh
o nas atividades

estranhos

Comemoração do

Proporcionar momentos de convívio e

Promover o convívio e explorar

Crianças / alunos da Creche,

Observação

Dia

diversão; Comemorar o dia da criança com

os seus interesses vocacionais e

Pré-Escolar

e

dos

atividade lúdica dentro da sala de aula;

competências pessoais; Direitos

Educadoras

de

Diversificar métodos, processos e recursos;

e deveres das crianças; Diálogo

Docentes;

Promover a educação para a cidadania;

e

operacionais

Fomentar

relacionados com os Direitos e

registos

Deveres da Criança.

individuais

Mundial

da

educativa;

Porto Moniz

trocas

entre

Proporcionar

a

comunidade

momentos

de

convívio e diversão num ambiente diferente

ilustração

de

desenhos

3.1

Concretização de

presente doce

Criança
31 de maio

/

Desporto Escolar

3.1

desenvolvidas

e

1.º

ciclo;

Infância;
Assistentes

direta

comportamentos/atitu
des das crianças;
Observação indireta,

coletivos.

do habitual.
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gráficos
e

3.1

