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1º Ciclo 

O Pião Mágico pretende, no seu caminho de excelência, destacar-se por ser uma escola virada para o 

mundo, inovadora e moderna, numa perspetiva mult idiscipl inar e humanística, assente na relação com 

o aluno e na solidez do processo de ensino/aprendizagem. 

Com um ambiente famil iar e próximo da comunidade educativa, acompanhando as suas necessidades e 

valorizando um desempenho por parte dos alunos que promova relações humanas, sadias, francas e 

posit ivas, marcado pelo exemplo, o Pião Mágico reforça no 1º ciclo de estudos a sua missão educativa: 

REFORÇO CURRICULAR NAS DISCIPLINAS DE PORTUGUÊS E MATEMÁTICA:  

- Docentes formados em vários métodos para a aprendizagem a leitura e da escrita; 

- Técnicos/ terapeutas/ psicólogo como parte integrante da equipa mult idiscipl inar para despiste de 

perturbações na aprendizagem da leitura e escrita; 	

- Aplicação de variados materiais didáticos na aprendizagem da matemática para concretização de 

conceitos matemáticos mais abstratos; 	

- Part icipação em desafios/jogos/concursos para incentivo dos alunos e das suas aprendizagens. 	

 

REFORÇO DAS TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NA EDUCAÇÃO: 

- UTILIZAÇÃO DE QUADROS INTERATIVOS EM TODAS AS SALAS DE 1º CICLO; 	

- PARCERIA COM A PORTO EDITORA PARA USO DA ESCOLA VIRTUAL PARA TODOS OS ALUNOS 

DE 1º CICLO; 

- INCENTIVO AO USO DE FERRAMENTAS DIGITAIS PARA COMUNICAÇÃO COM O PROFESSOR, 

APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS, PESQUISA E ARMAZENAMENTO DE INFORMAÇÃO: 

- PROJETO EDUCATIVO DESENVOLVIDO PARA A CONSTRUÇÃO DO AMBIENTE E@D. 

 

PREPARAÇÃO PARA A VIDA E RESOLUÇÃO DE DESAFIOS COM PROJETOS DESENVOLVIDOS A 

NÍVEL DAS COMPETÊNCIAS EMOCIONAIS, DAS CIÊNCIAS E DAS ARTES: 

- Assembleia de turma com os alunos; 	

- Tutorias dos alunos mais velhos para com os mais novos; 	
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- Desenvolvimento de projetos dos alunos mais velhos nas salas de aula dos alunos mais novos; 	

- Feiras do Livro, exposições, construção e manutenção da bibl ioteca escolar, hora do conto, projetos 

no âmbito da Educação Literária (Quem Conta um Conto Acrescenta um Ponto) e artes (Projeto @rtes), 

Clube dos Cientistas; 

- Reforço das Expressões Artíst icas com a componente de Expressão Musical e Dança, assim como da 

componente de Inglês como oferta complementar a part ir  do 1º ano de escolaridade; 

- Campanhas de Solidariedade com várias associações de distr ibuição de al imentos e roupa. 	


