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Olá! Vimos falar-te um pouco das mudanças que
acontecerão no próximo ano. Finalmente vais
entrar na escola dos mais crescidos e aprenderás
muitas coisas importantes. Conhecerás pessoas
novas e vais passar a estar num sítio diferente. 

Pois é, ficarás mais alto e forte e a tua cabeça vai
ser capaz de pensar coisas mais difíceis. As mãos
ganharão energia para escrever muitas letras e
números e as pernas terão cada vez mais força
para saltar e correr!

A escola deixa de se chamar jardim de infância e
passa a chamar-se Escola Básica do 1º ciclo.
Normalmente o espaço passa a ser maior e há
tantas coisas para descobrir!

Vamos à aventura?



A sala será diferente daquela que agora tens. Terá muitas
mesas e cadeiras, um quadro enorme para escrever e
projetar imagens. Na mesa do professor ou professora
estará um computador e vários materiais.
Não existirão os cantinhos de brincadeira. Nas paredes
estarão expostos alguns dos trabalhos que os alunos irão
fazendo ao longo do ano.

A  sala



As aulas começarão por volta das 9h. Terás um intervalo
para comer e brincar na rua a meio da manhã. Depois
voltas à sala e tornas a parar na hora de almoço. No
período da tarde também terás um intervalo.

Haverá uma campainha que toca para saberes quando é
para entrar e quando é hora de sair. É importante que te
esforces para não andar atrasado.

Cada dia poderá ter horários e atividades um pouco
diferentes.

O fim de semana continuará a ser um tempo de pausa da
escola, dedicado à casa, família, pequenas tarefas,
passeios e brincadeiras. Ainda te lembras dos dias da
semana?

Os horários



O professor ou professora deixa de se chamar educador(a)
e será uma nova pessoa. Estarás com ela várias horas do
teu dia. Terás oportunidade de a conhecer bem. Será com
ela que contarás para te ensinar um mundo de coisas,
poderás perguntar-lhe curiosidades, tirar dúvidas, pedir
ajuda, entre outras coisas.

Haverão também outros professores que vão igualmente
ajudar-te a aprender coisas especiais, normalmente mais
ao final do dia.

O/A professor(a)

 Vamos todos fazer
um minuto de

silêncio para nos
concentrarmos e

começarmos a
trabalhar.

 1 + 1 = ?



Terás certamente colegas novos, mas possivelmente
também terás colegas já teus conhecidos.

Agora os meninos da sala terão todos praticamente a
mesma idade, terão lugares sentados fixos e saberás
sempre quem estará mais perto de ti na sala.

Nos intervalos terás oportunidade de escolher as crianças
com quem mais gostas de te divertir. Sabemos que há
sempre aqueles amigos especiais, mas não te esqueças de
não deixar que algum colega se sinta sozinho!

Os colegas



Terás uma mochila grande que todos os dias transportarás
para a escola e na qual terás que organizar os teus materais.
Será que já conheces todos os materiais que estão de
seguida e sabes para que servem?

Os materiais
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Vais ter uma coisa que se chama "disciplinas",
terás....

Português - através do qual vais aprender a
falar melhor, escrever, ler... Sabias, por
exemplo, que o alfabeto (conjunto das letras
todas) tem 26 letras? A, B, C,... Tem calma, que
elas vão sendo ensinadas a pouco e pouco!

Matemática - nesta disciplina aprenderás um
pouco mais acerca dos números e conseguirás
fazer contas, perceber o número que está
antes e depois, e tantas outras magias que os
números nos permitem!

Estudo do meio - aí aprenderás ainda mais
coisas sobre o mundo que nos rodeia.

Expressões artísticas e Fisico-motoras
Através das suas atividades vais poder mostrar
a tua criatividade e a exprimir-te através do teu
corpo, movimentos, dança teatro, música,
pintura, escultura, etc.

Aprendizagens novas



Haverão regras parecidas com as que já conheces, mas
algumas poderão ser novas, por exemplo:
- Para falar, terás que colocar o dedo ou a mão no ar
- As pernas e costas terão que estar mais tempo
direitinhas enquanto estás sentado na cadeira
...

É natural que ao início existam regras mais difíceis que vais
precisar de treinar e é possível que, em alguns momentos,
até te esqueças delas. Mas terás a professora ou professor
para te recordar e, para além disso, na parede da tua sala
lá estarão elas para as veres bem.
Por fim, alguns professores vão querer ir fazendo um
registo do comportamento diário.

As regras



Pois bem, possivelmente já experimentaste fazer algumas
fichas de trabalho. Na nova escola os livros vão ganhar
uma importância ainda maior.

De tempos em tempos terás momentos de avaliação, a
que chamam "testes", em que mostrarás aquilo que foste
aprendendo. A professora irá corrigir e dar uma nota,,
dando-te os parabéns pelo que já consegues e
mostrando-te o que tens de melhorar.

Poderão existir alturas em que terás que  fazer algumas
tarefas escolares em casa, vão chamar-lhe os "TPC:
Trabalhos Para Casa", nessa altura é natural que precises
de alguma orientação e ajuda de um adulto.

Os trabalhos de casa e os
testes



Está quase a
chegar esse

grande
momento!

Esse será um dia de festa, terás um adulto da tua família
que te irá acompanhar. Todos farão uma apresentação,
conhecerás o espaço e vão saber com calma como
funcionam as coisas.

O primeiro dia de aulas



Como pudeste perceber, haverão bastantes
novidades... Mas sabes uma coisa? Tudo aquilo
que já foste crescendo e aprendendo, até agora,
na tua família e na tua escola, vão ser uma
importante ajuda. Para além disso, sabes que
continuarás a contar com a ajuda de adultos e
amigos. Conversa com eles sobre estas coisas.
Poderá ser bom também falares com irmãos ou
colegas mais velhos que já tenham passado pelo
1º ano. Eles vão poder explicar-te algumas coisas e
falar um pouco da sua experiência. E se
conheceres já alguém da escola nova, será
fantástico!



Deixamos aqui alguns desafios que poderão ser
concretizados no jardim de infância ou em casa:

-Tira uma fotografia ao edifício da tua escola, imprime e
faz à volta uma moldura divertida com materiais à tua
escolha.

- Numa folha branca, pede ajuda a um adulto e tenta
copiar o nome de algum colega que já conheças,
desenha algo que represente a amizade e oferece-lhe.

- Faz um desenho de como imaginas que será a tua sala.

- Com plasticina, tenta moldar alguns dos materias que
terás que ter na tua mochila

- Faz um pequeno teatro de um dia de aulas em que
finges ser o professor ou professora.

Puxa pela tua imaginação... Que outras coisas podes
inventar para aplicares o que fomos aqui falando e que
te possam ajudar a prepara a tua entrada no 1º ciclo?

Desafios para explorares um
pouco mais!
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Tanto para descobrir!
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Esta história (divulgada em versão livro e vídeo) foi
construída pelos Serviços de Psicologia e
Orientação do Agrupamento de Escolas de Cister,
em Alcobaça. Quisemos através deste material
deixar um recurso que facilite a preparação para a
importante etapa de transição para o 1º ano de
escolaridade, podendo ser utilizada tanto por
educadores como famílias. Esta transição deve ser
cuidada e devidamente suportada de forma
atempada pelos adultos. Este facto ganha um
destaque maior num ano de pandemia, em que
atividades práticas de preparação, que
tradicionalmente eram realizadas, estão
condicionadas. Inspiremo-nos para arranjar
alternativas, esperamos deixar aqui um contributo
que esperamos que seja  útil. Votos de um bom
trabalho!


