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"l Explorar a Madeira"

O projeto "Explorar a Madeira" é desenvolvido pela Direção Regional de Educação com a

coordenação da Direção de Serviços do Desporto Escolar e em articulação com os vários projetos

desta Direção Regional. Destina-se aos alunos dos 2.o e 3.o ciclos e secundário das escolas da

Região Autónoma da Madeira (RAM)e está agendado para os dias 30 e 31 de março e 1 de abril,

tendo continuidade no dia 2 de abril no turno da manhã para todos os familiares que a pretendam

realizar com os seus filhos/educandos.

A ideia surge com o intuito de proporcionar a aproximação de gerações, mobilizando

professores, alunos e suas famílias no espírito de aventura, descoberta, conhecimento, costumes,

culturas e histórias que fazem parte da RAM.

A atividade tem por base a obra de um escritor Madeirense, António Castro e tem como título

"A fogueira dorme na bruma ou o tempo em ciclos de fogo". Todo o roteiro foi idealizado em

excertos desta obra e decorrerá entre os Jardins do Lido e a estátua de João Gonçalves Zarco

(junto ao Centro Mar) na rua da Ponta da Cruz. Durante o percurso os alunos encontrarão nove

estações com jogos lúdicos, educativos e pedagógicos.

1. Objetivos

Pretende-se com esta atividade:

. Desenvolver a interdisciplinaridade nas várias áreas do saber;

. Contribuir para a atividade física regular de forma a conjugar com a descoberta, o

conhecimento, os costumes, as culturas e histórias que fazem parte da Região

Autónoma da Madeira;

. Proporcionar uma atividade lúdica e agradável, na qual prevaleça o espírito de aventura

e de estratégia de acordo com as capacidades individuais de cada aluno da equipa.

2. lnscrições

A escola poderá inscrever um grupo alê 40 alunos num turno e formar equipas de 5 elementos

que irão realizar a atividade sempre em conjunto e nas estações competirão entre si.

As inscrições deverão ser feitas na plataforma place no evento designado por: "l Explorar a

Madeira", através do coordenador do Desporto Escolar, até ao dia 22 de março de 2022.

3. Material Necessário

Os alunos devem estar vestidos de forma prática e desportiva (se possível com t'shirt da escola)
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4. Mapa Geral

5. Programa Geral

Turno da manhã

Turno da tarde

Descriçõo do Progromo

Chegodr dos porticipontes

Levontomento co moÌeriol no secretoriodo

Os grupos deslocom-:e poro o seu locol de otividode

lníci'r do otividode

Find do Atividode

Regresso ò escolo

Horo

08h45

09h00

09h1 5

09h30

1 2h00

r 2h30

Descricõo do Progromo

Chegodr dos porticipontes

Levontomento co moferiol no secretoriodo

Os grupos deslocom-:e poro o seu locol de otividode

lníci,> do otividode

Fincl do Atividode

Regresso Ò escolo
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