
Acolhimento aos alunos da Rede Estadual 
 

 
 

No dia 01 de fevereiro de 2018 iniciaram-se as aulas em todas unidades escolares do estado de São 

Paulo, os dois primeiros dias do ano letivo foram destinados à atividades de acolhimento aos alunos, essa 

ação pedagógica favorece a integração de estudantes, professores, gestores, pais e equipes de apoio escolar 

e é recomendada pela Coordenadoria de Gestão da Educação Básica, da Secretaria do Estado da Educação 

de São Paulo (SEE/SP), desde 2012, como forma de recepção à comunidade escolar. 

A equipe escolar se renova a cada início de ano com a chegada de novos alunos, professores, gestores e 

funcionários, por isso a importância deste acolhimento. 

Na EE Adelino Peters, as atividades de acolhimento aconteceram nos dois primeiros dias de aula e 

envolveu todos os alunos, professores, gestores e funcionários da escola para que todos pudessem interagir 

e principalmente recepcionar os novos alunos. 

No dia anterior ao acolhimento, dia 31/01, houve a apresentação dos novos professores, liderados pela 

responsável pela Sala de Leitura, Professora Sueli Barbosa de Campos, foi criada uma agenda de 

acolhimento com a previsão das atividades. 

Os alunos foram recebidos com a apresentação da equipe gestora, professores e funcionários, 

seguindo de uma gincana com equipes, lideradas pelos professores, que contou com: dança das cadeiras, 

corrida do saco, ovo na colher, encher garrafa de água com espuma, torta na cara com perguntas de 

conhecimentos gerais. 

No segundo dia de acolhimento, dia 02/01, foram realizadas atividades esportivas, como vôlei, 

basquete e futsal com as mesmas equipes do dia anterior. 

 



 

Da esquerda para direita, Marcia Akemi Kavamura (Professora Coordenadora), Sueli Barbosa de Campos 

(Professora), Izabel Cristina Gabriani  (Diretora da Escola), Geraldo Soares Malta (Vice-Diretor). 

 

Veja o depoimento do Professor Geraldo Malta sobre o acolhimento de 2018 na EE Adelino 
Peters: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=Z06Jm16TxV0 

(Observação: abre o vídeo) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Z06Jm16TxV0

