PRIMEIRA NEWSLETTER
Bem-vindos à terceira newsletter do Agrupamento de Escolas Álvaro Velho. Continuando o propósito da nossa primeira e segunda
edição pretendemos dar a conhecer a toda a comunidade educativa as atividades, iniciativas e projetos levados a cabo pelos nossos alunos
e para os nossos alunos de todas as escolas do Agrupamento [repositório de edições anteriores]. Obviamente que nela não estarão
incluídas todas as iniciativas realizadas mas sim uma necessariamente reduzida amostra do que se fez ao longo do 3º período letivo.
Com atividades desenvolvidas nas nossas quatro escolas, esta mostra de iniciativas sublinha o nosso ideal de que o percurso
escolar dos nossos alunos seja abrangente e enriquecedor, procurando que a aprendizagem também se faça para lá das quatro
paredes da sala de aula. Prova desse ideal foi o facto de termos apresentado 321 propostas de atividades no Plano Anual de
Atividades do Agrupamento [em 16/17 foram apresentadas 208] e realizadas 320 atividades e iniciativas [em 16/17 foram realizadas
129], o que equivale a um aumento de 250% de atividades realizadas e uma taxa de concretização de planeamento de 99,69%. A
todos os docentes, alunos, encarregados de educaçãos, funcionários e parceiros da comunidade educativa envolvidas, fica aqui expresso o
agradecimento.
Recomendamos que vá acompanhando o nosso Portal do Agrupamento onde muitas das atividades aqui reproduzidas foram publicadas, bem como
outras notícias e informação de interesse para alunos, encarregados de educação e restante comunidade educativa.

APROVEITAMOS A OPORTUNIDADE PARA DESEJAR A TODOS OS NOSSOS ALUNOS E RESPETIVAS FAMÍLIAS, A TODOS OS
DOCENTES E ASSISTENTES, PARCEIROS E RESTANTE COMUNIDADE EDUCATIVA VOTOS DE BOAS FÉRIAS E QUE
REGRESSEM COM AS BATERIAS BEM CARREGADAS!!

MENSAGEM DE FINAL DE ANO LETIVO DA DIREÇÃO DO AGRUPAMENTO
Tendo sido este o primeiro ano letivo de gestão da atual Direção, é consequêcia natural que dele se faça um balanço, se retenha
aqueles que foram os sucessos mas, sobretudo, que se analisem os processos cujo funcionamento não foi o expéctavel ou
cujos objetivos não foram atingindos... sempre sobre o desígnio maior de proporcionar aos alunos, encarregados de educação,
professores, funcionários e restante comunidade educativa o melhor serviço público educativo permitido pelas condicionantes de contexto.
Foi sobretudo um ano em que procurámos tornar mais eficiente e célere a comunicação do Agrupamento com a comunidade educativa (sobretudo
através do Portal do Agrupamento, da comunicação via correio eletrónico, da comunicação articulada com a APEEAEAV, da atualização dos
documentos orientadores do agrupamento para consulta de toda a comunidade educativa, da publicação trimestral da newsletter, bem como
outras iniciativas que permitisse uma maior difusão de todo o trabalho que foi sendo desenvolvido ao longo do ano letivo).
Foi também um ano de aposta em intervenções nas infrastruturas das 4 escolas do agrupamento (reparações de maior e menor monta,
qualificação de espaços interiores e exteriores, pintura de todas as salas dos blocos 1 e 2 da escola sede, melhoria da qualidade de
wifi das quatro escolas, aquisição de novos equipamentos informáticos e telas de projeção, experiências piloto com espaços iluminados
com luzes led, entre outras iniciativas).
Para além disso foi também um ano em que procurámos melhorar processos de funcionamento, quer internos quer externos, procurando assim
melhorar a qualidade do serviço prestado pelas escolas do Agrupamento eem que se procurou aumentar e qualificar o número de inciativas
pedagógicas decorridas dentro e fora do âmbito da sala de aula bem como a participação em projetos nacionais e internacionais que
permitissem aos nossos alunos o contato com diferentes realidades.
Da grande maioria destas iniciativas fomos dando informação a toda a comunidade educativa através dos seus órgãos representativos.
Ainda que tenhamos procurado que a nossa gestão fosse tão abrangente e qualificada quanto o possível, temos a plena consciência que
muito ainda há por fazer. Da nossa parte asseguramo-vos que iremos encarar o próximo ano letivo com a mesma paixão, resiliência e
ambição com que procuramos incutir todo o nosso processo de gestão e decisão no decorrente do ano letivo que agora finda.
No entanto sabemos que de nada valerá o nossos esforço, sem que haja um trabalho de equipa entre todos os profissionais
deste Agrupamento (cujo nosso agradecimento fica aqui expresso, porque nada seria possível sem eles) e sem a colaboração
de pais, alunos, parceiros e restante comunidade educativa, todos tendo como maior objetivo tornar as escolas do
Agrupamento Álvaro Velho como fatores positivamente impactantes no percurso escolar dos nossos alunos e na preparação
para o seu futuro que, esperamos, seja risonho!
Bem haja a tod@s e até setembro!!!
A DIREÇÃO do AEAV
NOTA: Saiba mais sobre os outros orgãos de gestão do Agrupamento

INOVAR CONSULTA - ACESSO À INFORMAÇÃO DO ALUNO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS
O Inovar Consulta é uma plataforma ao serviço de todos os encarregados de educaçao do Agrupamento. Nela
poderá encontrar informação relativa à avaliação do aluno, marcação de testes, assiduidade, comportamento
e outras funcionalidades. Poderá aceder à plataforma clicando neste link e encontrará aqui instruções de
acesso à mesma. Necessitará do nº de processo do aluno (inscrito no cartão a seguir à letra P ou, no caso
do 1º Ciclo, verificar nas pautas afixadas na escola o nº de processo do seu educando) e do número do
CC/BI do aluno.
Solicitamos que atualizem os dados de contato e informação do aluno caso estes não estejam atualizados ou
sejam inexistentes (em particular o NIF do encarregado de educação). Informação importante é o
endereço de email do EE para que possa passar a receber esta newsletter bem como outras
informações relevantes. Para tal, depois de entrar na plataforma, deverá aceder a "Questionários" »
"Pedido de Atualização de Dados" » preencher os campos que necessitam de atualização e no final da página
clicar em submeter.

9º ANO E AGORA?

VISITA DE ESTUDO À ETAR BARREIRO-MOITA

No âmbito do programa de Orientação Vocacional, dinamizado pelo Serviço de
Psicologia, realizou-se ao longo do 3º período, a atividade "9º Ano e agora?
- Vamos às Escolas!", com a visita às diversas escolas secundárias do
concelho e escolas profissionais, que envolveu todas as turmas do 9º ano.
Esta atividade teve como principal objetivo dar a conhecer aos jovens os
percursos educativos e formativos do ensino secundário através do contato
direto com as várias ofertas formativas do concelho. Agradecemos a todos os
alunos e professores que participaram na visita. A Psicóloga Ana Raínho

Visita de estudo a ETAR Barreiro/ Moita dos 8°H e 8°F nos dias 9 e 10 abril
sobre gestão sustentável dos recursos e sobre a importância desses recursos
na atividade humana. Proporcionou aos alunos um contato direto com os
diferentes processos utilizados no tratamento de águas rediduais tendo
promovido interações saudáveis e aprendizagens significantes com os técnicos
do complexo.

PROJETO JUVENTUDE EM MOVIMENTO
Em articulação com a Direção, a Associação de Pais manteve a sua aposta na realização de ações
de sensibilização dirigidas aos alunos nas diversas escolas do Agrupamento. Estas ações
permitiram abordar temas de interesse geral e relevantes para as diversas faixas etárias, em
complemento aos conhecimentos adquiridos em tempo letivo. Depois de algumas ações dinamizadas
nas escolas EB1/JI, por iniciativa da APEEAEAV concretizou-se durante o 3º Período o Projeto
Juventude em Movimento em turmas de 3º Ciclo. Este projeto resulta de protocolo estabelecido
com o Instituto Superior de Ciências da Saúde Egas Moniz e resultou num total de 20 sessões de
informação/ esclarecimento para turmas dos 7º aos 9º anos nas aulas de Educação para a
Cidadania, subordinadas aos seguintes temas: “Violência no namoro” e “Consumos na Internet”.

VISITA AO CENTRO DE CIÊNCIA VIVA DO ALVIELA
No dia 17 de abril de 2018 os alunos das turmas do 7.º ano, visitaram o Centro de Ciência Viva do
Alviela. Esta visita de estudo proporcionou aos alunos a oportunidade de melhor compreenderem as ligações
entre os conceitos e modelos explicativos estudados nas aulas das disciplinas de Ciências Naturais e de
Físico-Química.

VISITA AO CENTRO DE CIÊNCIA VIVA DO LOUSAL
Realizou-se nos passados dias 12 e 13 de abril uma visita de estudo ao Centro de Ciência Viva do Lousal e às
Minas do Lousal (ver anexos), atividade inserida no Plano Anual de Atividades do Agrupamento, na qual
participaram todas as turmas do 8.º ano. Com esta atividade os alunos ficaram sensibilizados com o problema da
exploração dos recursos e sua sustentabilidade e mediram o pH das águas das lagoas. Exploraram a mina Waldemar
e tomaram consciência das dificuldades da vida dos mineiros. Exploraram também as atividades e exposições do
Centro de Ciência Viva do Lousal.

VISITA DE ESTUDO ÀS GRUTAS DE SANTO ANTÓNIO
Visita de estudo às Grutas de Santo António no dia 17 de abril com todas as turmas do 7° ano. Esta
visita de estudo proporcionou aos alunos a oportunidade de melhor compreenderem as ligações entre
os conceitos e modelos explicativos estudados nas aulas das disciplinas de Ciências Naturais e de
Físico-Química. Os alunos, divididos em grupos e acompanhados por um guia, visitaram as grutas,
mostrando muita animação, curiosidade e espanto perante a rara beleza das inúmeras estalactites e
estalagmites, com tetos únicos e de cores inesperadas. Também os pequenos lagos e minerais
observados enquadrados naquela paisagem única proporcionaram aos nossos alunos momentos especiais.
Observaram, analisaram e identificaram as formações geológicas típicas de uma paisagem cársica.
Foram sensibilizados para a preservação dos geossítios.

CORTA-MATO CONCELHIO 2017/2018
No seguimento do sucesso do nosso corta-mato escolar realizado em novembro passado onde
estiveram envolvidos mais de 900 alunos dos 3º aos 9º anos, e reforçando a aposta deste
Agrupamento no valor educativo do desporto, realizou-se hoje, dia 30 de janeiro, a edição
17/18 do Corta-Mato do Desporto Escolar do Concelho do Barreiro, contando com participação
alargada dos nossos alunos atletas. Com a participação de alunos dos Agrupamentos de Escolas
do concelho, a prova foi disputada em 8 escalões etários. Os alunos em representação do
Agrupamento Álvaro Velho venceram 4 dos 8 prémios coletivos em disputa: Infantis B
Femininos; Infantis B Masculinos; Infantis A Masculinos e Iniciados Masculinos.
Para além destas meritórias classificações por equipas, os alunos do Agrupamento Álvaro
Velho alcançaram ainda 4 prémios individuais: 1º e 3º lugares em Infantis A Masculinos;
2º lugar em Infantis B Femininos e 3º lugar em Iniciados Masculinos.
No entanto, mais importante que os resultados obtidos sublinhamos a participação dos nossos
alunos atletas em mais um momento de salutar convívio sob a égide da prática desportiva. A
todos eles as nossas felicitações pelos resultados alcançados e pela participação em
representação do Agrupamento. Felicitações que se estendem ao grupo de docentes de Educação
Física e aos docentes de outras disciplinas que criaram as condições para que mais esta
iniciativa fosse bem sucedida.

ORELHAS DE BORBOLETA

PROJETO LIBERT'ARTE 2018

No seguimento de iniciativa iniciada no 2ª
Período, a professora Carla Cruz [Inglês 2ª Ciclo], com o apoio dos professores
bibliotecários, levaram a história “Orelhas
de Borboleta” no passado dia 17 de fevereiro
aos alunos das salas do pré-escolar da
Escola EB JI/ 1.º Ciclo dos Fidalguinho,
fechando assim o ciclo da apresentação deste

No âmbito do Projeto Libert'arte 2018
numa iniciativa da CMB em articulação
com o AEAV, foram elaboradas diversas
mantas de retalhos, coloridas e
práticas, que foram oferecidas aos
utentes dos Centros de Dia do
concelho do Barreiro. O Agrupamento
Álvaro Velho agradece a generosidade

mágnifico conto a todas as salas do PréEscolar do nosso Agrupamento. À professora
Carla Cruz e aos professores biblotecários,
os nossos agradecimentos.

de todo o pessoal docente, não
docente e alunos que de forma
abnegada contribuíram para mais esta
iniciativa, fortalecendo assim a
identidade solidária do Agrupamento
para com a sua comunidade educativa.

IDA AO TEATRO - 9.º ANOS - "AUTO DA BARCA DO INFERNO"
Dia dedicado ao Teatro (e não só) para todas as nossas turmas de 9º Ano. Organizado e
dinamizado pelo Departamento de Línguas - sob a coordenação dos docentes de Português de 3º
Ciclo e com a colaboração de 13 docentes, os nossos alunos de 9º ano tiveram a oportunidade
de assistir à peça "Auto da Barca do Inferno" levada à cena pelo Grupo de Teatro "O Sonho",
num espetáculo burlesco onde a junção das artes circenses, da dança, canto e interpretação,
são o segredo do seu êxito.
A encenação criou um espetáculo divertido e apelativo, sendo um dos momentos altos a
interatividade com os nossos alunos, o que provocou grande entusiasmo na assistência.
Adicionalmente os nossos alunos desenvolveram também um projeto de trabalho subordinado às
artes visuais sob o tema "A Arte, a Natureza e o Homem", onde, formando grupos, através de
fotografia e/ ou desenho se reportaram a um dos vários locais de interesse visitados em
Lisboa, do ponto de vista artístico, ambiental ou social. Esse projeto de trabalho será
elaborado em âmbito transdisciplinar, com as melhores fotografias/ desenhos a serem
oportunamente expostos para toda a comunidade educativa.

ALUNOS DA UEE DA Nº 2 - VISITA AOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS SUL E SUESTE
Tendo como principal objetivo conhecer as rotinas dos bombeiros no quartel, 5 meninos acompanhados pelas
docentes e assistentes operacionais da UEE da EB1/JI N2 do Lavradio, passaram a manhã do dia 9 de maio no
quartel dos Bombeiros Voluntários Sul e Sueste. Aqui tiveram oportunidade de conhecer o funcionamento
desta importante instituição, nomeadamente a sala de comunicações onde são recebidos os pedidos de ajuda
e de ver como são emitidos os avisos dentro do quartel, visitar o museu do Bombeiro, as instalações de
recreio, experimentar equipamentos, entre outros. Porém o que mais os entusiasmou foi a visita às
viaturas de combate a incêndios e a interação com um cão pisteiro - Scoot, o qual os cativou
imediatamente. Fica o registo de uma atividade que, seguramente não será esquecida por estes meninos tão
especiais.

CLUBE DAS CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS CELEBRA O DIA DA MÃE
Conscientes que a transição entre o 1.º Ciclo e 2.º / 3.º CEB é um período de mudança para os
nossos alunos, e por vezes um período de difícil adaptação ao novo nível de ensino, o Clube das
Ciências do Agrupamento de Escolas Álvaro Velho tentou implementar, ao longo do ano letivo,
atividades diversificadas e de caráter experimental, com os alunos do 1.º ciclo a frequentar o
4.º ano. As atividades revelaram-se promotoras de desenvolvimento geral entre alunos e
facilitaram uma aprendizagem ativa e construtora entre os ciclos. A curiosidade em descobrir e
questionar sobre aquilo que estão a observar foi direcionada, desta vez, para a produção de
Batons Naturais… Uma oferta cheia de carinho e aprendizagem para partilhar com todas as mães...

LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO BARREIRO - ABSTRACT
Criação de uma composição visual
Abstrata, criada a partir de
levantamento fotográfico do Barreiro.
O trabalho proposto envolveu duas
apresentações: Projecto de estudos
baseado na interpretação individual
da fotografia. Projecto final em tela
e elaboração de texto criativo, com
base em sensações/ emoções provocadas
pela foto. Projeto trabalhado de
forma interdisciplinar, envolvendo as
disciplinas de Português e Ed. Visual
e desenvolvido pelas turmas B ;D; e E
do 9.º ano de escolaridade, sob
orientação do professor Luís Martins.

A NOSSA HORTA DA TURMA 2A
O grupo que estuda as flores plantou as primeiras flores
na sala de aula. Depois, todas as semanas, passaram a ser
dois meninos diferentes com a tarefa de cuidar da horta.
Nós trouxemos garrafões para serem os vasos das nossas
plantas e plantámos: couve-flor, couve-galega, beterraba,
brócolos, cenoura, alface, hortelã, morangos e duas
coroas-imperiais. Dia 21 de março semeámos um pinheiromanso. Esta árvore pode viver até aos 250 anos e crescer
até aos 30 metros (tamanho de um prédio). As plantas já
cresceram muito! Adoramos a nossa horta!

COMO FAZER RÁDIO?

ALUNOS DA UEE DA N2 VISITAM QUINTA DO OURIÇO

Nos dias 7 e 9 de maio a Biblioteca Escolar convidou os alunos das turmas do
7.º D e A, respectivamente a participar numa sessão com o radialista Alfredo
Batista, “Como fazer rádio?”. Alfredo Batista é locutor amador na Rádio
Marinhais. O locutor também escreve poesia de forma fluente, tendo já
publicado alguns dos seus trabalhos. No âmbito da sua atividade destacam-se
entrevistas a vários poetas e a leitura de poemas, visando a motivação e
sensibilização dos ouvintes para a poesia, como forma de comunicação. O
locutor partilhou com os alunos como é o seu trabalho na rádio: rotinas,
equipamentos básicos existentes no estúdio, preparação dos programas e
experiências com os seus convidados. Foram realizadas entrevistas aos
alunos, a título exemplificativo das que efetua no estúdio e posteriormente
ouvidas pelos presentes. Os alunos revelaram-se bastante atentos e
interessados tendo sido lançado o desafio de futuramente se poder
implementar um projeto de rádio na escola.

Em maio os alunos da UEE da EB1/JI N2 do Agrupamento de Escolas Álvaro Velho
em articulação com a UEE da Escola Básica de Santo António, foram visitar a
Quinta do Ouriço, na Moita. Foi uma manhã muito divertida e de grandes
aprendizagens pois foram proporcionados aos alunos a interação com diversos
animais. Houve até tempo para aprenderem a fazer pão com chouriço e depois
degustá-lo com um suminho frasquinho. Mais uma atividade onde o mais
importante foi experimentar e ver o mundo que existe além das redes da
escola.

Projeto Erasmus + “Sustainability- an European way”

Os alunos do clube "Ecoamigos da Natureza" realizaram uma visita a Bremen (Alemanha), de 17 a
24 de abril de 2018, no âmbito do projeto “Sustainability- an European way”. Além do
intercâmbio cultural foram realizadas visitas a Museus e Entidades ligadas às energias
renováveis. Visitaram uma ilha sustentável - Langeoog, no mar do Norte (Alemanha) - onde não
é permitido a entrada de carros e onde o respeito pela Natureza é a prioridade. Foi uma
experiência única e espetacular para alunos e professores portugueses, italiano e alemães.

DIA DA FAMÍLIA - EB1/JI N1
Tal como definido no Plano Plurianual de
Atividades, a EB1/JI Lavradio n.º 1
celebrou o "Dia da Família", no dia 15
de maio, dando continuidade à habitual
tradição de festejarmos este dia todos
juntos. As atividades desenvolvidas
foram bastante diversificadas: "Arcos
Coloridos"; "A nossa família"; "Cinema
em família"; "Segue os pés"; "Bola
Brincalhona"; "Juntos cantando";
"Primavera e verão"; "O balão mágico";
"Dançando"; "Aprender Inglês" e "Faz de
Conta". Para animar a manhã não podia
faltar a banca com bolos, salgados,
águas, sumos e café. A participação da
família no dia a dia escolar pode fazer
toda a diferença na aprendizagem! O
corpo docente da escola E.B.1/ J.I.
Lavradio n.º 1 agradece a todos os
intervenientes e participantes.

GREEN DAY FESTIVAL NO ÁLVARO VELHO
Como parte integrante das
atividades celebrando o Green Day
Festival promovido pelo Clube "Eco
Amigos da Natureza" e no âmbito do
projeto europeu Etwinning, a escola
sede do Agrupamento teve o enorme
prazer de receber algumas das
nossas turmas/salas do Pré-Escolar
e 1º Ciclo. Em algumas das
iniciativas realizadas os nossos
alunos alunos puderam participar em
várias actividades actividades
desenvolvidas por vários docentes e
alunos do 3º ciclo, num trabalho de
articulação entre escolas. Nestas
atividades foi passada a mensagem da importância da reciclagem e as
consequências da pegada ecológica. Um dia em cheio com muitas atividades
para os nossos alunos.

INICIATIVA DA ASSOCIAÇÃO DE PAIS - "RECREIO DE QUALIDADE"
Em mais uma iniciativa meritória da APEEAEAV, foram colocados seis conjuntos de mesas/ bancos de
exterior para utilização pelos alunos da Escola EB 2,3 Álvaro Velho. À imagem de iniciativa já
levada a cabo no passado numa das nossas escolas EB1/ JI, a Associação de Pais proporciona assim
aos nossos alunos seis espaços que virão enriquecer o número de zonas de lazer/ estudo ao ar
livre para os nossos alunos. Esta é mais uma iniciativa englobada no projeto de qualificação das
infraestruturas e espaços exteriores das escolas do Agrupamento. Mais surpresas virão com o Dia B
a 25 de maio. Fica aqui expresso o agradecimento da Direção do Agrupamento por mais esta ação da
APEEAEAV, parceiro previligiado na dinâmica de funcionamento do nosso Agrupamento!

Feira Pedagógica XVII

Dia da Criança EB 1/ JI n.º1

O Agrupamento de Escolas Álvaro Velho voltou a estar representado na Feira
Pedagógica do Concelho do Barreiro com um conjunto de trabalhos alusivos aos
tema deste ano letivo: Os nossos moinhos. E porque os moinhos movimentaram
muito trabalho por parte de alunos, docentes e pessoal não docente nada como
espreitar algumas imagens da nossa exposição.
Foi com muita animação que os alunos da EB1/JI Lavradio n.º 1 e n.º 2
visitaram todos os espaços da Feira Pedagógica XVII e ficaram enriquecidos
com as experiências partilhadas pela EDUGEP, os carinhos oferecidos pela
União de Juntas de Freguesia Barreiro/ Lavradio, pelo Desporto Escolar e
pelas restantes instituições participantes. A EB1/JI Fidalguinhos decidiu
proporcionar aos seus alunos um Dia da Criança no espaço da Feira Pedagógica
realizando uma refeição festiva ao ar livre, o habitual piquenique escolar,
que encantou os nossos alunos. Uma experiência a repetir!

No dia 1 de junho toda a comunidade escolar da E.B.1/J.I. n.º 1 do Lavradio
contribuiu para tornar mais feliz o Dia da Criança. Em parceria com a Edugep
(prof. Andreia Mourão) e a APEEAEAV, foram dinamizadas diversas atividades:
"Caça ao rebuçado"; Mega aula de dança e degustação de um gelado. A animação
e a alegria estiveram espalhadas por toda a escola, o que era visível nos
rostos de todos: miúdos e graúdos!

DIA B DE CRIANÇA NO ÁLVARO VELHO
No seguimento do projeto da Direção do Agrupamento em melhorar e qualificar os espaços escolares,
foi apresentada candidatura ao Dia B promovido pela CM Barreiro. Não tendo sido possível realizar
a iniciativa no dia 25 de maio por questões climatéricas, aproveitando o dia 1 de junho Dia da
Criança foram concretizados projetos de requalificação nas Escolas do Agrupamento. Os projetos
variaram entre a pintura, a cores, de alguns elementos do espaço do recinto escolar, enquanto
outros irão ser alvo de uma intervenção mais estruturada de embelezamento pois implicam a parte
criativa. Alguns destes projetos não ficaram concluídos no dia (sobretudo os de arte criativa) e
deverão ser terminados na última semana de aulas, se possível. Procurou-se garantir a
participação da maioria de turmas e alunos, tendo sido mobilizados vários professores durante o
seu horário letivo desse dia, procurando garantir a participação o mais equitativa possível de
todos os alunos. Foi um dia especial para o Agrupamento, que teve continuidade nos dias seguintes
com especial destaque para o dia 6 de junho nas nossas escolas EB1/JI.
Agradecemos o grande envolvimento da comunidade educativa com especial destaque para docentes,
alunos, encarregados de educação e assistentes operacionais. Um particular agradecimento à Câmara
Municipal do Barreiro e à Junta de Freguesia do Barreiro Lavradio. A todos um enorme bem haja!

DIA B NAS NOSSAS ESCOLAS EB1/JI

WORKSHOP - LIVROS POP-UP

Depois da realização do Dia B de Criança
na escola sede do Agrupamento, foi a vez
de no dia 6 de junho as três escolas
EB1/JI aderirem a esta iniciativa. Com
os nossas crianças do Pré e do 1º Ciclo,
juntamente com docentes, encarregados de
educação e assistentes operacionais a
aproveitarem o dia para requalificar e
melhorar os espaços escolares interiores
e exteriores.
Mais uma vez agradecemos o envolvimento
da comunidade educativa e em particular
à Câmara Municipal do Barreiro, à Junta
de Freguesia do Barreiro Lavradio e à
Associação de Pais.

MENINOS DE TODAS AS CORES

No dia 18 de maio, o "Clube da
Alice- Leitura , leituras encenadas
e escrita criativa" contou com a
presença da professora Isabel
Martins, da disciplina de Educação
Visual e responsável pelo workshop
" Livros pop-up" que decorreu na
Biblioteca Escolar. Pretendeu-se
com esta ação, que os alunos do
clube adquirissem as técnicas
básicas para a construção de livros
pop-up e utilizem os textos por si
escritos neste suporte, divulgando
de forma mais apelativa e original
os trabalhos realizados.

INTERESCOLAS DE XADREZ
No âmbito da disciplina de
EMRC os alunos do 1.°ciclo das
escolas do nosso agrupamento
participaram numa exposição de
trabalhos alusiva ao Dia da
Criança. Quiseram apelidá-la
de "Meninos de todas as
cores". Contaram com a ajuda
dos alunos do 6.°ano.
Resultando numa compilação de
trabalhos criativos e com uma
importante mensagem: todas as
crianças do Mundo são
importantes e tem de ser
amadas.

O Interescolas de Xadrez juntou
na manhã do dia 7 de junho, na
Tenda do parque da Cidade,
representantes das diversas
escolas do concelho do Barreiro
que se enquadra no Plano de
Desenvolvimento do Xadrez do
Concelho. Também alguns alunos do
Agrupamento de Escolas de Álvaro
Velho participaram neste evento.
As escolas do 1º ciclo obtiveram
as seguintes classificações:
E.B.1/ JI Lavradio Nº2 - 12.º
lugar; E.B.1/ JI Lavradio Nº1 9.º lugar; E. B.1/ JI dos
Fidalguinhos - 3.º lugar.
Parabéns a todos os nossos alunos
que participaram com muito entusiasmo e interesse! O nosso agradecimento a
todos os parceiros envolvidos em mais um Interescolas.

II ARRAIAL AGRUPAMENTO ALVARO VELHO
Num dia (15 de junho) repleto de atividades e tarefas... desde todos os nossos alunos
do 2° ano a realizarem a prova de aferição de português e estudo do meio durante a
manhã, passando pela 1.ª Edição do Álvaro-a-Pé com o envolvimento dos nossos alunos
dos 2° e 3° Ciclos (parabéns aos vencedores) e outras atividades... Nada como terminar
o dia que corresponde ao final de ano letivo dos alunos do 5.° ao 8.° (as nossas
crianças do Pré Escolar e do 1.° ciclo ainda têm uns dias pela frente) com um
magnífico Arraial aberto a toda a comunidade educativa.
Aqui fazer o devido sublinhado que graças a mais uma iniciativa de grande dinâmica e
envolvimento elaborada e coordenada pela Associação de Pais do Agrupamento, com a
preciosa colaboração da Edugep e da Junta de Freguesia, em articulação com a Direção
do Agrupamento foi possível mais uma vez juntar largas centenas de pessoas da nossa
comunidade educativa das quatro escolas do Agrupamento (alunos, pais, familiares,
docentes e assistentes operacionais/ técnicos) num momento de convívio que reforça os
nossos elos e fortalece o nosso espírito de pertença. Agradecemos também a amável
presença do executivo da Junta de Freguesia na pessoa da sua presidente Dra Gabriela
Guerreiro, do representante da CMB Prof Helder e do representante da Edugep Dr. Nuno
Gonçalves. Foi com enorme prazer que assistimos aos sorrisos rasgados dos nossos
alunos e suas famílias numa festa em que a escola sede abriu as suas portas, mostrando mais uma vez que a ação da Escola Pública vai
para além do que ocorre dentro de uma sala de aula. A todos os que organizaram, colaboraram, participaram e se divertiram....o
nosso enorme bem haja!!

Clube da Alice e Biblioteca Escolar - Leitura, leituras encenadas e escrita criativa
No dia 11 de junho decorreu no auditório da escola sede a apresentação da peça “A
infância nunca morre”, escrita pela aluna Íris Silva da turma 7.ºG. Este trabalho
surge como continuação de um primeiro, também com a mesma designação, apresentado no
ano letivo transato e que dá continuidade à vida das personagens criadas pela aluna.
Os alunos ensaiaram de forma autónoma e prepararam os respetivos adereços no espaço de
uma semana. Assistiram a este trabalho as turmas do 7.ºB, 7.ºE, 7.ºG, 8.ºF, os alunos
do Ensino Especial e respetivos professores. Contámos também com a presença de três
encarregados de educação.
Citando a Íris Silva, “A Infância nunca morre, apenas está adormecida. Todos temos uma
criança dentro de nós, basta imaginar.”

SHOP ALVARINHO - A NOSSA LOJA SOCIAL

Já com roupa desta estação está pronta para continuar a receber quem de nós
precisar. Aos poucos estamos crescendo. Obrigada aos pais, aos DT, aos
professores, aos funcionários, à direcão, às pessoas que fizeram encher as
prateleiras da loja. Aos alunos e pais que nos procuram. E a toda uma grande
equipa de professoras com um enorme ❤ que comigo colaboram voluntariamente
neste projeto. Sozinha não conseguiria. Bem hajam! Profa. Cristina Marques
Podem visitar a loja durante as interrupções letivas, estamos
disponiveis e gratos para continuar a receber doações!

EXPOSIÇÃO DO CLUBE DE ROBÓTICA

No seguimento do trabalho desenvolvido pelo Clube de Robótica ao longo do
ano letivo, foram expostos no último dia de aulas alguns dos robots
construídos pelos alunos que frequentaram o Clube. Felicitações aos
professores José Faria e Joaquim Oliveira e aos alunos pelo trabalho
desenvolvido, na esperança de que tenhamos no nosso Clube futuros
engenheiros e especialistas em robótica. O futuro é vosso!

CONCURSO DE LEITURA - 5º ANO

A Biblioteca Escolar proporcionou no dia 5 de junho, mais um inter-turmas de
leitura no auditório da escola sede. Nesta afinal participaram os alunos que
obtiveram a melhor classificação em cada turma do 5.º ano. O texto
selecionado para esta final foi retirado do livro "A contradição humana" de
Afonso Cruz. Os alunos "disputaram" entre si a leitura expressiva do texto,
partilhando com as turmas que assistiram, 5.º A e 5.º E, o gosto pela
leitura como forma de prazer.

UM DIA NO CASTOR

No dia 13 de Junho os alunos de EMRC e de ESPANHOL realizaram a atividade
"Um dia no Castor". Foi um dia de muita animação, atividades diversas,
jogos, slide, piscina e muitas outras emoções que tornaram este dia único. E
para o ano certamente iremos voltar porque adoramos a quinta do Castor!
Obrigada pais! Obrigada às professoras que acompanharam os meninos nas
atividades: Claudia Martins, Vanda Malacão, Isabel Vale, Manuela Marques e
Paula Sousa. Obrigada à professora Filipa Gil que esteve sempre comigo nesta
aventura! Prof. Cristina Marques.

CONCURSO DE LEITURA - 6º ANO

Supertmatik de Cálculo Mental – Fase Online

De acordo com as atividades da Biblioteca Escolar, no dia 22 de maio
decorreu o Inter-turmas de leitura no auditório da escola sede. Nesta final
participaram os alunos anteriormente selecionados em cada turma do 6.ºano. O
texto escolhido foi retirado do livro ”A minha melhor história” de Ilse Losa

Decorreu no passado dia 9 de maio, pelas 15:00, na Escola Básica 2.º e 3.º
Ciclos de Álvaro Velho, o IX Campeonato Internacional Supertmatik de Cálculo
Mental – Grande Final Online, que se realiza anualmente e envolve milhares
de finalistas de diversas nacionalidades. supertmatik cartoon Participaram

, intitulado “Ontem, Hoje, Amanhã”. Esta atividade tem como finalidade que
os alunos partilhem em grupo o gosto pela leitura como forma de prazer,
promovendo momentos agradáveis em que a leitura e os livros sejam
desafiantes no complemento das aprendizagens.

nesta prova os campeões, vice-campeões e terceiros classificados de cada
categoria, apurados na 2.ª fase - campeonato interturmas - que constou de 3
tentativas com vista à obtenção do melhor tempo no jogo online, para efeitos
de posicionamento no ranking internacional SuperTmatik 2018, que decorreu
num ambiente de grande emoção e adrenalina, próprio dos grandes momentos. Os
resultados serão divulgados em www.eudactica.com, no dia 23 de maio de 2018.
Ao longo das várias fases do campeonato, o Departamento de Matemática, pode
contar com o apoio incondicional da Direção , bem como do Clube FunMat, que,
para além de contribuir para o desenvolvimento de outras competências
ligadas ao conhecimento matemático, o trabalho nele desenvolvido constituiu
uma mais-valia na preparação dos alunos para os campeonatos.

ÁLVARO-A-PÉ | PROVA PEDESTRE DE ORIENTAÇÃO E CONHECIMENTOS 1ª EDIÇÃO

No âmbito das atividades de final de ano do Agrupamento de Escolas de Álvaro Velho, realizou-se no passado dia 15 de junho, na escola
sede, a 1.ª Edição do Álvaro-a-Pé, uma prova pedestre de orientação, constituída por equipas com o objetivo de percorrer um determinado
percurso, no espaço escolar, com diferentes pontos intermédios designados por Estações, que se descobre através da leitura e
descodificação de um passaporte. Esta prova envolveu diversos tipos de experiências de aprendizagem (desafios/ enigmas, jogos,
procedimentos e manipulação de materiais) e assumiu uma natureza abrangente e multidisciplinar, em que os alunos desenvolveram também
competências transversais, tais como as relacionadas com a comunicação, movimento no espaço e socialização.
A Direção e a Comissão Organizadora do Departamento de Matemática deixam aqui o seu agradecimento a todos os docentes que colaboraram e
tornaram possível este evento e congratulam os alunos participantes, pelo seu entusiasmo e desempenho, sublinhando que, mais importante
do que vencer, é participar. Para as duas equipas vencedoras, uma salva de palmas. Parabéns!

Supertmatik de Cálculo Mental – Resultados Finais - ALUNA DO AEAV CAMPEÃ MUNDIAL

No âmbito do Plano Plurianual de Atividades do Departamento de Matemática, decorreu a 12.ª edição do Campeonato Internacional
Supertmatik de Cálculo Mental – Grande Final Online, que teve lugar no dia 9 de maio, na escola sede do Agrupamento, destinado a alunos
do ensino básico de escolas públicas e privadas, do 1.º ao 9.º ano e que envolveu 268 870 alunos de várias nacionalidades. Este
campeonato que se realiza anualmente, tem como propósito fomentar o interesse pela aprendizagem da Matemática; contribuir para a
aquisição, consolidação e ampliação de competências e conhecimentos; reforçar a componente lúdica no processo de ensino e de
aprendizagem e promover o convívio entre alunos, professores e restante comunidade escolar.
conhecidos os resultados oficiais e, mais uma vez, os nossos alunos estão de parabéns pela sua participação e pelos ótimos resultados
alcançados neste campeonato, d e s t a c a n d o - s e a a l u n a J o a n a C o s t a , d o 7 . º D , a m a i s r á p i d a d e e n t r e o s 3 5 m i l a l u n o s
participantes, com um tempo de resposta de 43,10 segundos (o melhor tempo de todas as categorias), conquistando a posição
cimeira no seu escalão etário, intitulando-se campeã mundial. Refira-se que a aluna já o ano passado tinha obtido um honroso 5.º
lugar, no ranking mundial. O trabalho que a mesma desenvolveu no Clube FunMat, sob a coordenação do docente Válter Dias, constituiu uma
mais-valia na sua preparação para esta competição.

Projeto GEN10s - Álvaro Velho
Durante o ano letivo 2017/ 2018 os alunos do 5º ano participaram no projeto Gen10s.pt que
foi promovido pelo Centro de Competências TIC - ESE/ IPS em parceria com a SIC Esperança e a Google. O projeto veio consolidar a aposta do AEAV no desenvolvimento de
competências digitais com recurso às linguagens de programação, compreendendo como
funciona o mundo da tecnologia e os processos lógicos subjacentes, para formar jovens
mais confiantes e criativos.
Cada turma participou em uma formação de 12 sessões, cada uma com 60 minutos A
metodologia educativa foi baseada em três etapas – fundamentos em programação, realização
de trabalhos e trabalho cooperativo entre equipas, desenvolvendo no final projetos em
grupo. Alguns alunos participaram no Scratch Day do dia 12 de Maio na Escola Superior de
Educação de Setúbal numa iniciativa coordenada pelo MIT e na Gen10sparty que decorreu no
dia 21 de junho em Lisboa.

Trabalhos Educação Visual 2017-18

Sob a coordenação do Prof. Luís Martins aqui ficam alguns trabalhos
realizados pela turma do 9.ºA (todos à exceção de um deles com utensílios de
cozinha, escuro, do 9.ºF). Este trabalho foi realizado com base num
retângulo fotográfico retirado de revista e colado na folha A3. A pintura é
realizada com materiais diversos em colunas paralelas à imagem fotográfica e
recriando à esquerda e à direita a imagem em falta: lápis 1B; lápis de cor;
pastel de óleo; pastel seco; marcador e guache.

Saúde em movimento - caminhada no parque

Numa iniciativa coordenada pela Equipa do PES [Projeto de Educaçáo para a
Saúde], no dia 13 de junho realizou-se a caminhada - saúde em movimento, no
parque Zeca Afonso na Baixa da Banheira, que envolveu 12 turmas do 2.º ciclo
e a turma CEF, tendo como objetivo fomentar a prática de atividade física ao
ar livre através do convívio entre a comunidade escolar, incentivando-os à
pratica de estilos de vida saudáveis.

AVÓ JULIANA NA UEE DA EB1/JI N2

Neste dia os alunos da UEE do 1.º Ciclo do Agrupamento de Escolas de Álvaro
Velho receberam uma visita muito especial: a Avó Juliana que veio dar a
conhecer a cultura e tradições de África. Durante 90 minutos os meninos da
UEE [Unidade de Ensino Estruturado] tiveram oportunidade de descobrir o
melhor do continente africano: danças, os trajes, a comida, os costumes e
tradições de África.

Let’s read in English - Vamos ler em Inglês

Na sequência da campanha “Let’s read in English - Vamos ler em Inglês”, cujo
objetivo visava a aquisição de livros infantis em Inglês para as três
bibliotecas escolares das escolas de 1.º Ciclo do Agrupamento de Escolas de
Álvaro Velho, as professoras de Inglês do 1.º Ciclo vêm por este meio
partilhar com toda a comunidade o resultado desta campanha, informando que
através da mesma foi possível adquirir cerca de 40 livros que serão
distribuídos pelas bibliotecas. As docentes agradecem a todos os que
apoiaram e contribuíram para o sucesso desta iniciativa. Um enorme bem haja
a todos!

Story Us - projeto de etwinning

"Spelling Bee" - concurso de ortografia de inglês

Duas turmas de 6º ano estiveram envolvidas no projeto de etwinning “Story
Us”. O projeto envolveu a troca de lendas/ histórias tradicionais através de
vídeos. As histórias foram contadas através de um método tradicional japonês
chamado “kamishibai” (teatro de papel). Nesta técnica, a história é contada
através de folhas que constituem as várias "cenas" da peça. Estas são
colocadas numa estrutura própria, em que o contador de histórias (neste

Realizou-se este ano na escola o 1.º concurso de ortografia de inglês ao
nível do 5.º ano intitulado "Spelling Bee". Durante o decorrer do 3.º
período, foi realizada uma pré-eliminatória na qual foi apurado(a) o/ a
melhor aluno(a) de cada turma, tendo este(a) representado a mesma na fase
final que se realizou no passado dia 7 de junho.

caso, um/ a aluno/ a) lê o texto na parte traseira de um cartão, puxa da
frente esse cartão, e depois, coloca-o na parte de trás, de modo que uma
nova ilustração seja revelada ao público e forneça o texto da história
correspondente na parte de trás do último cartão. A nossa escola contribuiu
com a Lenda da Rainha S. Isabel - o Milagre das Rosas e a Lenda de S.
Martinho.

VISITA AO PARQUE AMBIENTAL SANTA MARGARIDA
Nos dias 4 e 10 de maio, as turmas do 4º ano fizeram uma visita ao Parque Ambiental de
Santa Margarida (Borboletário) e Centro de Ciência Viva de Constância (ver anexos). Os
alunos desenvolveram conhecimentos relacionados com a biologia e ecologia, compreenderam
a importância da preservação da diversidade dos seres vivos, identificaram a constituição
do Sistema Solar, assim como escutaram histórias e lendas associadas aos temas
apresentados. A experiência foi interessante e enriquecedora para todos os
intervenientes.<

Dia Mundial da Família - EB1/ Ji n.º2
No passado dia 15 de maio, mantivemos a tradição e convidamos mais uma vez as Famílias a
virem festejar connosco. Este ano, os adultos pintaram uma t-shirt para oferecer aos mais
pequenos e os mais velhos ganharam uma pala personalizada por cada uma das suas/ nossas
crianças!
De seguida, todos juntos caminhamos até ao parque Zeca Afonso onde pudemos brincar ao ar
livre e respirar alegria! Quando regressamos à escola tínhamos um lanche variado à nossa
espera e terminamos com muita música e animação. Foi uma manhã fantástica que ficará
registada nos corações de todos!

COZINHAR A BRINCAR
No passado mês de maio, as turmas do 1°ano da EB1/ JI dos Fidalguinhos participaram na
ação "Cozinhar a brincar" dinamizada pelo Serviço Educativo Municipal. Foi uma atividade
divertida, criativa e principalmente muito gulosa... confeccionamos bolachas e panquecas
com a ajuda da chefe Vânia que participou no Masterchef!

Selo qualidade eTwinning

Fomos contemplados com o Selo de Qualidade pelo projeto Etwinning “EUROPEAN RECYCLING AND
RE-USE FESTIVAL (ETWINNING SENSE GROUP)”… Um reconhecimento aos colegas envolvidos neste
projeto Margarida Sousa (Música), Filipa Gil (Espanhol), Lígia Coelho (Inglês) , Céu
Robalo (Físico-Quimica), Sofia Pereira (Artes), Dora Pepe (1ºciclo) e Luís da Edugep
(Pré- escolar). Um agradecimento a todos os alunos que se envolveram nesta grande festa
da reciclagem…

Selo Escola Saudável
Em resultado da candidatura ao Selo Escola Saudável, apresentada por esse Agrupamento/
Escola, foi atribuído, pelo período de dois anos, o Selo Escola Saudável - Nível I
(iniciação). felicitamos toda a comunidade educativa pela menção atribuída, e desejamos a
continuação do trabalho já iniciado. Este Selo vem premiar as escolas que privilegiem, no
seu quotidiano, a promoção da saúde e do bem-estar da comunidade educativa. Reconhecer o
mérito dos agrupamentos de escolas/ escolas que, através das suas práticas, têm vindo a
contribuir para a promoção de relações interpessoais saudáveis, envolvendo toda a
comunidade educativa e criando uma imagem positiva da escola. Referenciar as escolas
potenciadoras do crescimento e desenvolvimento de crianças, jovens e adultos saudáveis
(ver anexos).

GALA DE FINALISTAS 9º ANO 17/18

Foi no passado dia 30 de junho que cerca de 130 dos nossos alunos de 9° ano celebraram a
sua Gala de Finalistas 17/ 18, com a merecida atribuição dos seus Diplomas de Finalista e
a respectiva faixa gentilmente oferecida pela Associação de Pais. Uma noite em cheio, com
direito a belo repasto... jogo do Mundial ao vivo da seleção nacional (pena o
resultado)... cerimónia de entrega de Diplomas e Faixas acompanhada pela assistência dos
familiares... exibição de vídeos elaborados pelas turmas finalistas para memória futura
dos tempos passados no Álvaro Velhos... E final de noite e princípio de madrugada
dedicadas à dança em discoteca. Esperamos que tod@s tenham gostado! Repetimos a mensagem
de final de cerimónia: desejamos a todos os nossos alunos os maiores sucessos académicos,
um percurso feliz e... as portas do Álvaro Velho sempre abertas para que nos visitem!

Aproveitamos para desejar a todos os nossos alunos e respetivas famílias umas excelentes férias... e
em setembro cá vos esperamos de baterias carregadas para mais um grande ano letivo!!

E OUTRAS MAIS.... CONSULTE EM WWW.ALVAROVELHO.NET

