EDIÇÕES ANTERIORES: #1 #2 #3 #4

in memoriam::: João Miguéns Louro - Docente do AEAV

Bem-vindos à QUINTA newsletter do Agrupamento de Escolas Álvaro Velho. Nela continuamos o propósito de 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.
Com periodicidade quadrimestral tem o principal objetivo de tornar mais curta a distância que nos separa fazendo dela um veículo
privilegiado de difusão do que aconteceu e irá acontecer nas nossas escolas. Obviamente que nela não estarão incluídas todas as
iniciativas realizadas mas será, assim o pretendemos, uma necessariamente reduzida amostra de tudo o que se fez ao longo de um período
letivo.
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.Gostaríamos de agradecer
a todos os profissionais do Agrupamento, alunos, à Associação de Pais e restantes parceiros que em muito contribuíram para a realização
destas e de tantas outras atividades, projetos e iniciativas.

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 FELIZ PÁSCOA!!

INQUÉRITO DE SATISFAÇÃO À COMUNIDADE EDUCATIVA - 2019
No âmbito do processo de autoavaliação do Agrupamento de Escolas Álvaro Velho
levado a cabo pela equipa do Observatório de Qualidade, no seguimento do já aplicado
em 2015, pretende-se recolher as opiniões da Comunidade Educativa [Alunos,
Encarregados de Educação, Docentes, Assistentes Técnicos e Assistentes Operacionais]
sobre o seu grau de satisfação com o funcionamento e o serviço educativo público
prestado pelas quatro escolas do Agrupamento.
Estão neste momento em fase de aplicação os inquéritos a docentes, assistentes e
encarregados de educação. Relativamente aos encarregados de educação foi enviado link
para resposta ao inquérito a todos os EE que têm o seu endereço de email atualizado na
plataforma Inovar Consulta [CASO NÃO TENHA RECEBIDO O LINK O MESMO SERÁ PROVIDENCIADO
NA PRÓXIMA REUNIÃO COM A PROFESSORA OU DT DO SEU EDUCANDO].
A colaboração e participação de todos é indispensável ao êxito do trabalho a
desenvolver pela equipa de autoavaliação, pois a informação recolhida
pretende contribuir para uma melhoria do serviço público educativo prestado
por este agrupamento de escolas, visando o reforço e a valorização de uma
cultura de autoavaliação e a procura da melhoria dos desempenhos pedagógicos
e organizacionais.

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 alulno, 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. Informação importante é o endereço de email do EE para que possa
passar a receber esta newsletter bem como outras informações relevantes, bem como o NIF do
encarregado de educação [para posterior acesso à plataforma Mega - Manuais Escolares]. 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.

APP INOVAR CONSULTA - JÁ DISPONÍVEL PARA O SEU TELEMÓVEL
Na sequência de tornar a comunicação Escola / Família mais célere e facilitada, temos vindo a apostar na
utilização da plataforma Inovar Consulta por parte dos encarregados de educação.
Após garantido o protocolo de segurança do Portal do Agrupamento (agora em https) informamos os
encarregados de educação que já é possível instalar no seu telemóvel a aplicação Inovar Alunos
(disponível na Play Store - telemóveis android - e na App Store - telemóveis iPhone). Com a aplicação
instalada no seu telemóvel em momento real poderá acompanhar um conjunto de informações relativas ao seu
educado: Agenda de testes, avaliações finais, horário, faltas, registos de comportamento, entre outros.

1ª APLICAÇÃO ANDROIND MADE IN AE ÁLVARO VELHO - BREVE HISTÓRIA DO NOSSO PATRONO

Da autoria do Professor Tedósio Faria, apresentamos a primeira aplicação para sistemas Android produzida inteiramente com recursos do
Agrupamento de Escolas Álvaro Velho. Mais aplicações estão em fase de programação.
Com esta aplicação pretende-se: Conhecer a figura de Álvaro Velho e a sua obra, "Roteiro da primeira viagem de Vasco da Gama à Índia,
1497-1499"; Continuar a discussão em torno da figura de Álvaro Velho e da autoria da famosa Relação da viagem de Vasco da Gama; Conhecer
a dimensão e a importância científica e histórica, da viagem para a Índia.
PARA INSTALAR BASTA ACEDER AQUI ATRAVÉS DO SEU APLICATIVO ANDROID.

SHOP ALVARINHO - PROJETO LOJA SOCIAL - COLABORE

AJUDE AS BIBLIOTECAS ESCOLARES DO AGRUPAMENTO

Face ao atual contexto socioeconómico cujas consequências atingem as
famílias mais vulneráveis, a criação de uma Loja Social visa atenuar as

Ajude a reforçar o espólio das bibliotecas escolares do nosso Agrupamento.

dificuldades e necessidades imediatas dos agregados familiares através da
distribuição de bens de várias espécies. Pretende-se que esta seja um espaço

Em colaboração com a Associação de Pais [APEEAEAV] estamos a proceder à
recolha de livros de literatura infanto-juvenil, enciclopédias e outros

de partilha e solidariedade escolar. A Loja Social é um projeto que visa
potenciar a criação de respostas mais adequadas às necessidades sociais,

títulos de interesse educativo, lúdico e pedagógico.
Caso tenha em casa livros que se enquadrem nesta descrição, que já não

rentabilizando os recursos existentes tendo como principal finalidade
contribuir para a promoção e integração social do aluno e respetivo agregado

necessite deles e que estejam em boas condições, poderá enriquecer o leque
de escolha dos nossos alunos fazendo a oferta à Biblioteca Escolar.

familiar.

CLUBE CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 1CICLO - Promoção de Hábitos de Saúde : Escovagem de Dentes!
A época festiva que vivemos recentemente e os excessos alimentares ao nível de açucares e as suas
consequências na Higiene Oral foram o mote para as aulas de ciências experimentais, no âmbito da
disciplina de Oferta Complementar. Assim sendo, preocupadas com o bem estar dos nossos pequenos alunos de
1.º ano, as docentes das ciências experimentais e as docentes titulares de turma trabalharam a
interdisciplinaridade prevista na legislação e a abordagem da Descoberta de Si Mesmo, na vertente da
exploração da saúde do corpo, privilegiou...

PALESTRA ORGANIZADA PELA APEEAEAV - Como fazer do seu filho um Bom Aluno
A Associação de Pais, no âmbito do seu plano de actividades, organizou a palestra "Como fazer do seu
filho um Bom Aluno", no dia 31 de Janeiro pelas 19h00 no auditório Ermelindo Batista, na AURPIL (centro
comunitário do Lavradio). O orador, Professor Jorge Rio Cardoso, tem trabalhado o combate ao insucesso e
abandono escolar e é autor de alguns livros como “Pais à Beira de um Ataque de Nervos” ou “O Método, Ser
Bom Aluno, Bora Lá”. Tem percorrido muitas escolas do país para falar com pais (e professores) e ajudar a
motivar os nossos filhos (e alunos). A iniciativa foi dirigida a toda a comunidade educativa do Barreiro
sendo uma oportunidade para reflectir sobre o envolvimento dos pais na promoção do sucesso escolar. A
entrada foi livre, tendo contado com a presença de ínumeros EE e do Sr. Presidente da Câmara Dr.
Frederico Rosa. Esta foi uma boa oportunidade de reflectirmos em conjunto! Parabéns à APEEAEAV pela
iniciativa que, seguramente, será a precessora de outras com a mesma valia.

OPTICAL ART - TRABALHOS DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DA DISCIPLINA DE EV
Op art ou Optical art é um termo usado para descrever a arte que explora a falibilidade do olho e pelo
uso de ilusões de óptica. Apesar do rigor com que é construída, simboliza um mundo mutável e instável,
que não se mantém nunca o mesmo. Os trabalhos de op art são abstratos, usando apenas o preto e o branco.
Quando são observados, dão a impressão de movimento, clarões ou vibração, ou por vezes parecem inchar ou
deformar-se. Apesar de ter ganho força na metade da década de 1950, a Op Art passou por um
desenvolvimento relativamente lento. Ela não tem o apelo emocional da abstração lírica; em comparação,
parece excessivamente cerebral e sistemática, mais próxima das ciências (Abstração geométrica) do que das
humanidades. Por outro lado, suas possibilidades parecem ser tão ilimitadas quanto as da ciência e da
tecnologia.
Consulte clicando no botão abaixo os trabalhos realizados pelos alunos de 9º ano sob a orientação do
Professor Luís Martins.

CORTA MATO CONCELHIO DO BARREIRO - ANO LETIVO 18-19
Realizou-se no dia 23 de janeiro, na Quinta do Braamcamp, a Prova de Corta Mato Concelhio do
Barreiro do Desporto Escolar, organizada pela Península de Setúbal. Nesta competição Desportiva,
participaram 60 alunos do 2º e 3º Ciclos, da nossa escola sede. Estiveram a acompanhar os alunos
os Docentes de Educação Física e os 2 Assistentes Operacionais do Pavilhão Gimnodesportivo. Os
nossos alunos estiveram muito bem na Competição Desportiva, obtendo excelentes
resultados. Assim, fomos premiados com três prémios individuais, respetivamente um 1º
lugar e dois 2ºs lugares e ainda, três prémios por equipas nos seguintes escalões:
Infantil B, Masculino; Iniciadas Femininas e Iniciados Masculinos.
Na entrega das medalhas, esteve presente a Vereadora responsável pelo pelouro da Educação,
Desporto e Associativismo, Sara Ferreira. Todos os intervenientes nesta Competição Desportiva
estão de Parabéns pela excelente participação! Grupo de Educação Física

Sismos – Medidas de Proteção e Autoproteção
O Clube de Proteção Civil no âmbito do Plano de Prevenção e Emergência, nos dias
23, 24 e 29 de janeiro, promoveu junto de todos os alunos do 8.º ano (219
alunos), ações sobre “Sismos – Medidas de Proteção e Autoproteção” com a
participação da Drª Paula Almeida do Comando Distrital de Operações de Socorro de
Setúbal, CDOS.
Nestas ações foram abordados os assuntos sobre Ondas Sísmicas e Medição sísmica
através das escalas mercalli e ritcher; Instrumentos de medição dos sismos;
Fenómenos secundários provocados pelos sismos; Principais causas sobre os
acidentes pessoais; O que fazer antes, durante e depois da ocorrência de um
sismo; O comportamento humano face às catástrofes numa cultura de prevenção e
segurança. Estas ações tinham como principais vetores a promoção de hábitos
saudáveis de vida, aquisição de hábitos de segurança minimizando o risco de
acidente, visando uma otimização de atitudes e comportamentos, fomentando deste
modo uma Cultura de Segurança na Escola.

AULA DE CAMPO - SAPAL DE COINA E MATA DA
MACHADA

No dia 24 de janeiro alunos de nono ano da nossa turma F visitaram o Sapal
de Coina onde, entre outras atividades, realizaram um passeio interpretativo
no âmbito da água, observação de aves e arranque de chorão, e à Mata da
Machada onde assistiram e participaram na recuperação da Ribeira do Zebro
através de colocação de estacaria de salgueiros e engenharia natural.

Escola N2 - Dia Escolar da não violência e da paz

No dia 30 de janeiro todos os nossos alunos da Escola EB1/JI N2
desenvolveram um conjunto de iniciativas marcando assim a celebração do Dia
Escola da Não Violência e Paz.

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 2019 - ALUNOS 3º CICLO DO AEAV O Orçamento Participativo das Escolas é um processo democrático, com várias etapas, que garante
aos nossos alunos de 3.º Ciclo a possibilidade de participarem, de acordo com as suas ideias,
preferências e vontades, no desenvolvimento de um projeto que contribua para a melhoria da sua
escola (ver anexos). O Orçamento Participativo das Escolas (OPEscolas) pretende fomentar o
espírito de participação e de cidadania e valorizar a opinião dos estudantes em decisões que os
afetam diretamente. Estimulam-se as escolhas responsáveis, a familiaridade com os mecanismos do
voto e a participação na execução das escolhas efetuada. Nas aulas de Educação para a Cidadania/
Cidadania e Desenvolvimento será apresentado aos alunos todo o processo que deverá ser seguido e
que resultará na apresentação de propostas que visem a melhoria do espaço escolar para os alunos
da escola sede do AEAV. As propostas foram apresentadas e submetidas a sufrágio, com cerca de 90%
dos alunos do 3º ciclo a exercerem o seu direito de voto. Assim sendo a proposta vencedora foi a
proposta que defendia a criaçãod de uma zona de refeição para os alunos no exterior bem como o
aumento de locais no exterior para os alunos poderem estar em tempo de lazer e trabalho.

CERIMÓNIA DE APADRINHAMENTO DE UMA PLANTA DE "LISTA VERMELHA PORTUGUESA"
Apadrinhámos uma planta da Lista vermelha portuguesa ( Sociedade Portuguesa de Botânica). Esta extensa lista
de plantas que constará no livro das Plantas Portuguesas da Lista vermelha será realizado em maio de 2019.
Estas estão em perigo de desaparecer. A planta selecionada de entre 620 espécies foi a Allium ericetorum. O
motivo da escolha da espécie Allium ericetorum (ver anexos) foi por ser uma planta relativamente próxima
(Marateca) e por resistir num ecossistema semelhante à nossa localidade. Soubemos, ainda, que esta “mancha”
de plantas existe numa herdade agrícola sobrepastoreada e seria necessário sensibilizar o dono desta
propriedade para este facto.

MEGA SPRINT ESCOLAR - FASE LOCAL
Decorreu, no passado dia 25 de janeiro, na Escola Básica Álvaro Velho, o Torneio MegaSprinter,
fase local. Nesta competição estiveram presentes cerca de 200 alunos. Esta fase serviu para
apurar os alunos que irão representar a escola no dia 13 de março, na Pista de Atletismo de
Setúbal.

HORA DO CONTO

CLUBE DA CIÊNCIA - ATIVIDADES EXPERIMENTAIS

No início do segundo período letivo, a professora Dina Trindade cantou as
"Janeiras" em todas as turmas do primeiro ciclo nas très escolas do
Agrupamento. No decorrer da Hora do Conto, sob o tema "Solidariedade/
Afetos", apresentou as seguintes histórias: Pré - escolar - Com um beijinho
1.º ano - O patinho feio 2.ºano e 3.º ano - O sapo encontra um
amigo,apresentada com fantoches 4.º ano Quanto vale a amizade? - edição

O Clube da Ciência é constituído pela
turma do 9.ºF com a cooperação da
professora Cláudia Martins. Realiza
atividades com as turmas do 5.º e do 6.º
ano, elaborando atividades experimentais
que ajudam na consolidação dos
conhecimentos teóricos.
Acompanhe alguma das atividades já
realizadas...

multilingue A professora acompanhou as sessões com a canção: "Quero ter um
milhão de amigos" de Roberto Carlos.

Supertmatik de Cálculo Mental 2018-2019
No âmbito do Plano Plurianual de Atividades do Departamento de Matemática,
decorreu nos dias 6 e 13 de fevereiro, respetivamente, na Escola Básica dos 2.º e
3.º Ciclos de Álvaro Velho, a 13.ª edição dos Campeonatos Escolares Supertmatik de
Cálculo Mental 2018-2019. Iniciativa desenvolvida em parceria com a editora
EUDACTICA, especialmente dedicada ao desenvolvimento de materiais didáticos
estimuladores da agilidade mental.
Direcionados para os alunos dos 2.º e 3.º Ciclos do Ensino Básico, estes
campeonatos tiveram como propósito incrementar o gosto pela aprendizagem da
Matemática; contribuir para a aquisição, consolidação e ampliação de competências
e conhecimentos; fomentar o interesse pela prática do cálculo mental; desenvolver
destrezas numéricas e de cálculo e detetar e divulgar talentos nesta área.
A equipa organizadora do evento expressa aqui o seu agradecimento e congratula
todos os alunos participantes pelo seu entusiasmo e desempenho. Para os
vencedores, uma salva de palmas. Parabéns!!!

CRIAÇÃO DE FOTOS DE ILUSÃO ÓTICA

EB1/FIDALGUINHOS - DIA DA NÃO VIOLÊNCIA E PAZ

A perspetiva é um atributo inerente à linguagem fotográfica. É ela que
representa a tridimensionalidade, bem como a relação dos diversos planos que
constituem a composição de uma fotografia. Por mais que a foto registre um
momento com três dimensões – altura, comprimento e largura – a apresentação
final se dá em apenas duas dimensões, como se houvesse um "achatamento" de
planos. Para criar ilusões de óticas, deve-se trabalhar este processo.
Trabalhos desenvolvidos no âmbito da disciplina de Ed. Visual com as turmas
C, D, G e E do 9.º ano sob a orientação do prof. Luís Martins.

Na EB1/ JI, Fidalguinhos, o dia 30 de janeiro foi comemorado com atividades
que envolveram toda a escola. Com o objectivo de fomentar a comunicação
entre todos, impedir situações de bulling e incrementar a amizade, os alunos
assistiram a filmes, conversaram e cantaram numa actividade dinamizada em
conjunto com a EDUGEP. Para embelezar a escola e perdurar a mensagem
elaboramos um painel colectivo com o tema: A PAZ ESTÁ NAS NOSSAS MÃOS.

COLABORAÇÃO COM FUNDAÇÃO BENFICA - PROJETO KIDFUN "EDUCAÇÃO PARA VALORES"

No âmbito do Projeto KidFun “Educação para valores” foram dinamizadas diversas atividades no
Estádio KidFun e no campo de futebol nos seguintes dias: 7 de fevereiro para as turmas do 3.º e
1.º anos e no dia 8 de fevereiro para as turmas do 2.º e 4.º anos.
Este é um projeto da Fundação Benfica que visa apoiar a escola e a família na educação das
crianças, ao nível do Saber Ser, motivando-as à descoberta e aprofundamento dos valores
fundamentais de conduta e vida em sociedade: humildade, superação, verdade, respeito, entre
outros. Valeu a pena participar!

Iniciativa Associação Pais - Sessões de Esclarecimento sobre Acne Juvenil

Em articulação com a Direção do Agrupamento, a Associação de Pais continua a manter a sua aposta
na realização de acções de sensibilização dirigidas às crianças de todas as escolas do
Agrupamento Álvaro Velho. Na nossa perspetiva, a Escola, enquanto local de formação e informação,
é ideal para o desenvolvimento de actividades educativas que tenham o objetivo de motivar
alterações comportamentais e promover o estado de saúde física e psicológica dos alunos. Assim,
durante o final do 1º Período e início do 2º Período, organizámos, em colaboração com as nossas
parceiras, Farmácia Roldão e Farmácia Parreira, a acção de sensibilização sobre a acne juvenil
que se traduziu em sessões de esclarecimento para todas as turmas de 7.º e 8.º anos em aulas de
Cidadania e Desenvolvimento/ Educação para a Cidadania.

CORTA MATO DISTRITAL - ALCOCHETE

EB1/JI N1 - DIA DA NÃO VIOLÊNCIA E PAZ

Decorreu, no passado dia 5 de fevereiro, na Quinta das Hortas - Alcochete, o
Corta-Mato Distrital. Nesta competição estiveram presentes 37 alunos. Esta
fase serviu para apurar os alunos que irão representar a escola no Corta
Mato Nacional que irá decorrer, no dia 23 de fevereiro, na Marinha Grande.
Foram apurados os seguintes alunos: D.S.- 6º D - Infantil B Masculino.
A AE ÁLvaro Velho classificou-se ainda no 1º Lugar do Escalão
Infantis B Masculinos.

No decorrer do mês de janeiro, solicitámos a colaboração das famílias na
elaboração de laços brancos decorados com mensagens ou imagens alusivas ao
tema. No dia 30 do mesmo mês, a escola E.B.1/J.I. n.º 1 do Lavradio
comemorou o “Dia Escolar da Não Violência e da Paz” cantando algumas
canções. Para terminar turma a turma foi colocando os seus laços no
estendal. A ideia era colocá-los na rede da escola. Mas a chuva não
permitiu! Um bem haja a todos pela colaboração!

Clube das Ciências Experimentais 1CICLO - Uma poção de afetos em Dia de São Valentim!

Porque a importância dos afetos na comunidade escolar continua a assumir um papel preponderante no
crescimento pessoal e social dos alunos, as docentes das Ciências Experimentais no 1.º CEB desenvolveram,
no dia 14 de fevereiro, com os alunos de 1.º ano...Uma poção de afetos! A história de São Valentim foi
lida com o carácter de se combinarem os fatos reais e históricos com os fatos irreais que caracterizam as
lendas e claro, associados ao tema do dia... O Amor! Depois foi apenas seguir o procedimento experimental
e registar! Uma experiência com muito afeto!

COMEMORAÇÃO DA SEMANA DOS AFETOS NAS ESCOLAS DO AGRUPAMENTO

Na semana de 11 a 15 de fevereiro, comemorámos a semana dos Afetos na EB1/JI Lavradio n.º 2.
Foram desenvolvidas diversas atividades em cada sala de aula que culminaram com a elaboração de
um cartaz sobre a temática. No dia 14 de fevereiro, à hora marcada assinalamos o dia com um
abraço e construímos um "coração humano" com todos os alunos da escola, no campo de futebol. Foi
uma atividade cheia de Alegria e muito Afeto!
Ao longo da semana de 11 a 14 de fevereiro comemorou-se a Semana dos Afetos na E.B.1/J.I. n.º
1 do Lavradio. Nas respetivas salas de aula foram desenvolvidas diversas atividades, tais como a
árvore dos afetos, a teia da amizade, portas chaves, coroa, entre outras. Terminou-se a semana
com a construção de um mural dos afetos. Ficou lindo! Um bem haja a todos pela colaboração!
Comemoração do Dia dos Afetos na Escola Básica Álvaro Velho, o Medidor do Amor. Atividade
promovida pela turma do 9.º F inserida no Clube da Ciência onde toda a comunidade educativa
participou: alunos, professores e auxiliares de educação. Somos assim, uma escola com muito
Afeto!

Concurso EcoEscovão da E.B.1/ J.I. n.º 1 do Lavradio Sala Verde da EB1/JI dos Fidalguinhos
Foram realizados dois trabalhos para
a comemoração da semana dos afetos
(de 11 a 15 de fevereiro): móbiles em
material reciclado que se inclui
também no âmbito dos trabalhos da

Mais um ano a participar no Concurso EcoEscovão mais criativo. Os objetivos
a alcançar são os seguintes: sensibilizar os alunos para a adoção de hábitos
regulares e corretos de escovagem; promover a troca regular da escova de
dentes; valorizar a escova de dentes como um resíduo reciclável e reconhecer
a necessidade de recolher seletivamente a escova de dentes para a sua
posterior reciclagem. Estamos todos a participar! Que belo sorriso o nosso!

eco-escola, e painel de imagens em
colaboração com as famílias. Esta
semana teve como objetivos comemorar
os afetos, o respeito e a amizade.
Realizámos na sala, em material
reciclado, um eco-escovinhas para ir
alimentar o eco-escovão da escola.
Tivemos como objetivo, além da
reciclagem e da abordagem à saúde
oral, contribuir para o projeto de
escola.
Para saber mais clique no botão
abaixo...

Escovina - EB1/ JI dos Fidalguinhos

Dia de São Valentim - um par romântico

Integrado no Projeto EcoEscovinha, temos à espera das escovas de dentes
usadas a nossa "Escovina" que quer recolher muitas para reciclar.
Agradecemos a colaboração das professoras Sandra Martins e Sónia Soles da

O grupo de Inglês do 3.º ciclo comemorou o dia de São Valentim, propondo aos
alunos que escolhessem um par romântico e contassem a história de amor desse
casal. Os trabalhos foram expostos no polivalente da Escola Sede, tendo a

EDUGEP que elaboraram o EcoEscovão com a colaboração dos alunos que
frequentam a CAF.

montagem da exposição contado com a preciosa colaboração dos alunos do 9.°
F.

REUNIÃO DO CONSELHO ECOESCOLAS
No dia 20 de fevereiro de 2019 realizou-se o Conselho Ecoescolas.
Tivemos a presença de entidades exteriores à escola, nomeadamente os representantes da CMB, Sofia
Victória e da Junta de Freguesia do Lavradio/ Barreiro, Sérgio Antunes. Também presentes o
Diretor do Agrupamento,Luís Latas, Coordenadores, Professores, Funcionários, representantes da
Associação de Pais e Alunos envolvidos.
A reunião iniciou-se com o visionamento de um vídeo realizado por um aluno de 6. º ano,
Rodrigo Pereira, sobre o que é o Programa Ecoescolas. O coordenador Luís Pinto apresentou um
breve resumo dos trabalhos realizados no ano anterior e a professora Helena Pires apresentou os
projetos que estão a ser realizados este ano no âmbito do Programa Ecoescolas.
Ainda deu a conhecer o blog Clube:"Os Ecoamigos da Natureza"/Ecoescolas e a Green Newsletter onde
estes trabalhos podem ser acompanhados por toda a Comunidade.

Mega Sprinter 2019 – Setúbal Fase Local

Bookmarks on a heart - 2019

Decorreu, no passado dia 28 de fevereiro, na Pista de Atletismo Carla
Sacramento - Seixal, o Projeto Mega Sprinter 2019 – Península de Setúbal
Fase Local. Nesta competição estiveram presentes os alunos apurados na fase
escola que se realizou na nossa escola sede. Os alunos participaram nas
seguintes provas: corrida 40m, corrida de 1000m, salto em comprimento
e lançamento do peso. Esta competição teve como objetivo proporcionar e
incrementar o gosto pelo Atletismo, contribuir para a aquisição,
consolidação e ampliação de conhecimentos da modalidade e também, fomentar o
interesse pela prática desportiva. Os alunos apurados irão representar
a nossa escola no Projeto Mega Sprinter fase distrital. Todos os
participantes nesta Competição Desportiva estão de Parabéns pela
excelente participação!

No âmbito da comemoração do dia de S. Valentim, a decorrer em simultâneo com
a semana dos Afetos, os docentes do 2.º ciclo de Inglês, promoveram a
exposição de marcadores de livros decorados pelos alunos de 5.º e 6.º anos e
com frases/ poemas alusivos à data. A reutilização da estrutura utilizada no
ano anterior, permitiu que os alunos que aderiram à proposta pudessem expor,
orgulhosamente, os seus pequenos trabalhos feitos em casa, com ou sem ajuda.
Esta iniciativa, a par de outras dinamizadas por outros docentes, alegrou o
Polivalente com muita cor e criatividade.

INICIATIVA DO CLUBE DA PROTEÇÃO CIVIL - AÇÕES DE INFORMAÇÃO SOBRE BULLYING
Atualmente o “Bullying” é reconhecido como um problema
crónico nas escolas, e com consequências sérias, tanto
para vítimas, como para agressores. O “Bullying”
corresponde a um comportamento intencionalmente agressivo,
violento e humilhante, que envolve um desequilíbrio de
poder: as crianças que fazem bullying usam o seu poder (a
sua força física ou o acesso a alguma informação
constrangedora, por exemplo) para controlar e prejudicar
outras crianças. É um comportamento repetido ao longo do
tempo, que acontece mais do que uma vez. Sendo o
“Bullying” um fenómeno que tem tendência para se alastrar
no seio da comunidade escolar, onde surgem comportamentos
contrários aos bons costumes, onde se presenciam atitudes
de violência quer física quer psicológica, promovemos
ações de informação sobre esta matéria. Com estas ações
pretendemos contribuir para uma reflexão, conduzindo à melhoria das atitudes e das relações interpessoais, criando condições de
segurança na escola. Assim, o Clube da Proteção Civil no âmbito do Plano de Prevenção promoveu entre os dias 11 e 14 de
fevereiro junto de todos os alunos do 5.º Ano, num total de 157 alunos, ações sobre o “Bullying “, com a participação da
PSP – Escola Segura, fomentando deste modo uma Cultura de Segurança na Escola.

Boas Práticas Ambientais - O JOGO

Eu é que sou o/ a Presidente da Junta

Os alunos da turma do 2ª A, da EB n.º 1 do Lavradio participaram no jogo

Dando continuidade ao Projeto Cidadania – "Eu é que sou o/a Presidente da

“Boas Práticas Ambientais”, a 20 de novembro. Transmitir alguns conceitos
associados aos resíduos e às boas práticas ambientais é o objetivo deste
divertimento inserido no Serviço Educativo Municipal e dinamizado pela
técnica Paula Coelho, da Divisão de Resíduos e Higiene Urbana, do Município
do Barreiro. O jogo permite avançar e recuar à medida que, de forma
divertida, as crianças vão respondendo aos desafios, ou às questões
colocadas. De acordo com a professora Paula Peguinho a Reciclagem faz parte
do programa curricular do 2.º ano do 1.º Ciclo, justificando, assim, a
escolha desta atividade. Referiu, ainda, que ao longo do ano letivo, é
hábito as crianças criarem novos trabalhos com recurso a materiais
reciclados.

Junta!", as turmas do 4,º A e do 4,º B da EB1/JI n.º 1 do Lavradio,
percorreram algumas ruas do Lavradio, onde ficaram a conhecer no terreno as
principais atribuições de uma Junta de Freguesia, conversaram com os
operacionais e, por fim, já em assembleia tiveram a oportunidade de discutir
entre si tudo o que observaram. Parabéns a todos/ as que participaram e pelo
seu olhar atento e crítico! Desempenharam muito bem o papel que lhe foi
proposto!
Adaptado de União das Freguesias de Barreiro e Lavradio no Facebook

CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 1CEB - DISSOLVE?

Concurso de leitura - Biblioteca Escolar

A aposta das Ciências Experimentais nas turmas de 1.º ano têm permitido aos
alunos explorar cada vez mais o mundo que os rodeia.Esta semana o desafio
foi lançado com a questão - problema: O que acontece com a água, o leite, o
sal, a areia e o azeite quando os misturamos com água? As respostas foram
múltiplas e evidenciaram o sentido que os nossos alunos dão a situações do
dia a dia..."o açúcar vai desaparecer mas fica lá o seu sabor"..."a água vai
ficar com outro aspeto"... Momentos dedicados à previsão, registo de
observação e conclusão estiveram bem presentes nas aulas em que alguns dos
alunos questionaram os colegas: O que vai acontecer agora? Então porquê?

De 21 de fevereiro a 12 de março decorreu o Concurso de Leitura na escola
sede, nas disciplinas de Educação para a Cidadania e de Português. Dirigido
aos alunos do 5.º e 6.º ano de escolaridade, foram lidos textos retirados
dos livros “A ilha dos pássaros doidos” de Clara Pinto Correia e “Malala a
menina que queria ir para a escola” de Adriana Carranca, respetivamente. Os
alunos com melhor pontuação em cada turma, irão participar no inter-turmas
de leitura em maio.

Desporto escolar na escola sede - Equipa de Andebol Infantis Masculino
No âmbito do Desporto Escolar o Grupo/ Equipa de Andebol Infantis Masculino da nossa escola, participou na 2ª
Concentração da Competição com as escolas da Mouzinho da Silveira da Baixa da Banheira e Boa Água da Quinta do Conde.
Esta concentração teve lugar na escola Álvaro Velho, no dia 20 de março, e foi organizada pela professora responsável
pelo Grupo/ Equipa. Esta competição decorreu de acordo com a planificação e os objetivos pretendidos foram alcançados. O
Grupo/ equipa está de Parabéns, uma vez que teve uma excelente participação e ganhou os dois jogos!

Concurso Ecoescovão - Escola Básica/ JI n.º 2 do
Lavradio

6ºano - Viagem pelo interior do corpo humano

A Escola Básica/ JI n.º 2 do Lavradio, em articulação com o Projeto de

No âmbito do Projeto Educação para a Saude (PES) e em articulação com a
disciplina de Ciências Naturais, no dia 14 de março todas as turmas do 6.º
ano da escola sede se deslocaram ao Parque da Cidade para "embarcar numa
viagem pelo interior do corpo humano".

Educação para a Saùde participa no “Projeto Ecoescovinha”, com a finalidade
de reconhecer a necessidade de recolher o maior número de escovas de dentes
para posterior reciclagem. Com este propósito, envolve a comunidade
educativa, incentivando os alunos a colocarem as escovas de dentes no
EcoEscovão. A dinâmica pretende sensibilizar a comunidade escolar à adoção
de hábitos regulares e corretos de escovagem ao promover a troca regular de
escovas de dentes e a sua posterior reciclagem.

MÍUDOS A VOTOS - INCIATIVA AEAV/REVISTA VISÃO
Depois do lançamento da iniciativa "Míudos a Votos" ainda no prímeiro
período, dinamizada pela revista Visão Júnior e pela rede de Bibliotecas
Escolares e com a orientação das docentes Carla Diogo e Margarida
Encarnação, com o principal objetivo de eleger os livros mais lidos pelos
alunos portuguese usando o mesmo processo das eleições políticas, os alunos
fizeram campanha eleitoral pelos livros de que mais gostaram.
No dia 15 de março, decorreram as eleições para eleger o livro preferido dos
alunos das escolas portuguesas! A nossa escola votou em peso! A taxa de
participação foi de 86.37%. Votaram 767 alunos! I n c l u s i v é a l g u n s d o s
nossos alunos tiveram direito a tempo de antena com os seus
podcasts a serem publicados no sítio da Revista Visão. Não perca a
oportunidade de consultá-los clicando no link abaixo.

CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS - Da semente à planta

DIA DO PAI COM O CLUBE DA CIÊNCIA

Hoje dia 21 de Março, primeiro dia de Primavera vamos germinar feijões. Na
escola básica n.° 2 e na escola básica dos fidalguinhos, realizamos a
geminação do feijão, o procedimento está na foto do desenho. Os alunos do
1.°ano colocaram algodão no copo transparente, e puseram o feijão como se
fosse um bebé.... Colocaram um pouco de água, identificaram o copo com o
nome e desenharam o que fizeram. Para as próximas 2 semanas irão desenhar o
que vai acontecer. Entretanto vão cuidar do feijão dando água e luz. Serão
estes feijões mágicos? Como aconteceu no livro "João e o pé de feijão" que

O Clube da Ciência e a turma do 9.º F fizeram um óleo de massagem, muito
simples: coloque num frasco uma pequena quantidade de azeite, adicione 4
gotas de essência neste caso de violetas... Tape, faça um coração com um
papel bonito, adicione um mensagem de carinho, faça um furinho e coloque uma
fita a condizer. Amarre à volta do frasquinho e já está! Um miminho da
ciência.

foi lido pela professora após a atividade terminar. Daqui a 2 semanas
veremos o que acontece...

Mega Sprinter Distrital – (fase final)
A participação dos nossos alunos na final do projeto Mega Sprinter
distrital promovido pela CLDE da Península de Setúbal teve um culminar
verdadeiramente extraordinário pela excelência das suas classificações e
como é hábito um comportamento e relacionamento social meritórios.
Um grande agradecimento e parabéns da Direção deste Agrupamento Escolar;
do Coordenador do Desporto Escolar e do Grupo de Educação Física.

Saint Patrick Day

O grupo de Inglês de 3º ciclo, dinamizou no dia 15 de março, a comemoração
do Saint Patrick Day (santo padroeiro da Irlanda e celebrado pelos
irlandeses no dia 17 de março) na nossa escola sede. Para além de algumas
actividades realizadas em aula com as turmas 9.ºA, 9.ºB, 9.ºD, 9.ºE, 9.ºF e
9.ºG, alguns alunos também vestiram uma peça de roupa verde.

Auto da Barca do Inferno - visita 9º ANO

No dia 15 de fevereiro, as turmas do 9.º ano assistiram à representação da
peça vicentina Auto da Barca do Inferno encenada pela Companhia de Teatro «O
Sonho». O evento decorreu no Auditório do BES, em Lisboa, no período da
tarde. Os alunos revelaram-se um público atento e interessado, interagindo
com os atores com grande entusiasmo. Em todos os momentos, souberam
respeitar as orientações do encenador e o trabalho dos atores. Unanimente,
consideraram esta uma experiência extremamente positiva, tendo manifestado
desejo por outras iniciativas deste género.

Visita a Mérida - turmas de Espanhol

Geração Saudável - formação

A atividade decorreu no dia 29 de março, participaram os alunos das turmas
de Espanhol de 8.º ano - A, B e C (atividade promovida pelos docentes de
Espanhol). Objectivos: Praticar e aprofundar os conhecimentos linguístico;
Contactar com a cultura espanhola; Conhecer locais históricos mais
importantes da cidade de Mérida.

ATIVIDADES D'OS BATUKEIROS 2.º PERÍODO

No âmbito do projeto PES e da disciplina de Ciências Naturais do 2.º ciclo,
dinamizou-se uma formação na área da saúde em parceria com a equipa da
Geração Saudável. Nesta formação participaram alunos do 5.º e do 6.º anos,
tendo sido abordados conhecimentos sobre a diabetes e o uso responsável do
antibiótico.

Trabalhos em EMRC

Graças ao empenho e esforço dos nossos alunos d'Os Batukeiros, coordenados
pelo Professor Ótávio Rodrigues, à imagem do sucedido no período anterior,
foram diversas as iniciativas/ eventos para os quais foram convidados por
diversas entidades da nossa comunidade educativa. Assim sendo refira-se que
ao longo do 2º Período os Batukeiros foram convidados para estarem
presentes...
Por parte de todos nós, parabéns pelo reconhecimento do trabalho
desenvolvido.

Mostra de trabalhos que os alunos de EMRC realizaram trabalhos em tela
alusivos à Páscoa. Os trabalhos foram expostos nas respetivas escolas.

Concurso de Talentos "AV Got Talent"

Dia do PI - Departamento de Matemática

Realizou-se no dia 6 de abril, pelas 16h, o Concurso de Talentos "AV Got
Talent", no Ginásio Atlético Clube Banheirense, que contou com a prestação
dos alunos da Escola EB23 de Álvaro Velho. O concurso foi organizado em
parceria pelas disciplinas de Educação Musical e Complemento de Formação

No âmbito do seu Plano Plurianual de Atividades, o Departamento de
Matemática comemorou, no passado dia 14 de março, o Dia do Pi, em homenagem
à constante π, sendo 3,14 a aproximação mais conhecida. Este dia foi
assinalado com a realização de várias atividades relacionadas com a
história, dedução e aplicação deste número, nos mais variados contextos e

Artística. Realizaram-se provas de selecção no dia 20 de março, sendo os
seleccionados convidados a participar na final no dia 6 de abril (ver
anexos).

tiveram como propósito recordar a existência de um número notável; realçar a
importância que este número tem em incontáveis aplicações práticas;
contextualizar a Matemática com situações do real e desenvolver nos alunos
uma atitude positiva face à aprendizagem da disciplina.

SEGREDOS DO OLHAR - exposição fotográfica - sala vermelha

“SEGREDOS DO OLHAR” é uma exposição fotográfica sem outra pretensão senão a de criar um espaço de
articulação entre as famílias e o Jardim de Infância. Que momento melhor do que olhar no fundo dos olhos
das nossas crianças? A todos os pais e familiares que como sempre colaboraram com entusiasmo neste jogo
de olhares, o profundo agradecimento da equipa da Sala Vermelha dos Fidalguinhos. Os vossos olhos
disseram em comum: Como amo esta criança, esta raiz a florescer! Não há dúvida, há primaveras nos olhos
dos pais e alegria nos olhos de quem capta oportunidades para procurar sempre a vinda das famílias ao
Jardim de Infância, com a porta e o coração abertos a novas colaborações e parcerias, tornando assim a
articulação entre a família e a escola uma realidade e um laço que enfeite os nossos dias e o das nossas
crianças, dando a conhecer às famílias “In loco” a sua importância na difícil, mas gratificante tarefa
que é EDUCAR. - (Lúcia Garcia, educadora titular da sala Vermelha)

"A ovelhinha que veio para jantar" - Turma E1-3A - concurso do Ministério da Educação

A turma A de terceiro ano da Escola Básica do Lavradio N.º1 concorreu ao
concurso, “Conta-nos uma história!”, que resulta de uma iniciativa promovida
pelo Ministério da Educação (ME), através da Direção-Geral da Educação (DGE), do
Gabinete da Rede de Bibliotecas Escolares (RBE) e do Plano Nacional de Leitura
2027 (PNL2027), em parceria com a Microsoft, a Associação Portuguesa de
Professores de Inglês (APPI) e a Rádio Zig Zag. O concurso implica a conceção e
desenvolvimento de recursos digitais áudio e/ ou vídeo que consistam na produção
colaborativa de uma história original ou no reconto de histórias já existentes,
por exemplo, contos, fábulas, parábolas, mitos ou lendas.
Vale a pena ouvir a história contada pelos nossos meninos. Clique no
link abaixo

PROJETO “O MUNDO DOS DINOSSAUROS” - JI n.º1/
Sala Branca

Atividades do J.I. da EB nº1 - 2.º período

Este foi um projeto que se iniciou por vontade de um grupo de crianças e foi
estruturado por elas – o que queremos fazer; como vamos fazer; o que

Conjunto de atividades realizadas pelos alunos da nossa escola EB1/JI N2 do
Lavradio. Passando pelo Carnaval até ao Ioga, motricidades e idas ao Parque.

precisamos. A educadora esteve presente como elemento facilitador de
determinadas situações, como estimulante e desencadeadora de questões e
aprendizagens. O projeto teve diversas fases e decorreu ao longo de todo o

Para mais detalhes consulte link abaixo:

2º período, sem que as crianças perdessem o interesse e motivação, ganhando
mais “adeptos” à medida que se desenvolvia. Para além das aprendizagens
proporcionadas pelo mesmo, é de valorizar o nível de envolvimento, empenho e
autonomia do grupo que iniciou o projeto.

Perspetiva Cónica & Cartazes dos Afetos

Composição geométrica & geométrica abstrata

Trabalhos de perspetiva cónica do espaço com aproveitamento de um recorte de

Criação de uma composição geométrica com base em 10 traçados geométricos,

revista e Cartazes elaborados pelos alunos a partir de recorte e colagem de
revistas. O slogan pode ser imaginado antes da pesquisa das imagens ou
posteriormente. Uns são referentes ao dia 11 de fevereiro— Dia dos Afetos e
outros ao dia 14 de fevereiro — Dia dos Namorados. Estes foram executados em

através da pintura das áreas de construção dos traçados, utilizando cores
quentes (figuras não poligonais), cores frias (figuras poligonais) e cores
neutras (polígonos regulares). Trabalho desenvolvidos pelas turmas A, B, C e
D do 7.º ano.

grupos de dois alunos ou individualmente, coordenados pela professora Maria
José Ildefonso.

Criação de uma composição geométrica abstrata “Um dia da minha vida”.
Elaboração de um texto explicativo desse dia vivido, expondo sentimentos e
emoções experienciadas. Levantamento fotográfico do local. Trabalho
desenvolvido pelas turmas C,D, E e G, do 9º ano, coordenadoes pelo professor
Luís Martins.

INICIATIVA SOLIDÁRIA DO 8.º G

Em iniciativa coordenada pela docente Ana Gonçalves a turma G do 8º ano aceitou um
desafio para a realização de uma montra gastronómica que contasse com alguns pratos
tipicamente franceses, tais como crepes, visto que se trata de uma receita de fácil
execução. Interessados na ideia (aliás, contextualizada na atividade “línguas com
sabor” prevista no P.A.A.), os alunos quiseram apresentar também outras iguarias e
realizar uma banca de vendas, à semelhança do que tem sido feito por outras turmas. Os
alunos deram voz à proposta de canalizar as receitas da iniciativa para a ajuda à
concretização da proposta vencedora do Orçamento Participativo bem como na melhoria das
condições da loja solidária “Shop Alvarinho”. Com muito empenho de todos, especialmente
dos alunos da turma e não só, dos seus familiares a iniciativa foi bem sucedida! Assim
sendo, a todos, em nome da Escola, um graaaaande obrigada ao empenho e sacrifício
destes alunos e seus familiares que subiram, deste modo, o patamar da simples crítica
ao que está mal, para o patamar das “mãos à obra”! Páscoa feliz para todos!
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