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Dia do diploma
Um dos grandes momentos do AEAmares
No dia 11 de outubro decorreu a entrega de diplomas aos nossos alunos - Prémios Desportivos,
Quadro de Mérito, de Excelência, Desportivo e Mérito Humano...
Parabéns a toda a comunidade educativa que faz acontecer, que promove o sucesso, que cria
todo este brilho. Parabéns a todos os nossos jovens homenageados esta noite.
Muitos sucessos futuros e sejam MUITO felizes!
Um agradecimento especial à Farmácia do Mercado e à Câmara Municipal de Amares, cuja colaboração contribuiu para este momento.

Voleibol
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Voleibol AE Amares

O Voleibol de Amares viveu momentos de grande animação, logo no Dia do Diploma,
com a cerimónia de entrega de prémios aos campeões da CLDE Braga, título que foi
conquistado por todas as nossas equipas: Infantis, Iniciados e Juvenis.
Para além de ter sido um momento muito gratificante para os nossos jovens e dedicados
atletas, o evento permitiu ainda sublinhar o enorme contributo do Município, ao garantir
os transportes no final dos treinos e para as competições, e o gentil apoio dos nossos
parceiros de longa data: Intermarché de Amares, Farmácia do Mercado e Gráfica Santa
Luzia.
E foi logo no dia seguinte que as várias equipas do Voleibol de Amares (conjuntos de
infantis, iniciados e cadetes do AE de Amares e de juvenis e juniores da AAAESA/
Amares Volei) se juntaram para realizar um torneio informal destinado a assinalar
o arranque da época 2019/20. Foi uma tarde de muito Voleibol e animação que reforçou
a articulação existente entre a oferta desportiva do Agrupamento, no âmbito do Desporto
Escolar, e a do clube, ao nível federado.

Torneio de Voleibol do Ensino Básico - 8º e 9º anos.

O Agrupamento de Escolas de Amares realizou na Escola Secundária o Torneio de Voleibol do Ensino Básico - 8º e 9º anos.
Participaram 10 equipas mistas do 8º ano, num total de 52 alunos, e 4 equipas mistas
do 9º ano, num total de 33 alunos.
Foram realizados vários jogos, conforme o calendário, de forma a apurar os vencedores
por ano letivo. O evento realizou-se num ambiente de boa disposição e desportivismo,
onde os alunos mostraram as suas qualidades desportivas e de arbitragem, aplicando
os conteúdos abordados nas aulas de Educação Física. Esta atividade teve como principais objetivos proporcionar aos alunos vivências específicas da modalidade, incutir o
gosto pela atividade física, enraizando a cultura desportiva como forma de criar hábitos
de vida saudável e ainda captar alunos para os grupos/equipas de Voleibol do Desporto
Escolar do agrupamento.
A classificação do torneio do 8º ano foi a seguinte: em 1º lugar a turma do 8ºA2 (capitão
Tiago); em 2º lugar o 8ºG1 (capitão Carla); em 3º lugar o 8ºE1 (Capitão Gonçalo); em 4º
lugar 8ºF (capitão Diogo); e em 5º lugar 8º G2 (capitão Nelson).
No torneio do 9º ano e CEF a classificação foi a seguinte: em 1º lugar a turma do 9ºG,
em 2º lugar o 9ºC, em 3º lugar o 9ºE e no 4º lugar o 9ºF.
O Agrupamento de Escolas de Amares aproveita esta oportunidade para agradecer o
empenho e prestação de todos os participantes e responsáveis logísticos (direção, pro-

Outubro, mês das Bibliotecas...

… e as mães vieram contar histórias.
As mães Adélia Leite, mãe do Dinis Costa e Vanessa Cardoso, mãe da Bruna Rodrigues (alunos do Pré-escolar no CE de Caldelas), estiveram na nossa biblioteca
a contar a história "A que sabe a Lua", de Michael Grejniec, tendo trazido um magnífico cenário para ajudar na história. O cavalete de suporte ao cenário foi oferecido à biblioteca. Muito curiosas, as crianças estiveram com muita atenção ao desenrolar desta encantadora história onde a inreajuda e a cooperação entre as personagens está presente. As mães cativaram, desde o início, as crianças, com a
forma meiga, carinhosa e deliciosa como a contaram. A empatia foi imediata pois
sendo duas mães foram ao encontro da mensagem da história, ou seja, a interajuda e a cooperação entre elas: juntos conseguimos e somos mais fortes! Excelente
iniciativa de promoção da leitura.

A Marlene Sofia, mãe do Afonso Pedro Silva, aluno da professora Helena Magalhães, do Centro Escolar Dom Gualdim Pais, esteve na nossa biblioteca a ler a história O senhor do seu nariz, do livro O senhor do seu nariz e outras histórias, de
Álvaro Magalhães, com Ilustrações de João Fazenda. Um livro do Plano Nacional
de Leitura recomendado para o 3º ano de escolaridade, destinado à leitura autónoma. Com muita vivacidade e de forma expressiva a mãe Marlene leu muito bem
(usando a entoação adequada, dicção perfeita e fazendo as pausas, olhando para
os alunos) a história aos nossos meninos e meninas que se foram prendendo à
história à medida que a mesma ia avançando. A história de um rapaz condenado a
carregar desde a nascença um nariz do tamanho de um chouriço e que, aos poucos, transforma a sua desgraça em graça. Muito atentos, interessados e curiosos
com o desenrolar da história, os alunos comportaram-se muito bem, participando
ativamente nesta sessão de leitura em voz alta. Uma história cativante, divertida,
com fantásticas ilustrações de cores garridas e com vocabulário adequado à faixa
etária a que se destina. Parabéns, mãe Marlene! Adoramos.

Diana Oliveira, mãe da Ema Vieira, aluna da professora Elisabete Carvalho, do 2º
ano, do Centro Escolar Dom Gualdim Pais, esteve na nossa biblioteca a contar várias histórias. Acompanhada de uma mala cheia de livros/histórias e adereços: um
penico, uns boxers, uma dentadura, uns óculos à avozinha …. a mãe Diana leu e/
ou contou histórias, aos nossos meninos e meninas de forma muito expressiva,
emotiva, e cativante conferindo às mesmas uma maior vivacidade e dinamismo a
que nos habituou. Foram várias as histórias com mensagens importantes tais como a coleção Daisy: Daisy Eat Your Peas; The Wonky Donkey. Os alunos gostaram muito e queriam mais histórias. Estiveram muito atentos, curiosos e participaram ativamente. Foi, sem dúvida, uma excelente, magnífica sessão de promoção da leitura. Parabéns e obrigada, mãe Diana!

A Liliana, mãe do Duarte, aluno da educadora Paula Barbosa do Centro
Escolar do Vale do Homem - Rendufe, esteve na nossa biblioteca a contar a história “Abraços e Beijinhos,” de Christophe Loupy, traduzido por
Inês Ramalhete e com belíssimas ilustrações de Eve Tharlet. Livro do
Plano Nacional de Leitura (PNL), recomendado para Educação PréEscolar, destinado a leitura em voz alta. Acompanhada dos animais que
fazem parte desta maravilhosa história, a mãe Liliana leu a história aos
nossos meninos e meninas de forma muito expressiva conferindo à
mesma uma maior vivacidade e dinamismo pois foram surgindo as personagens como o cavalo, o porco, a borboleta, o coelho… Em cima da
mesa encontravam-se todos os protagonistas da história que fizeram as
delícias das nossas crianças que os puderam ver de perto e pegar neles.
Conto de animais que sentem como os homens, esta é uma obra admirável que tem como principal ingrediente os afetos e/ou as emoções. As
ilustrações prendem a atenção do pequeno leitor, recriam com expressividade os animais da história e as emoções que sentem. Parabéns,

Sabemos que o interesse e o entusiasmo que os pais demonstram pelas leituras
influenciam a atitude dos filhos perante os livros e a leitura.
A mãe do Tomás, um menino da sala 2 do pré-escolar do CE de Ferreiros, escolheu um livro muito interessante, carregado de significados, para ler aos meninos.
“O Palhaço que não conseguia fazer rir” conta a história de um palhaço que não
consegue fazer rir uma criança. Mas depois de várias peripécias e com a preciosa
ajuda dos amigos, o palhaço Galhofas e a criança voltam a sorrir.
Num ambiente recheado de alegrias e de vários encantamentos, as crianças ouviram, com atenção, a beleza das palavras ditas. Mais um pequeno passo para se
formarem leitores, neste Mês Internacional das Bibliotecas Escolares.

A educadora Rosa Sousa, membro da equipa das Bibliotecas Escolares, contou
aos meninos e meninas do Pré-escolar, a história “O coelhinho Afonso”, de Luísa
Ducla Soares, magnificamente ilustrado por Danuta Wojciechowska. Livro do Plano Nacional de Leitura recomendado para Educação Pré-Escolar. Muito expressiva
e dinâmica, cativou, desde o primeiro minuto, as crianças sempre ávidas de histórias. Com um encantador cenário (como podemos observar nas fotografias) que
ela própria produziu, iniciou a contagem desta belíssima história. No reconto da
história, fez várias perguntas às quais os “nossos” meninos e meninas responderam com muito entusiasmo, participando de forma ativa e expressiva. Familiarizadas com a presença da educadora Rosa, as crianças comportaram-se com naturalidade mas muito atentos e interessados
O Coelhinho Afonso é muito bonito e pequenino. Quer brincar com os outros animais e apresenta-se a todos para que brinquem com ele. Fala com o peixe, com o
pássaro, com a cobra, o macaco… mas nenhum sabe brincar com ele. Como vai
ele resolver o seu problema de solidão? Recomendamos. Parabéns, educadora
Rosa.

A professora Helena Barbosa (ALAREC), esteve na biblioteca do Centro Escolar
do Vale do Cávado - Lago, a ler histórias, no âmbito do Mês Internacional da Biblioteca Escolar, aos meninos e meninas do Pré-escolar e do 1º Ciclo. Começou com
a leitura do conto “O trajo novo do Grão-Duque”, do livro Contos de Andresen, ao
3º e 4º anos. Leu e contou a história “O macaco do rabo cortado” (PNL), de António Torrado (que os alunos escolheram entre mais três hipóteses) aos alunos do
1º e 2º anos. A fabulosa história do macaco de rabo cortado que anda de local em
local a arranjar confusão! Um excelente livro com histórias divertidíssimas! As crianças adoram este livro, um excelente incentivo à leitura!
Para o Pré-escolar, a professora Helena escolheu “A formiga horripilante”, de Liz
Pichon, um livro Ler+ (PNL), muito colorido, com maravilhosas ilustrações, muito
divertidas e a história funciona como um bom ponto de partida para a exploração
da diversidade biológica dos insetos, e os seus mecanismos de proteção, como a
camuflagem. Livro recomendado para Educação Pré-Escolar, destinado a leitura
em voz alta.

E desta feita a educadora Rosa Sousa contou aos meninos e meninas do Préescolar do CE de Lago, a história “A lagartinha muito comilona”, de Eric Carle, escritor e ilustrador, um livro do Plano Nacional de Leitura recomendado para Educação Pré-Escolar. Muito atentos mas ativos, as crianças estavam maravilhadas
pela forma como a Educadora Rosa adaptou a história, introduzindo novos alimentos e alimentos da estação em que nos encontramos, como por exemplo, os dióspiros. Sempre muito expressiva e empreendedora, a educadora deu “vida” à história que ia sendo construída neste magnífico cenário.
Familiarizadas com a presença da educadora Rosa, as crianças comportaram-se
com serenidade mas muito interessados e curiosos. A edição desta obra em português representa um marco no panorama editorial, uma vez que apresenta aos
mais novos um dos clássicos contemporâneos, com o design inovador e as brilhantes ilustrações que têm o cunho inconfundível de Eric Carle. Recomendamos.
Parabéns, educadora Rosa.

Encontro com os livros … em Ferreiros!
No âmbito das comemorações do Mês Internacional da Biblioteca Escolar, a biblioteca proporcionou aos alunos um inesquecível encontro com os livros. Assim, as
crianças poderam conhecer livros diferentes, com formatos pouco comuns, como
o livro inclinado ou o livro-objeto (livro-relógio, livro-espelho,…). Em cada momento dedicado ao livro e à leitura, rapidamente se instala uma pura magia e a imaginação senta-se ao lado de cada criança!
No CE de Ferreiros, neste dia, os mais pequeninos ouviram e participaram na história intitulada “Era uma vez um cão”, de Adélia Carvalho.
Com os mais crescidos, fizemos uma breve viagem ilustrada pela história do livro,
desde os primeiros documentos gravados em tabuinhas de argila, passando pelo
papiro, pelo pergaminho, até ao papel e ao livro impresso.
Múltiplos são os caminhos rumo ao conhecimento e aos saberes!

A professora Paula Martins, do Centro Escolar do Vale do Homem - Rendufe, esteve na nossa biblioteca, a dramatizar a história “O Grufalão” (PNL), de Julia Donaldson, traduzido por Maria da Fé Peres com maravilhosas ilustrações de Axel
Scheffler. Uma história engenhosa e matreira que arranca risadas ao leitor, O Grufalão é ao mesmo tempo elegante e divertido, simples na sua execução, já que joga habilmente com os medos de uma criança e, em seguida, mostra que até mesmo o mais ameaçador dos monstros nem sempre é tão assustador como parece.
O Grufalão é já um clássico infantil e um fenómeno editorial. Num ambiente repleto de divertimento, de sorrisos, alegria e encantamento, os alunos ouviram com
muita atenção a dramatização desta divertida história. Parabéns, professora Paula
por esta excelente iniciativa de promoção da leitura. Adoramos!

A atriz/animadora de histórias, Inácia Cruz, esteve nas bibliotecas dos Centros Escolares de Bouro, Caldelas, G. Pais, Lago e Rendufe a fazer a animação das obras “Gaspar,
o traquinas e as duas meninas” de Linda Rodrigues, com ilustrações de Tânia Silva, aos
nossos meninos e meninas do Pré-escolar, 1º e 2º anos e “O homem da nuvem escura” (PNL), de Inês Vinagre com maravilhosas ilustrações de Sebastião Peixoto, aos meninos e meninas do 3º e 4º anos. Com um ritmo e energia impressionantes, Inácia Cruz,
envolveu, de forma aleatória, alunos, professores e assistentes operacionais na dramatização, conquistando as crianças do princípio ao fim da história, motivando-as para a leitura, criando divertidos momentos entusiásticos e interativos, onde alunos, professores e
assistentes se transformaram em verdadeiros atores. Inácia trouxe a magia aos alunos
levando-os numa viagem onde encontramos reis, dragões, bruxas e outras personagens
incríveis. Todas as crianças, vibraram com esta brilhante sessão de animação, participando de forma efusiva e divertindo-se muito. Foram várias as gargalhadas que Inácia
“arrancou” dos alunos, dos professores e assistentes operacionais.

No âmbito da comemoração do Dia Nacional da Biblioteca Escolar, recebemos, no
dia 29 de outubro, na Biblioteca da EB2/3, o fabuloso grupo Rodamoinho que encantou meninos e meninas do 5º ano. Foi um encontro marcado pela alegria e magia das histórias, pela beleza e musicalidade das palavras.
Todos ficaram rendidos ao talento e sensibilidade da Renata e do Fabiano que nos
conduziram para lugares mágicos onde reina a paz, a compreensão e o BELO!
E assim foi, neste momento, cientes de que, com encontros assim, chegamos um
pouco mais aos leitores, em prol de mais e melhor leitura.

Evocar Sá de Miranda.
No MIBE (Mês Internacional da Biblioteca Escolar) e na semana em que vai ser entregue o prémio do Prémio Literário Sá de Miranda ao poeta Nuno Júdice, os nossos alunos do 9° D homenagearam o poeta de Amares pintando um painel, sob orientação do pintor Alberto Péssimo.
Esta oficina desenvolveu-se no âmbito do Projeto ParAmares a Leitura. Os alunos
envolveram-se com empenho nas tarefas e no final aplaudiram o trabalho realizado.

O Escritor David Machado esteve nas bibliotecas da ESA e da EB2,3 a conversar
com os nossos alunos, em mais um momento para assinalar o MIBE (Mês Internacional da Biblioteca Escolar). A iniciativa, enquadrada no Projeto ParAmares a Leitura, permitiu analisar o conteúdo de diversas obras do escritor, explicar o processo criativo da escrita e dialogar à volta das personagens e das histórias.
Duas sessões bem animadas, produtivas e participadas, com envolvimento e muitas questões dos alunos.

Semana da alimentação

A semana da alimentação foi comemorada em todas as bibliotecas dos Centros Escolares de Amares com várias atividades das quais destacamos a “dramatização” do livro
"Nutristórias", da nutricionista Catarina Malheiro, uma história alusiva ao consumo de
fruta e hortícolas. Nesta dramatização participaram as professoras bibliotecárias Maria
da Luz e Anabela Vilela e a nutricionista Marina Rodrigues que desempenharam as personagens da avozinha e das netas, respetivamente. Pretendia-se sensibilizar as crianças para a importância da ingestão de frutas e hortícolas, dois grandes grupos da nova
roda dos alimentos. Muito atentos e interessados, alguns alunos também participaram
como atores/protagonistas desta excelente história, ao ensinar os outros meninos a fazer uma sopa com brócolos, cenoura, alho francês, couve-flor, nabo, entre outros.

No dia 18 de Outubro, os alunos das turmas 6ºC, 6ºD e 6ºF estiveram na Universidade do Minho, numa visita de estudo, a fim de participarem nas seguintes atividades:


“Pediu Ciência?!..." consistiu num conjunto de atividades experimentais onde os discentes foram convidados a participar de uma forma ativa e lúdica.



“Alimentos, Nutrientes & Calorias” foi o tema subjacente a estas atividades,
onde se pretendeu sensibilizar para a importância vital de uma alimentação
equilibrada. Desvendaram-se os diferentes nutrientes, constituintes dos alimentos, e convidaram-se os participantes a calcular o valor calórico de alguns alimentos. Esta atividade enquadrou-se na comemoração da Semana da
Alimentação tendo por base a área das Ciências, concretamente da Biologia
Alimentar e da Matemática.



“Olhos para que vos quero: a evolução do sistema visual” incidiu particularmente na importância da ótica. Exemplificou-se alguns aspetos da formação
de imagens no olho humano a partir de informação com diferentes frequências. A atividade foi acompanhada de experiências de ótica.

Os discentes participaram com empenho e interesse em todas as atividades propostas e gostaram muito da experiência.

SeMente Vital 5

Curso Profissional de Técnico de Turismo

Decorreu em Amares, mais uma iniciativa "SeMente Vital 5 – Cuidar para colher" da responsabilidade da UCC de Amares com o apoio do Município, do Agrupamento de Escolas, da União de Freguesias de Amares e Figueiredo, entre outros, como forma de assinalar o Dia Mundial da Saúde Mental.
Da parte da manhã, a iniciativa decorreu na sala de Reuniões do Centro de Saúde de
Amares e consistiu numa oficina cujo tema central foi “Promovendo a Saúde Mental…
Prevenindo o Suicídio…”. Da parte da tarde, os trabalhos decorreram no Auditório Conde Ferreira em Amares, e contaram com dois painéis que abordaram o tema da Promoção/Reabilitação da Saúde Mental; Prevenção do Suicídio; Pósvenção; Cobertura Responsável dos Media no Suicídio.
O serviço de receção, atendimento, secretariado e coffee break foi da responsabilidade
da turma do 11º E - Curso Profissional de Técnico de Turismo da ESAmares. Mais
um trabalho prático de parceria entre as diversas instituições da comunidade e a escola,
onde os alunos praticam as aprendizagens adquiridas em sala de aula. Bem-dispostos e
muito profissionais foi assim que se mantiveram ao longo de todo o evento.
Também assistiram ao evento os alunos do 10G - Curso Profissional de Técnico de Turismo - que se apresentaram, também, com boa postura e interesse nas matérias ali debatidas. Parabéns a todos pelo bom desempenho!

TODOS SOMOS FLORESTA

Educação Moral e Religiosa Católica

Quisemos este ano na disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica do ensino secundário refletir, com os alunos, sobre os Povos Indígenas no contexto amazónico. Os 235 Povos Indígenas que vivem só
no Brasil representam cerca de um milhão de pessoas. Portanto, ao falarmos, hoje, da Amazónia e do clima é pertinente termos presente as
crianças, mulheres e homens que vivem para proteger a natureza. É
oportuno, neste momento, termos consciência de que Todos

So-

mos Floresta porque a Floresta somos NÓS.

Visitas de estudo

“Corpo Humano - a Ciência da Vida"
Grande entusiasmo dos alunos de 9.º ano, do Agrupamento de Escolas de Amares, na visita de estudo, no âmbito da disciplina de Ciências Naturais, à Exposição
"Corpo Humano - a Ciência da Vida". Fantástico(s)!!!

Tour em Inglês por Braga Barroca e não só!
Alguns dos nossos alunos (os interessados) do 11º ano tiveram a oportunidade de
participar, gratuitamente, numa visita guiada por Braga barroca. Esta atividade interdisciplinar pretendeu proporcionar o contacto com monumentos barrocos e outros aspetos culturais da cidade de Braga, ao mesmo tempo que os alunos testavam as competências de compreensão do oral/expressão oral na língua inglesa,
fora do contexto da sala de aula.
Parabéns a todos os participantes, porque “O caminho faz-se caminhando”!

Erasmus+

“The Power of Maths”,
Foi no âmbito do projeto Erasmus+ “The Power of Maths”, que as escolas Secundária e EB2,3 do Agrupamento de Escolas de Amares receberam um grupo de 20
alunos e 12 professores vindos de Itália, Polónia, Lituânia e Turquia que estiveram a desenvolver um conjunto de atividades educativas relacionadas com a matemática, robótica e multimédia, bem como atividades turísticas e culturais na cidade e na região.
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