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Natal
Momentos e espaços...
do cheiro a canela, a mel e a sobremesas da infância
das luzes a aquecer o coração e a fazer sorrir os olhares
do retorno à infância, nos risos das crianças e jovens, nos alentos da alma
dos embrulhos ofertados em abraços ou com fitas coloridas
do aconchego da família, da vontade de permanecer
do nascimento, da esperança renovada
de maior partilha, de solidariedade mais desprendida.
NATAL, época dos sentires, da celebração e renovação de grandes valores...
Que vivam o Natal do coração, que sejam momentos de partilha e autenticidade.
De paz e harmonia. De descanso, também, após um ano tão intenso de trabalho e experiências.
Que se faça Natal em cada um de vós e no seio dos que vos são queridos!
Que o novo ano nasça carregado de esperança e vontade de renovar e continuar.
Gratos por tudo o que nos deram!
O melhor do mundo para cada um de vós,

DECORAÇÕES DE NATAL

CE de Bouro

CE de

CE D. Gualdim Pais

CE de Ferreiros

CE do Vale do Cávado

CE do Vale do Homem
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FESTEJANDO O NATAL...

...no Centro Escolar de Caldelas
Com uma mostra das realizações dos alunos do pré-escolar, com envolvimento parental em danças e coreografia alusiva ao nascimento, canções, declamação de
um poema. Não faltou a tradição na decoração das mesas e no almoço típico do
Natal com sobremesas variadas, alusivas à época.

...no Centro Escolar de Ferreiros
Com a decoração dos espaços da escola e a vinda da companhia de teatro Mala d´
Arte com a peça "A fábrica de Chocolate" e ainda a ida ao espetáculo a Matosinhos assistir ao "Peter Pan no gelo".

DATAS ASSINALADAS

Centenário de Sophia
Sophia de Mello Breyner Andresen (6 de novembro 1919 – 6 de novembro de 2019)
A Escola Secundária de Amares comemorou o 100º aniversário do nascimento de SOPHIA DE MELLO BREYNER ANDERSEN realizando uma Oficina de Pintura, sob a orientação do pintor Alberto Péssimo, de que resultou um painel que imortalizará a escritora numa sala da nossa escola, e a leitura do poema Fundo do Mar em todas as salas
dos Centros Escolares do nosso agrupamento de escolas.

Instante(s)
Uma coletânea de textos dos nossos alunos. A edição e os textos têm Sophia, e a
sua obra, como figura inspiradora.

Dia da Filosofia

Enquadrada nas comemorações do Dia Mundial da Filosofia, os professores deste grupo
disciplinar promoveram uma conferência subordinada ao tema Astrofilosofia, no Salão
Nobre dos Bombeiros Voluntários de Amares, a que assistiram os alunos matriculados
na disciplina. O palestrante foi o professor José Prudêncio, licenciado em Filosofia pela
Faculdade de Filosofia de Braga da UCP e mestre em Estudos Culturais pela Universidade de Bath em Inglaterra.

SER CIDADÃO

Sessão informativa

Cidadania e Desenvolvimento

Em articulação/parceria com a GNR – Escola Segura (Destacamento da Póvoa de Lanhoso) realizou-se, na sala de convívio dos alunos/refeitório da Escola Básica de Amares, uma Sessão/Ação de sensibilização junto da comunidade escolar com o objetivo de
alertar para a necessidade de prevenir comportamentos violentos, como o bullying. Nesta sessão, estiveram presentes os alunos das C, D, E, F de 7º ano, sendo que em fevereiro existirá uma segunda sessão para os alunos das restantes turmas desse ano de
escolaridade.
A atividade decorreu no âmbito do desenvolvimento da componente curricular da cidadania na escola, concretamente na educação dos direitos humanos e na procura da materialização dos direitos de todos, ou seja, da construção da cidadania, uma vez que a violência escolar (do indivíduo, grupo ou classe) deve ser entendida como todo o ato que
impede, em sentido amplo, o desenvolvimento pleno das pessoas nela presentes.

Direitos da criança

No âmbito do 30.º aniversário da Convenção sobre os Direitos da Criança, a turma do
11C, de Línguas e Humanidades, do AEamares, participou no Sarau Solidário "Juntos
pelos Direitos de TODAS as Crianças", no Multiusos de Fafe, organizado pela CPCJ
de Braga.

Valoriza - um sarau e um livro

O Polivalente da Escola Secundária de Amares acolheu um Sarau dedicado ao tema
“Incluir e Valorizar por Amar(es)” inserido na Comemoração do Dia Internacional da
Pessoa com Deficiência”. A organização deste sarau esteve a cargo de três alunos do
12ºano do Curso Profissional Técnico de Apoio Psicossocial, enquadrada na temática
das suas Provas de Aptidão Profissional, e dos professores do Ensino Especial.
Posteriormente, também nas instalações da ESA, foi apresentado o livro solidário "O Pinto às riscas - colorindo a diferença!", com a presença do autor e da ilustradora.

Idosos na BE de Caldelas

No âmbito da comemoração do Dia da Terceira Idade, os professores do Centro Escolar
de Caldelas dinamizaram, na biblioteca, uma atividade com os Idosos do Lar de Sequeiros. Os idosos leram textos alusivos ao tema da condição de idoso, foram apresentadas
lengalengas pela turma B e entoadas canções alusivas à alimentação e à família pelos
meninos do pré-escolar. A escola ofereceu um pequeno lanche aos idosos. Viveram-se
momentos muito emotivos, de carinho, empatia e partilha. Os Idosos do Lar de Sequeiros
e os professores do Centro Escolar de Caldelas estão de parabéns pela realização desta
bela iniciativa.

CENTROS ESCOLARES

CE de Ferreiros

CE do Vale do Cávado

CE de G. Pais

Ainda sobre as bruxinhas….
Foi um momento muito divertido
aquele que os alunos do 4º E, o Martim, a Lara, o Vítor e o Francisco protagonizaram na biblioteca do Centro
Escolar de Ferreiros. Autonomamente, este grupo de alunos preparou a
encenação da história “Vassoura mágica”, de Luísa Ducla Soares, e apresentou-a aos seus coleguinhas do pré
-escolar que se deliciaram com as engraçadas peripécias das primas bruxas. Uma história que representa a
união entre as famílias, como brilhantemente recordou o Vítor no final da
atuação.

S. Martinho

No CE D. Gualdim Pais comemorámos o S. Martinho com uma bonita e animada peça
de Teatro “A fada preguiçosa” apresentada pelas turmas A e B do 3º ano.
As coroas alusivas à data foram confecionadas pelos encarregados de educação, empenhados em colaborar. Posteriormente, e em contexto de sala de aula, todos os alunos
realizaram pesquisas e trabalhos sobre o tema.

Dia do pijama

O CE do Vale do Cávado assinalou o
Dia Nacional do Pijama. Este é um dia
educativo e solidário promovido por
crianças que ajudam outras crianças.

A educadora Rosa Sousa, contou aos meninos e meninas do Pré-escolar, a belíssima “História do Pijama”, de Mundos de Vida, magnificamente ilustrado por Yara
Kono. Criou um maravilhoso cenário: uma cama em ponto pequeno, mesinha de
cabeceira decorada, quadros nas paredes, pijamas, brinquedos, mantas …. Num
ambiente de encantamento, as crianças participaram ativamente de forma expressiva e com muito entusiasmo. Familiarizadas com a presença da educadora Rosa,
as crianças sentiram-se muito à vontade mas muito atentos e interessados. Escrita
para pequenos e grandes, “Todos de Pijama” é uma história sobre a felicidade.
Uma história que nos lembra que uma criança tem direito a crescer numa família.
Este livro é uma reedição da primeira história da Coleção.

Teatralização da história a "Carochinha"

O grupo do 2º ano de escolaridade, ensaiado pela Coordenadora do Centro Escolar de
Caldelas, professora Paula Barbosa, na disciplina de Oferta Complementar, dramatizou
a história da "Carochinha", do livro Seleção de Contos Populares Portugueses, de Adolfo
Coelho. Muito bem ensaiados, os alunos representaram magnificamente as suas personagens, com imenso “profissionalismo”, muito concentrados e responsáveis.
Livro de leitura obrigatória para o 2º ano, os contos apresentados neste livro – História
da Carochinha, O rabo do gato, O pinto borrachudo e O príncipe com orelhas de burro –
fazem parte da cultura popular portuguesa. De uma forma lúdica, as crianças aprendem
muito com as personagens destas histórias.

E se a Terra tremesse...

Sendo muito importante o desenvolvimento de uma Cultura de Segurança desde cedo Educação Pré-Escolar - promovemos um exercício de prevenção de risco sísmico.
Foi projetado o filme "Quando a terra treme" na Biblioteca Escolar e, porque "a criança
tem cem linguagens", as nossas crianças representaram as personagens do filme, através da modelagem com plasticina.

BIBLIOTECAS ESCOLARES

Este ano, os temas dos trabalhos apresentados na Exposição
da Semana da Ciência, no âmbito da disciplina de Ciências
Naturais, foram as Células e as Infeções Sexualmente Transmissíveis.

Tendo como base a história “João e o pé de
feijão”, as crianças do pré-escolar do CE Bouro fizeram a experiência da germinação de
feijões: cada criança pôs algodão humedecido
num copo de iogurte e aí colocaram o feijão

Saber ouvir… e interpretar os silêncios

Mais uma excelente atividade dinamizada pela Educadora Elvira direcionada para "o grupo dos 5 anos”: a partir da leitura da história “O coelho que sabia ouvir”, de Cori Doerrfeld, as crianças foram desafiadas, através de um jogo, a pensar no significado das palavras e das imagens do livro. Quisemos, assim, promover não só o gosto pelos livros e
pela leitura, mas também levar os alunos a refletir na importância de saberem ouvir, de
prestarem atenção às palavras e aos silêncios dos outros. Afinal, era só disso que o Tito
precisava para voltar a ser feliz! Nestes dias barulhentos que correm, faz todo o sentido
incutir nas crianças o poder do silêncio.

Encontro com o autor

Álvaro Pecegueiro, autor e ilustrador da obra
infantil "O Natal do Lobo Pepe", esteve na nossa escola acompanhado da educadora Ana, para apresentar o seu livro. Enquanto o autor desenhava, a educadora Ana contava a história de
um bondoso lobo que vivia na Serra do Gerês.
Foram momentos vividos com muita curiosidade
e alegria, onde as palavras iam sendo ilustradas
através do fino e preciso traço do lápis.
Antes da sessão de autógrafos, um grupo de
alunos do 4º E partilhou com os colegas o reconto da história, brilhantemente, escrito em
verso.

Pais na biblioteca...

…em G. Pais
Os pais do Artur, aluno do 2º ano turma G, da professora Elisabete Carvalho, estiveram na “nossa” biblioteca, a contar a história «De onde vêm as Bruxas?» à turma do Artur e às crianças da sala 3, da
educadora Albina Oliveira. Vestidos a preceito, os pais do Artur e o Artur juntos, contaram esta maravilhosa história satisfazendo a sedenta curiosidade dos alunos que estiveram, como já é hábito, muito
atentos e interessados.

VISITAS DE ESTUDO
Geografia e História em Braga

No âmbito das disciplinas de Geografia e História, realizou-se uma visita de estudo ao Bom Jesus do Monte, Sameiro, ao Museu de Arqueologia D. Diogo de Sousa, e às Termas Romanas do
Alto da Cividade- Braga. O público-alvo desta atividade foram os alunos do 7.º ano de escolaridade.
A iniciativa proporcionou uma nova situação de aprendizagem pelo recurso a estratégias mais
práticas, logo, uma abordagem diferente e lúdica de vários conteúdos dos programas curriculares de Geografia e de História. O contacto e a valorização do património natural e histórico local
português, e a promoção e a harmonização entre o processo de ensino e a sociabilização foram
objetivos alcançados.

Urjalândia
A Urjalândia é um projeto que visa mostrar as práticas de sustentabilidade, com a
envolvência das comunidades em atividades ambientais. Os habitantes de Vilela,
Seramil e Paredes Secas reutilizaram materiais, como garrafas de plástico, caixas
de ovos, caixas de cartão, esferovite, copos de plásticos usados, restos de madeira, cápsulas de café, latas de bebidas, garrafas de vidro, copos de iogurte, embalagens de leite entre outros, para a criação de decorações. Na inauguração do espaço Urjalândia a Circular, que se localiza no antigo edifício da escola primária de Seramil, O AEAmares fez-se representar com um belo teatro intitulado "Os três porquinhos aprendem uma lição", e protagonizado pela turma G do 2º ano, do Centro
Escolar D. Gualdim Pais.

DESPORTO ESCOLAR

Foi uma tarde muito animada onde se juntaram no pavilhão polidesportivo da Escola Secundária de Amares todas as equipas de Voleibol que integram o Clube do Desporto Escolar:
·
Infantis femininas;
·
Infantis masculinos;
·
Iniciadas femininas;
·
Iniciados masculinos;
·
Juvenis femininas;
·
Juvenis masculinos.
Neste momento de confraternização, foi promovido um torneio "partilhado" em que nas
equipas foram "misturad@s" jogadores e jogadoras das mais variadas idades para que
todos ficassem a conhecer-se melhor e pudessem ajudar e ser ajudados pel@s colegas.
Seguidamente realizaram-se jogos formais entre os grupos presentes e, para terminar,
foi tirada a fotografia de família que será utilizada nos calendários do Voleibol do DEAEA.

Jovens árbitros do Voleibol do AEA

Já se realizou a habitual ação de formação de árbitros de Voleibol, em que participaram
os jogadores da equipa de infantis masculinos e das equipas femininas, tendo estado
presentes 27 alun@s que assim deram os primeiros passos numa área onde a nossa
escola se tem distinguido.
A prová-lo estão as inúmeras competições de nível Regional, Nacional e até Internacional para as quais é solicitada a colaboração dos nossos árbitros e ainda os agradecimentos formais e prémios com que PFDVA tem sido distinguido neste âmbito.
O Projeto de Formação "Voleibol Amares" agradece ao João Paulo Correia pela competência colocada na orientação da Formação e aproveita para dar os parabéns aos
"novos" árbitros pelo empenho demonstrado na sessão.
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