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CE Ferreiros

Nos Centros Escolares...
Cantar Os Reis

CE Gualdim Pais

CE Caldelas

Vale do Homem

Carnaval

Contando estórias

A educadora Rosa Sousa, utilizando o magnífico cenário que ela mesma produziu, adaptou a história dos três porquinhos e criou/contou uma nova história que os alunos do Pré-escolar adoraram.
Como sempre, estiveram muito atentos e participativos. A “nova” história dos Três Porquinhos começa assim: os três porquinhos viviam na floresta mas não estavam satisfeitos, pois viviam sozinhos e tinham frio e fome. Queriam ir viver para a povoação. Então puseram-se a caminho e após
terem caminhado durante 5 minutos viram uma casa muito bem construída, com lareira, robusta
mas muito confortável (o porquinho mais velho estava encantado e prometera a si mesmo que era
este género de casa que ele queria fazer para si). ... e a história continuou com a entrada de mais
personagens das histórias tradicionais ... uma magnífica história de histórias!

Ana Pires Rocha, nutricionista e mãe das gêmeas Ana e Beatriz da educadora Palmira Guimarães
(sala 2), esteve na biblioteca do Centro Escolar do Vale do Cávado – Lago a contar uma história sobre a alimentação saudável. Partindo da apresentação das personagens: o João Comilão, o Agostinho Magrinho, o Veloso Guloso e o Alberto Esperto, que ela mesma criou, a mãe Ana, muito bemdisposta e dinâmica, contou as vivências destas personagens, da sua alimentação, das consequências da forma como se alimentavam e alguns conselhos como a melhorar. Ofereceu a todas as crianças uma brochura com informações importantes, intitulada Comer um pouco de todos os alimentos: para que cresças forte e sadio, para que possas brincar e para que possas aprender. Mais uma
excelente sessão de promoção da leitura e de articulação curricular.

Alunos e professores dos Centros Escolares de D. Gualdim Pais, Caldelas, Ferreiros e Rendufe assistiram a um momento único com a presença do escritor e apicultor Paulo Santos que esclareceu,
com mestria, a animadíssima e curiosa plateia sobre a importância das abelhas nas nossas vidas e
no planeta. Cuscas é uma abelhinha que visita vários monumentos portugueses. Essas viagens
são descritas em livros, os quais foram dados a conhecer previamente aos alunos. Tal como as flores, também os livros estão cheios de pólen. Compete-nos a nós retirá-lo. Como? Lendo-os! No
final, os alunos observaram uma colónia de abelhas e ficaram a saber que as abelhas são nossas
amigas! Ainda tiveram tempo para provarem e saborearem uma tosta de mel. Uma atividade muito
pedagógica, didática, interdisciplinar e interativa.

A educadora Isabel desenvolveu, com muita criatividade e de forma lúdico-pedagógica bastante assertiva, uma atividade baseada no livro O Monstro das Cores, de Anna Llenas, para as três salas do
pré-escolar. Através das cores e de outros objetos/recursos, foi explicado às crianças o significado
de estar triste, estar alegre, ter medo, estar calmo e sentir raiva. No final, as crianças lá conseguiram arrumar todas essas emoções e guardá-las no seu devido lugar. Como se torna tão necessário
este exercício de conhecimento, identificação e, sobretudo, de compreensão das emoções para que
as crianças saibam lidar com os seus sentimentos! Antes de terminar a sessão, a educadora Isabel
sugeriu que as crianças, em sala de aula, pintassem o monstro de acordo com a emoção sentida,
por cada um, no momento. Parabéns pela excelente iniciativa em prol da motivação para a leitura,
do conhecimento das emoções e do desenvolvimento dos afetos.

EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA

DIREITOS HUMANOS: Palestra sobre Bullying e Cyberbullying
Em articulação/parceria com a GNR – Escola Segura (Destacamento da Póvoa de Lanhoso) realizou-se, na sala multimédia da Escola Secundária de Amares, uma palestra
junto da comunidade escolar com o objetivo de alertar para a necessidade de prevenir
comportamentos violentos (físicos e psicológicos) como o bullying e da exposição dos
dados pessoais e perigos inerentes ao uso das novas tecnologias de comunicação cyberbullying. À palestra assistiram as turmas do 11E (CPTT- Curso Profissional Turismo), o 11D (CPTGEI - Curso Profissional Informática) e a turma de CEF de Restauração e Bar, num total de 57 alunos e três professoras acompanhantes.
A atividade ocorreu no âmbito do desenvolvimento da componente curricular da cidadania na escola, concretamente no domínio das situações de risco. Os agentes destacados
organizaram uma apresentação elucidativa das causas e dos efeitos socioafetivos, e jurídicos, do bullying e do cyberbullying, originando uma dinâmica muito interessante entre
os presentes.

CIDADANIA AMBIENTAL: Reflorestar o Mezio – Gerês
Foi no turno da manhã que oitenta e oito alunos do 2º ciclo (5.º D, E, F, H; 6.º B) e sete
docentes participaram na atividade pedagógica, na reflorestação de uma área ardida do
Mezio (numa sensibilização para a problemática dos incêndios e as ameaças à biodiversidade), a qual representou o culminar de uma articulação desenvolvida entre várias disciplinas no âmbito do desenvolvimento dos domínios de Cidadania e Desenvolvimento,
mormente do Desenvolvimento Sustentável, da Educação Ambiental e do Risco.
Chegados ao local (Mezio), os alunos foram acolhidos pela Dr.ª Cristina Machado da Divisão de Cogestão de Áreas Protegidas do Instituto da Conservação da Natureza e das
Florestas, IP, que, numa breve sessão, contextualizou a atividade a realizar, enfatizando
a ação negativa dos incêndios na ameaça à biodiversidade em geral e do Parque Nacional da Peneda Gerês, em particular.
De seguida, com o apoio e acompanhamento de elementos da divisão florestal dos Arcos
de Valdevez, os alunos foram encaminhados para o local de reflorestação, realizando um
pequeno trilho pedestre, através de uma área do bosque de folhosas original que escapou ao incêndio.
Os alunos estavam entusiasmados e tiveram um comportamento exemplar em todas as
situações. Estiveram sempre muitíssimo empenhados, cumprindo na íntegra e de imediato as orientações transmitidas pelos referidos técnicos e lamentando não ter conseguido
plantar todas as árvores, dado que estavam condicionados por horários a cumprir.
Consideramos que esta atividade cumpriu plenamente os objetivos previstos.

DIREITOS HUMANOS: Violência em meio escolar
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, a segunda Sessão/Ação de sensibilização junto da comunidade escolar com o objetivo de alertar para a necessidade de prevenir comportamentos violentos, como o
bullying; desta feita para as turmas A, B, e G do 7º ano, num total de 64 alunos e quatro
docentes acompanhantes.
A atividade decorreu no âmbito do desenvolvimento da componente curricular da cidadania na escola, concretamente na educação dos direitos humanos.
O agente Hugo Gonçalves abordou as problemáticas do bullying e do cyberbullying e as
suas diversas formas de coação, os efeitos do bullying sobre a vítima, as características
dos agressores e das vítimas, identificou tipos de comportamento violentos e situações
de conflito nas escolas, assim como formas de defesa da vítima e legislação de suporte
à denúncia de violência escolar. Alertou-se ainda para a necessidade de atenção aos sinais de isolamento, e outros que indiciam, normalmente, a vítima.

O Fiel Amigo!
Em parceria com a NortDog – Academia Canina de Braga, realizaram-se na EB 2/3 duas
sessões de sensibilização para os cuidados de saúde e bem-estar animal e demonstrações de habilidades (treino e obediência) com cães.
O responsável da NortDog, Sr Fernando Vilaça, com o seu fiel amigo Anúbis, um flat coated retriever, acompanhado da D. Conceição com um casal de Pastores brancos suíços, e da treinadora Diana Ferreira com a sua cadela Fly, proporcionaram aos 190 alunos, 11 docentes e 4 assistentes operacionais presentes, verdadeiros momentos de
aprendizagem e de júbilo. Explicaram-se os cuidados de higiene (pelo, orelhas), saúde
(banho e vacinas – desparasitação externa e interna) e alimentação (tipos e cuidados) a
ter com os cães, de forma prática e interativas, o que muito cativou os presentes, levando mesmo a muitos «suspiros» da audiência mais pequena.
Para além dos aspetos relacionados com os cuidados de saúde e bem-estar animal, as
demonstrações musicadas de habilidades (treino e obediência), com a cadela Fly, levaram os alunos ao rubro. A alegria destes continuou ainda nos momentos de interação
proporcionados com os animais nos espaços exteriores.

VISITAS DE ESTUDO

Os alunos do 5º ano visitaram o Mercado Abastecedor de Braga durante o primeiro
e segundo períodos no âmbito do Programa "5 ao Dia". Realizaram várias atividades e foram sensibilizados para o consumo frequente de frutas, legumes e alimentos saudáveis. Todos os alunos participaram com muito interesse e empenho.

Os alunos do 2º ano do Curso de Educação e Formação de Serviço de Bar e Restauração realizaram uma visita ao Hotel Meliã, no âmbito da disciplina de Serviço e
Restauração, da responsabilidade do formador Fernando.
Esta visita a um dos espaços hoteleiros mais seletos e conceituados da cidade de
Braga proporcionou, aos alunos, um momento único. Potenciou o conhecimento in
loco de algumas das temáticas abordadas em sala de aula. Após uma passagem
mais demorada pelo restaurante daquela unidade hoteleira, onde puderam apreciar
o serviço de buffet de pequeno-almoço, os alunos acompanhados pelo formador e
pela professora de Inglês, puderam ainda conhecer os diversos espaços do hotel,
desde os quartos, passando pelas salas de eventos até à zona de lazer (piscina e
spa).

EM INGLÊS

"Teens love greens"
9 year, class E students have been talking about healthy diets and also learning
vocabulary related to it.
In order to stimulate learning and creativity we've got this idea!!
How about upgrading the salads served at the canteen?
Everybody got really excited about and involved in it! We went to the canteen, put the
aprons on and had loads of fun while preparing these salads.
On Wednesday, the 11th, the students that usually eat at the canteen were surprised with
different salads and sauces!
The word is out that it was a success!!!"

Cooking at the canteen – Part II
9 year, class G students have also been talking about healthy diets and learning
vocabulary related to it.
This time we’ve decided that desserts served at the canteen, could use some of the students’ imagination too.
On Wednesday morning, at 8h30, we “occupied” the canteen and baked four cakes,
being one of them a Vegan cake.
Once again, the students that usually eat at the canteen were surprised with a variety of
flavours and tastes!
The cakes vanished in thin air!!!"

CELEBRANDO O AMOR

Na semana de São Valentim, os alunos dos 5º e 6º anos recortaram, pintaram, decoraram e escreveram belíssimas mensagens em português e inglês, que dedicaram à família, aos amigos, aos seus amores e até aos professores!!!
Nesta atividade estiveram envolvidos todos os docentes de Inglês, tendo como
objetivo levar os alunos a reconhecerem/compararem realidades interculturais distintas (reconhecerem elementos constitutivos da sua própria cultura e da cultura
de língua estrangeira; reconhecerem aspetos culturais de países de expressão inglesa).

DESPORTO ESCOLAR

AEAmares em destaque na Viana Volley Cup 2019
A entrada em competições oficiais dos nossos Infantis, Iniciados e Cadetes teve lugar na
edição 2019 da Viana Volei Cup, torneio que assume cada vez maior relevo no panorama do Voleibol nacional.
Esta iniciativa, realizada na cidade de Viana de Castelo entre os dias 26 e 29 de dezembro, contou com a presença de mais de 1200 atletas em representação de 24 clubes, (66
equipas de Portugal e da Galiza).
Em termos desportivos, as equipas tiveram oportunidade de colocar em prática os novos
esquemas táticos, havendo a destacar o facto de os Iniciados terem vencido todos os
jogos realizados... é obra ;)
Para além dos conjuntos de Infantis, Iniciados e Cadetes, o Voleibol do AE de Amares
contribuiu com o 22 árbitr@s para o sucesso do evento.
Como vem sendo hábito, para além do grande empenho de todos, o grupo evidenciou
grande espírito de cooperação, camaradagem, entreajuda e cumpriu escrupulosamente
todas as regras definidas. É caso para dizer... OS JOVENS DE AMARES SÃO MESMO
ESPECIAIS!!! PARABÉNS A TOD@S!!!
Para finalizar, deixamos aqui o agradecimento à direção do Agrupamento pois só com o
seu apoio no pagamento do transporte foi possível aos nossos jovens representarem
Amares naquele que é considerado o maior torneio de Natal ao nível da formação.

Jornadas de Iniciados, Juvenis e Torneio de Minis/Infantis
Os voleibolistas Juvenis do AE de Amares também entraram em campo no dia 25 de janeiro para cumprirem a primeira jornada de um quadro competitivo que, se tudo correr
como esperado, conduzirá à participação em mais um Campeonato Regional do Desporto Escolar.
Os dois encontros realizados, com a ES Sá de Miranda e com a ES Carlos Amarante,
foram interessantes e logramos alcançar a vitória em ambos com relativa facilidade. Perante estes resultados, a motivação para encarar os vários desafios que se colocam aos
juvenis, entre os quais o apuramento para o Campeonato Mundial do Desporto Escolar
que se realizará no Brasil, é ainda maior!

RTP2 dá cobertura a
título conquistado
pelo Voleibol do AE
Amares
O programa "Desporto 2", da RTP 2, passou no sábado (15 de fevereiro) uma reportagem sobre os Campeonatos Nacionais do Desporto Escolar que decorreram em Setúbal
no mês de junho de 2019, evento no qual a nossa equipa de iniciados esteve em destaque.
Aproveitamos para deixar aqui os parabéns aos nossos campeões e para enviar um
abraço aos nossos adversários e amigos da Guarda, na esperança de que este momento se repita mais vezes, independentemente do resultado final.

BIBLIOTECA ESCOLAR

Exposição SHOÁ
Não esquecer, para não repetir!
Concebida e disponibilizada pelo Yad Vashem, Autoridade Nacional para a memória e
Educação do Holocausto, de Jerusalém, Israel, esta exposição esteve patente na ESA
entre os dias 27 de janeiro e 10 de fevereiro.
Não esquecer, para não repetir!

Tomás Bandeira na Biblioteca
O jovem autor, médico e ativista esteve hoje na Biblioteca apresentando o seu livro Zahra (inspirado na sua presença nos campos de refugiados saraus da Argélia) e à conversa
com os nossos alunos acerca das suas ações de voluntariado e solidariedade em diferentes países (Argélia, México, Grécia, Moçambique, Brasil...).Um momento forte de partilha e reflexão sobre diferentes situações que a todos interpelam e que mantiveram a
atenção de todos os presentes.
Obrigado Tomás!

Erasmus+ Key-Action 2

A Escola Secundária de Amares, representada por duas docentes do Grupo de Inglês,
esteve na Universidade de Múrcia, onde participou no lançamento do projeto AROSE"Advancing and Reassessing Oral Skills for English”.
Este projeto internacional no âmbito do programa Erasmus+, Key-Action 2, tem como
objetivo fundamental o desenvolvimento e a avaliação da proficiência oral dos alunos em
Inglês, uma vez que é nos países do Sul da Europa que os alunos evidenciam menor domínio nestas competências.
São países participantes neste projeto a Espanha, país anfitrião, a Itália, a Turquia e Portugal, que integra também a Casa do Professor (Braga).
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