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Receção aos alunos

PROJETO "CONTA COMIGO"

EB23
O primeiro dia deste projeto de apadrinhamento de alunos do 5º ano por colegas do 7º
ano foi um sucesso! O feed-back dado pelos pais e encarregados de educação faz-nos
saber que estamos no caminho certo!
O dia teve início com a formação dada aos alunos de 7º ano e entrega dos respetivos
crachás. Depois foi a apresentação dos "padrinhos" aos seus apadrinhados, os alunos do
5º ano.

Voleibol Amares

No dia 17 de setembro, uma comitiva de atletas do Projeto de Formação Desportiva
"Voleibol Amares", do Agrupamento de Escolas de Amares, esteve presente na receção
aos alunos e famílias dos 6º e 7º anos.
Antes da sua chegada, decoramos o espaço com o nosso material promocional de modo
a destacar o desporto do Agrupamento e os nossos patrocinadores (Intermarché de
Amares, Farmácia do Mercado e Gráfica Santa Luzia).
De seguida, os nossos fantásticos jovens, para além de promoverem o Voleibol do
Desporto Escolar, divulgaram a oferta das outras modalidades e mostraram que no
nosso projeto não se aprende apenas a jogar bem.
Na realidade, a forma como comunicaram com as turmas foi tão envolvente e
competente que chegaram mesmo a ser aplaudidos. IMPECÁVEL!!!!
Agora resta aguardar pelo início dos treinos para acolhermos os novos elementos da
nossa "família do Voleibol".

Simulacros de incêndio e terramoto
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Dia da alimentação

Inserido na Semana da Alimentação, o Centro Escolar Gualdim Pais, contratou o grupo,
"Lanterna Mágica", que apresentou a peça de Teatro "O mundo dos legumes". Todos os
alunos deste Centro participaram com muito entusiasmo e grande recetividade. Esta
atividade realizou-se cumprindo as indicações da DGS.
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No Centro Escolar de Bouro, ao longo da semana da alimentação, os alunos

da turma 3º/4ºB CEB realizaram várias atividades. Estes trabalhos foram realizados em
articulação nas diversas disciplinas com o tema “Alimentação saudável”.
Iniciamos, em oferta complementar, com a leitura da história “A menina que não gostava
de fruta”. Dialogamos muito sobre ela.
Na aula de estudo do meio, a professora explicou a importância de cada grupo da roda
dos alimentos para a nossa saúde. Também visualizamos um PowerPoint com o tema
“Alimentos de todas as cores”. Gostamos muito e aprendemos coisas novas.
Aprendemos que para termos saúde é preciso comermos alimentos de três tipos:
alimentos que nos fornecem energia, alimentos que nos ajudam a crescer e alimentos
que nos protegem de doenças.
Em Educação para a Cidadania abordamos a saúde, o desperdício alimentar e a fome
no mundo.
Em expressões, recortamos e colamos alimentos num prato de cartão, para elaborar
uma refeição completa, saudável e muito colorida. Também desenhamos e pintamos os
frutos da história e colocamo-los no painel que realizamos na Semana da Alimentação.
Assim, não esqueceremos que deveremos ter uma alimentação saudável e equilibrada.
Como a música tem o poder de tornar tudo mais engraçado e divertido ainda
aprendemos uma canção dos alimentos.
Em matemática resolvemos vários problemas relacionados com o tema.
Ainda confecionamos gelatina e, com ela, fizemos gomas sem açúcar. Foi uma atividade
divertida e saborosa!
À nossa escola veio, para a comemoração desta semana, o grupo de teatro “Lanterna
Mágica” com a peça de teatro “O mundo dos legumes”. Foi muito engraçado e
interessante. Fartamo-nos de rir e de recordar o que as professoras insistiram em nos
transmitir durante a semana inteira.
Com a professora bibliotecária também realizamos, em grupo, um quizz sobre este tema.
Foi bastante emocionante, pois todos queríamos ser vencedores.
Este trabalho foi importante e útil para todos nós. Aprendemos a importância de ter uma
alimentação equilibrada para vivermos com saúde, energia e alegria.
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No Centro Escolar de Vale do Homem, as crianças do pré-escolar e 1º ciclo realizaram,
em contexto de sala, atividades relacionadas com a alimentação saudável, com o
propósito de incutir nas crianças a necessidade de fazer uma boa alimentação, evitando
os alimentos prejudiciais à nossa saúde.
As crianças e os alunos do Centro Escolar participaram na atividade “Vamos todos para
a cozinha” resultando daí trabalhos muito interessantes.
Foram expostos trabalhos relacionados com a alimentação na Biblioteca, fomentando a
articulação com os intervenientes educativos.
Todos os alunos colaboraram na construção da roda dos alimentos de grandes
dimensões, trazendo os elementos necessários para a sua construção. Esta roda foi
exposta na entrada do Centro Escolar.

Dia da Música no JI de Caldelas

Halloween
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No Centro Escolar de Vale do Cávado, as crianças vieram vestidas para festejar o
Halloween na escola e fazerem algumas "diabruras e travessuras", o que muito os
animou. Assistiram a um conto no polivalente e desfilaram os seus trajes. Nas salas de
aula, para além do trabalho quotidiano, viram filmes e powerpoints alusivos ao tema.
Fizeram trabalhos de expressão plástica onde a "bruxa" foi a figura central.
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Também no Centro Escolar de Caldelas os alunos de 3.º e 4.º ano decoraram abóboras
e na disciplina de Inglês construíram sapatos de bruxas, reutilizando materiais.
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No Centro Escolar de Vale do Homem, o Halloween foi festejado com grande
entusiasmo. As crianças vieram vestidas com fantasias alusivas ao tema e fizeram a sua
festa “assustadora”.
Foram expostos trabalhos alusivos a este dia (sapatos de Halloween), no âmbito da
disciplina de inglês.
O dia terminou com a exposição de abóboras, na entrada do Centro Escolar.
Os alunos e as suas famílias estão de parabéns pelos excelentes trabalhos realizados.
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Uma vez mais, a celebração de Halloween foi feita com brilhantismo no Centro Escolar
de Bouro. No âmbito da disciplina de Inglês, o 3.° e 4.° anos foram desafiados pela
professora Mónia Pereira para, em conjunto com a sua família, construírem um sapato de
bruxa. Os trabalhos produzidos excederam todas as expetativas pela criatividade e
imaginação que revelaram. Tal como já vem sendo hábito com as abóboras de
Halloween, também os nossos assustadores sapatos ganharam o direito a serem
exibidos na pousada de Santa Maria de Bouro, onde ninguém lhes ficou indiferente.
Muito obrigada a todos os alunos e famílias que participaram de forma tão empenhada!
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A magia de Halloween invadiu o Centro Escolar Gualdim Pais, todos os alunos vieram
com fantasias e o dia decorreu de forma bastante animada. Além dos trabalhos diversos
feitos em contexto de sala de aula, foi comemorado também com uma exposição de
sapatos de bruxa, dinamizada pelas professoras da disciplina de inglês no 1.º ciclo, das
turmas de 3.° e 4° anos, no âmbito da abordagem temática da mencionada festividade.
Para o efeito, foi lançado o desafio aos encarregados de educação de colaborarem na
construção de um sapato de bruxa com materiais recicláveis e reutilizáveis onde fossem
tidos em conta aspetos estéticos de criatividade e originalidade. O resultado final foi
incrível devido à exímia colaboração das famílias dos nossos alunos, cujo empenho e
criatividade excederam todas as expetativas. Muito obrigada a todos!

E na Escola Secundária de Amares, o Haloween foi assim...

ESA

S. Martinho
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No Centro Escolar de Vale do Cávado e com uma bela tarde de verão de S. Martinho,
organizamos algumas atividades na sala de aula relacionadas com o tema, tais como,
pinturas, canções e construção de cartuchos.
Da parte da tarde, fizeram-se duas fogueiras nas quais se assaram uma parte das
castanhas (uma parte foi assada nos fornos da escola). Cantaram-se canções enquanto
as chamas ardiam e se sentia o estalar das castanhas e do sal. Depois de prontas, as
crianças saborearam as castanhas acompanhadas de um sumo refrescante. No final, e
como já é habitual, as crianças saltaram a fogueira e enfarruscaram-se todas. Foi uma
tarde divertida e de um convívio saudável!
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No Centro Escolar de Caldelas, os alunos do pré-escolar e 1.º Ciclo realizaram
embalagens para as castanhas através da reutilização de pacotes de leite e outros
materiais que foram revestidos e pintados.
Os alunos realizaram ainda coreografias e cantaram músicas alusivas à festividade.
No final da atividade, acendeu-se uma fogueira para onde foram atiradas algumas
castanhas que foram degustadas por todos.

Centro
Escolar
de
Ferreiros
No Centro Escolar de Ferreiros o dia de S. Martinho foi assinalado pelas crianças
comendo castanhas e cantando, a aproveitar o sol de um verdadeiro dia de verão de S.
Martinho.
Os trabalhos feitos pelos alunos e alusivos a esta data foram expostos no espaço
comum.
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O Centro Escolar Vale do Homem comemorou o S. Martinho com a realização de um
magusto. As castanhas foram assadas no fogareiro pelas mãos de uma assadora de
castanhas.
Neste dia de festa, as crianças degustaram as saborosas castanhas, beberam um sumo,
cantaram canções e levaram para casa as cestas das castanhas que, com muito
empenho, fizeram com a ajuda das suas professoras.
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No Centro Escolar Gualdim Pais comemorou-se o Dia de São Martinho em dois
momentos. De manhã duas peças de teatro, "O rato do monte e o rato do moinho" e "
Maria Castanha e os seus cinco sentidos". De tarde, todos os alunos se reuniram no
recreio para o Magusto e cantaram-se canções temáticas. Todos os alunos deste Centro
participaram com muito entusiasmo e grande recetividade. Estas atividades realizaramse cumprindo sempre as indicações da DGS.

Dia Nacional do Pijama
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O dia 22 de Novembro de 2021, em que também se celebra o “Dia da Convenção
Internacional dos Direitos da Criança, foi um dia educativo e solidário concretizado pelas
crianças do Jardim de Infância do Centro Escolar de Vale do Cávado, com o objetivo de
sensibilizar a comunidade: “Direito de uma criança crescer numa Família”.
Obrigada a todos as famílias pela boa cooperação na entrega dos mealheiros bem
recheados. Houve hora do conto e animação.
Da parte da tarde, os alunos do 1º ano participaram na hora do conto "As palavras
Esquecidas".

Dia Mundial da Filosofia

ESA
Para assinalar o Dia Mundial da Filosofia esteve patente, no átrio da Biblioteca, uma
exposição sobre teorias da conspiração. Os trabalhos apresentados foram realizados
pelos alunos inseridos na atividade “Sei que não vou por aí!”, em articulação curricular
com a Biblioteca da Escola, no âmbito das literacias dos média e da informação. A
comunidade escolar manifestou muito interesse por esta iniciativa.

Projetos

SPO
O Serviço de Psicologia e Orientação do nosso Agrupamento participou no evento
“Encontros da Psicologia”, promovido pela Câmara Municipal de Amares, no dia 17 de
novembro. Este encontro foi uma sessão técnica, entre os vários Psicólogos a exercerem
funções no concelho. Tratou-se de uma sessão de partilha dos projetos desenvolvidos
pelas várias entidades, na área da Psicologia, de forma a desenvolver-se um trabalho
colaborativo.

“Nós propomos”

Decorreu na Escola Secundária de Amares, a apresentação do projeto “Nós Propomos”
dinamizado pelo gupo de Geografia.
Como preletor convidado, esteve presente o representante do Instituto Geográfico e
Ordenamento do Território (IGOT), o professor Ricardo Coscurão. Também esteve
presente uma representante da autarquia local, a Dra. Cidália Antunes.
Participaram as turmas de geografia A e C, do ensino secundário e do Curso Profissional
Técnico de Turismo, do 12ºano.
O projeto tem como objetivo identificar problemas/carências na sua área de residência,
apresentando propostas de solução para os mesmos.
Na consecução do projeto, os alunos podem recorrer às entidades locais, à comunidade
envolvente e instituições da freguesia/concelho, que eles considerem importantes no
auxilio e resolução das respetivas problemáticas.
No final, os vários projetos serão apresentados no encontro anual que irá decorrer no dia
9 de Maio, no IGOT.

Erasmus + ASAP

“ASAP - Avoid Stress. Achieve Purpose"

Os alunos da turma E do 8.º ano que integram projeto Erasmus+ “ASAP - Avoid Stress.
Achieve Purpose", no âmbito da promoção da saúde e bem-estar, realizaram um
encontro virtual, no dia 16 de dezembro, com os alunos das escolas parceiras da
Polónia, Itália e Espanha dada a impossibilidade de visita física. Foram desenvolvidas
diversas atividades, em que o tema central foi o Bem-estar, utilizando a língua inglesa e
aplicações digitais como ferramentas comunicativas e de trabalho.

Arose

No dia 09 de setembro de 2021, os participantes dos países envolvidos no projeto
AROSE reuniram-se novamente online, dadas as restrições em vigor para as
deslocações ao estrangeiro, por causa da CoViD19. Os parceiros reuniram-se para
apresentação dos trabalhos no âmbito do projeto até à data (IO1 e IO3) e preparar as
metas e tarefas do IO4+IO5.
A equipa portuguesa, representada por três professoras de Inglês da Escola Secundária
de Amares, tem trabalhado afincadamente nestas metas e objetivos – desenvolvimento e
avaliação da oralidade no Inglês – até porque elas estão inequivocamente contempladas
nas Aprendizagens Essenciais da disciplina, e de acordo com o Perfil dos Alunos à
Saída da Escolaridade Obrigatória.
Idealmente, pretendemos envolver a comunidade municipal neste projeto que ambiciona
desenvolver as competências oralizantes do Inglês nos alunos, nos Encarregados de
Educação, nos parceiros e comunidade em geral.
Continuamos a trabalhar arduamente para a concretização, em breve, de uma
plataforma digital de uso aberto, elaborada pelo Departamento de Tecnologias da
Informação e Comunicação da Universidade de Múrcia, e que contará com os
contributos efetivos de todas as escolas e instituições educativas dos países
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