
 

Resoluções de Ano Novo! 
(…) 

Para você, desejo todas as cores desta vida. Todas as alegrias 

que puder sorrir, todas as músicas que puder emocionar. 

Para você neste novo ano, desejo que os amigos sejam mais 

cúmplices, que sua família esteja mais unida, que sua vida seja 

mais bem vivida. 

Gostaria de lhe desejar tantas coisas. Mas nada seria 

suficiente para repassar o que realmente desejo a você. 

Então, desejo apenas que você tenha muitos desejos. Desejos 

grandes e que eles possam te mover a cada minuto, rumo à 

sua felicidade!” 

Carlos Drummond de Andrade  

 

 

PROGRAMA EDUCATIVO DE INCLUSÃO E 
FLEXIBILIDADE CURRICULAR* 

Dia 6 de dezembro, decorreu, no Auditório Municipal de Gondomar, a 

cerimónia de entrega de prémios aos alunos(as) que se distinguiram no 

Torneio de Jogos Romanos de Tabuleiro que teve lugar no ano letivo 

anterior.  

“O acervo lúdico do Centurium - composto por quatro jogos - estimula 

a intersecção de diversas disciplinas porque a gamificação é um  

estímulo ao imaginário das crianças. 

A curiosidade em relação ao passado é o vetor para a 

introdução de conceitos e conhecimentos de todas as 

disciplinas do seu currículo, como por exemplo, de 

Matemática, História, Geografia, Artes, Ciências, Inglês, 

Português, Educação Física, Física e Química, Música, TIC, 

Biologia, entre ouras. É, assim, um denominador comum, 

eficaz e atrativo”. 
 

O AESB esteve representado por um entusiasta grupo de alunos que de forma lúdica, mas 

comprometida, conquistaram várias distinções. 

*mais informações em https://www.centurium.pt/ 
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NATAL SOLIDÁRIO 
As dificuldades no acesso aos alimentos decorrentes de 

situações de carência socioeconómica são um dos problemas 

onde a intervenção na área da ação social é premente.  

No AESB, moveram-se vontades e com o apoio dos 

voluntários do GAAF, todos colaboramos na recolha de 

alimentos que serão entregues, através das Conferências 

Vicentinas de Fânzeres, a algumas famílias mais carenciadas 

da freguesia. 

 

 

 

Também os “nossos amigos de quatro patas” não ficaram 

esquecidos… 

A turma do 8ºA participou ativamente na recolha de mantas, 

brinquedos e alimentos que serão entregues à Associação Viva 

Animal de Rio Tinto. 

 

PROGRAMA ESCOLAS PELOS DIREITOS DA CRIANÇA 

O AESB apresentou, no início do presente ano letivo, uma candidatura à 

UNICEF Portugal, manifestando o interesse em aderir ao programa Escolas 

pelos Direitos da Criança. Após duas docentes participarem numa ação de 

formação e submeterem o Plano de Ação que integra atividades no âmbito   

da promoção dos direitos da criança (todas as turmas de 3º e 4º anos), a UNICEF Portugal 

reconheceu a adesão do Agrupamento ao programa. 

Com esta iniciativa, acreditamos contribuir para a construção de uma escola defensora e protetora 

para todas as crianças, onde todos os seus direitos estão garantidos e tornarmos a abordagem pelos 

direitos da criança uma prática diária. - É nossa missão permitir que as crianças cresçam e se tornem 

cidadãos responsáveis e ativos, quer na comunidade local quer a nível global. 

  https://www.unicef.pt/o-que-fazemos/o-nosso-trabalho-em-portugal/educacao-pelos-direitos-da-crianca/  
 

ENTREGA DOS REGISTOS DE 
AVALIAÇÃO 

Nos dias 19 e 20 de dezembro 

decorrerão as reuniões para 

entrega dos registos de 

avaliação, de acordo com o 

calendário anexo 

 

Dia 19 – 18:30h – Todas as turmas de 2º CICLO + 7ºA e 7ºC 

Dia 20 – 18:30h – Todas as restantes turmas de 3º CICLO 

Dia 20 – PRÉ-ESCOLAR e 1º CICLO – Entre as 15h e as 17h 

                  

 

   REGRESSO ÀS AULAS: 3 de janeiro 2023        
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