
 

 

DE VOLTA ÀS AULAS… 
 
Estamos juntos a iniciar uma nova viagem, a dar o nosso 

melhor, a garantir o sucesso de cada um dos nossos 

projetos, acreditando que só assim fará sentido estar na 

educação. 

A Direção 

 

 

NOVOS PROJETOS! 
 
Em articulação com a Câmara Municipal 

de Gondomar, no âmbito do plano de 

atividades da Divisão de Prospetiva 

Educativa, o AESB aderiu aos seguintes 

projetos: 

HYPATIAMAT – dirigido às turmas de 2º  

e 3ºanos - é uma plataforma online com inúmeras aplicações interativas que pretendem cimentar a 

construção do conhecimento em matemática (na construção do sistema de numeração, sentido do 

número e operações, estratégias de cálculo mental, desenvolvimento do sentido espacial…) e para 

o desenvolvimento de capacidades transversais como o raciocínio lógico e a resolução de 

problemas.  

APRENDER, FAZENDO (Robótica) – dirigido às turmas de 3º e 4º anos – Com o objetivo de promover 

as competências CTEAM nos/as alunos/as do concelho, esta iniciativa pretende abordar as 

temáticas da robótica e programação, atualmente essenciais no desenvolvimento das crianças e 

adolescentes.  

VALORES À VISTA – aderiram os JIs de Bela Vista, Montezelo e Stª Bárbara – baseado num 

trabalho de cultura de valores e técnicas de treino de competências, que pretende incentivar a 

reflexão, a formação e a intervenção ativa na sociedade. O recurso a vídeos de animação elaborados 

por escolas superiores de animação e cinema, sempre relacionados com a palavra a trabalhar, é um 

dos atrativos para que as crianças aguardem ansiosas a chegada de mais uma sessão deste projeto. 
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EU PENSO, NÓS DECIDIMOS! – ASSEMBLEIA DE CRIANÇAS – participação da turma 4ºD – Participar 

na vida da sua cidade é construírem o futuro!...O objetivo deste projeto era desafiar os/as mais 

novos/as, escutar ativamente as suas opiniões e ideias, apoiando o seu desenvolvimento enquanto 

cidadãos/cidadãs.  

 

PLANO DE INOVAÇÃO 

O Plano de Inovação do Agrupamento de Escolas de Stª Bárbara, aprovado em reunião de 

Conselho Geral de 2 de fevereiro, entrará em vigor no próximo ano letivo.  

É um documento estratégico que se encontra 

devidamente articulado com o Projeto 

Educativo e o Programa TEIP e visa a 

construção de uma escola inclusiva, focada na 

qualidade do sucesso de todos e de cada um 

dos alunos que a frequentam.   

Procura constituir-se como um plano curricular abrangente e diversificado que utiliza de forma 

sustentada, articulada e planeada os recursos existentes, valorizando os processos e não só os 

resultados.   O Plano de Inovação Pedagógica do AESB abrangerá os 1º e 2º ciclos do ensino básico.                                         

(Plano de Inovação) 

 

MOCHILA.COM.NET - Orientados por professores, 

os nossos jovens jornalistas têm a missão de 

divulgar iniciativas da comunidade educativa. 

 
 

 

 

Para assinalar esta época de folia, nos JI e EB1 do AESB, estão 

programadas atividades para o dia 17 de fevereiro: exposições, 

desfiles, concursos de máscaras… Como habitualmente, contaremos 

com o apoio das Associações de Pais. 
  

PLANO ESTRATÉGICO DE MELHORIA 
 

 

O Plano Estratégico do AESB/2022-2023 é um 

instrumento de avaliação e transparência. 

Decorrente das conclusões apresentadas no 

Relatório de Autoavaliação, foi traçado um plano  

de ação, que agora se divulga, e que se espera 

contribuir para continuar a melhorar os níveis dos 

serviços prestados. (Plano Estratégico) 

 

https://aefanzeres.pt/wp-content/uploads/2023/02/PI-AESB.pdf
https://jornalescolar606.wixsite.com/mochila-com-net
https://aefanzeres.pt/wp-content/uploads/2023/02/PLANO-ESTRATEGICODE-MELHORIA-1.pdf

