
 

 

 FELIZ PÁSCOA 
 
Aproxima-se o final do 2º período… 

Entre 3 e 14 de abril, todos teremos direito a uma 

merecida pausa. Professores e alunos precisam de se 

“voltar a equilibrar”, de renovar energias e relaxar. 

Espera-nos o 3º período… um último esforço, novos 

compromissos, novas responsabilidades. 

 
                                                                        A Direção                                                                                                                                                                                                        

 

PARABÉNS! 
No dia 3 de março, na cerimónia de entrega dos PRÉMIOS 

DE EXCELÊNCIA MUNICIPAL, muitos dos alunos do 

Agrupamento receberam distinções pela excelência do 

desempenho académico. O Agrupamento foi distinguido 

com o PRÉMIO DE RECONHECIMENTO CÍVICO, pelas ações 

de solidariedade, partilha e de entreajuda realizadas pelos 

nossos alunos e professores, no âmbito do “Gabinete de 
 

 

 

Apoio ao Aluno e à Família – GAAF”. - Estes prémios têm como objetivo 

reconhecer o mérito e incentivar o desempenho escolar, numa assumida 

cultura de valorização da excelência, enquanto instrumento preponderante 

para o desenvolvimento económico, cultural e social dos jovens e da 

sociedade em geral.  

CONCURSO NACIONAL DE LEITURA - na fase concelhia que decorreu nos dias 27 e 28 de fevereiro, 

participaram seis alunos dos 1º, 2º e 3º ciclos. As alunas Leonor Pinto (2º ciclo) e Joana Sousa (3º 

ciclo) foram apuradas para a fase interconcelhia que decorrerá no dia 26 de abril, em Matosinhos. 

Ainda a nível da leitura, no concurso promovido pela AJUDARIS ("Histórias da Ajudaris em Voz 

Alta”), participaram quarenta alunos. - Maria Matos Monteiro, da turma 4ºD da Escola Básica de 

Montezelo, ficou em 1º lugar na modalidade “Eleição do Júri” e Bernardo Leitão, da turma 2ºA da 

Escola Básica de Alvarinha, alcançou o 1º lugar na modalidade “Seguidores e amigos da Ajudaris no 

Facebook”, ambos na faixa etária crianças”. 
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PROVÉRBIOS VAMOS DAR A VOLTA AO TEXTO (Direção Geral da Educação) 

As turmas 5ºC e 5ºD, no âmbito da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, 

participaram no desafio da DGE, com o provérbio “Quanto mais nos respeitamos, 

mais nos amamos”, tendo sido o provérbio vencedor do mês de fevereiro.  

 

 

 

CLUBE DE ROBÓTICA 
 
Os alunos do clube de robótica registaram em filme o trabalho realizado sobre 

a montagem do robot Maqueen, o qual pode ser visualizado na página do 

Agrupamento, no linK   https://aefanzeres.pt/2023/03/14/clube-de-robotica/ 

PARABÉNS!... 

 

 Portugal vai participar nos estudos internacionais ICILS (International 

Compute and Information Literacy Study) e TIMSS (Trends in 

International Mathematic and Science Study). – São estudos 

internacionais concebidos para compreender até que ponto os jovens 

de todo o mundo estão preparados para estudar, viver e trabalhar na era digital (ICILS) e de 

avaliação do desempenho dos alunos a Matemática e Ciências (TIMSS). 

O AESB aceitou o convite para participar no estudo com duas turmas de 8º ano (8ºC – TIMSS / 8ºE - 

ICILS). – Pela importância de que se reveste o estudo, espera-se todo o empenho dos alunos que 

vão representar o país neste importante estudo internacional, bem como o apoio dos respetivos 

encarregados de educação. 

HUMAN CENTERED DESIGN 
No âmbito do trabalho de colaboração e partilha que temos vindo 

a desenvolver com a Fundação AGA KAN, vamos integrar o 

Projeto Human Centered Design, no qual participarão 

duas educadoras, duas docentes a lecionar o 3º ano e duas 

docentes a lecionar o 8º ano e os respetivos grupos/turmas. 

 

 
 

O Human Centered Design é uma metodologia de criação de soluções ajustadas, centradas nas 

pessoas, onde a participação e a partilha são valorizadas e incorporadas. A Fundação Aga Khan usa 

este processo no desenvolvimento de soluções, propiciando um método inovador e sustentável 

para resolver desafios societais.  

 

ICILS 

TIMSS 
 

https://aefanzeres.pt/2023/03/14/clube-de-robotica/


CLUBES DE  

         CIÊNCIA VIVA 
Os Clubes de Ciência Viva do AESB lançaram, com o apoio de diversas 

entidades, um novo livro que reúne trabalhos estéticos e poéticos.   

Este foi “um desafio em que as Artes, as Letras e as Ciências provaram que com imaginação, engenho 

e arte, tudo se torna possível”. Os trabalhos resultaram de projetos de inovação e articulação curricu- 

 

lar, que visaram o desenvolvimento de diferentes áreas de 

competências, consignadas no Perfil dos Alunos à Saída da 

Escolaridade Obrigatória. - Estiveram envolvidos mais de mil 

alunos desde o ensino pré-escolar ao 3º ciclo. 

… e mais uma vez fica provado que “a função da utopia é 

fazer-nos caminhar” (Eduardo Galeano). 

 

CLUBE DE ASTRONOMIA 
O Clube de Astronomia, no âmbito da Campanha Internacional de 

Pesquisa de Asteroides, atingiu o seu recorde na campanha de 17 de 

fevereiro a 13 de março com sete deteções preliminares!... Acrescentam-

-se a estas, outras nove já confirmadas pelo IASC, neste ano letivo.  
 

Estão todos de parabéns e aguardamos ansiosamente poder vir a confirmar, daqui a alguns meses, 

uma destas deteções como deteção provisória! 

 
 
 
 
 
 

Dia 4 – 18:30h – Todas as turmas de 2º CICLO  

Dia 5– 18:30h – Todas as restantes turmas de 3º CICLO 

Dia 5 – PRÉ-ESCOLAR e 1º CICLO – Entre as 15h e as 17h            

 

 

 

ASSEMBLEIA DE ALUNOS 

No dia 21 de março teve lugar a 3ª Assembleia de Alunos. A presidente da Associação de Estudantes 

(Lara Almeida) tomou a palavra para apresentar as atividades e ações programadas: Torneio 

interturmas – Floorball cuja final será dia 27 de maio, em articulação com a atividade promovida 

pelas Associações de Pais e Encarregados de Educação; Caixa de Sugestões, a ser utilizada como 

canal de comunicação com a Associação de Estudantes; Gabinete de Apoio Antibullying que 

funcionará, a partir do 3º período. Foi, ainda, apresentado o projeto Laço Azul, uma iniciativa para 

a prevenção dos maus tratos na infância, numa colaboração entre a A.E. e o Gabinete de Serviço 

Social do Agrupamento. 

ENTREGA dos 

REGISTOS DE 

AVALIAÇÃO 


