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A Palavra da Diretora
Olá a todos!
Neste mês de maio continuamos todos envolvidos e empenhados em cumprir a nossa
missão. Estamos, também, na entrada do mês de Junho, aquele em que as atividades letivas se
vão findar. Inicialmente, dia 18 de junho, para os 9º anos, os 11º anos e os 12º anos de escolaridade, depois a 23 de junho, para os 7º anos, os 8º anos e 10º anos de escolaridade e, finalmente,
a 8 de julho, para o pré-escolar, o 1º e 2º ciclos do ensino básico. Nesta edição da Newsletter
continuamos a mostrar toda a dinâmica existente neste Agrupamento. Leiam e desfrutem de
algumas atividades realizadas neste mês.
Uma palavra final a todos para dar ânimo, força e esperança para a conclusão do ano letivo com sucesso!
Muita saúde para todos e Protejam-se!
A Diretora do AEPAN
Aldina Pereira
Neste número:
PIICIE
Projeto Integrado e Inovador de combate ao Insucesso Escolar
Para ver mais

PDPSC - Plano de Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário

No âmbito do PDPSC a coordenadora do Plano e as animadoras socioculturais reuniram com os representantes dos
parceiros envolvidos no Plano: Escola Segura- Comando Territorial da GNR- Vila Real, srs. agentes Jorge Órfão,
Luís Nogueira e Luís Miguel, Bombeiros Voluntários de Mesão Frio(BVMF), dr. Marco Ferro, a Câmara Municipal, engenheira Amélia e Associação de estudantes do AEPAN, Ana Rocha.
Para continuar a ler e ver mais notícias

Biblioteca Escolar
Hora do Conto: obras trabalhadas neste mês (ver aqui)
"O menino recompensado" - adaptação da obra de
António Botto - Vídeo de animação realizado pelo 4ºA,
a concurso no "Conta-nos uma história!" do Plano
Nacional de Leitura: Para ver o vídeo

Para ver mais

Para ver mais

Para ver mais
atividades
7ºA

Para ver mais atividades do Pré-escolar
Grupo3/5A
Para ver mais atividade - grupo 5A
Para ver atividades - Grupo 3/4A

Dia da Mãe

Canção do Dia da Mãe 3º 4ºB - Ver canção

O Dia da Mãe na Biblioteca - Ver mais

EDUCAÇÃO INCLUSIVA - Dia da Família

Ação de formação Alimentação saudável em casa
No passado dia 18 de maio, pelas 19 horas, via zoom, mais uma vez tivemos, uma ação de formação dirigida aos
pais e encarregados de educação da nossa escola, relacionada com a alimentação saudável em casa.

Clique para continuar a ler este artigo
No dia 5 de maio, o10.º A participou, na aula de Biologia e Geologia, na atividade UTAD - Dia Aberto online
2021: Ação 26 – Microscópio e Células. Abriu-se o apetite…

Para ver mais clique aqui

ACADEMIA DIGITAL PARA PAIS

Decorreu durante o mês de maio, no nosso agrupamento, a ação de formação Academia Digital para Pais. O agrupamento inscreveu-se no Programa Academia Digital para Pais, o qual dá a possibilidade aos pais/encarregados de
educação, de crianças do 1.º e 2.º ciclos, de Escolas que integram o Programa Territórios Educativos de Intervenção Prioritária (TEIP), de frequentar ações de formação promotoras de competências digitais. Deste modo pretende
-se dotar as famílias de competências digitais básicas que facilitem o acompanhamento escolar dos filhos e ainda
lhes facultem ferramentas de integração, essenciais na sociedade atual. Acresce, ainda, o combate às assimetrias
socioeconómicas existentes, na iminência de virem a ocorrer, novamente, situações de contingência que obriguem
à suspensão das atividades letivas, em regime presencial.
Para ler mais desta notícia

O 9.ºA aprendeu Ciências com o
.
Não foi o manuseamento desejado, mas o possível em contexto pandémico... Seguir-se-ão mais atividades, não
muito apreciadas pelos mais sensíveis

Para ver mais clique aqui

CPCJ – Mesão Frio
No passado mês de abril, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ), de Mesão Frio, em parceria com a
Equipa Móvel de Apoio à Vítima – EMAV/Douro promoveu várias ações de sensibilização, junto da comunidade
escolar do município, sob a égide do Mês da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância e Juventude.
Com o objetivo de sensibilizar os alunos da escola sede do Agrupamento de Escolas Professor António da Natividade sobre a temática da violência contra as crianças e os jovens, foram dinamizadas quatro sessões sobre o Bullying, dirigidas aos alunos do 6.º e 8.º ano e três sessões sobre Violência no Namoro, para os alunos do 9.º ano.
O resultado final desta parceria, à qual se pretende dar continuidade em futuras ações e que deu origem às sessões
de sensibilização, foi deveras positivo, tanto para os jovens alunos, como para os docentes, que ficaram elucidados
sobre como lidar e prevenir as duas problemáticas que têm em comum a subjugação do outro.

Para ver mais clique aqui
ABRIL – MÊS DA PREVENÇÃO DOS MAUS-TRATOS NA INFÂNCIA E JUVENTUDE | CAMPANHA
DO LAÇO AZUL
No âmbito do Mês Internacional da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância e Juventude, as lojas comerciais, as
instituições e as entidades locais do Município aderiram ao repto lançado pela Comissão de Proteção de Crianças e
Jovens (CPCJ) de Mesão Frio e decoraram a rigor, montras e fachadas, com a cor azul, a qual representa esta campanha de índole nacional.

Para ver mais clique aqui
O sistema solar - trabalhos dos alunos do 3ºA e 3ºB

Para ver mais clique aqui
A poluição - trabalhos dos alunos do 4ºA e 4ºB

Para ver mais clique aqui

Educação Visual - 7º anos
Protótipo da embalagem da “Caneca Mesão Frio” e “Maqueta Nómada”

Para ver mais

Agrupamento Professor António da Natividade, Mesão Frio maio 2021
Edição: Equipa da BE, Clube de Jornalismo e professores colaboradores
Paginação: José Manuel Carvalho

