NEWSLETTER — ABRIL 2021 — 3º PERÍODO
A Palavra da Diretora
O mês de abril trouxe o ensino presencial de volta à escola. É uma alegria ver de novo os nossos alunos neste espaço. Com isto, retomamos novamente
as atividades em pleno, mas dentro da segurança e precaução devidas. Realizaram-se as mais variadas atividades, pelo que nesta Newsletter de Abril, apresentamos algumas dessas ações, dado ter sido um regresso em cheio e com muita ação.
Protejam-se e muita saúde para todos!
A Diretora
Aldina Pereira
Neste número:
PIICIE
Projeto Integrado e Inovador de combate ao Insucesso Escolar

PARA VER ATIVIDADES CLIQUE AQUI
—————————————————————————————————————Plano de Desenvolvimento Pessoal, Social e
Comunitário

Hiperligação de acesso à página do Plano. Veja mais atividades:
https://www.facebook.com/Plano-de-Desenvolvimento-Pessoal-Social-e-Comunitário101492451805780/
—————————————————————————————————————Biblioteca Escolar
Hora do Conto - Obras trabalhadas em abril (ver aqui)

14º Concurso Nacional de Leitura
Decorreu nos dias 13 e 22 de Abril, on-line, a Fase Intermunicipal Douro do 14º Concurso
Nacional de Leitura. Dia 13 de Abril ocorreu a Prova Escrita que apurou uma das nossas alunas, a Maria Trindade, do 5ºB, para a Prova de Palco (leitura e argumentação). Parabéns!
25 de Abril na Biblioteca Escolar com colaboração dos 9º anos - Prof. Paula Magalhães

Para ver mais
Concurso “Conta-nos uma História!” A turma do 4ºA concorreu ao concurso com a
obra de António Botto, O menino recompensado.

Formação da BE e Projeto SOBE:

Para ver mais

Dia Mundial do Livro - 23 de abril
A Biblioteca Municipal promoveu com a colaboração do
AEPAN, a comemoração do Dia Mundial do Livro, com a
peça de teatro “O soldado João”, de Luísa Ducla Soares.
Para ver mais

—————————————————————————————————————-

O contributo para este mês, conta com a Comemoração do Dia da Terra - 22 de abril
- Um minuto de silêncio de gratidão à Terra (3ª edição, no AEPAN).
O Departamento de Línguas tem vindo a comemorar este dia, desde 2019, a convite da Associação Fazedores da Mudança, de forma transversal a todas as turmas e comunidade, contando com a participação especial dos alunos envolvidos no projeto Erasmus +, agora no 9º ano.
Este ano, o nosso propósito foi assinalar este dia, com uma Caminhada ao encontro do Monte
de S. Silvestre, no âmbito da Articulação e Flexibilidade Curricular das turmas de 9º ano,
cujos docentes prepararam um guião de atividades interdisciplinares, contando com a participação de todas as disciplinas.
Atendendo às restrições de circulação em grandes grupos, a atividade foi realizada pelos delegados/subdelegados de turma, acompanhados por docentes, psicóloga, animadora e assistentes operacionais, bem como pelos agentes da Escola Segura e pelo Comando dos Bombeiros
Voluntários de Mesão Frio, entre as 9h30 e as 12h30, tendo contado também com a presença
da senhora diretora Aldina Pereira e da senhora subdiretora Marta Ferreira, no momento de
Um minuto de silêncio de gratidão à Terra.
Que este Minuto se repita sempre, fazendo de nós cada vez mais e melhores!
Gabriela Alves
Para ver mais
—————————————————————————————————————-

No passado dia 28 abril de 2021, realizou-se na escola sede do AEPAN, a 2ª eliminatória das 39as Olimpíadas Portuguesas de Matemática, integrada no Plano Anual de Atividades.
Para ler e ver mais.
___________________________________________________________________________
EDUCAÇÃO INCLUSIVA
Mais uma atividade desenvolvidas pelos alunos da Educação Inclusiva, orientada pelas
docentes da Educação Especial Fátima Santos e Susana Pinto alusiva ao 25 de
abril."Não deixemos adormecer a liberdade".

Para ver mais
—————————————————————————————————————Programação 1º ciclo - Centro Escolar
Scratch

Para ver mais
—————————————————————————————————————MINECRAFT NA ESCOLA
Os alunos do 8.º A, 8.º B e 9.º A aprenderam Ciências Naturais com a ajuda do Minecraft.
Foram aulas muito divertidas, apreciadas, criativas... Os alunos também ensinaram a professora...!!!

Para ver mais
—————————————————————————————————————Alimentação Saudável em Casa
A equipa dinamizadora da atividade: "Alimentação Saudável Em Casa" lançou mais um desafio à comunidade educativa: "Lancheira Desafiante. As participações já começaram a chegar
e são apetitosas... Aventurem-se...

Para ver mais
—————————————————————————————————————-

Experimentário
No âmbito do Projeto CiêTeL os alunos do 3º / 4º B deslocaram-se, mais uma vez, ao Experimentário para a realização de mais uma experiência, onde desenvolvem o seu gosto pelas
ciências, o seu sentido crítico e aguçam o seu espírito científico.

Para ver mais
—————————————————————————————————————-

Biologia e Geologia
Trabalhos dos alunos: Rúben Lima, Núria Campelo, Beatriz e Marina,

Himalaias - por Rúben Lima
Os Himalaias são a mais alta cadeia montanhosa do mundo, localizada entre a planície indogangética, ao sul, e o planalto tibetano, ao norte. A cordilheira abrange cinco países
(Paquistão, Índia, China (região do Tibete), Nepal e Butão) e nela se situa a montanha mais
alta do planeta, o Monte Everest. Para ler mais

Desenvolvimento Sustentável - por Núria Campelo
O Desenvolvimento Sustentável, enquanto domínio da Educação para a Cidadania, procura
assegurar a educação contribuir para que as crianças e jovens, adquiram os conhecimentos,
capacidades, valores e atitudes que lhes permitam ser agentes de mudança na construção de
um mundo sustentável, inclusivo, pacífico e justo, que promova a melhoria da qualidade de
vida e que atenda às necessidades das atuais gerações e das gerações que a elas se seguem.
Para ler mais

Saúde
DEFINIÇÃO
Segundo a Organização Mundial de Saúde
(OMS), o conceito de "saúde", mais do que
ausência de doença, representa uma
situação de completo bem-estar físico,
psíquico (mental) e social.

Por Beatriz e Marina
Para ler mais

Infertilidade - trabalhos dos alunos do 12ºA:
Beatriz Rufino Nº3
Carolina Fonseca Nº5
Catarina Ribeiro Nº6 12ºA
Eduarda Santos Nº10
Tatiana Sobral Nº19
Ana Wang nº2 12ºA
Catarina Fonseca nº7 12ºA
Diogo Pereira nº8 12ºA
Luís Martins nº16 12ºA
Para ler estes trabalhos clique aqui

_____________________________________________________________
Ed. Visual “Do corpo humano ao design de objetos” 7º anos Para ver mais

______________________________________________________________
Educação Visual - Perspetiva cónica - 9 ºanos
Para ver mais

______________________________________________________________
2º A - Centro Escolar

CEREJEIRA

PESSEGUEIRO

_________________________________________________________________________

Agrupamento Professor António da Natividade, Mesão Frio ABRIL 2021
Edição: Equipa da BE e Clube de Jornalismo

