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PIICIE - Projeto Integrado e Inovador de combate ao Insucesso Escolar

"Heroic Imagination Project (HIP)”.
Ao longo do 3ºPeríodo, realizou-se no âmbito do Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar do concelho de Mesão Frio, o
"Programa de Competências Socioemocionais" intitulado "Heroic Imagination Project (HIP)”.
Este Programa contou com a participação dos membros responsáveis da
equipa do HIP.
Para ver mais

PDPSC - Plano de Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário
Concurso Resinorte
Os alunos do 1 ciclo, participaram no concurso “reutilizar e enfeitar
para o natal embelezar” promovido pela Resinorte.

Para ver mais

Biblioteca Escolar
Hora do Conto: obras trabalhadas em dezembro (clique aqui)
3 de Dezembro - Dia Internacional da Pessoa com Deficiência

No âmbito do PDPSC, a comemoração do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, realizou-se em todo o Agrupamento. No Centro Escolar, a professora Olga Pereira, docente do
CAA, os alunos da educação inclusiva, em articulação com a turma 3º e 4º B e a Biblioteca
Escolar dinamizaram um conjunto de ações para celebrar este evento.

Para ver mais desta notícia clique aqui

Natal - Oficinas de Estudo - 1ºCEB

Sónia Ermida
Concurso Rosa dos Ventos
Os alunos do 5º ano participaram no Concurso Rosa dos Ventos, no âmbito da disciplina de História e Geografia de Portugal. Este evento teve a colaboração da biblioteca escolar, onde os trabalhos estiveram expostos e aonde, por voto secreto, foram votados os melhores trabalhos. Para ver mais

Convenção Sobre os Direitos da Criança
assinalada com estendais em todo o concelho

À imagem de anos anteriores, este ano, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Mesão
Frio associou-se à campanha nacional «Estendal dos Direitos», proposta pela Comissão Nacional de Promoção dos
Direitos e Proteção das Crianças e Jovens, no âmbito do 32.º aniversário da Convenção Sobre os Direitos da Criança, que anualmente é relembrada a 20 de novembro. A iniciativa contou com a colaboração da Câmara Municipal,
das Juntas de Freguesia e do Agrupamento de Escolas Prof. António da Natividade, que prontamente acolheram o
desafio. Para continuar a ler a notícia clique aqui

CPCJ
Mesão Frio

Natal no Centro Escolar JI turma 3/5A:
"Nesta época natalícia o mais importante é estar com a família e amigos. Realizamos o projeto "A nossa Família"
na sala de aula com a colaboração das respetivas famílias. Descobrimos que as famílias são todas diferentes mas no
fundo têm todas algo em comum: amor, amizade, proteção, cuidar do outro.
Partilhamos alguns pensamentos e trabalhos sobre o tema.
"Família é quem temos em casa, as pessoas que gostam de mim." Mafalda (4 anos)
"Gosto da minha família porque me põe na cama, dão-me de comer e colo." Íris (4 anos)
"A minha família é importante porque me ama." Alice (4 anos)
"A minha família brinca comigo e protege-me." Clara (4 anos)
"Gosto da minha família e eles gostam de mim." João e David (4 e 5 anos) "

Liliana Miguéis
“Candelabros de Natal”
As turmas dos quintos e sextos anos de escolaridade, no âmbito da disciplina de português, realizaram uma atividade de Natal intitulada “Candelabros de Natal”, que tinha como objetivo motivar os alunos para a escrita criativa e
lúdica.
Neste sentido, os mesmos redigiram quadras Natalícias e ilustraram o seu candelabro que, posteriormente, foram
expostos na Biblioteca Escolar.
Todos os alunos realizaram esta atividade com muito empenho, entusiasmo e criatividade.
As professoras:
Natália Mota e Cláudia Martins

CPCJ de Mesão Frio assinalou Dia Europeu para a Proteção das Crianças contra a Exploração e
Abuso Sexual
No âmbito do Dia Europeu para a Proteção das Crianças contra a Exploração e Abuso Sexual, assinalado
anualmente a 18 de novembro, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Mesão Frio, em parceria
com a Equipa Móvel de Apoio à Vitima - Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV) de Vila Real, promoveu,duas ações de sensibilização sobre a temática, junto dos alunos do 5.º e 6.º ano de escolaridade, do Agrupamento de Escolas Prof. António da Natividade.
A edição deste ano tem como mote, «tornar o círculo de confiança verdadeiramente seguro para as crianças».O objetivoé envolver a sociedade civil, nomeadamente, crianças, levando-as a reconhecer os sinais de exploração ou abuso.
Os alunos interagiram, numa discussão aberta e colocaram as suas questões à técnica da Equipa Móvel de
Apoio à Vitima (EMAV).
A data foi instituída em 2015, pelo Comité de Ministros do Conselho da Europa, e pretende sensibilizar a
consciência pública para a prevenção e proteçãodas vítimas destes crimes e facilitar a discussão aberta sobre o
assunto.
A CPCJ, a Câmara Municipal, o AEPAN de Mesão Frio e a APAV, estão e continuarão disponíveis para
apoiar crianças e jovens vítimas de violência sexual, as suas famílias e amigos/as.
Se suspeita de alguma situação de Exploração ou Abuso Sexual, “DENUNCIE”!

CPCJ de Mesão Frio
“Tertúlia com a Escola Segura
Os docentes André Ferreira e Elisabete Teixeira, no âmbito da disciplina de Físico-Química do 9 ano e em
parceria com a Escola Segura, promoveu junto das Turmas do 9.º A e 9.º B a “Tertúlia com a Escola Segura”.
Com a colaboração dos agentes da Escola Segura, os alunos realizaram determinadas perguntas, que os agentes
responderam, utilizando vídeos apelativos sobre o tema – Segurança Rodoviária.
Esta atividade permitiu sensibilizar os alunos para a importância da segurança rodoviária; entender o porquê dos
limites de velocidade; interpretar as distâncias de segurança rodoviária; reconhecer que existem fatores de risco,
que afetam a segurança rodoviária; promover o conhecimento científico; e promover uma cultura de segurança
rodoviária na Escola.
A atividade decorreu nos dias 3 e 10 de dezembro, no Auditório da Escola, no decorrer das aulas de FísicoQuímica.

André Ferreira e Elisabete Teixeira - Docentes de Físico-Química do 9.º Ano
Presépios - 5º ano
Presépios de Natal, com materiais recicláveis, elaborados na disciplina de Educação Tecnológica, com as turmas
5ºA e 5ºB.

Cristiana Pereira
Natal Geométrico
Para assinalar a quadra natalícia o grupo disciplinar de Matemática promoveu a atividade: construção de sólidos geométricos para enfeitar um pinheiro de Natal.
A construção dos sólidos geométricos foi elaborada pelas turmas 6.ºA, 6.ºB, 7.ºA, 7.ºB, 8.ºB, 9.ºA,
9.ºB, 10.ºA, 10.ºB, 11.ºB e 12.ºC. A cedência do pinheiro esteve a cargo do Sr. Fernando Pendão e a organização do espaço, no pavilhão velho, pelo Sr. Miguel Araújo, Sr. Fernando Pendão, a D. Ana Ribeiro, D.
Sofia Freitas, D. Célia Lemos e D. Carla Gonçalves.

Os docentes responsáveis foram pela atividade foram Isabel Meira, Anabela Ribeiro, Branca
Martins, Paula Costa e Anabela Macedo.
Parabéns a todos os alunos, que participaram com empenho e desejos de Boas festas.

Concurso da Resinorte: "Reutilizar e enfeitar para o natal embelezar"

No âmbito do Concurso “Reutilizar e Enfeitar para o Natal Embelezar”, promovido pela Resinorte, os
alunos das turmasdo 1.º ciclo, do 2.º ciclo e das turmas 7.ºA e 7.ºB do 3.º ciclo, realizaram, nas aulas de Estudo
do Meio, Expressão Plástica e Ciências Naturais, enfeites de Natal em materiais reutilizáveis em tons de amarelo
e vermelho.
Foram recebidos bastantes trabalhos provenientes de cada turma, tendo sido escolhidos, no caso do 1.º
ciclo, 6 enfeites representativos de todas as turmas deste ciclo e, no caso dos 2.º e 3.º ciclos, os 6 melhores trabalhos por turma.
Devido às regras referidas no regulamento do Concurso foi apenas selecionada uma turma (6 trabalhos)
por ciclo: no 2.º ciclo foi selecionada a turma do 5.º A e no caso do 3.º ciclo, houve um sorteio entre as duas turmas participantes (7.º A e 7.º B), o qual sorteou a turma do 7.º B. (No vídeo apresentam-se alguns dos trabalhos
produzidos).

Para ver mais desta notícia clique no link:

https://youtu.be/Bjmo-FoUxwg

Natal Divino
Natal divino ao rés-do-chão humano,
Sem um anjo a cantar a cada ouvido.
Encolhido
À lareira,
Ao que pergunto
Respondo
Com as achas que vou pondo
Na fogueira.
O mito apenas velado
Como um cadáver
Familiar…
E neve, neve, a caiar
De triste melancolia
Os caminhos onde um dia
Vi os Magos galopar…
Miguel Torga, em „Antologia Poética‟.
Escolha de Henrique Daniel Castilho
Arte Natalícia, por Maria João
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