
Atividades

Comemoração
dos reis

Concurso
Spelling Bee do

2.º ciclo

Eis os resultados do Concurso Spelling Bee (de
soletração) que a docente Sónia Marques está a
dinamizar, no âmbito da disciplina de Inglês!
Aprender é divertido! 
Parabéns a todos os participantes e aos
vencedores!

"Que a mesma estrela que iluminou os Três Reis
Magos até Jesus, nos ilumine na Saúde, Paz e
Amor."

Feliz dia de Reis Sala 4/A



Atividades

Corta Mato
Projeto Desporto

Escolar

11/01

No dia 11 de janeiro realizou-se o Corta Mato
Escolar na escola sede do AEPAN. Houve muito
entusiasmo e alegria dos "corredores" e das
claques de apoio.
Os resultados foram os seguintes: 

º Dinis Pinto 5ºB
º  António Ferreira 4ºB
º Tomás Teixeira 3ºB

º Madalena Casal 5ºB
º Rafaela Amorim 3ºA
º Bárbara Pinto 5ºB

º Luísa Teixeira 7ºB
º Mónica Almeida 8ºB
º Ana Martins 9ºB

º José Pinto 12ºA
º José Pedro Pinto 12ºB
º José Martins 12ºA

º Ana Campelo 10ºB
º Sancha Lopes 10ºB
º Andreia Barros 10ºB

Infantis Masc.
1.
2.
3.

Infantis Fem.
1.
2.
3.

Iniciados Fem.
1.
2.
3.

Juvenis Masc.
1.
2.
3.

Juvenis Fem.
1.
2.
3.

No dia 16 de janeiro de 2023, decorreu, no
auditório do Agrupamento de Escolas
Professor António da Natividade, o debate
subordinado ao tema "Saúde mental nos
jovens", no âmbito do programa Parlamento
dos Jovens. A sessão contou com os alunos
do 8º e 9º anos e com a presença do Senhor
Deputado da Assembleia da República, Dr.
Agostinho Santa.
Foi uma sessão bem "acessa" na discussão
do tema e os fatores que podem contribuir
para o surgimento de distúrbios mentais.

PARLAMENTO
DOS JOVENS
2023 - Debate

Escolar

16/01



Atividades

Cantar das
Janeiras na
escola sede

pelas crianças do 
Pré-escolar e

1ºCEB

Este foi um dia muito especial. Os alunos do
Centro Escolar vieram à escola sede do AEPAN
com a sua alegria desejarem as Boas Festas a
toda a Comunidade Educativa.

24/01

No âmbito do Plano de Desenvolvimento
Pessoal, Social e Comunitário, nomeadamente
das comemorações dos dias festivos, a sala de
animação propôs comemorar a Dia Mundial do
Puzzle.
Esta atividade envolveu os alunos das turmas
do 5.ºA e B.
Pintaram um puzzle, recortaram e montaram a
frase que lhes deu as boas vindas no início do
ano letivo.

Comemoração
Dia Mundial da

Puzzle

18/01



Atividades

Oficina
Experimental de

Ciência
Projeto TEIP

26/01

No âmbito das comemorações dos dias festivos
no dia 26 de janeiro, as crianças/alunos do
Centro Escolar participaram numa oficina
Experimental de Ciência com o objetivo de
assinalar o Dia da Educação Ambiental.
Os alunos construíram um "submarino mágico"
com materiais reutilizáveis que inspiram para o
valor da Água e para a Sustentabilidade do
Planeta.
Os alunos mostraram-se muito curiosos e
entusiasmados.

24/01

1.ª Sessão do
Projeto

EUSOUDIGITAL
Projeto PADDE

Os alunos da turma 10.ºB, do Curso Técnico de
Multimédia, fazem parte do projeto
EUSOUDIGITAL como  mentores. Este projeto
visa promover a literacia digital de adultos
através de ações de formação a adultos que
querem aprender a dar os primeiros passos na
internet.



Atividades

Dia Escolar da
Não Violência e

da Paz

No âmbito da comemoração do Dia Escolar da
Não Violência e da Paz, os alunos do 2º/ 3º ciclo e
secundário  juntamente com o  pessoal docente
e não docente, fizeram um cordão humano em
torno do pavilhão social.
Que lindo e emocionante!

30/01

Para assinalar esse dia os alunos, do Centro de
Apoio às Aprendizagens, realizaram trabalhos
sobre a PAZ, utilizando ferramentas digitais.


