NEWSLETTER - JUNHO 2021 - 3ºPERÍODO
A Palavra da Diretora
Olá a todos!
Estamos no final do ano letivo, de mais um ano letivo, que como todos sabemos foi marcado pela situação pandémica existente em todo mundo. A vida continua e nós aqui
na escola, tudo fizemos para que a situação fosse a mais normal possível. Que todos as atividades
e ações educativas programadas fossem cumpridas e ajudassem os nossos alunos a ter sucesso.
Daí esta newsletter um pouco extensa porque temos muito para mostrar e mesmo assim não conseguimos dar conta de tudo o que aqui aconteceu. Ficam alguns exemplos.
Quero desejar, agora, em época de exames, que tudo corra pelo melhor e que tenham umas merecidas
férias assim que chegue a hora delas.
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

https://www.facebook.com/MSFPIICIE/videos/324794495791767/

PDPSC - Plano de Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário

Para continuar a ler e ver mais notícias

Biblioteca Escolar

Hora do Conto: obras trabalhadas neste mês (ver aqui)

1 de Junho - Dia Mundial da Criança na BE

Rap do 4ºA—AEC Música

Para ouvir a canção
Dia 10 de Junho - Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas
―A Portuguesa‖
Alunos do 3ºA

Para ouvir o Hino clique aqui
Na disciplina de Biologia e Geologia (10ºA) os alunos desenvolveram competências transversais de acordo
com princípios, visão, valores e áreas de competência do PASEO, no estudo da célula.

Para ver mais clique aqui
Minecraft nas aulas de Ciências Naturais
Trazer o Minecraft para a minha sala de aula, foi uma aventura, para qual confesso que estava algo apreensiva e
temerosa. No entanto, a iniciativa revelou-se uma surpresa muito agradável. Descobri um ecossistema de aprendizagem muito inclusivo! E todos os receios foram debelados com o entusiasmo manifestado pelos alunos desde a
primeira hora. Depois de vivenciar esse entusiasmo era impossível retroceder…
Estas aulas foram momentos felizes de verdadeiro trabalho colaborativo entre todos. Aprendi muito com os meus
alunos (estreitando laços) e surpreendi-me imenso com as aptidões digitais de muitos deles…
O recurso a esta ferramenta, permitiu a aquisição de aprendizagens essenciais da disciplina, mas foi muito mais
além, ao ser altamente profícuo no desenvolvimento de inúmeras competências previstas no PASEO.
O sucesso desta aventura deve-se em grande parte à grande paciência e disponibilidade da nossa Mentora, Ana Rita
Pimentel. A ela o nosso muito obrigada.
Rita Meireles

Para ver o artigo completo clique aqui

CIÊNCIA, TECNOLOGIA E SOCIEDADE – A DIABETES
Um grupo de alunos do 9.ºA do AEPAN, cuja curiosidade foi aguçada por um trabalho de pesquisa da disciplina
de Ciências Naturais, orientado pela Professora Rita Meireles; quis aprofundar mais a temática do diagnóstico e
tratamento (avanços tecnológicos) da diabetes e disponibilizar essa informação à comunidade educativa... Mais
informados estamos mais preparados e solidários…

Para ler as entrevistas clique aqui

"A pobreza é um problema transversal às sociedades de todos os países, comprometendo um nível de desenvolvimento social e económico fundamental a um mundo onde são asseguradas as condições de uma vida
digna, a todos os seres humanos. O seu combate tem subjacente um problema de justiça social e levanta
questões de âmbito moral. "Temos a obrigação de combater a pobreza?" foi a questão colocada aos alunos
da turma do 10ºA que, no âmbito da disciplina de Filosofia e do projeto de Articulação e Flexibilidade Curricular da turma, foram desafiados a desenvolver um ensaio filosófico, aplicando as competência de conceptualização, problematização e argumentação, específicas da disciplina e presentes no perfil do aluno. O objetivo foi sensibilizar os alunos para um problema sem fronteira e que afeta a todos e provocar nos mesmos
um posicionamento ético, tendo por base as teorias já estudadas."
O ensaio que se segue foi realizado pelos alunos Rafael Martins, nº 19, Francisca Pereira, nº 22 e Mariana
Oliveira, nº 24...
Para ler o ensaio na íntegra clique aqui
À conversa com o Sr. Ricardo Costa, segundo comandante da corporação de bombeiro das Cruz Verde,
Vila Real

Para ler a entrevista clique aqui
Padlet produzido pela turma do 12ºB, no âmbito do projeto de articulação e flexibilidade curricular, com o
tema "Direitos Humanos - a intolerância". Profª Madalena Neto

Para ver o PADLET clique aqui
Dia dos Monumentos - 12ºA

Dia da Criança - 1 de Junho
Visita ao centro de Interpretação do Barco Rabelo

Para ver mais
Peça de Teatro no Pavilhão Multiusos

Para ver mais
Bem-Estar Animal - 11ºA

Empreendedorismo - 11ºA

A barraquinha
No dia da Escola para Todos, dia 18 de junho, a turma de Técnico Comercial, do 10.° B, com a ajuda da sua
Diretora de Turma, Olga Monteiro, prepararam uma acolhedora Barraquinha onde venderam produtos
confecionados pelos próprios.
Num ambiente agradável souberam conquistar muitos compradores, usando mesmo música onde puderam
atrair muitos a dançar também.
Foi um dia bem passado, repleto de emoções. Ficaram desejosos de repetir mais momentos destes nos próximos anos.

Profª Olga Monteiro
Pormenores de Geologia - Recursos Hidrológicos
11ºA
Vídeo

Para ver o vídeo na íntegra

No âmbito do projeto Matrupestre, os alunos do 7.ºB cortaram, pintaram e colaram Matemática na parede da sua sala. Os quadriláteros foram o tema do trabalho, mas o desafio não passou apenas por construílos: na realização do projeto de Articulação e Flexibilidade Curricular, Portas D’Ouro, os alunos identificaram os quadriláteros nas fotografias de alguns monumentos de Mesão Frio e juntaram-nos à exposição.
Parabéns aos artistas!
Professora de Matemática
Ana Oliveira

Os alunos do 10.ºA de Humanidades, não perderam a oportunidade de aplicar os conhecimentos adquiridos na disciplina de Matemática Aplicada às Ciências Sociais, em articulação com o projeto ―Alimentação
saudável em casa‖, para apurar os hábitos alimentares dos alunos do AEPAN. Da análise e tratamento
dos dados do inquérito ―Alimentação saudável no AEPAN‖, aplicado a todas as turmas do 5.º ao 12.º ano,
concluíram que a MODA na nossa escola é ser saudável. Obrigada a todos os alunos que participaram
neste Estudo Estatístico.
A professora de
MACS
Ana Oliveira

No âmbito da disciplina de Português do 9.Ano, os alunos foram ao teatro visualizar a peça ―Auto da Barca do Inferno‖, no dia vinte e oito de maio, acompanhados pela professora de Português, Gabriela Alves, e
pelas professoras da Oficina ―Dramaticar‖. No final da visualização do texto original de Gil Vicente, os
alunos do 9.B e C tiveram a oportunidade de subir ao palco, para representar duas cenas da obra original,
ensaiadas pela professora Clara Casaca. Os alunos do 9.A representaram uma nova versão do século XXI,
com textos inéditos e da autoria da professora Anabela Outeiro, que lhes leciona a oficina de teatro
―Dramaticar‖, sendo também a responsável e dinamizadora desta representação. Realizou-se uma réplica
da mesma apresentação teatral, no dia da ―Escola para todos‖, para alguns Encarregados de Educação e
professores da turma do 9.A, contou com a participação organizacional da diretora de turma Gabriela
Alves que acompanhou alguns dos ensaios da atividade da oficina ―Dramaticar‖. A professora Anabela
Outeiro realizou os vídeos, que foram postados no Facebook da Escola e do Plano de Desenvolvimento
Pessoal, Social e Comunitário. A atividade foi muito bem-sucedida, contando com a participação empenhada de todos os discentes da turma e com a satisfação e os aplausos do público presente.
Profª Anabela Outeiro

No âmbito da disciplina de Português, a professora Anabela Outeiro dinamizou uma visita de estudo a
Tormes, à Fundação Eça de Queirós, no dia onze de junho, onde, prontamente, participaram as respetivas
diretoras de turma, Sónia Guedes e Dália Portela. Para que esta visita fosse exequível houve um estudo
prévio para a sua realização, uma vez que ainda vivemos com bastantes restrições, devido à pandemia que
se vive, assim sendo esta visita de estudo realizou-se de acordo com o planeado. Todos os alunos, do décimo primeiro A e B, participaram com bastante interesse e ativamente. A vertente educativa e cultural da ―Visita de Estudo‖ traduziu-se em propor aos alunos um contacto direto com o espaço físico percorrido pelo escritor Eça de Queirós. Estes ensinamentos e contacto com a cultura e o escritor acima referenciado traduziu-se numa visita guiada, onde foram colocados em prática alguns dos conhecimentos que os
alunos adquiram nas atividades letivas, assim como potenciou o trabalho em equipa e o respeito pelo trabalho dos seus pares. A visita guiada ao interior deste espaço permitiu, ainda, o desenvolvimento de diferentes temáticas associadas a múltiplos aspetos da vida e obra de Eça, tendo como objetivos primordiais a
motivação para a leitura e a promoção do legado literário do escritor. Assim, fez-se referência às suas
obras literárias, mostrou-se a relação entre a sua ficção e as suas vivências e deu-se informações não só
sobre o contexto histórico, social e político, mas também sobre a metodologia de trabalho do escritor (sua
importância enquanto exemplo de organização e método), o seu círculo de amigos (diferentes personalidades do séc. XIX), a componente jornalística do seu legado, os locais onde residiu e as viagens que realizou.
Os momentos de convívio, foram bastante apreciados por todos os envolvidos e proporcionaram o desenvolvimento da autonomia e da responsabilidade dos jovens. Será postado no Facebook da Escola e do Plano de Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário um vídeo sobre a atividade anteriormente referida. Foi uma atividade empreendedora e ímpar, devendo parabenizar todos alunos e professoras intervenientes, aventura esta que os levou a uma viagem pela vida e obra de Eça de Queirós.
Profª Anabela Outeiro

Projeto de Articulação Curricular –―Os Direitos Humanos‖
12ºB e Profª Paula Magalhães
Apesar de assegurados, os direitos humanos foram desrespeitados e de toda a forma ignorados. Por muitas décadas o peso das grandes guerras assolava a vida e o quotidiano de cada família.
Na Itália tínhamos Benito Mussolini, uma das figuras chave na criação do fascismo, abandonando qualquer estética democrática e estabelecendo a sua ditadura totalitária, instalando assim o terror no país.
A obediência cega das massas obcecou, com efeito, a prática fascista, avessa à vontade individual e ao espírito crítico. Por isso, os ideais fascistas inculcavam-se primeiramente nos jovens, já que as crianças, mais
do que às famílias, pertenciam ao Estado.
Ainda assim, Mussolini não conquistara o poder e já os esquadristas semeavam o pânico com as suas
"expedições punitivas". Incendiavam e roubavam os sindicatos e as organizações políticas de esquerda,
cujos dirigentes abatiam ou, na melhor das hipóteses, espancavam. Com a chegada de 1923, os esquadristas foram reconhecidos oficialmente como milícias armadas do Partido Nacional- Fascista. Receberam a
designação de Milícia Voluntária para a Segurança Nacional, cabendo-lhes vigiar, denunciar e reprimir
qualquer ato conspiratório. Idênticas funções competiam à polícia política e muito a propósito apelidada
de Organização de Vigilância e Repressão do Antifascismo (OVRA).
Para continuar a ler o artigo clique aqui
Quadras do São João - 4ºA

Nós somos o 4º A,
Vamos todos versejar
No dia de S. João
Estamos prontos a rimar.

Nós somos o 4ª
Gostamos de festejar
No dia de S. João
Vamos todos brincar.

Na noite de S. João
Em casa, eu vou ficar,
Anda por aí um vírus
Que a todos quer apanhar!

No dia de S. João
Vou saltar a fogueira
Só espero não me queimar
E acabar todo em asneira.

S. António de Lisboa,
No meu coração o primeiro,
Leva daqui o Covid
E traz-nos algum dinheiro.

Vem uma quadra no manjerico
Que eu tenho curiosidade em ler,
A alguém especial
Eu quero mesmo oferecer.

Como sardinha assada
Na véspera de S. João,
Vou para a festa brincar
Com um martelo na mão.
Na noite de S. João
Todos estavam com Portugal,
A nossa seleção apoiamos
Sofremos até ao final.
Na noite de S. João
A seleção estava a jogar,
Sofremos até ao fim,
Mas no final conseguimos passar.
Na noite de S. João
Vamos todos celebrar,
Este dia de emoção
Para podermos brincar.
Martelos de plástico
E alhos porros para bater,
Na noite de S. João
Muitos cuidados devemos ter!

Hoje é o dia de S. João
E nós vamos festejar
Com manjericos e martelos
E muitas sardinhas vou assar
.
O dia de S. João chegou,
Estão todos muito felizes
Com os martelos vamos bater
Nas cabeças dos petizes.
No dia de S. João
Na rua vamos desfilar,
Estamos cheios de alegria
Prontos a festejar.
No dia de S. João,
Com um poema popular
Os manjericos encantam
Fazem-nos alegrar.
No dia de S. António,
Irei desfilar
Até não conseguir
Mais aguentar.

Na noite de S. João
A sardinha vou assar
Uma pinguinha
Vem mesmo a calhar.

Santos Populares - Pré-escolar

BOAS FÉRIAS!
Agrupamento Professor António da Natividade, Mesão Frio junho 2021
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