NEWSLETTER — MARÇO 2021—2º PERÍODO
A Palavra da Diretora
Este período letivo, marcado pelo ensino presencial e de E@D, não
permitiu a edição do jornal Rascunho. Neste sentido, de vos divulgar e comunicar algumas das atividades realizadas no AEPAN, em articulação com a equipa
da BE e do Clube de Jornalismo decidimos optar pelo envio de uma Newsletter.
Esperamos que seja do vosso agrado.
Resta-me nesta quadra desejar-vos uma Santa Páscoa e muita saúde! Protejam-se!
A Diretora
Aldina Pereira
Neste número:
ERASMUS + Ecostep in Europe
Clique aqui para ver mais

“Universalização da Escola Digital”
Educar para o sucesso, inclusão e cidadania requer uma
transição digital.
Nesse sentido e com vista a alcançar a meta da
“Universalização da Escola Digital”, o Ministério da Educação implementará, a partir do corrente ano letivo, medidas que permitirão incrementar esta estratégia. VER MAIS

DIA DO DIPLOMA
O Agrupamento de Escolas Prof. António
da Natividade (AEPAN) prestou uma singela e justa homenagem aos alunos finalistas
do ano letivo transato 2019/2020, congratulando-os com diplomas de reconhecimento e
prémios de mérito. A cerimónia decorreu no
dia 11 de dezembro, no Auditório Municipal, na presença do presidente da Câmara
Municipal de Mesão Frio, da Diretora do
AEPAN, professores, pais, encarregados de
educação, alunos e demais representantes
das entidades locais convidadas. Para ler mais

PROJETO VENCEDOR OPJ 2020
«Tempos Livres com Diversão» é o nome do projeto vencedor
da 2.ª edição do Orçamento Participativo Jovem (OPJ) de
Mesão Frio 2020, o projeto é da autoria Margarida Alves aluna que frequentou o 12º no ano transato.
LER MAIS

Assembleia de alunos/as do 2º período - online
17 de março de 2021, pelas 10h, a Assembleia de alunos/as, do AEPAN, constituída pelos/as
delegados/as e subdelegados/as de todas as turmas do 2º/3º ciclos e ensino secundário, juntamente com as respetivas coordenadoras Luísa Santos, Gabriela Alves, Rita Meireles, com a
presença da coordenadora de projetos, Sónia Guedes, e as animadoras, Fátima Pereira e
Andreia Sousa, e ainda com a participação da técnica da Resinorte, Bruna Teixeira, realizaram um encontro feliz em defesa do Ambiente, alargando as perspetivas em relação à cidadania ambiental e ainda em relação a outros assuntos.
O assunto central foi uma ação de informação/sensibilização ambiental sobre: o concurso
Separa e ganha; a aplicação Recycle bingo; concurso de Ovos de Páscoa; Dia mundial da
árvore - planta uma árvore e regista; Um minuto de silêncio de gratidão à Terra.
Foi ouvida a voz dos/as alunos/as, nestes e nos outros assuntos: vantagens e desvantagens do
E@D; Orçamento participativo da escola.
Espera-se, assim, um 3º Período muito participativo! A ação dos/delegados/as e subdelegados/as de turma é essencial para a motivação de todos/as.

PIICIE
Projeto Integrado e Inovador de combate ao Insucesso Escolar
PARA VER ATIVIDADES CLIQUE AQUI

Plano de Desenvolvimento Pessoal, Social e
Comunitário
Neste ano letivo, desenvolve-se o PDPSC que
integra 3 medidas:
- Anda, vou ajudar-te!
- E tudo aqui tão perto, em Mesão Frio!
- De pais para os filhos
Hiperligação de acesso à página do Plano:
https://www.facebook.com/Plano-de-Desenvolvimento-Pessoal-Social-e-Comunitário101492451805780/
Biblioteca Escolar
Hora do Conto - Obras trabalhadas (ver aqui)

14º Concurso Nacional de Leitura
Decorreu no dia 2 de março, on-line, a Fase Escolar/Municipal do 14º CNL. Os alunos participaram com brilhantismo e apuraram-se para a Fase Intermunicipal Douro as seguintes alunas: Dulce Lemos, Leonor Azevedo, Rita Teixeira, Leonor Correia, Maria Flamínio, Maria
Trindade. Parabéns!

Para ver mais
ÁRVORE DA POESIA - 21 de março - Centro Escolar

Para ver melhor
Dia Mundial da Árvore
Plantação de árvores no Centro Escolar - Evocação do Dia Mundial da Árvore
Para ver atividade
DIA MUNDIAL DA POESIA – 21 de março de 2021
No âmbito da disciplina de Português do 2.ºciclo e do Secundário, com a dinamização das
professoras Fátima Pinho e Anabela Outeiro, realizou-se mais uma atividade do PAA, os alunos participaram com grande empenho e gosto. E começaram o seu vídeo de exposição com
este texto introdutório: Para ver mais

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO
Textos dos alunos
Desflorestação
A desflorestação é o processo de desaparecimento completo e permanente de florestas, atualmente causado em maior parte por atividades humanas. A desflorestação traduz-se precisamente pela destruição massiva dos ecossistemas, a ritmos que atingem 1,2% do total das florestas virgens existentes, por ano, com o objetivo de obter determinados produtos (madeira,
carvão vegetal, por ex.) ou áreas livres (destinadas à prática da agricultura ou urbanização),
por exemplo para o homem. Para ler mais

Energia Verde
O que é Energia Verde?
Energia Verde é uma energia proveniente de recursos renováveis, isto é, aqueles que são reabastecidos naturalmente (como a luz do sol, o vento, as marés, o calor geotérmico e as chuvas). O grande diferencial dessa energia é que seu processo pode ser aproveitado causando
pouca poluição. Para ler mais
As tecnologias e o confinamento
Portugal está em casa e o que mais estará? Os telemóveis e os computadores de todo o país,
juntamente com a procrastinação, a queda da saúde mental e o aumento da ansiedade. Para
ler mais

Alimentação Saudável em Casa
Durante o dia 24 de março, realizaram-se 3 sessões de formação sobre a Alimentação Saudável em Casa, via zoom, com alunos dos 2º e 3º Ciclos e Secundário.

O nosso grande mentor foi o Dr António Luís Rodrigues, Nutricionista e a grande colaboradora a Enfermeira Lurdes Loureiro.

De uma forma muito clara, o Dr. Luís, intensificou e alertou para os cuidados alimentares que
devemos ter, manter e não esquecer, para a existência de uma alimentação saudável, pois
apesar de os conhecermos, nunca é demais falar e dinamizar este tema! Estando todos nós
confinados, é importante referir que vivemos em sociedade e a nossa saúde alimentar é o
“anjo da guarda” da nossa saúde física e psicológica.
A Coordenadora do PES e equipa.

A Primavera e a Páscoa no Centro Escolar
Pré-escolar e 1ºciclo

PÁSCOA FELIZ E MUITA SAÚDE!
Agrupamento Professor António da Natividade, Mesão Frio
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