NEWSLETTER - SET/OUT 2021
A Palavra da Diretora
No Início de mais um ano letivo, saúdo toda a Comunidade Educativa especial todos os
novos alunos e professores do Agrupamento de Escolas Prof. António da Natividade desejandovos as maiores felicidades nesta nova etapa das vossas vidas.
Apelo à serenidade e à colaboração de todos, para que o ensino e as aprendizagens dos
docentes, psicólogos, animadoras, assistentes operacionais e técnicos e a boa cooperação das
famílias.
Desta feita, a Direção continuará a trabalhar com toda a Comunidade Educativa na procura constante de consensos capazes de promover o sucesso escolar e social. Prosseguirá a promoção de uma cultura de dialogo, de participação, de partilha e de responsabilização de todos e
de cada um dos elementos da Comunidade Educativa, assim como com o trabalho e consolidação dos bons resultados já alcançados, para satisfação dos nossos alunos, dos pais e encarregados de educação e também dos professores e funcionários desta Instituição.
Por isso, conto com a cooperação imprescindível de todos, na construção dos cidadãos do futuro e de uma
Escola que desejamos melhor. Tenciono manter presentes os princípios da confiança, da segurança, da proximidade e do respeito, criado oportunidades, desenvolvendo soluções apropriadas à comunidade que sirvo e procurando
dar respostas às necessidades e expetativas de cada um.
Junto iremos mais longe!
A toda a Comunidade Educativa, votos de um excelente ano letivo!
A Diretora do AEPAN
Aldina Pereira
Neste número:
PIICIE - Projeto Integrado e Inovador de combate ao Insucesso Escolar
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PDPSC - Plano de Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário

Dia da Alimentação

Para continuar a ler e ver mais notícias
Receção aos alunos no primeiro dia letivo

Biblioteca Escolar
Hora do Conto: obras trabalhadas em outubro (clique aqui)

MIBE - Mês Internacional das Bibliotecas Escolares
25 de outubro - Dia Internacional das Bibliotecas Escolares

LENDA DOS MOUROS E DO CONVENTO DE VARATOJO
Na vila de Mesão Frio que integra o distrito de Vila Real, no local onde está o convento dos Franciscanos de Varatojo, seja o edifício da atual Câmara Municipal, seguindo a tradição oral, existe uma escada subterrânea que vai dar
a uma mina muito funda e comprida, que atravessa o rio Douro até às terras do Douro Sul...
Para ver mais

Dia Mundial da Alimentação – 16 de outubro de 2021
As turmas 5.ºB; 6.ºA; 6.ºB; 9.ºA; 9.ºB, 10.ºA e 11.ºB, realizaram trabalhos alusivos à Comemoração do Dia Mundial da Alimentação – Fome zero, tendo sido criada uma exposição em formato Padlet. A atividade teve como
objetivos sensibilizar os alunos para que não se verifique o desperdício dos alimentos e para a necessidade de consumirem as refeições marcadas, reduzindo assim o desperdício na cantina. Esta atividade foi realizada no âmbito
da disciplina de Ciências Naturais, em colaboração com o Departamento de Línguas.
As Professoras dinamizadoras
Marta Castro, Paula Costa e Clara Casaca

Dia da Alimentação - Centro Escolar
Os alunos do 1º ciclo, em colaboração com as suas professoras, os pais e encarregados de educação, a professora
de apoio TEIP, os professores de apoio educativo e a Biblioteca Escolar, construíram uma “A roda dos alimentos”
especial (com os alimentos verdadeiros como forma de sensibilizar para uma alimentação saudável. Foi um trabalho conjunto que todos apreciaram fazer. As crianças do Pré-escolar visitaram na BE “A roda da alimentação” e …
Para ver mais

Dia da Alimentação
Os alunos que frequentam o Centro de Apoio à Aprendizagem no Centro Escolar de Mesão Frio e na Escola Básica
e Secundária Prof. António da Natividade comemoraram o Dia da Alimentação com a implementação de várias
atividades: visualização e audição do Conto Tradicional Português, “O Caldo de Pedra”, extraído de Contos Tradicionais do Povo Português de Teófilo Braga, adaptado por Maria Teresa dos Santos silva e da história “A Lagartinha Comilona” de Eric Carle; construção de um puzzle da roda dos alimentos e de um "Quantos queres" com adivinhas sobre a alimentação; elaboração de cartazes; realização de atividades de Ilustração dos alimentos saudáveis
e ainda houve espaço para jogarem um jogo de lançamento de dados.

As docentes de Educação Especial Mariléne Queiroz e Olga Pereira
CPCJ E CLDS ASSINALARAM
DIA INTERNACIONAL PARA A ERRADICAÇÃO DA POBREZA
Sob a égide do Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza, assinalado anualmente a 17 de outubro, a
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Mesão Frio, em parceria com o Contrato Local de Desenvolvimento Social - CLDS 4G Porta D'Ouro, proporcionaram um evento, no dia 15 de outubro, no Centro Escolar
de Mesão Frio, para explorara temática sobre a desigualdade social, junto dos alunos do 4.º ano, do Ensino Básico,
do Agrupamento de Escolas Prof. António da Natividade.
Com o objetivo de despoletar a discussão acerca da desigualdade social, foi distribuído um lanche distinto
a cada criança, conduzindo-as a refletir sobre a injustiça de serem tratadas de modo diferenciado.
Posteriormente foi exibido o filme «Maria Liberdade», produzido pelo Núcleo Distrital de Vila Real da
EAPN Portugal, com o propósito de sensibilizar as crianças, através desta história infantil, para questões como a
pobreza, as desigualdades, as injustiças, as discriminações e as exclusões sociais.
Depois da visualização do filme, as crianças foram desafiadas a descrever a desigualdade social, numa só
palavra e a apresentar soluções, para juntos erradicarmos a desigualdade social. Foi ainda oferecido a cada criança
o livro “Maria Liberdade”.
A sessão contou com o apoio da Câmara Municipal de Mesão Frio e do Agrupamento de Escolas Prof.
António da Natividade e terminou com um lanche partilhado entre todos, com os alimentos que cada criança trouxe
de casa, na sua lancheira e com um bolo confecionado pela Santa Casa da Misericórdia de Mesão Frio.
A CPCJ e o CLDS ofereceram, desta forma, um espaço de partilha e deixaram patente a importância de se
estabelecer empatia pelo outro e a responsabilidade de todos nesta luta.
CPCJ de Mesão Frio
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