NEWSLETTER - novembro 2021
A Palavra da Diretora
Estamos quase a chegar ao final do primeiro período letivo.
Este mês de novembro foi preenchido de trabalho, levado a cabo por todos, desde a implementação – Autonomia e Flexibilidade Curricular (AFC), do Projeto de Avaliação MAIA no 7ºano de
escolaridade, do Plano de Ação de Desenvolvimento Digital da Escola(PADDE) com a realização de ações a e atividades diversas que envolveram alunos e professores, para que possamos
atingir melhor o tão desejado sucesso escolar.
Naturalmente que já se realizaram algumas atividades do Plano de Atividades do Agrupamento
de Escolas, bem como dos projetos em curso no nosso Agrupamento de Escolas, como o Plano Integrado Inovador
de Combate ao Insucesso Escolar (PIICIE) e o Plano de Desenvolvimento Pessoal Social e Comunitário (PDPSC),
entre outros.
Esta diversificação de modus operandi tem sido o suporte à dinamização da nossa ação educativa, com atividades
múltiplas, das quais daremos conta de algumas nesta Newsletter.
Não queria terminar sem dar uma palavra sobre a pandemia COVID-19 que ainda não terminou, apesar de não ter
comparação com a que o país viveu há um ano. A vacinação veio alterar o perfil desta pandemia, mas serão necessários mais reforços e maior eficácia. Paralelamente e provavelmente o mais eficaz será o comportamento que cada
um de nós assume, perante si e com os outros.
Antes de mais quero sossegar os Pais e Encarregados de Educação e toda a Comunidade Educativa, e dizer-vos
queno nosso Agrupamento de Escolas, continuamos a cumprir com todas as regras de segurança e com as restrições impostas pelo COVID-19.
Faço daqui um apelo a toda a Comunidade Educativa, para que continuem a assumir condutas responsáveis e de
prevenção, de modo a que possamos ter um mês de dezembro mais tranquilo e feliz e, futuramente, a uma plena
convivência entre todos.
Todos nós merecemos!
A Diretora do AEPAN
Aldina Pereira
PIICIE - Projeto Integrado e Inovador de combate ao Insucesso Escolar
Ação de capacitação
Realizou-se no passado dia 25 de novembro de 2021, no âmbito do Plano
Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar do concelho de
Mesão Frio, a Ação de Capacitação intitulada "Organização de Rastreio de
Saúde: Campanha de Sensibilização de Bem-Estar e Saúde Comunitária IMC, Diabetes e Tensão Arterial".
Esta Ação de Capacitação dirigida à Comunidade Escolar do AEPAN,
contou com a participação da Amanda Teixeira, Enfermeira do Centro
Hospitalar de Trás-os-Montes e Alto Douro.
Para ver mais

PDPSC - Plano de Desenvolvimento Pessoal, Social e Comunitário
Dia Nacional do Pijama
No âmbito das comemorações dos dias festivos a
educação pré escolar do Agrupamento de Mesão Frio
festejou o Dia Nacional do Pijama. Uma iniciativa dos Mundos de Vida. "Todas as crianças
têm direito a crescer numa família, crianças ajudam outras crianças."
Para ver mais
Biblioteca Escolar
Hora do Conto: obras trabalhadas em novembro (clique aqui)

Hora do Conto -1º B


Os alunos do 1º ano turma B, no âmbito da Hora do Conto, exploraram a obra de Eugénio de Andrade
“Aquela nuvem e outras”, tendo sido dado destaque ao poema “Frutos”. Assim os alunos ouviram declamar o
poema por Manuela de Freitas, depois de olhos vendados alguns alunos tentaram adivinhar o aroma do fruto
preferido do autor e, por fim, realizaram um trabalho de coloração dos frutos do poema, sendo as suas folhas
borrifadas com cascas de tangerina deixando não só as folhas dos alunos, como toda a biblioteca, bem cheirosa, e com o aroma preferido do autor, o da TANGERINA.
1º B e Clube de Jornalismo

Para ver mais

Dia Mundial do Não Fumador - Oficinas de Escrita - 1ºCEB
Cartazes

A lenda de São Martinho no CAA - Centro Escolar

Os direitos das Crianças em emojis

O Dia Universal dos Direitos da Criança, celebrado a 20 de Novembro,
visa consciencializar para a situação das crianças do mundo e promover o seu bem-estar e desenvolvimento.
A 20 de Novembro de 1959 foi adoptada a Declaração dos Direitos da
Criança pela Assembleia Geral das Nações Unidas e 30 anos depois, o
dia marca também a data da adopção da Convenção sobre os Direitos
da Criança.
O Dia Universal dos Direitos da Criança é uma oportunidade para
defender e promover os direitos da criança e construir um futuro melhor
para todas e pretende levar as crianças a:
- Conhecer os seus direitos e reconhecer a importância do exercício dos mesmos;
- Partilhar e debater com os responsáveis a sua visão sobre os
assuntos que consideram mais importantes para si e para todas
as crianças;
- Conhecer os espaços e a dinâmica de funcionamento da sua
escola;
- Reflectir sobre formas de exercer os seus direitos no dia-a-dia
na escola, na comunidade e no seu país;
- Serem ouvidas em relação aos assuntos que as afectam pelos
responsáveis da escola e políticos e/ou pelo público em geral.
(Fonte:www.unicef.pt/o-que-fazemos/o-nosso-trabalho-em-portugal/educacaopelos-direitos-das-criancas)

Neste sentido, o docente da disciplina de Físico-Química, André Ferreira, promoveu a iniciativa
"Direitos da criança em emojis" junto dos seus alunos do 8.º Ano, no âmbito da Articulação e Flexibilidade Curricular.
Com a colaboração da Biblioteca Escolar foi possível disponibilizar e divulgar aquilo que é o resultado
final da participação de todos os envolvidos neste projeto, com especial destaque para o trabalho
realizado pelos nossos alunos. O resultado final foi a produção de um e-book que é um resultado claro daquilo que se pretende numa comunidade escolar viva, colaborativa e que prima pelo despertar
dos nossos alunos para a reflexão, produção e divulgação de projetos. O e-book vai se encontrar disponível na página do Facebook da Biblioteca Escolar do nosso Agrupamento.

André Ferreira – Docente de Físico-Química do 8.º Ano
Para ver mais
https://www.canva.com/design/DAEwcWcx9Wg/9yCtvv3fcTsGsOYdl4OXGw/watch?
utm_content=DAEwcWcx9Wg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publish
sharelink
Outono - Grupo 5A da educação Pré-escolar

Santo André

Feira de Santo André
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.

A Feira de Santo André é um evento anual,[1] realizado um pouco por todo o território português, geralmente centradas no dia 30 de novembro,[2][3] em que a Igreja Católica celebra a festa do orago Santo André. São particularmente importantes as edições
de Mesão Frio[1] (onde é feriado municipal) e Mafra.[4]

História
Santo André por GirolamoTicciati no Convento de Mafra.

As várias feiras não têm, geralmente, uma origem comum, embora tenham todas
tomado o nome de Santo André. Isto acontece porque são frequentemente extensões
de festas locais em louvor desse mesmo apóstolo, o que, por vezes, aconteceria nas
imediações de igrejas que o tinham por orago, como acontecia no adro da Igreja de
Santo André de Vila Velha em Mafra, que foi o espaço original ocupado pelo certame
nessa localidade.[5]
Algumas feiras de Santo André são certamente seculares[6]; a de Mesão Frio é referida
pelo menos desde 1152[7] e a de Mafra desde o século XIV ou XV.[5] Contudo, as celebrações atualmente realizadas não são uma continuação direta desses festejos
medievais, devendo ser encaradas como eventos revivalistas e de preservação da
cultura popular após períodos de relativa decadência.[1][5]
Nalgumas localidades, como Santiago do Cacém, a feira de Santo André era a última
feira do ano, pelo que seria importante para a aquisição de mantimentos e agasalhos
para o inverno[8] e, quando economicamente possível, alimentos para os festejos
do Natal como frutos secos.[4]
O evento é referido em variações de uma mesma quadra, inseridas em várias cantigas
de Natal da região do Alto Alentejo como "Ó meu Menino Jesus",[9] "Como estais tão
galantinho"[10] ou "Loa alentejana"[11] em que se coloca São José a comprar sapatinhos
para o Menino Jesus precisamente na feira de Santo André. A compra é particularmente interessante visto que o Alentejo era um importante centro de produção de calçado vendido, por exemplo, na feira de Santo André de Santiago do Cacém. [8]

Ver também
https://pt.wikipedia.org/wiki/Feira_de_Santo_Andr%C3%A9
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