
PRIMEIRA NEWSLETTER

Bem-vindos à primeira newsletter do Agrupamento de Escolas Álvaro Velho. Nela pretenderemos dar a conhecer a toda a comunidade educativa

as atividades, iniciativas e projetos levados a cabo pelos nossos alunos e para os nossos alunos de todas as escolas do Agrupamento.

Por ora terá uma periodicidade quadrimestral com o principal objetivo de tornar mais curta a distância que nos separa fazendo dela um

veículo previlegiado de difusão do que aconteceu e irá acontecer nas nossas escolas.

Obviamente que nela não estarão incluídas todas as iniciativas realizadas mas será, assim o pretendemos, uma necessariamente reduzida

amostra de tudo o que se fez ao longo de um período letivo.

Recomendamos que vá acompanhando o nosso Portal do Agrupamento onde muitas das atividades aqui reproduzidas foram publicadas bem como

outras notícias e informação de interesse para alunos, encarregados de educação e restante comunidade educativa.

APROVEITAMOS A OPORTUNIDADE PARA DESEJAR A TODOS OS NOSSOS ALUNOS E RESPETIVAS FAMÍLIAS, A TODOS OS

DOCENTES E ASSISTENTES, PARCEIROS E RESTANTE COMUNIDADE EDUCATIVA VOTOS DE BOAS FESTAS E DE UM

EXCELENTE ANO DE 2018!!

 

http://alvarovelho.net/


ARRANQUE DE ANO LETIVO- MENSAGEM DA DIREÇÃO E DO CONSELHO PEDAGÓGICO

A Direção e o Conselho Pedagógico do Agrupamento de Escolas Álvaro Velho vêm por este meio

dar as boas vindas a toda a comunidade educativa: alunos, encarregados de educação, pais,

professores, assistentes operacionais e assistentes técnicos. Ao longo dos seus quase

cinquenta anos de história e estórias, a Escola Álvaro Velho (primeiro só, depois como parte

de um conjunto de quatro escolas), apresenta como maior medida do sucesso alcançado os

milhares de alunos que por ela passaram e que, hoje adultos, são na sua grande maioria parte

integrante da nossa sociedade enquanto cidadãos proativos e bem-sucedidos nos seus percursos

profissionais, familiares e pessoais. Ao longo deste quase meio século, muitos feitos foram

alcançados, metas atingidas e obstáculos ultrapassados. Tudo por essencial mérito de todos os

que por ela passaram, bem como pelas restantes escolas que compõem o Agrupamento, dando muito

de si em prol de um bem comum: um serviço educativo público de qualidade e que positivamente

impacte a comunidade educativa em que se integra. Estamos certos de que este caminho

continuará a ser percorrido com empenho, persistência e dedicação de todos, colaborando em

função de um objetivo comum. Desejamos a todos um excelente e feliz ano escolar.

INOVAR CONSULTA - ACESSO À INFORMAÇÃO DO ALUNO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS

O Inovar Consulta é uma plataforma ao serviço de todos os encarregados de educaçao do Agrupamento. Nela

poderá encontrar informação relativa à avaliação do alulno, marcação de testes, assiduidade,

comportamento e outras funcionalidades. Poderá aceder à plataforma clicando neste link e encontrará aqui

instruções de acesso à mesma. Necessitará do nº de processo do aluno (inscrito no cartão a seguir à letra

P ou, no caso do 1º Ciclo, verificar nas pautas afixadas na escola o nº de processo do seu educando) e do

número do CC/BI do aluno.

Solicitamos que atualizem os dados de contato e informação do aluno caso estes não estejam atualizados ou

sejam inexistentes. Informação importante é o endereço de email do EE para que possa passar a

receber esta newsletter bem como outras informações relevantes. Para tal, depois de entrar na

plataforma, deverá aceder a "Questionários" » "Pedido de Atualização de Dados" » preencher os campos que

necessitam de atualização e no final da página clicar em submeter.

SHOP ALVARINHO - PROJETO LOJA SOCIAL - COLABORE

Face ao atual contexto socioeconómico cujas consequências atingem as

famílias mais vulneráveis, a criação de uma Loja Social visa atenuar as

dificuldades e necessidades imediatas dos agregados familiares através da

distribuição de bens de várias espécies. Pretende-se que esta seja um espaço

de partilha e solidariedade escolar. A Loja Social é um projeto que visa

potenciar a criação de respostas mais adequadas às necessidades sociais,

rentabilizando os recursos existentes tendo como principal finalidade

contribuir para a promoção e integração social do aluno e respetivo agregado

familiar.

AJUDE AS BIBLIOTECAS ESCOLARES DO AGRUPAMENTO

Ajude a reforçar o espólio das bibliotecas escolares do nosso Agrupamento.

Em colaboração com a Associação de Pais [APEEAEAV]  estamos a proceder à

recolha de livros de literatura infanto-juvenil, enciclopédias e outros

títulos de interesse educativo, lúdico e pedagógico.

Caso tenha em casa livros que se enquadrem nesta descrição, que já não

necessite deles e que estejam em boas condições, poderá enriquecer o leque

de escolha dos nossos alunos fazendo a oferta à Biblioteca Escolar.

http://alvarovelho.net/index.php/destaques/agrupamento-2/157-mensagem-de-boas-vindas
http://ebalvarovelho.dyndns.org:8080/consultaalunos/app/index.html#/login
http://www.alvarovelho.net/images/PDFs/ACESSO.INOVAR.CONSULTA.SIGE.pdf
http://alvarovelho.net/index.php/26-agrupamento/contextos-2/172-loja-social
http://apeeaeav.wixsite.com/apeeaeav


ABERTURA DE ANO LETIVO - RECEÇÃO AOS ALUNOS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO

Durante os primeiros dias de aulas foram inúmeras as atividades e iniciativas levadas a cabo no âmbito da

abertura do ano letivo e da receção a alunos e encarregados de educação.

Deu-se particular destaque às turmas do pré-escolas e do 1º ano, bem como às turmas de 5º e 7º anos. Para

além de encontros com a Direção do Agrupamento foram também recebidos pelas respetivas educadoras,

professoras titulares de turma e diretores de turma.

'A TERRA TREME' - EXERCÍCIO PÚBLICO DE SENSIBILIZAÇÃO PARA O RISCO SÍSMICO

A TERRA TREME é um exercício organizado anualmente pela Autoridade Nacional de Proteção Civil. Pretende

alertar e sensibilizar a população sobre como agir antes, durante e depois da ocorrência de um sismo. Os

3 gestos BAIXAR, PROTEGER, AGUARDAR são a melhor resposta para nos protegermos em caso de sismo. O

exercício ajudará a conhecer e praticar estes 3 gestos que podem salvar vidas. O Agrupamento de Escolas

Álvaro Velho participou na iniciativa com a generalidade das turmas do Agrupamento a aderir ao exercício

seguindo as recomendações divulgadas. Esta iniciativa foi realizada no âmbito do nosso Plano de Prevenção

e Emergência e do Clube de Proteção Civil!

13º ANIVERSÁRIO D' "0S BATUKEIROS"

Ao longo destes treze anos de existência, "Os Batukeiros" sob a coordenação do incansável

e sempre disponível professor Octávio Rodrigues, têm acompanhado os momentos mais

marcantes do nosso Agrupamento, fazendo parte do nosso património e do nosso legado

histórico. A Direção, em nome de toda a comunidade educativa, desejou um feliz

aniversário aos "Batukeiros" na pessoa do professor Octávio Rodrigues e agradeceu

publicamente a todos os alunos que foram enriquecendo com a sua presença e participação

as iniciativas desenvolvidas ao longo destes treze anos. A todos o nosso profundo

agradecimento. Bem hajam e PARABÉNS!

18.OUT|2017     46º ANIVERSÁRIO DA ESCOLA SEDE - Escola EB 2, 3 Álvaro Velho

A 18 de outubro celebrou-se em todas as escolas do Agrupamento o aniversário da sua escola sede.

São quarenta e seis anos ao serviço da educação e da comunidade educativa. O dia foi

assinalado com iniciativas em todas as quatro escolas do Agrupamento, envolvendo todos os seus

alunos, pessoal docente e não docente, contando com a preciosa colaboração da Associação de Pais

[APEEAEAV]. Nas escolas EB1/JI celebrou-se com visita às escolas, por elementos da Direção, com

breve apontamento de quem foi Álvaro Velho – patrono do Agrupamento de Escolas; seguido do cantar

dos parabéns com um bolo simbólico, construído pelo corpo docente, o habitual cantar de parabéns

e a oferta simbólica aos alunos de uma guloseima.

Na escola sede assinalou-se o dia com a atuação dos Batukeiros, intervenção do Diretor a todos os

alunos, o cantar de parabéns à Escola e com uma MEGASELFIE – Foto celebrativa do momento.

Decorreram também atividades paralelas: Concurso de bolo de aniversário; Exposição Painéis alusivos ao Mar; Exibição de Painéis /Fornos

Solares; Menu Especial de aniversário na cantina da escola (almoço dos alunos).

http://www.aterratreme.pt/
http://alvarovelho.net/images/artigos/Wallpaper46AnivAgrupamentoBLUR.jpg


CONCURSO "BOLO DO 46"

Com os objetivos de promover e reforçar as relações entre a comunidade educativa e celebrar o

46ºaniversário da escola sede do Agrupamento promoveu-se o Concurso Culinário "Bolo do 46" onde

os alunos puderam concorrer a título individual ou colectivo (máximo de 3 elementos) apresentando

um bolo que respeita-se a temática do patrono Álvaro Velho e sua época. Os bolos foram

classificados pela sua criatividade, ligação ao tema e sabor.

O júri foi constituído por um membro da Direção do Agrupamento, um professor e um membro da

Associação de Pais. Parabéns a todos os alunos e respetivos encarregados de educação que

colaboraram na iniciativa e um especial destaque à aluna Nicole Mendes que venceu com o seu bolo

“Caravela”!

Apõs o concurso todos os alunos puderam degustar um pedaço de todos os bolos submetidos a

concurso.

COMEMORAÇÃO DO DIA DA ALIMENTAÇÃO

Para comemorar o Dia da Alimentação Saudável os alunos da escola EB 2,3

Álvaro Velho participaram em muitas atividades, organizadas pelos

professores de Educação Física em articulação com os professores de Ciências

Naturais e sob a coordenação do PES [Projeto de Educação para a Saúde]. A

Associação de Pais juntou-se a esta iniciativa e ofereceu fruta para compor

o lanche preparado pela Direção, que incluía espetadas de fruta, palitos de

cenoura, tostas com marmelada, iogurtes... tudo saudável!

CONCURSO DE FORNOS SOLARES

O concurso de fornos solares realizou-se no dia 25 de outubro. Pedro Damas,

Sara Baltazar e Leonardo Silva foram os concorrentes. Os dois primeiros

realizaram o forno solar com as famílias, o Leonardo realizou com um grupo

de colegas da turma. Os critérios de seleção tiveram como base : a

reutilização de materiais; a originalidade/criatividade e a eficiência

energética (a eficiência energética foi testada através do tempo de cozedura

de um ovo escalfado). O forno mais eficiente cozeu um ovo em 23 minutos, foi

construído por Pedro Damas e, igualmente, foi considerado o mais original (é

um forno desmontável). No final comeu-se uma Pizza cozida em forno solar.

 O Concurso foi notícia no jornal Rostos.

CERIMÓNIA DE ENTREGA DOS QUADROS DE VALOR E EXCELÊNCIA - 2017

 

 

O Agrupamento de Escolas Álvaro Velho assinalou o reconhecimento do Valor e da Excelência dos

seus alunos, referente ao ano letivo 2016/2017, entregando os respetivos Diplomas em

cerimónias realizadas no dia 20 [1º Ciclo] e 23 [2º/3º Ciclos] de outubro em espaço gentilmente

cedido pela Escola Superior de Tecnologia do Barreiro - IPS.

Estes foram dois momentos muito importantes para a comunidade educativa e, de uma forma muito

especial, para os alunos que figuraram nos Quadros de Mérito, fruto do esforço e empenho

revelados longo do ano letivo.

Vimos assim, por este meio, agradecer aos alunos propostos e respetivos encarregados de educação

por terem estado presentes, partilhando assim um momento de relevo no percurso escolar dos nossos

alunos.

 

https://www.rostos.pt/inicio2.asp?cronica=8000771
https://www.google.pt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjyu5iU16zYAhUBmxQKHQ0kCL4QFggvMAA&url=https%3A%2F%2Fwww.estbarreiro.ips.pt%2F&usg=AOvVaw00N2Se68v5M73-EbnEOOkw


EXECUTIVOS DA CMB E DA JUNTA DE FREGUESIA VISITARAM AS 3 ESCOLAS EB1/JI DO AGRUPAMENTO

 

 

Informa-se a comunidade educativa do Agrupamento Álvaro Velho que no passado dia 7 de novembro os

Executivos da Câmara Municipal do Barreiro e da União das Freguesias do Barreiro e Lavradio

representados pela senhora Vereadora Sara Ferreira e senhora Presidente da Junta Gabriela

Guerreiro, visitaram as nossas três escolas EB1/JI, com o objetivo de desejar um bom ano letivo e

de verificar as necessidades dos equipamentos. Ficando aqui o agradecimento público, sublinhamos

a abertura com que foram recebidas as nossas sugestões e identificação de necessidades e pontos

de melhoria relativamente às condições infraestruturais e de funcionamento das três escolas.

 

SIMULACRO NA EB 2,3 ÁLVARO VELHO - ENVOLVEU MAIS DE 900 ALUNOS

No seguimento do que tem sido reconhecido ao longo dos anos como Boa Prática e no sentido de

qualificar o Plano de Emergência e Evacuação da Escola EB 2, 3 Álvaro Velho realizou-se no dia 8

de novembro um simulacro de incêndio envolvendo toda a escola. Diferentemente de simulacros

realizados em anos anteriores, foi acrescentado a este um ponto de encontro alternativo no

exterior do perímetro da escola para situações futuras que assim o exijam. Todos os alunos,

docentes e assistentes operacionais/ técnicos participaram num simulacro de evacuação em caso de

incêndio com evacuação faseada por blocos, saída para o exterior e com ponto de encontro

exterior, na Escola EB1/JI N2 do nosso Agrupamento. Para além de alunos, docentes e assistentes

participaram também no exercício os Bombeiros Voluntários do Barreiro - Corpo de Salvação

Pública, Bombeiros Voluntários do Sul e Sueste, Proteção Civil Municipal e Polícia de Segurança

Pública, aos quais deixamos aqui o nosso agradecimento por toda a disponibilidade e

profissionalismo demonstrado na preparação prévia do exercício, na sua operacionalização e nas

sugestões de melhoria apontadas. No prossecução da partilha de boas práticas contámos também, no

papel de observadores, com a presença de uma delegação da Escola Superior de Tecnologia do

Barreiro - IPS, a quem também a agradecemos a participação e sugestões. Finalizado o exercício

realizou-se a devida reunião entre as entidades envolvidas no sentido de se analisar e identificar pontos de melhoria que qualificarão o

Plano de Emergência e Evacuação da Escola EB 2,3 Álvaro Velho. Foi sublinhado a forma ordeira, calma e devidamente preparada com que

todos os intervenientes participaram, com particular destaque para os mais de 900 alunos envolvidos. Obrigado a tod@s.

 

DIA MUNDIA DA DIABETES- ASSOCIAÇÃO MELLITUS

O Agrupamento Álvaro Velho com a colaboração preciosa da Associação Mellitus

assinalou no dia 14 de Novembro o Dia Mundial da Diabetes com ação de

informação e sensibilização na EB1 / JI Fidalguinhos onde temos alunos

que podendo realizar toda e qualquer tipo de atividade na escola carecem de

uma observação mais atenta de colegas, professores e assistentes

operacionais. O conhecimento transmitido pela Associação Mellitus contribuiu

para uma melhor compreensão sobre o tema e o contacto privilegiado com

alunos portadores de Diabetes Tipo I. Seguindo o lema da Associação

"Afinal...vivemos para as nossas crianças, para que as nossas crianças

também possam viver!" Fica aqui o nosso agradecimento público à Associação

pela forma generosa e dedicada com que dinamizaram a iniciativa. Para todos

os pais de meninos e meninas portadores de Diabetes recomendamos

vivamente o contato com a Associação, podendo assim obter todo o

apoio e esclarecimentos que necessitem.

36ª Olimpíada Portuguesa de Matemática (OPM)

No âmbito do Plano Plurianual de Atividades do Departamento de Matemática da

Escola Básica 2.º e 3.º ciclos de Álvaro Velho, realizou-se no passado dia 8

de novembro, pelas 15:30, a 1.ª eliminatória das 36ª Olimpíada Portuguesa de

Matemática (OPM), dirigida aos alunos dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico

e aos que frequentam o ensino secundário e que decorreram, em simultâneo, em

centenas de escolas de todo o País.

http://www.mellituscrianca.pt/
http://www.mellituscrianca.pt/
http://www.alvarovelho.net/index.php/destaques/agrupamento/198-dia-mundial-da-diabetes
http://olimpiadas.spm.pt/
http://www.alvarovelho.net/index.php/51-atividades/197-36-olimpiada-portuguesa-de-matematica-opm


INICIATIVA LITERACIA 3Di

Entre 13 e 24 de novembro cerca de 700 alunos da escola sede do Agrupamento

[todas as turmas dos 5º ao 8º anos) participaram na edição 2017/18 da

iniciativa Literacia 3Di. Esta iniciativa destina-se a todos os alunos que

frequentam os 5.º, 6.º, 7.º e 8.º anos de escolaridade, em estabelecimentos

de ensino público e privado de todo o país, e pretende elevar os seus níveis

de literacia de Leitura, Matemática, Ciência e Inglês. No ano letivo

2017/18, os alunos do 5.º ano respondem a questões de Matemática, os do 6.º

ano de Ciência, no 7.º ano fazem a prova de Leitura e os alunos do 8.º ano

realizam a prova de Inglês (sendo esta última da responsabilidade da

Cambridge English Assessment). Poderão encontrar provas exemplo AQUI

PROJETO SOLIDÁRIO - UMA ÁRVORE PELA FLORESTA

No âmbito da Educação Ambiental para a Sustentabilidade, a E.B.1/ J.I.

Lavradio n.º 1 encontra-se a participar no projeto solidário "Uma árvore

pela floresta" desenvolvido pela Quercus e CTT no decorrer do mês de

novembro (ver SABER MAIS). Agradecemos desde já a disponibilidade dos CTT do

Lavradio em colaborar connosco. Assim que possível, cada turma poderá ir

levantar os seus Kits "Vale uma árvore" aos CTT do Lavradio! Obrigada a

todos os participantes! Gratas pela atenção Em nome do corpo docente da

E.B.1/ J.I. Lavradio n.º 1

ERASMUS - ALUNOS DE VISITA DE ESTUDO A PERUGIA - ITÁLIA

 

A nossa Escola integrou o projeto Erasmus +KA2 "Sustainability- a European way" (2016-2018) tendo

como parceiros duas Escolas Alemãs (Bremen) e uma Italiana (Perugia). Este projeto consiste em

dar aos alunos uma visão da Sustentabilidade a nível Europeu. Para isso os alunos têm que

desenvolver trabalho Ambiental na Escola e partilhá-lo nas mobilidades a este países. No ano

letivo anterior realizámos a primeira mobilidade a Bremen, Alemanha, e recebemos , em maio, os

nossos parceiros. Em novembro deste ano realizámos a mobilidade a Itália (Perugia) com alunos de

9ºano. Foi uma experiência única e muito enriquecedora, a nível Cultural, Social, Ambiental e

Linguístico (a língua utilizada foi o Inglês). O acolhimento dos parceiros italianos foi

extraordinário e quer as visitas culturais, quer a partilha dos trabalhos das diferentes escolas

foi muito produtivo. Os alunos portugueses apresentaram o trabalho realizado no âmbito da cozinha

com fornos solares na nossa escola. Este, foi considerado pelos parceiros um trabalho meritório.

 

https://www.portoeditora.pt/literacia-3d
https://www.portoeditora.pt/literacia-3d-sobre-a-iniciativa#provas
http://www.alvarovelho.net/index.php/destaques/agrupamento-2/195-iniciativa-literacia-3di
https://www.ctt.pt/ctt-e-investidores/sustentabilidade/projetos-e-iniciativas/uma-arvore-pela-floresta.html
http://umaarvorepelafloresta.quercus.pt/
http://www.alvarovelho.net/attachments/article/193/Projeto%20%20Uma%20%C3%A1rvore%20pela%20floresta.pdf
https://erasmusmais.pt/erasmus-ef/acoes-chave#acao-chave-2
http://www.alvarovelho.net/index.php/51-atividades/204-erasmus-visita-de-estudo-a-perugia-italia


PREVENÇÃO RODOVIÁRIAS E PRÁTICAS ASSERTIVAS

Iniciativa: Prevenção Rodoviária em colaboração com a Escola

Segura

Decorrente no Plano de Atividades do Projeto de Educação para a Saúde e

dinamizado pelo Clube de Proteção Civil promoveu-se entre os dias 14 e 20 de

novembro ações de formação e informação a todas as turmas de 5° ano sobre

segurança no percurso casa-escola-casa com a colaboração da PSP - Escola

Segura, bem como a abordagem de outras temáticas. Estas ações têm como

principais vetores a promoção de hábitos saudáveis de vida, melhoria das

relações interpessoais e aquisição de hábitos de segurança minimizando o

risco de acidente, visando a qualificação de atitudes e comportamentos.

CARTA AO PAI NATAL - PRÉ ESCOLAR

A época natalícia aproxima-se e com ela a magia e o mistério que deliciaram

os nossos alunos do Jardim de Infância n.1 do Lavradio.

As cartas foram escritas e desenhadas com muito entusiasmo e no final a

visita aos CTT do Lavradio para envio da Carta ao Pai Natal.

Fica a promessa...quando o Pai Natal der notícias iremos divulgar junto de

vós!

Feliz Natal Votos das Educadoras e dos alunos da Sala Amarela, Sala Branca e

Sala Azul

ÁLVARO VELHO SOLIDÁRIO - NATAL 2017

 

Para além de outras iniciativas solidárias levadas a cabo pelos alunos, pessoal docente e não

docente das quatro escolas do Agrupamento Álvaro Velho ao longo do ano letivo, realizou-se a 3ª

edição da iniciativa "1 Cabaz | 1 Turma | 1 Família" com o objetivo de tornar um pouco mais feliz

o Natal dos nossos alunos mais carenciados.

Com esta iniciativa pretendeu-se que cada aluno, com a preciosa colaboração dos seus encarregados

de educação e restante família, fizesse uma doação de alimentos [de acordo com lista divulgada de

alimentos essenciais] juntando-a à dos restantes colegas de turma formando assim um cabaz de

natal que será entregue a uma família carenciada da nossa comunidade educativa.

Em resultado desta iniciativa foram ofertados mais de 50 cabazes de Natal, distribuídos por

famílias carenciadas dos nossos alunos do Agrupamento... do Pré-Escolar ao 9º Ano.

Parabéns a todos aqueles que colaboram nesta iniciativa promovida pela professora de EMRC em

articulação com a Direção do Agrupamento.

 

SÃO MARTINHO NAS ESCOLAS  EB1/JI

Mais um ano em que se cumpriu a tradição nas Escolas de Pré e 1° Ciclo do

nosso Agrupamento - São Martinho.

A Lenda foi explorada, outras tantas histórias imaginadas e o sol de São

Martinho surgiu para salpicar a animação e a degustação por todos os pátios

escolares.

Obrigado às famílias dos nossos alunos pelo envio das castanhas que

permitiram delicioso momento de degustação.

EXPOSIÇÃO INSTRUMENTOS MUSICAIS - PRÉ ESCOLAR

No âmbito das atividades integradas no Plano Plurianual do Pré Escolar, as

educadoras e os seus alunos desenvolveram, no decorrer do mês de outubro,

várias atividades alusivas ao Mês da Música. Alguns dos instrumentos

musicais construídos nas salas de Jardim de Infância Lavradio n.º1, Lavradio

n.º 2 e Fidalguinhos poderão ser conhecidos na Exposição Instrumentos

Musicais, integrada na Programação de Natal da União de Freguesias Barreiro

Lavradio.

http://www.tinoni.com/pais-educadores-caminho-escola.php?id=2
http://www.psp.pt/Pages/programasespeciais/escolasegura.aspx?menu=4
http://www.alvarovelho.net/index.php/destaques/agrupamento/201-carta-ao-pai-natal


Comemoração do Dia Mundial da Floresta
autóctone

Dia 23 de novembro a turma CEF Jardinagem realizou uma saída de campo à Mata

da Machada. Esta visita decorreu no âmbito do projecto LIFE Biodiscoveries

Barreiro (Combate às plantas invasoras) e do projeto “Brigada da Floresta”

do Ecoescolas. Esta atividade contribuiu para a sensibilizar os alunos da

importância da preservação da floresta e da problemática das espécies

invasoras. O grupo realizou o descasque de Acácias e o arranque de chorão-

das-praias, contribuindo assim para a melhoria da nossa Floresta e das

espécies vegetais autóctones.

FEIRA DO LIVRO - EB 2,3 ÁLVARO VELHO

 

A Equipa da Biblioteca Escolar convidou os alunos, encarregados de educação

e restante comunidade escolar, a visitar a FEIRA do LIVRO que decorreu entre

os dias 20 de NOVEMBRO a 15 de DEZEMBRO, na Biblioteca da Escola Básica 2,3

Ciclos de Álvaro Velho.

Visitada por inúmeros alunos, encarregados de educação e docentes, a Feira

permitiu a aquisição de mais livros para o espólio das bibliotecas escolares

do Agrupamento. Obrigado.

Concurso Figuras de Natal Ecológicas

Mais um ano que a Câmara Municipal do Barreiro desafiou as instituições

concelhias a participarem no concurso Figuras de Natal Ecológicas.

Os Jardins de Infância e as Escolas do 1.º Ciclo do Ensino Básico do

Agrupamento desenharam os projectos e colocaram mãos à obra...

O resultado foi este... EB1/JI Fidalguinhos -. Presépio EB1/JI Lavradio 1 -

Boneco de Neve EB1/JI Lavradio 2 - Anjo

As Figuras de Natal Ecológicas estão expostas no Mercado 1.º de

Maio até ao dia 7 de janeiro de 2018.

1ª Feira de Jogos Didáticos do Agrupamento

No âmbito do Plano Plurianual de Atividades do Departamento de

Matemática, realizou-se na semana de 11 a 15 de dezembro, no átrio do Bloco

3, na escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos de Álvaro Velho, a primeira Feira de

Jogos Didáticos.

Esta Feira tem como objetivo principal divulgar jogos que estimulem e

fomentem o interesse pela aprendizagem nas várias áreas do saber; reforçar a

componente lúdica no processo de ensino e aprendizagem e promover o convívio

entre alunos, professores e restante comunidade escolar. A coleção de jogos

didáticos SUPERTMATIK, entre outras, foi desenvolvida para fomentar nas

crianças o gosto pelo conhecimento. A sua extrema versatilidade, dinâmica

inovadora e excelência de conteúdos proporcionam momentos únicos de diversão

e aprendizagem mesmo entre jogadores em distintos estágios de

desenvolvimento cognitivo (por ex.: pais e filhos).

http://www.lifebiodiscoveries.pt/projeto
https://brigadadafloresta.abae.pt/
http://invasoras.pt/
http://www.florestar.net/floresta.html
http://www.alvarovelho.net/index.php/51-atividades/203-feira-do-livro


PROJETO VENTOS DE POUPANÇA

Agradecemos a participação de toda a comunidade educativa no projeto "Ventos

de poupança 2" com o preenchimento deste inquérito. Apela-se a que toda a

família participe uma vez que o número de inquéritos preenchidos é um dos

requisitos de avaliação deste projeto. Ainda a referir que a escola tem um

clube de energia. O CLUBE "ECOAMIGOS DA NATUREZA" AGRADECE A COLABORAÇÃO.

O inquérito encontra-se no seguinte link : http://bit.ly/vp2questionario

ESCOLAS EB1/JI DECORAM ÁRVORES DE NATAL DA
FREGUESIA

Numa iniciativa de colaboração entre as 3 escolas EB1/JI do Agrupamento, a

União de Freguesias do Barreiro Lavradio e a associação de comerciantes

locais, todas as nossas turmas do pré-escolar ao 4º ano elaboraram enfeites

de Natal que posteriormente foram colocados em dezenas de árvores de Natal

espalhadas pela freguesia. Poderão ainda encontrá-los em cafés, lojas e

estabelecimentos espalhados pelo Lavradio.

EDUCAÇÃO ESPECIAL - CLUBE DE CULINÁRIA

O Clube da Culinária insere-se nas Atividades da Vida Diária, dos alunos com

Currículo Específico Individual e é dinamizado pelo Grupo de docentes de

Educação Especial, nomeadamente pela Professora Alexandra Nunes (ver blog).

Este Clube tem como objetivos: Criar uma resposta educativa, virada para a

prática, para os alunos que beneficiando de Currículo Específico Individual,

apresentam uma carga letiva reduzida e que precisam de realizar as

aprendizagens com base em atividades de tipo funcional, o que nem sempre é

possível em contexto de sala de aula. Atender, em pequeno grupo, às

necessidades dos alunos com CEI para melhorar o seu desempenho na sala de

aula e consequentemente a sua motivação e autoestima; Pretende-se que os

alunos: Desenvolvam hábitos de vida saudáveis; Criem hábitos de trabalho e

sentido de responsabilidade; Desenvolvam o espírito de cooperação e

partilha; Identifiquem potencialidades; Desenvolvam a autonomia como

condição para a integração na vida ativa; Melhorem a socialização.

ESPETACULO MUSICAL - ESPECIAL HALLOWEEN

Sob a coordenação das professoras de Educação Musical, o dia de Halloween

teve, ao longo do dia, intervenções musicais de várias turmas que nos

brindaram com o seu reportório musical.

Foi interessante a forma como os outros colegas assistiram respeitosamente

aos diversos momentos musicais, brindando no final com calorosa salva de

palmas aos artistas.

http://ventosdepoupanca.com/
http://bit.ly/vp2questionario
https://clubedaculinariaalvarovelho.blogspot.pt/


CORTA-MATO ESCOLAR - 2017

 

Realizou-se a edição de 2017 do Corta-Mato Escolar onde estiveram envolvidos mais de novecentos

(900) alunos das nossas escolas [desde o 3º ano ao 9º], cerca de setenta (70) professores, uma

dezena de assistentes operacionais e inúmeros encarregados de educação.

O Desporto Escolar é o "maior clube desportivo do país, com mais de 180 mil praticantes, e onde

se explora o valor educativo do desporto, estimulando o desenvolvimento de competências-chave,

tais como : a resiliência, a cooperação, a resolução criativa de problemas, a tolerância e a

comunicação. [Boletim DGE - dezembro de 2017]".

Enaltecemos assim o comportamento cívico e responsável de todos os alunos durante toda

a prova, bem como a valiosa colaboração de todo o corpo docente, não docente,

encarregados de educação e das diversas entidades envolvidas. Foi um momento de convívio

entre todos os elementos da Comunidade Educativa, onde se fomentou a importância da prática

desportiva.

 

ESPÉTACULO DE NATAL - ESCOLAS EB1JI DO AGRUPAMENTO - 2017

 

Foi na sexta-feira, dia 15 de dezembro, que o Agrupamento Álvaro Velho proporcionou aos seus

cerca de 740 alunos de Pré-Escolar e 1ºCiclo um espetáculo de Natal repleto de magia, cor e

histórias. Realizado nas instalações da SFAL, que este ano comemora o seu 150º Aniversário e à

qual desde já agradecemos a cedência do espaço, com o inestimável apoio da Junta de Freguesia, da

CMB, da Associação de Pais e da Edugep foi possível proporcionar aos nossos alunos um momento

especial de alegria e de espírito natalício.

Um agradecimento especial a todas as Educadoras, Professoras, Assistentes Operacionais e

elementos da Comunidade Educativa que contribuíram com o seu esforço e empenho para proporcionar

às nossas crianças uma manhã de alegria e boa disposição. Bem Hajam!

 

FESTA DE NATAL - ESCOLA EB 2,3 ÁLVARO VELHO - 2017

 

No mesmo dia em que se realizou o espétaculo de Natal para as escolas EB1/JI, ao final da tarde do último dia de aulas, a escola sede do

Agrupamento, graças à sua Associação de Pais, proporcionou aos seus aluno a primeira Festa de Natal de encerramento de ano letivo.

Com DJ, doces da época e muitas outras atividades, foi uma forma calorosa e divertida de marcar o encerramento do primeiro período

letivo.

O nosso agradecimento à Associação de Pais por ter proporcionado mais este momento de confraternização e alegria para os nossos alunos.

 

http://desportoescolar.dge.mec.pt/
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/boletim/boletim_dge_n20_dezembro2017.html
http://www.sfal.pt/
http://www.ufbarreirolavradio.pt/
https://www.cm-barreiro.pt/
http://apeeaeav.wixsite.com/apeeaeav
http://www.edugep.pt/index.php/en/
http://alvarovelho.net/index.php/destaques/agrupamento/215-espetaculo-de-natal
http://apeeaeav.wixsite.com/apeeaeav
https://www.facebook.com/Apeeaeav/?hc_ref=ARQ4XTsSmJ8_AWNRSVuv4jnp9lGWuxYM7SvyYHUQcndEYQzbNiMf_GIkDfq_EcZZiqs


OUTRAS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE NO PORTAL DO AGRUPAMENTO

Descobrimentos Portugueses - aplicativo ANDROID
O Estado por dentro: Uma etnografia do poder e da administração pública em Portugal
Dia Universal dos Direitos da Criança
Educação para os direitos humanos com jovens
Guiões de Educação Género e Cidadania
A biblioteca particular de Fernando Pessoa online
A utilidade dos saberes inúteis
Educação em Exame: uma visão única, comparada e evolutiva sobre o sistema educativo em Portugal
A Educação em mudança

E OUTRAS MAIS.... CONSULTE EM WWW.ALVAROVELHO.NET

 

 

http://alvarovelho.net/index.php/destaques/agrupamento-2/213-descobrimentos-portugueses-aplicativo-android
http://alvarovelho.net/index.php/destaques/agrupamento-3/208-o-estado-por-dentro
http://alvarovelho.net/index.php/destaques/agrupamento-3/196-dia-universal-dos-direitos-da-crianca
http://alvarovelho.net/index.php/destaques/agrupamento-3/189-educacao-para-os-direitos-humanos-com-jovens
http://alvarovelho.net/index.php/destaques/agrupamento-3/190-guioes-de-educacao-genero-e-cidadania
http://alvarovelho.net/index.php/destaques/agrupamento-3/188-a-biblioteca-particular-de-fernando-pessoa-online
http://alvarovelho.net/index.php/destaques/agrupamento-3/183-a-utilidade-dos-saberes-uteis
http://alvarovelho.net/index.php/destaques/agrupamento-3/179-educacao-em-exame
http://alvarovelho.net/index.php/destaques/agrupamento-3/168-a-educacao-em-mudanca
WWW.ALVAROVELHO.NET

