EDIÇÕES ANTERIORES: #1 #2 #3
Bem-vindos à quarta newsletter do Agrupamento de Escolas Álvaro Velho. Nela continuamos o propósito de 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.
Com periodicidade quadrimestral tem o principal objetivo de tornar mais curta a distância que nos separa fazendo dela um veículo
privilegiado 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.
Gostaríamos de agradecer a todos os profissionais do Agrupamento, alunos, à Associação de Pais e restantes parceiros que
em muito contribuíram para a realização destas e de tantas outras atividades, projetos e iniciativas.

Ao longo de 2018, ainda que tanto tenha ficado por fazer... muitos feitos foram
alcançados, metas atingidas e obstáculos ultrapassados. Tudo por essencial mérito de tod@s
aquel@s [profissionais, alunos, encarregados de educação e parceiros] que, nas quatro
escolas do Agrupamento, deram muito de si em prol de um bem comum: um serviço educativo
público de qualidade e que positivamente impacte a comunidade educativa em que o AEAV se
integra. Estamos certos de que este caminho continuará a ser percorrido com empenho,
persistência e dedicação de tod@s, colaborando em função de um objetivo comum.
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 2019!!

ARRANQUE DE ANO LETIVO 18|19- 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 neste ano
letivo 2018/2019: alunos, encarregados de educação, pais, professores,
assistentes operacionais e assistentes técnicos.
Em toda a história da Humanidade sempre se considerou que o Conhecimento não
é somente o assimilar passivo de um saber ou conteúdo. Esse conhecimento
deve ser sempre transformado, repensado e com isso readquirir novo
significado, mais valorizado… mais qualificado. Devemo-lo fazer em conjunto…
de forma colaborativa, mas cada um, individualmente, precisa contribuir com
sua parte de vontade e ação. Neste ano lectivo, continuamos a almejar um
serviço público educativo de qualidade. E nesta caminhada precisaremos de
perseverança, sentido de compromisso, dedicação e responsabilidade de
tod@s... alunos, professores, encarregados de educação e assistentes.
Estamos certos de que este caminho continuará a ser percorrido com empenho e
persistência, colaborando em função de um objetivo comum a toda a comunidade
educativa. Da nossa parte tudo faremos para que tal ocorra!

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.

APP INOVAR CONSULTA - JÁ DISPONÍVEL PARA O SEU TELEMÓVEL
Na sequência de tornar a comunicação Escola / Família mais célere e facilitada, temos vindo a apostar na
utilização da plataforma Inovar Consulta por parte dos encarregados de educação.
Após garantido o protocolo de segurança do Portal do Agrupamento (agora em https) informamos os
encarregados de educação que já é possível instalar no seu telemóvel a aplicação Inovar Alunos
(disponível na Play Store - telemóveis android - e na App Store - telemóveis iPhone). Com a aplicação
instalada no seu telemóvel em momento real poderá acompanhar um conjunto de informações relativas ao seu
educado: Agenda de testes, avaliações finais, horário, faltas, registos de comportamento, entre outros.

SHOP ALVARINHO - PROJETO LOJA SOCIAL - COLABORE

AJUDE AS BIBLIOTECAS ESCOLARES DO AGRUPAMENTO

Face ao atual contexto socioeconómico cujas consequências atingem as
famílias mais vulneráveis, a criação de uma Loja Social visa atenuar as

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

dificuldades e necessidades imediatas dos agregados familiares através da
distribuição de bens de várias espécies. Pretende-se que esta seja um espaço

Em colaboração com a Associação de Pais [APEEAEAV] estamos a proceder à
recolha de livros de literatura infanto-juvenil, enciclopédias e outros

de partilha e solidariedade escolar. A Loja Social é um projeto que visa
potenciar a criação de respostas mais adequadas às necessidades sociais,

títulos de interesse educativo, lúdico e pedagógico.
Caso tenha em casa livros que se enquadrem nesta descrição, que já não

rentabilizando os recursos existentes tendo como principal finalidade
contribuir para a promoção e integração social do aluno e respetivo agregado

necessite deles e que estejam em boas condições, poderá enriquecer o leque
de escolha dos nossos alunos fazendo a oferta à Biblioteca Escolar.

familiar.

ABERTURA DE ANO LETIVO 18.19 - RECEÇÃO AOS ALUNOS E ENCARREGADOS DE EDUCAÇÃO
À imagem do sucedido no ano letivo anterior, 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-escolar e do 1º ano, bem como
às turmas de 5º e 7º anos. Para além de encontros com a Direção do
Agrupamento, os alunos e encarregados de educação 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. Tendo em
vista a Comemoração do Dia Internacional para a Redução de Catástrofes através do exercício
público de Prevenção do Risco Sísmico, que se realizou a nível nacional. Esta atividade decorreu no
âmbito do Plano de Prevenção e Emergência.
São três gestos simples que podem salvar vidasPretende 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!

14º ANIVERSÁRIO D' "0S BATUKEIROS"
Ao longo destes catorze 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|2018

47º 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 sete 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.
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 dada em viva voz através
de dramatização protagonizada pelo “amigo do primo do tio que foi vizinho do Álvaro Velho” [quem
esteve presente entenderá]; seguido de momento musical com um RAP do Álvaro Velho cantando por
todos os alunos sob a batuta do professor Luís Gomes. Terminámos com o habitual cantar de
parabéns ao nosso Patrono.
Na escola sede assinalou-se o dia com a atuação dos Batukeiros (que celebravam o seu 14.º aniversário), 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 e uma Mega Aula de Zumba para todos os professores, alunos e assistentes.

Plantação de árvores - educação ambiental para a sustentabilidade
No passado dia 16 de novembro, na Escola Básica n.º 2 do Lavradio, e no âmbito da
parceria estabelecida entre o Projeto Eco Escolas do Agrupamento de Escolas
Álvaro Velho e a União das Freguesias de Barreiro e Lavradio, plantaram-se duas
árvores, um sobreiro e um carvalho, numa iniciativa que pretendeu promover a
educação ambiental para a sustentabilidade. Todo o processo de plantação das
árvores foi partilhado, tendo contado com a participação do Diretor do
Agrupamento de Escolas Álvaro Velho e da Coordenadora da Escola Básica n.º 2 do
Lavradio, da Presidente da Junta e respetivos serviços operacionais e, ainda, do
departamento de Jardins e Espaços Verdes da Câmara Municipal do Barreiro. Esta
iniciativa transformou-se numa aula ao ar livre pois os/as alunos/as, desde o
pré-escolar ao 4º ano da respetiva escola, tiveram a oportunidade de assistir a
todo o processo e de aprender, “ao vivo e a cores”, todos os passos e recursos
necessários para se plantar uma árvore, de perceber o papel que as árvores
desempenham na nossa natureza e, ainda, o seu contributo para a nossa
sobrevivência.

COMEMORAÇÃO DO DIA DA ALIMENTAÇÃO

Os alunos da Escola Básica de 2º e 3º ciclos de Álvaro Velho celebraram no
dia 16, o Dia Mundial da Alimentação. De manhã os alunos do 6.º A
apresentaram uma diversidade de pratos (sopa, espetadas de fruta, cozido à
portuguesa, bacalhau…) confecionados de maneira saudável para degustação de
todos.

Dia Mundial do Animal

Mais uma vez o nosso Projeto Educativo, na sua vertente da responsabilidade
social, teve eco nos Jardins de Infância, Escolas de 1.º CEB e rede social
concelhia numa promoção de atividades dirigidas para o Dia Mundial do
Animal.
Um obrigado especial a todas as famílias, a todos os alunos, educadores e
professores que se envolveram nesta campanha social!

CERIMÓNIA DE ENTREGA DOS QUADROS DE VALOR E EXCELÊNCIA - 2018

Realizou-se no dia 19 de outubro mais uma cerimónia de entrega dos diplomas de mérito do nosso
Agrupamento. Este ano com a novidade de para além da distinção aos alunos de Valor e Excelência,
ter-se distinguido alunos que se destacaram em representação do Agrupamento em mérito desportivo
e artístico. Tendo a cerimónia dividido-se em 2 momentos (1° Ciclo e 2.º/ 3.º Ciclos) contou com
a presença de cerca de 230 alunos e respetivas famílias assinalando-se assim mais um momento
marcante para os nossos alunos, para os profissionais deste Agrupamento e para toda a comunidade
educativa.
Fica aqui expresso o nosso agradecimento à EST- Barreiro pela amabilidade na cedência do espaço e
recursos bem como em nome da Direção, agradecer a todos os professores que com esforço e empenho
participaram na organização do evento, bem como a todos os professores que retirando tempo ao seu
merecido descanso e às suas famílias, fizeram questão de estarem presentes, partilhando assim com
os seus alunos este momento importante para eles.

Erasmus KA2 "Sustainability- a European Way"
O projeto Erasmus KA2 " Sustainability- a European Way" (2016-2018) recebeu o reconhecimento do
excelente trabalho desenvolvido ao longo de dois anos com a atribuição do Selo de Qualidade
Etwinning por parte da Agência Italiana. Este projeto levou em mobilidade três professores e
dezoito alunos que adquiriram uma grande "bagagem" cultural e linguística e conseguiu envolver
todos os alunos do clube “Ecoamigos da Natureza” e da Escola em atividades variadas.
Além disso, vários professores de diferentes disciplinas colaboraram direta ou indiretamente.
Ainda de referir que aproximou os pais à escola trazendo-os para eventos organizados pelos seus
educandos. Alguns destes eventos foram partilhados na plataforma etwinning com outros
professores Europeus, dando assim uma dimensão Europeia à nossa causa ambiental.

Participação nas VI Jornadas de Arte & Ambiente
Alunas do Agrupamento de Escolas de Álvaro Velho - Barreiro participaram nas VI Jornadas de Arte
& Ambiente. As jovens repórteres Ana Margarida Policarpo e Madalena Dinis Oliveira, do
Agrupamento de Escolas de Álvaro Velho, participaram nas VI Jornadas de Arte & Ambiente,(ASPEAAssociação Portuguesa de Educação Ambiental), em São Pedro do Sul de 11 a 14 de outubro.
Elas contam-nos tudo o que se passou uma vez que tiveram formação durante o dia 11 de outubro por
parte da Equipa da Youth Press Agency e Viração&Jangada para realizar a cobertura jornalística
deste evento.
Realizaram -se atividades ambientais variadas que estão descritas no facebook da ASPEA. O Projeto
Rios também marcou presença. Para a Madalena e para a Margarida, as duas Jovens Repórteres, a
oficina de Eco-print da Pampilho foi a que mais as agradou! Nela tiveram a oportunidade de
experimentar imprimir a "beleza da natureza para os tecidos" e, ainda, fazer com os mesmo uma
agenda que as relembrará, todos os dias desta experiência!

Ação de Formação: Diabetes

O desafio foi lançado pela Associação Mellitus e nós escola aceitámos. Nada
melhor do que ouvir os grandes conhecedores da Diabetes falarem na primeira
pessoa, desdramatizarem as questões associadas a esta patologia e acima de
tudo partilharem as suas experiências de vida e o seu dia a dia com os
docentes e assistentes operacionais da nossa escola. Uma formação muito boa,
que contou com a presença dos pais e encarregados de educação dos alunos com
Diabetes e onde foi ouvido, sentido e aprendido o procedimento a realizar:
Os pais contaram um pouco do que sentiram quando a patologia surgiu e de
como se adaptaram a toda esta situação. Os alunos mostraram como se mede e
programa o aparelho que administra a insulina. As professoras Branca Mateus,
Maria João Pinto, Ana Paquete, Alexandra Freitas, Ana Barranquinho e as
assistentes operacionais Leonilde Mestre, Carminda Guerreiro, Clotilde Matos
e Leonor Ramos ficaram encantadas com estas aprendizagens. Um profundo
agradecimento a estes alunos, pais e Associação MELLITUS que nos
enriqueceram com esta experiência!
Para todos os pais de meninos e meninas portadores de Diabetes
recomendamos vivamente o c o n t a t o c o m a A s s o c i a ç ã o, p o d e n d o a s s i m
obter todo o apoio e esclarecimentos que necessitem.

ESPECIAL HALLOWEEN - NÃO É MAGIA, É CIÊNCIA!

No dia 31 de outubro, dia de Halloween, também o Departamento de Ciências
Experimentais do Álvaro Velho participou nas diversas atividades programadas
para as escolas do Agrupamento, dinamizando a atividade “O que vês não é
magia, é ciência!”.
Destinada aos alunos do 6º ano contou com uma mostra de experiências de
Física e de Química. As atividades, acompanhadas de histórias de fantasia,
proporcionaram aos alunos momentos agradáveis com a confirmação de que há
magia na ciência.

TEATRO-DEBATE SOBRE BULLYING
Foi no passado dia 6 de Novembro que perto de 100 alunos do 7º ano
se deslocaram à SFAL - para, em atividade do Programa de Educação
para a Saúde [PES], assistirem uma peça de Teatro-Debate levado à
cena pela Companhia Usina tendo o Bullying como tema central.
Intitulada "Macacos e Pombos" a peça é um espectáculo de TeatroDebate constituído por um prólogo e seis situações de violência em
ambiente escolar, onde os nossos alunos para além de assistirem,
tomaram também parte ativa na peça.
Os nossos agradecimentos à SFAL por mais uma vez ter tido a
gentileza na cedência do espaço, e a todos os docentes envolvidos
no acoplamento e organização da iniciativa, na pessoa da Professora
Margarida Rosado, Coordenadora do PES do Agrupamento Álvaro Velho.

CLUBE DE PROGRAMAÇÃO GEN1OS

Día da Hispanidad

Durante o ano letivo 2017/ 2018 os alunos do 5º ano participaram no projeto
Gen10s.pt que foi promovido pelo Centro de Competências TIC - ESE/ IPS em
parceria com a SIC -Esperança e a Google.
O projeto veio consolidar a aposta do AEAV no desenvolvimento de
competências digitais com recurso às linguagens de programação,
compreendendo como funciona o mundo da tecnologia e os processos lógicos
subjacentes, para formar jovens mais confiantes e criativos. Na continuação
da concretização do projeto, no presente ano letivo encontra-se em
funcionamento o Clube de Programação Gen1os.
Dos vários projetos realizados pelos alunos no âmbito do Clube, deixamos
aqui o link para 2 deles subordinados ao tema natalício:
https://scratch.mit.edu/projects/265456402/
https://scratch.mit.edu/projects/265461146/

No dia 12 de outubro, os alunos da Escola Básica de 2º e 3º ciclos Álvaro
Velho celebraram o "Día de la Hispanidad" - data que marca a chegada de
Cristóvão Colombo à América (1492). De manhã realizou-se uma atividade de
dança espanhola dinamizada pela professora Maria José Navarro, a qual teve
bastante participação dos alunos e comunidade educativa. Ao longo do dia,
duas turma de 9.º ano realizaram venda de comida alusiva aos países
hispânicos. Pode ainda ser vista a exposição de trabalhos realizados por
diversas turmas no âmbito desta celebração no Polivalente.

Este período os alunos aprenderam a programar... já sabendo fazer pequenos
jogos e histórias interativas. Para o próximo período haverá mais aventuras!
Horário de Funcionamento do Clube Gen10s: Terça-feira 14h.10- 15h

Serviço de Psicologia e Orientação Vocacional

Os jovens no final do 9º ano de escolaridade são confrontados com a necessidade de tomar uma
decisão, quanto às alternativas escolares e profissionais. No entanto, nesta fase da vida existe
muita ansiedade e insegurança sobre curso a escolher, apesar da informação que se possa ter sobre
o mundo escolar e profissional. Torna-se por isso importante, desenvolver outro tipo de
estratégias. A exploração de si próprio e do meio que nos rodeia, são fatores que estão
interrelacionados e que assumem um papel de destaque no processo de tomada de decisão.
O Programa de Orientação Vocacional é destinado aos alunos de 9º ano de escolaridade e está
organizado em 16 sessões que envolvem: Conhecimento de si próprio ( interesses, aptidões,
valores); Conhecimento do meio ( alternativas de formação escolar e profissional, trabalhos de
grupo, sessões de divulgação, visitas a escolas e a feiras de formação e empregabilidade);
Entrevista Individual (Tomada de decisão, entrega de relatório e reflexão sobre a opção mais
ajustada aos interesses aptidões e valores de cada um).

AEAV - MAIS DOIS SELOS EUROPEUS DE QUALIDADE

Graças ao trabalho da professora Helena Pires e de quem com ela colaborou (docentes, alunos,
assistentes operacionais, encarregados de educação e parceiros da comunidade educativa), o
Agrupamento foi mais uma vez distinguido com dois Selos Europeus de Qualidade.
Abaixo a mensagem recebida pela ETwinning Team:
"Parabéns! A sua escola foi distinguida com os Selos Europeus de Qualidade pelo excelente
trabalho dos projectos eTwinning "EUROPEAN RECYCLING AND RE-USE FESTIVAL (ETWINNING SENSE GROUP)"
e "ECOSYSTEMS NEAR OUR SCHOOLS". Isto significa que o seu trabalho, o dos alunos e a sua escola

obtiveram um reconhecimento ao mais alto nível europeu. Por isso, irá receber os certificados,
que pode publicar na página Web ou colocá-los em local de relevo na sua escola. Os seus projectos
serão também divulgados numa área especial no Portal Europeu. Apresento mais uma vez felicitações
por este grande sucesso."

PREVENÇÃO RODOVIÁRIAS E MEDIDAS ASSERTIVAS

Prevenção e Evacuação

Iniciativa: Prevenção Rodoviária em colaboração com a Escola
Segura
Tendo em conta o Plano de Atividades do Projeto de Educação para a Saúde e
do Clube de Proteção Civil foi promovido, junto de todos os alunos do 5º
Ano, ações sobre “Prevenção Rodoviária e Medidas Assertivas” para a
segurança pessoal no caminho casa-escola-casa, com o apoio da PSP - Escola
Segura, entre 22 e 25 de outubro de 2018. Estas ações tinham como principais
vetores a promoção de hábitos saudáveis de vida, melhoria de relações
interpessoais e aquisição de hábitos de segurança minimizando o risco de
acidente, visando uma optimização de atitudes e comportamentos.

Em face dos riscos a que todos nós estamos sujeitos, é urgente criar medidas
de autoproteção e de minimização do risco de acidente contribuindo para a
aquisição de hábitos de segurança.
O Clube da Proteção Civil existente na Escola Básica 2,3 Álvaro Velho tem-se
empenhado em ações de informação para assegurar a todos os utentes condições
de segurança, incentivando à realização de exercícios e simulacros, por
forma a testar e consolidar conhecimentos ministrados aos intervenientes,
visando uma otimização de atitudes e comportamentos. No âmbito do Plano de
Prevenção e Emergência, o Clube da Proteção Civil promove entre 12 e 15 de
novembro, junto de todos os alunos do 5º Ano, num total de 157 alunos, ações
sobre “Prevenção e Evacuação”, fomentando deste modo uma Cultura de
Segurança na Escola.

Avental de Histórias no Pré Escolar...Histórias com contornos Ambientais

Segundo as Orientações Curriculares para o Pré-escolar a temática do Ambiente é habitualmente
abordada na área do Conhecimento do Mundo e a Sala Lilás valorizou o contacto das crianças com a
natureza, com materiais recicláveis de forma a promover o desenvolvimento de uma
consciencialização para a importância da preservação do ambiente e dos recursos naturais.
Surgiu assim, o “Avental das histórias”, elaborado com materiais reciclados (cartão, pacotes de
leite, tampas e saco de comida para animais), com o objetivo de se construírem fantoches de mão
com recurso aos pacotes de leite consumidos diariamente no Jardim de Infância. Tentámos
incentivar o espírito crítico, ao criar, recriar, reinventar ou reutilizar os materiais para
reciclar, dando nova funcionalidade e significado. Com intencionalidade educativa, este nosso
avental das histórias permite às crianças apropriarem-se da expressão dramática envolvendo-as em
novas situações de comunicação. Estamos à vossa espera para muitas histórias contar!

ESCRITA E ILUSTRAÇÃO: O MEU PÉ DE LARANJA LIMA

Dinamizado pela docente de Português, Maria de Lurdes Branco, as turmas de 9º ano [A/B] no âmbito
da leitura e exploração da obra "O Meu Pé de Laranja Lima" de José Mauro de Vasconcelos,
recriaram a capa da obra. Foi-lhes solicitado que se tornassem artistas ilustradores e
elaborassem a capa para uma nova edição, procurando assim através desta atividade motivar os
alunos para a Educação Literária. A atividade teve como premissas: O que chama a atenção na capa
do romance? o texto ou a imagem e porquê; o conhecimento dos critérios ou pelo menos a suspeição
de como são escolhidas as capas das obras literárias; produzir a capa para uma nova edição do
romance, O Meu Pé de Laranja Lima, a partir do estudo do mesmo e devidamente contextualizada
(aquisição e consolidação de conhecimentos).

TORNEIO DE XADREZ - E.B. 2,3 ÁLVARO VELHO

Christmas Paper Bags Contest

Xadrez- André Marques é o campeão da Escola Álvaro Velho

No âmbito da disciplina de inglês do 2º ciclo, realizou-se pela primeira vez
na escola sede, um Christmas Paper Bags Contest: um concurso de sacos de
papel de Natal. O desafio lançado previa a decoração de um saco de papel (a
título individual ou em grupo) tendo como tema a época Natalícia e, de
preferência, com uma mensagem em Inglês. O desenvolvimento da criatividade e
a visibilidade dada aos trabalhos realizados pelos alunos, extra-aula, foram
os principais objetivos desta atividade.

Na manhã do dia 13 de dezembro realizou-se mais um torneio escolar,
organizado pelo Plano Desenvolvimento Xadrez do Barreiro para finalizar as
aulas do pimeiro periodo neste estabelecimento de ensino, esta é uma das
escolas com mais tradição no xadrez do Barreiro.
Nas 5 jornadas em disputa, André Marques sagrou-se campeão da escola ao
terminar em 1º lugar com 4,5 pontos, em 2º lugar ficou Rodrigo Ramos com 4
pontos, de seguida com 3,5 pontos ficaram Isaac Florêncio 3º, Diogo Costa 4º
e em 5º Leonardo Serrano.
Classificação completa aqui

ESCRITA COM PENA

HORA DO CONTO NAS EB1/JI

No passado dia 13 de novembro, a turma do 2A, da EB1/JI nº 2 do Lavradio
teve a oportunidade de participar na atividade “Escrita com Pena”

NO âmbito da iniciativa Hora do Conto têm vindo a ser exploradas com os
alunos das nossas escolas de EB1/JI diversas obras de literatura infanto

desenvolvida em parceria com a Câmara Municipal do Barreiro. Nesta
atividade, os alunos ficaram a saber como se faz a tinta para escrever com
as penas (que podem ser de pato ou peru) e experimentaram escrever e
desenhar com as mesmas. Foi bastante engraçado!

juvenil

ÁLVARO VELHO SOLIDÁRIO - NATAL 2018
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 4ª
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 pretendia-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 - dada pelo Diretor de Turma] juntando-a à dos restantes colegas de turma
formando assim um cabaz de natal que se encontra em fase de entrega a famílias carenciadas da
nossa comunidade educativa.
Em resultado desta iniciativa serão ofertados mais cabazes de Natal, distribuídos por famílias
carenciadas dos nossos alunos do Agrupamento... do Pré-Escolar ao 9º Ano. Agradecemos a ajuda de
tod@s. Parabéns a todos aqueles que colaboram nesta iniciativa promovida pela professora de EMRC
em articulação com a Direção do Agrupamento.

Mês das Bibliotecas Escolares

Placard da Biblioteca Escolar ( BE)

A partir do tema definido pela International Association of School
Librarianship para o International School Library Month em 2018, "Why I love
my school library", a Rede das Bibliotecas Escolares (RBE) procurou uma
formulação que melhor traduzisse para a língua portuguesa a ideia
transmitida, optando-se por uma linguagem híbrida em que todas as gerações
se reveem: “Eu ♥ biblioteca escolar”. Como habitualmente, o Dia Nacional da
Biblioteca Escolar assinalado na quarta segunda-feira de outubro, dia 22,
estender-se-á, na nossa escola, pelo mês de outubro e novembro, por forma a
se dinamizarem atividades que envolvam os alunos do 2.ºciclo na procura da
biblioteca e no uso dos seus recursos.

A Biblioteca Escolar apresenta no recinto polivalente da escola sede, um
placard com trabalhos de alunos, comemorações de datas e ainda outras
informações. Se és aluno(a) da escola, mantém-te atento(a) às novidades
neste novo espaço da tua biblioteca escolar.

Centenário do Armistício da 1.ª Guerra Mundial - exposição de trabalhos
Para assinalar o Centenário do Armistício da 1.ª Guerra
Mundial (11 de Novembro de 1918 - 11 de Novembro de 2018),
o Grupo de História solicitou aos alunos do 9.º ano que
celebrassem a efeméride através da realização trabalhos
que foram expostos na sala polivalente da escola sede.
No âmbito da interdisciplinaridade, esta exposição contou
com a colaboração da docente Maria José Ildefonso que na
disciplina de Educação Visual mobilizou os alunos deste
ano de escolaridade para o desenho, recorte de figuras e
pintura do mural que serviu de suporte os trabalhos
expostos.

Boas Práticas Ambientais

Visita de Estudo ao Museu da Criança

No dia 11 de dezembro, as turma 2ª e 2B, da EB1/JI nº 2 do Lavradio
participaram na atividade “Boas Práticas Ambientais”, dinamizada em parceria
com a Câmara Municipal do Barreiro. Os alunos aprenderam um pouco mais sobre
o tema da Reciclagem através de um divertido jogo de tabuleiro, em formato
gigante, onde fizeram de peões e responderam às perguntas que lhes eram
colocadas. Foi uma atividade bastante divertida!

No dia 21 de novembro de 2018, os alunos das duas turmas do 2.º ano da EB1/
JI n.º 2 do Lavradio realizaram uma Visita de Estudo ao Museu da Criança. Na
visita, tiveram a oportunidade de assistir e participar numa peça de teatro
sobre o corpo humano. Foi muito divertido!

Atividades Lúdico-Didáticas de Matemática

Dança e contra danças

No âmbito das atividades de final de período, e inscrita no seu Plano
Plurianual de Atividades, o Departamento de Matemática, em parceria com a
Biblioteca Escolar, levou a cabo mais uma iniciativa, que teve lugar no dia
14 de dezembro, na Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos de Álvaro Velho. Tendo
em conta que o aspeto lúdico contribui para a criação de contextos
significativos de aprendizagem, e a prática de certas atividades estimulam
determinadas partes do cérebro e aumentam as funções cognitivas, o
Departamento preparou para os alunos um espaço agradável, motivador e
enriquecido, destinado ao incremento de atividades educativas com o objetivo
de valorizar o conhecimento e fomentar o gosto pela aprendizagem da
Matemática. Foi uma manhã marcada por momentos de entusiasmo, descontração e
boa disposição, dedicada ao desenvolvimento do raciocínio matemático, da
criatividade, bem como das habilidades motoras e socioafetivas. A
participação e adesão, assim como a satifação do público-alvo refletem o
sucesso desta iniciativa, que cumpriu o seu propósito.

Em conjunto com SEM (serviço educativo municipal), o pré-escolar da E.B.1/
J.I. n.º 1 do Lavradio realizaram a atividade “Dança e contra danças”.
Contar uma história através de uma forma de expressão alternativa (a dança),
captou de uma forma entusiástica o interesse das crianças.

XXXVII Olimpíadas Portuguesas de Matemática (OPM)

No âmbito do Plano Plurianual de Atividades do Departamento de Matemática da Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos de Álvaro Velho, realizou-se no passado dia
7 de novembro, pelas 15:30, a 1.ª eliminatória das XXXVII Olimpíadas Portuguesas de Matemática (OPM) - concurso de resolução de problemas de matemática dirigido aos alunos dos ensinos básico e secundário e organizado pela Sociedade Portuguesa de Matemática (SPM) com a colaboração do Departamento de
Matemática da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC).
No dia 9 de janeiro, na 2.ª eliminatória da competição, serão apurados a nível regional os 90 alunos que, entre os dias 4 e 7 de abril de 2019, disputarão
a Final Nacional, a ter lugar no Agrupamento de Escolas Sebastião da Gama – Setúbal. Os alunos mais novos terão a oportunidade de pôr à prova os seus dotes
matemáticos nas Mini-Olimpíadas, no dia 23 de janeiro de 2019.
A equipa organizadora expressa o seu agradecimento a todos os alunos que participaram e se dedicaram de forma empenhada e responsável a este desafio.

Hábitos Alimentares Saudáveis

Magusto nas Escolas - Pré-Escolar e 1.º Ciclo

Integrado nas medidas escolares a desenvolver com os alunos, a turma do 3.ºA
da EB1/ JI Lavradio tem feito um trabalho meritório na vertente da
alimentação. Aqui estão alguns registos e uma das canções gravadas que dão o
mote à Alimentação Saudável. Divirtam-se e cantem connosco!
Desejamos a todos um ano letivo repleto de alimentos saudáveis!

Mais um ano a cumprir a tradição...
A lenda do São Martinho e a história da Maria Castanha marcaram presença nas
salas de aula e permitiram a realização de vários trabalhos de expressão
plástica.
Imagens decorativas e cartuchos personalizados, realizados pelos próprios
alunos, passaram de mãos em mãos e nem o sol de São Martinho faltou no dia
de hoje.
Obrigado às famílias do AEAV pela colaboração no envio das castanhas que
permitiu uma feliz degustação e um convívio geral nas nossas escolas.

Calendário 2019 dos Desejos dos Alunos do Pré Escolar e 1.º CEB
É Natal! É tempo de desenhar, pensar e sonhar. É tempo de dar e receber, sorrir, abraçar e celebrar. É tempo de transformarmos os bons momentos em novas
energias, entusiasmo e principalmente esperança de que todos os sonhos e desejos dos nossos alunos se vão realizar.
Por este motivo, os nossos alunos criaram um Calendário Escolar 2019, em formato A3, com várias ilustrações e as receitas da venda do Calendário
2019 irão reverter na totalidade para o desenvolvimento de iniciativas em benefício dos alunos que frequentam os Jardins de Infância e as Escolas de
1.ºCEB. As informações para a aquisição do calendários Escolar 2019 encontram-se na caderneta escolar dos alunos. Mais um parceria com a nossa APEEAEAV.
Muito obrigado a todas as famílias que conseguirem colaborar connosco!
CLIQUE NO CALENDÁRIO PARA O VER AMPLIADO

Calendário EB1/JI Nº1

Calendário EB1/JI Nº2

Calendário Fidalguinhos

PROJETO “DÁ-LHE JAZZ” - CONCERTO-COMENTADO

FEIRA DO LIVRO NA ESCOLA ÁLVARO VELHO

No dia 14 de novembro as turmas B e C, dos 6.º e 8.º ano, respetivamente,
puderam assistir a um concerto comentado, no âmbito do Projeto “Dá-lhe
Jazz!“, parceria entre a Câmara Municipal do Barreiro e a Escola de Jazz do
Barreiro. Este concerto visou a divulgação do Jazz, género musical
mundialmente incontornável e de grande maleabilidade e abertura a todos os

Decorreu de 20 de novembro a 14 de dezembro, na escola sede. A feira do
livro assegura a presença de novidades e proporciona um contacto direto com
um conjunto de títulos adequados às diferentes idades. Incentiva o
manuseamento e a apreciação dos livros expostos, por parte dos alunos, para
se habituarem a fazer escolhas fundamentadas, nomeadamente quando a visita é

outros géneros, onde a improvisação tem um lugar central. O Jazz foi dado a
conhecer através da performance de temas acompanhados por contextualização
histórica sendo os alunos convidados a participar de forma ativa, numa
exploração musical conjunta.

integrada numa disciplina no grupo turma. Possibilita a mobilização dos
encarregados de educação, para que incentivem os seus educandos a ler.

Torneio Interturmas Desportivo
Na última semana de aulas de 10 a 14 de dezembro, na Escola Básica 2º e
3º Ciclos - Álvaro Velho, decorreu mais uma vez, o histórico Torneio
Interturmas Desportivo do 1º período. Este evento foi organizado e
dinamizado pelo Grupo Disciplinar de Educação Física, com o apoio e
colaboração da Turma CEF2, Assistentes Operacionais do Pavilhão e do Sº
Simão Peixe. De salientar também, o apoio prestado pelos Docentes que
acompanharam as suas turmas nas respetivas competições. Como se
pretendia, todas as turmas da escola e todos os anos de escolaridade,
participaram nas seguintes modalidades: 5º ano – Jogo Pré Desportivo Bola ao Capitão; 6º ano - Andebol; 7º e 9º anos – Futsal e 8º ano –
Voleibol.
Participaram no Torneio cerca de 600 alunos, do 2º e 3º Ciclos, a adesão
foi espetacular e o Fair Play manifestado por todos os participantes foi
muito Bom! Todos os participantes estão de Parabéns!

TORNEIO DE BADMINTON

Crescer e Reinventar: uma preocupação
ambiental!

A Turma A- 3.º ano da EB1/JI do Lavradio participou no concurso "GIOTTO ÉS
Foi no passado dia 12 de novembro, na escola sede do Agrupamento de Escolas
de Álvaro Velho, que se realizou o 1º Torneio de Badminton. O evento contou
com a participação de cerca de 70 alunos, entre participantes e
colaboradores da atividade.
Esta foi dinamizada pelo grupo disciplinar de Educação Física, com o apoio e
colaboração dos alunos inscritos no desporto escolar, desta modalidade, e
também com os alunos da turma G do 8º ano, que tiveram um papel muito
importante para a excelente operacionalização do torneio. De salientar
também o apoio prestado pela Direção do Agrupamento, quer no fornecimento
dos materiais necessários à realização do torneio, quer também, na aquisição
dos prémios para atribuir aos vencedores do torneio, de cada escalão e sexo.

TU", com o trabalho intitulado "Crescer a reinventar com Giotto e sem
Giotto", a concorrer na Categoría B: 1º ciclo. O objetivo final deste
trabalho foi trabalhar os valores da reciclagem e relacionar a criatividade
com o tema “Crescer a reinventar”. Trata-se de uma maqueta de um local
dividido; um lado colorido sem lixos (com Giotto) outro lado a preto e
branco com lixos (sem Giotto). Os materiais trabalhados pelos alunos foram:
papel de jornais, papeis coloridos, caixas, rolos de cartão, paus de ramos,
paus de chupa-chupas, bolas de esferovite, plásticos (sacos), tampas, massa
de moldar, lã e musgami. Uma promoção pela questão ambiental tão importante
nos nossos dias!

III GALA DA DIFERENÇ@

Decorreu na noite de dia 30 de novembro no Auditório Municipal Augusto Cabrita a III
Gala da Diferenç@ da iniciativa da Associação Vem Vencer, com a entrega de Prémios de
Mérito, com o objetivo de "promover e divulgar as boas-práticas existentes a nível de
pessoas com deficiência, desenvolvidas na comunidade por individualidades,
instituições públicas e privadas, contribuindo para a inclusão na sociedade de
pessoas com deficiência".
Nesta cerimônia foram homenageadas e distinguidas várias pessoas e intituições pelo
seu meritório trabalho na área da Inclusão. É com enorme orgulho que destacamos o
Prémio de Personalidade do Ano entregue à assistente operacional do
Agrupamento Álvaro Velho, Angelina Marques, mãe do nosso Pedro Elisiário,
pela sua dedicação exemplar e de uma experiência de vida, que se escreve com a palavra Amor. [Fonte Rostos]
Ao receber o prêmio Angelina Marques falou ao público referindo que nunca tinha desistido perante as adversidades e esse era o seu mote
de vida. Recebeu uma ovação de pé de toda a plateia num momento longo, profuso de aplausos, sorrisos e lágrimas. Foi um momento tocante,
ao qual simbolicamente o Agrupamento se une. Parabéns D. Angelina! Parabéns Pedro!

ESPÉTACULO DE NATAL - ESCOLAS EB1JI DO AGRUPAMENTO - 2018

Foi na sexta-feira, dia 14 de dezembro, que se proporcionou aos cerca de 700
alunos de Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Agrupamento Álvaro Velho, juntamente com os
alunos da Escola EB1/ JI Poeta Joaquim Rita Seixas e do CAIC, um espetáculo de
Natal repleto de magia, cor e histórias. Realizado nas instalações da Casa da
Cultura da Baía Tejo, e à qual desde já agradecemos a cedência do espaço, com o
inestimável apoio da Junta de Freguesia Barreiro Lavradio, da CMB e da Edugep
foi possível proporcionar aos nossos alunos um momento especial de alegria e de
espírito natalício (mais info...). 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 - 2018

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 segunda 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.
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