EDIÇÕES ANTERIORES: #1 #2 #3 #4 #5 #6
Bem-vindos à sétima 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 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 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 2019, 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 2020!!

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 ao ano letivo 2019-2020 a toda a comunidade
educativa: alunos, encarregados de educação, pais, professores, assistentes
operacionais e assistentes técnicos.
Aos Alunos, de quem esperamos total e empenhado comprometimento com a vida
escolar, queremos manifestar todo o apoio humano, físico e material
necessário para superação dos desafios que vos vão ser colocados. A
felicidade que buscam para as vossas vidas também integra o vosso sucesso
académico!
Aos Encarregados de Educação, renovamos a intenção de continuar a contar
com a vossa colaboração ativa e entusiasmada. A educação e formação dos
vossos filhos e educandos é um desígnio que devemos almejar em conjunto!
A o P e s s o a l N ã o D o c e n t e, essencial para o adequado funcionamento do
Agrupamento, reafirmamos continuar a contar com a dedicação e colaboração
que, ao longo dos anos, tem caracterizado a vossa ação.
E ao Pessoal Docente, elo fundamental de todo o processo educativo, manifestamos absoluta confiança no vosso dedicado labor. O
reconhecido profissionalismo, a dedicação e o comprometimento que têm demonstrado são garantia da continuidade da melhoria da qualidade
dos desempenhos dos alunos.
A todos desejamos um excelente ano letivo e que tenham sempre presente que na Escola se partilham, todos os dias, saberes, narrativas e
emoções que nos aproximam do verdadeiro sentido da vida e do sermos felizes! Essa é a riqueza que confere carácter especial ao que,
todos em conjunto, procuraremos concretizar neste novo ano.

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 aluno, 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 - 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
encarregados de educação que desde o ano letivo anterior é possível instalar no
Inovar Alunos (disponível na Play Store - telemóveis android - e na App Store aplicação instalada no seu telemóvel em momento real poderá acompanhar um

em https) informamos os
seu telemóvel a aplicação
telemóveis iPhone). Com a
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 poderá vir de alguma
forma a atenuar as dificuldades e necessidades imediatas dos agregados

Ajude a reforçar o espólio das bibliotecas escolares do nosso Agrupamento.
Em colaboração com a Associação de Pais [APEEAEAV] estamos a proceder à

familiares através da distribuição de bens de várias espécies. Assim,
dispomos de roupas bebé, criança e adulto para várias idades, calçado,

recolha de livros de literatura infanto-juvenil, enciclopédias e outros
títulos de interesse educativo, lúdico e pedagógico.

material escolar, mochilas , livros infantis, brinquedos, etc. Ao criar-se a
Loja Social, pretende-se que esta seja um espaço de partilha e solidariedade

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

escolar. A Loja Social é um projeto que visa potenciar a criação de
respostas mais adequadas às necessidades sociais, rentabilizando os recursos

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

existentes tendo como principal finalidade contribuir para a promoção e
integração social do aluno e respetivo agregado familiar. Para poder fazer
face aos pedidos que nos são dirigidos, solicitamos a vossa colaboração na
oferta destes bens, que embora usados deverão estar em bom estado de
conservação.

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.

ANÚNCIO DO VENCEDOR DO LOGÓTIPO DO AE ALVARO VELHO - 50º
ANIVERSÁRIO

De modo a assinalar o 50º Aniversário da Escola Sede do AE Álvaro Velho - que se celebrará em 2021-, foi solicitado aos alunos que
elaborassem, no âmbito da disciplina de EV e sob a coordenação do Prof. Luís Martins, propostas para novo logótipo identificativo
do Agrupamento, para que posteriormente pudesse ser votado por toda a comunidade educativa.
Deveriam ser seguidas 4 premissas: 1) Destaque ao patrono do nosso Agrupamento [Álvaro Velho]; 2)Estarem representadas iconograficamente
as 4 escolas do Agrupamento; 3) Alusão ao elemento marítimo; 4) Privilegiar as cores do Agrupamento [Azul e Laranja].
Foram elaboradas mais de 300 propostas que posteriormente passaram por um processo de pré-seleção, chegando-se assim às 17 propostas que
foram submetidas à votação de alunos, professores, assistentes, encarregados de educação e restante comunidade educativa.
No seguimento do compromisso assumido, anunciamos no primeiro dia de janeiro/2020 o resultado final com a identificação do logótipo mais
votado.
Assim sendo, num total de 656 votos, o logótipo vencedor que identificará o AE a partir do próximo ano letivo foi o logótipo
Nº 6 com 191 votos. O logótipo será agora digitalmente processado e passará a ser utilizado no ano letivo 2020/2021.
Os nossos parabéns ao seu autor e agradecimentos a toda a comunidade educativa que votou no seu preferido.

'A TERRA TREME' 2019 - 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.
No passado dia 15 de novembro, no âmbito do Plano de Prevenção e Emergência sob a
Coordenação do Professor José do Ó e Francisco Valente, o AE Álvaro Velho aderiu ao
Terra Treme com todas as turmas do Agrupamento a participar desde o Pré-Escolar ao 9º
ano, tendo estado envolvidos cerca de 1600 alunos e 120 profissionais do AE.
Adicionalmente, na escola sede realizou-se o simulacro anual com a participação de mais
900 alunos que, seguindo o Plano de Prevenção e Emergência, realizaram simulacro de
evacuação de salas de aula e percurso até ao ponto de encontro.
Todo o exercício decorreu de forma serena e rápida, permitindo a evacuação de emergência dos 900 alunos e organização por turmas/anos no
ponto de encontro em cerca de 10 minutos.
A todos os alunos, professores e assistentes operacionais/técnicos o nosso obrigado por mais uma atividade bem sucedida envolvendo todas
as escolas do nosso Agrupamento.

15º ANIVERSÁRIO D' "0S BATUKEIROS"
Há quinze anos que o Professor Otávio Rodrigues tem vindo a proporcionar aos nossos alunos
um espaço onde aprendem a magia da música de percussão.
Fruto do reconhecimento da comunidade, Os Batukeiros têm vindo a colaborar nas mais
diversas iniciativas, atividades, celebrações e eventos de escolas e instituições do
concelho.
Por ocasião do seu 15.° aniversário, não poderíamos deixar de assinalar a data,
expressando aqui o nosso agradecimento na pessoa do seu Maestro, Professor Otávio
Rodrigues, a todos os alunos e professores que ao longo destes anos ajudaram Os Batukeiros
a crescer. Bem hajam e parabéns!
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48º ANIVERSÁRIO DA ESCOLA SEDE - Escola EB 2, 3 Álvaro Velho

Celebrou-se, no passado dia 18 de outubro, o 48.° aniversário da Escola Sede do
Agrupamento de Escolas Álvaro Velho.
Assinalando a data foram realizadas diversas atividades nas 4 escolas do nosso AE que
simbolicamente marcaram o dia. Delas destacam-se a oferta com que cada uma das nossas
escolas EB1/ JI presentearam a escola sede: cada escola construiu um grande presente
em que cada uma das várias faces contou com a participação artística dos nossos alunos do pré-escolar, 1.° ano, 2.° ano, 3.° ano e 4.°
ano. O resultado foram 3 presentes maravilhosos que no próprio dia foram colocados em exposição no Polivalente da escola sede em lugar
de merecido destaque.
Obrigado aos nossos alunos das EB1/ JI e às educadoras, professoras e assistentes que os ajudaram.

PLASTICOLOGIA MARÍTIMA - PARCERIA COM OCEANÁRIO DE LISBOA
No âmbito da comemoração do Mês Internacional das Bibliotecas Escolares (MIBE),
com o tema Vamos Imaginar, as turmas do 4.º e 5.º ano das escolas do agrupamento,
participaram numa ação subordinada ao tema Plasticologia Marinha, dinamizada em
sala de aula, por biólogas do serviço educativo do Oceanário de Lisboa.
As atividades decorreram nos dias 14, 17, 18, 21, 23 de outubro. No dia 13 de
novembro decorreU na escola N.º 2 do Lavradio, para os alunos do 4.º ano. Esta
ação teve como propósito sensibilizar os nossos alunos para a quantidade de lixo
marinho que se encontra nos oceanos, para os impactos que o mesmo tem para os
seres vivos que dele dependem e para a urgência da sua redução, nomeadamente dos
plásticos. Esta mudança de atitudes é possível, através da educação das crianças
e jovens para práticas mais amigas do oceano e reforçando, junto das mesmas, o
seu papel enquanto veículos da informação adquirida junto do seu círculo
familiar. Educar as gerações futuras é fundamental para preservar o planeta.

SELO ESCOLA SAUDÁVEL - 2019/2021
Dando continuidade ao trabalho levado a cabo pelos profissionais do AE Álvaro
Velho, ao nosso Agrupamento foi, pela segunda vez (a 1° durante os anos letivos
17/18 e 18/19) distinguido pela Direção Geral de Educação com o Selo de Escola
Saudável que poderemos ostentar para os próximos dois anos letivos.
Aproveitamos para agradecer a todos os docentes (com sublinhado para a nossa
equipa do PES - Projeto de Educação para a Saúde), alunos, assistentes,
Associação de Pais e restantes parceiros da continuidade educativa cujo precioso
contributo tornou possível mais esta distinção (ver anexos).

SELOS EUROPEUS DE QUALIDADE | eTwinning 2019
A Direção-Geral da Educação (DGE) e o Serviço Nacional de Apoio eTwinning
divulgaram a lista dos projetos reconhecidos com Selo Nacional de Qualidade (SNQ)
eTwinning 2019.
Graças ao trabalho coordenado pela Professora Helena Pires e a todos os docentes,
alunos e restante comunidade educativa que com ela colaboraram o Agrupamento de
Escolas Álvaro Velho foi duplamente distinguido com dois Selos de Qualidade com
os projetos: "A European seed...a better Future!" "The secret life of
insects in our school gardens, or about butterflies, bees and other
arthropods."
De acordo com a DGE "estes resultados vêm reforçar não só a quantidade cada vez
mais expressiva de docentes envolvidos em projetos colaborativos, como também a
qualidade crescente dos projetos eTwinning desenvolvidos nos estabelecimentos de
ensino em Portugal".
Se a estas mais recentes atribuições Selos Nacionais de Qualidade Europeus
adicionarmos o facto de sermos uma 100 escolas portuguesas a ostentar o selo de Escola Europeia eTwinning e termos visto aprovada a
nossa candidatura para os próximos dois anos letivos a iniciativa da Agência Europeia Erasmus com o projeto "Somos Escola... Somos
Inclusão", é com enorme satisfação e responsabilidade que, graças ao trabalho dos nossos alunos, profissionais e parceiros da comunidade
educativa temos o AE Álvaro Velho como instituição envolvida nesta dinâmica europeia (+ info sobre os recentes selos de qualidade).

EDUCAÇÃO PARA VALORES | FUNDAÇÃO BENFICA

No âmbito do PPA, a EB1/ JI dos Fidalguinhos recebeu nos dia 14 e 15 de
outubro a Fundação Benfica com o projeto KidFun – Educação para Valores, que
visa apoiar as crianças ao nível do saber ser, motivando-as na descoberta e
aprofundamento de valores de conduta necessáriosà vida em sociedade através
de atividades teóricas e práticas.
O p i n i ã o d o s a l u n o s : Os nossos alunos participaram com alegria e
entusiasmo e no final deixaram a sua opinião: 1 . º A – “Gostamos muito da
atividade que fizemos porque jogamos e aprendemos a respeitar os outros .”
1 - º B – “O Benfica veio à escola! O mundo fica feliz se houver respeito e
cumprirmos sempre as regras” 2 . º A – “Com a ajuda do Pedro, aprendemos que
os valores como o respeito, a amizade, a responsabilidade são importantes
para a paz e harmonia no planeta” 2 . º B – Nós aprendemos que os valores
vivem dentro de nós. Só temos de usá-los.Também aprendemos que se não os
usarmos vivemos no Planeta Horrível” 3.º A – “Gostamos muito de participar.
Foi uma atividade divertida onde aprendemo que se todos usarmos os valores,
podemos viver num mundo fantástico!” 3 . º B – “Gostamos de fazer os jogos
com os senhores da Fundação e de saber a importância de utilizar os valores”
4 . º A - “Nesta atividade aprendemos que devemos respeitar-nos uns aos
outros, ter relações de amizade, nunca desistir e acreditar em si próprio”
4 . º B - “Gostámos muito da atividade. Aprendemos que com respeito,
humildade, perseverança e trabalho em equipa tudo é melhor”.

DIA MUNDIAL DO ANIMAL 2019

O Dia Mundial do Animal celebra-se anualmente a 4 de outubro. Esta data foi
escolhida em 1931, durante uma convenção de ecologistas em Florença, dado
ser o dia de São Francisco de Assis, o Santo protetor dos animais.
A Biblioteca Escolar da Escola Álvaro Velho assinalou o dia com uma
exposição de materiais sobre os animais e os princípios da Declaração
Universal dos Direitos do Animal, visando assim a sensibilização da
comunidade escolar para a necessidade de proteger e respeitar os animais,
contribuir para a preservação das espécies e consciencializar para a
importância dos animais na vida das pessoas.

DIA DI DIPLOMA | AE ALVARO VELHO - 2019
Realizou-se no dia 25 de outubro mais uma cerimónia do Dia do Diploma com a entrega
dos diplomas de mérito aos alunos do nosso Agrupamento pelo trabalho realizado no ano
letivo 2018-2019.
Após o ano letivo anterior terem sido pela primeira vez atribuídos diplomas de Mérito
Desportivo e Menção Honrosa Desportiva, este ano reorganizou-se os Quadros de Mérito,
passando assim o AE Álvaro Velho a contar com Diplomas de Mérito Desportivo/
Menção Honrosa Desportiva, Mérito em Representação Institucional, Mérito de
Valor e Mérito Académico.
Tendo a cerimónia dividido-se em 2 momentos (1.° Ciclo e 2.º/ 3.º Ciclos) contou com
a presença de cerca de 200 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.
À imagem do sucedido no ano letivo anterior procurou-se que a cerimónia, para além da
justa e merecida entrega dos diplomas, fosse também um momento de entretenimento
cultural para alunos, famílias e restante comunidade educativa. Agradecemos assim aos alunos e professores que tornaram possível as
diversas atuações: videoshow (com um resumo das atividades realizadas por todos os nossos alunos em 18/19), teatro (alunos do 3º ano e
alunos do 9º ano em peças originais), musica clássica (violino e clarinete), música acústica (viola e voz) e dueto musical.
Fica aqui expresso o nosso agradecimento à EST- Barreiro pela amabilidade na cedência do espaço, à Edugep na pessoa do Professor Luís
Guta por todo trabalho de sound stage, 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.

DELEGATIVAS 2019 - ELEIÇÃO DELEGADOS DE TURMA | EB1/JI FIDALGUINHOS
No âmbito da Cidadania, e em tempo de eleições legislativas nacionais, os alunos do 4.º ano da
EB1/JI dos Fidalguinhos do AE Álvaro Velho também realizaram a sua eleição com todo o processo
a decorrer de acordo com as regras de sufrágio de uma democracia.
Começaram por realizar uma Assembleia de Turma onde foi elaborada a lista de candidatos. De
seguida houve o tempo destinado à Campanha Eleitoral, à elaboração do cartão de eleitor,
boletim de voto e caderno eleitoral…
No dia 23 de Setembro chegou o dia da votação com a mesa de voto e respetiva urna. A votação
decorreu com normalidade, seguiu-se a contagem de votos e publicação da lista de candidatos
mais votados para Delegado e Subdelegado de Turma. E assim conseguimos reflectir sobre as
responsabilidades cívicas de cada um percebendo que votar conscientemente dá um pouco de
trabalho e muita responsabilidade.
Porém, os resultados foram muito positivos, pois os nossos delegados eleitos farão seguramente
um excelente trabalho junto das nossas turmas e em representação dos seus colegas.

INICIATIVA ASSOCIAÇÃO DE PAIS - SESSÃO PARA EE "O TEMPO QUE OS NOSSOS FILHOS PASSAM ONLINE...?"
A Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de Escolas Álvaro Velho mantém
como prioridade para o ano lectivo 2019/ 2020 o desenvolvimento de sessões dirigidas aos pais e
encarregados de educação.
Tendo em conta que a internet faz parte do dia-a-dia dos nossos filhos e que são utilizadores
assíduos de diferentes redes sociais, é importante que nós, enquanto pais, estejamos informados
para saber como agir.
Neste sentido, a AP em articulação com a Direção do AE organizou no passado dia 15 de novembro
uma sessão aberta a todos os EE do agrupamento sob o título "O tempo que os nossos filhos
passam online - o que podem os pais fazer?" A sessão foi dinamizada por Cláudia Manata
do Outeiro, técnica do Instituto de Apoio à Criança e uma das autoras do livro Risco Online
Detetado e que tem percorrido as escolas do país a apresentar este projeto de segurança na
internet a alunos, pais e professores. Sessão interessante, com muitas dúvidas a serem abordadas
e que se prolongou pela noite dentro.
O nosso agradecimento à APEEAEAV e à Dra Cláudia do Outeiro por mais esta meritória iniciativa.

PROJETO ECOESCOVINHA PREMEIA AE ALVARO VELHO

ECOAMIGOS NA RESERVA NATURAL LOCAL

O Agrupamento de Escolas Álvaro Velho recebeu ontem o 1 . º p r é m i o d o
“Projeto EcoEscovinha - Escola que mais recolhe” alusivo ao ano
letivo transacto. O “EcoEscovinha” é um projeto que pretende promover
estilos de vida saudáveis na área da Saúde Oral, combinando a
responsabilidade social com a responsabilidade ambiental.
A Vereadora da Câmara Municipal do Barreiro marcou presença no evento
realizado na EB1/JI Fidalguinhos, entregando os respetivos diplomas de
participação aos Jardim de Infância e Escolas Básica Fidalguinhos, Lavradio
1 e Lavradio 2 e prémio pela meta alcançada.
O prémio entregue foi um dominó feito a partir das escovas de dentes
recicladas. Os nosso alunos ainda entregaram à Vereadora um ramo de flores
totalmente realizado com material reciclado, alertando para a ideia que
somos um Agrupamento Eco Escolas. A Vereadora Sara Ferreira dirigiu algumas
palavras aos participantes: “Parabéns aos vencedores e a todos os que
participaram nesta edição do EcoEscovinha”, reforçando que “este é um
projeto que promove a saúde oral enquanto dá a conhecer aos mais novos, e de
forma muito intuitiva, os princípios da economia circular e da reciclagem”.
Parabéns a todos os alunos e famílias que nos ajudaram a recolher as escovas
de dentes!. Este ano letivo, contamos abraçar de novo este projeto.

Vinte e um alunos da EB 2/3 Álvaro Velho e Escola Secundária Augusto Cabrita
aventuraram-se pelas margens do Rio Coina e Mata da Machada, no passado 24
de outubro.
No âmbito do Projeto Rios, os alunos estiveram no rio Coina durante a
amanhã, onde fizeram amostragens e mediram a temperaturas e pH da água. No
período da tarde, estes alunos puderam assistir, no Centro de Educação
Ambiental da Mata da Machada, a uma apresentação sobre ecossistemas
aquáticos, seguindo posteriormente para a Machada, onde se dedicaram ao
descasque de acácia.
Agradecimentos aos monitores Mauro e Joana pelo excelente trabalho e pela
paciência com os nossos alunos.

AE ÁLVARO VELHO ASSINALA DIA EUROPEU DO DESPORTO ESCOLAR
No âmbito do Plano Anual de Atividades da disciplina de Educação Física, o AE Álvaro Velho
comemorou o Dia Europeu do Desporto na Escola com uma Mega aula de Zumba precedida de uma sessão
de aquecimento Yoga para tod@s @s noss@s alun@s, docentes e assistentes.
A atividade teve lugar durante a manhã do dia 27 de setembro no campo de jogos da escola sede do
AE, contando com a participação de cerca de 600 pessoas.
Com esta iniciativa, para além de assinalar a data, procurou-se, de uma forma lúdica, incentivar
à prática de exercício físico ao ar livre, promover estilos de vida saudáveis que contribuem para
a formação equilibrada dos alunos e proporcionar ainda, momentos de convívio entre todos os
participantes.
Agradecimento especial ao Grupo Disciplinar de Educação Física pela organização, aos alunos do
nosso CEF e seus Coordenadores (prof. JO e FV) pela contribuição na logística, à docente CE pelo
aquecimento Yoga e à amabilidade da Edugep e Junta de Freguesia do Lavradio/Barreiro na sua
preciosa colaboração.

CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS - MENSAGEM SECRETA

CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS - A LUPA

No âmbito da disciplina Ciências Experimentais os alunos das escolas n °1, n
°2 e Fidalguinhos comemoraram o Dia do Animal. Realizaram a atividade
experimental "Mensagem Secreta" e após observação das mensagens introduziuse a noção de classificação (revestimento, alimentação, modo de deslocação e
habitat). Os alunos ficaram tão entusiasmados que partilharam as suas
experiências com os seus animais domésticos... E houve de tudo: cães, gatos,

No âmbito da disciplina de ciências experimentais os alunos das escolas n.°
1, n.° 2 e Fidalguinhos utilizaram a lupa como instrumento óptico de
observação, com lente de aumento. Os alunos foram para o pátio da escola
observar objetos e seres vivos e posteriormente fizeram o registo.
Promoveu-se o espírito de curiosidade do mundo que nos rodeia.

passarinhos, hamsters, peixes,tartarugas, patos, galinhas, coelhos e até um
lagarto!

INICIATIVA ASSOCIAÇÃO DE PAIS / PSP ESCOLA
SEGURA

NOTÍCIAS DA E1-4A | EB1/JI N1 LAVRADIO
Atividades desenvolvidas, dentro e fora da
sala de aula, pela turma A do 4.º ano da
EB1/ JI n.º1 do Lavradio:
Juntos pintamos a igualdade e a
diversidade - trabalho a concurso
pela GIOTTO. Este trabalho foi feito em
grupos de quatro alunos. A partir do
debate, da pesquisa, das conclusões
tiradas pelos alunos, os grupos
organizaram-se e propuseram elaborar
vários modelos.

A Associação de Pais do AE Álvaro Velho, em colaboração com a PSP do
Barreiro, tem vindo a organizar/ dinamizar ações de sensibilização em
formato palestra junto de t u r m a s d o s 8 . º e 9 . º a n o s de escolaridade
subordinadas ao tema " C o n s u m o s d e substâncias estupefacientes o u
álcool". O objetivo é informar e prevenir a adoção de comportamentos de
risco e alertar para os perigos inerentes ao consumo de substâncias ilícitas
e álcool.

Aprofundar as características estéticas a
partir da pintura das várias
nacionalidades trabalhadas e interiorizar
fazendo (pintar com os pés) que existem
pessoas/ crianças portadoras de deficiência, incapacidade ou mobilidade
reduzida que conseguem alcançar os mesmos objetivos, alterando a forma de
como fazer.

INÍCIO DE NOVA MODALIDADE NO DESPORTO ESCOLAR DO AE ÁLVARO VELHO - CORFEBOL

No âmbito do Plano Anual de Atividades da disciplina de Educação Física, na Escola Básica 2.º,
3.º Ciclos Álvaro Velho, no dia 17 de outubro, durante a manhã, os alunos participaram numa
formação na modalidade de Corfebol.
Este evento teve como objetivo principal, promover o Desporto Escolar na escola e dar
conhecimento da modalidade aos alunos. Participaram 7 turmas do 2º e 3ºciclos,175 alunos, 7
professores de Educação Física e um Técnico da Federação Portuguesa de Corfebol.
A atividade no geral foi excelente, os alunos adoraram, os objetivos pretendidos foram alcançados
e ainda proporcionou, momentos de convívio entre todos os participantes.

Desenvolvimento Sustentável em Época Natalícia - Árvores de Natal Ecológicas 2019
Mais um ano consecutivo a embarcar no desafio que a Câmara Municipal do Barreiro nos lança –
Árvores de Natal Ecológicas 2019.
Mantendo-se o espírito no desenvolvimento sustentável e o respeito pelo direito das gerações
futuras continuarem a usufruir de um Planeta Limpo e Sustentável; famílias, alunos, professores e
educadores da EB1/ JI n.º 1 Lavradio; EB1/ JI n.º 2 Lavradio e EB1/ JI Fidalguinhos mostraram ter
a criatividade necessária para desejar a toda a comunidade educativa umas Boas Festas 2019. A
reutilização de materiais contou com meias velhas; tecidos, caixas de fruta, caixas de papelão e
um toque de magia especial.
A Árvore Ecológica realizada pela EB1/JI Lavradio 1 recebeu a Menção Honrosa pela
sensibilização conseguida na redução dos resíduos produzidos diariamente. Parabéns!
As Árvores de Natal Ecológicas poderão ser visualizadas no Mercado 1.º de Maio, no Barreiro, até
ao dia 5 de janeiro de 2020.

PREVENÇÃO RODOVIÁRIAS E MEDIDAS ASSERTIVAS

PREVENÇÃO E EVACUAÇÃO

Iniciativa: Prevenção Rodoviária em colaboração com a Escola
Segura
Há imagem de anos letivos anteriores, 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 casaescola-casa, com o apoio da PSP - Escola Segura. 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 e à imagem de anos letivos anteriores, o Clube da
Proteção Civil promoveu junto de todos os alunos do 5º Ano ações sobre
“Prevenção e Evacuação”, fomentando deste modo uma Cultura de Segurança na
Escola.

Visita de Estudo ao Museu Interativo do Megalitismo + Cromeleque das Fontainhas
No dia 28 de novembro os alunos do 5.º ano foram visitar o património histórico cultural de Mora,
distrito de Évora, no âmbito da disciplina de História e Geografia de Portugal.
Foi um dia passado entre pedras com memória e com história, onde não faltou o tempo para o
convívio entre os alunos e professores. Conheceram um pouco da história megalítica, das maiores
da Europa e a mais representativa da Península Ibérica, no Museu Interativo do Megalitismo e no
Cromeleque das Fontainhas.
A sala de aula transmutou-se no espaço e no tempo. Mudou de cenário e de arquitetura, recuou
milhares de anos, até ao Neolítico e às comunidades que centravam a sua economia na agricultura e
pastorícia. Aproveitamos todos os recursos disponíveis na preparação e na execução da visita para
trabalharmos as competências dos alunos, de forma transversal e interdisciplinarmente. Foi um trabalho coletivo exigente mas muito
profícuo para os nossos pequenos “Pedritas”, dando expressividade à aquisição de conhecimentos fora da sala de aula. Fica a memória
coletiva de um dia pleno de aprendizagens e brincadeiras (ver itinerário da visita).

COMEMORAÇÃO DO CENTENÁRIO DE SOPHIA DE MELLO BREYNER ANDERSEN
Estamos a celebrar, no nosso Agrupamento, o centenário da escritora Sophia de Mello Breyner,
através de actividades diversas a realizar ao longo do ano letivo.
Para assinalar o dia do centenário, 6 de novembro, decorreu uma exposição de poemas de Sophia,
ilustrados pelos alunos do 9.º ano - no hall de entrada do bloco 3 - realizados no âmbito das
actividades da Biblioteca Escola e em interdisciplinaridade entre Educação Visual, História e
Português.
No mês de dezembro, na Biblioteca, será também decorada pelos alunos uma árvore alusiva à autora.
A estas acrescentar-se-ão outras actividades como a leitura de poemas de Sophia; a ilustração de
obras infanto-juvenis da autora, como o Cavaleiro da Dinamarca, O Rapaz de Bronze e a Fada
Oriana; assim como um concurso de ilustração aberto a todos os alunos do Agrupamento, cujo
regulamento será brevemente divulgado.

HALLOWEEN ALVARINHO - 2019

PROFESSOR POR UM DIA

Comemoraram-se no dia 31 de outubro na escola sede, as festividades de
Halloween, com a participação dos alunos do 2º e 3º ciclos em atividades
dinamizadas especialmente para o efeito - Atelier de Magia, Música
Horripilante, Jogos Abóboras e Chapéu de Bruxa, Lança Feitiços, Sustos e

Numa iniciativa levada a cabo pelo grupo disciplinar de Ciências,
encarregada de educação assumiu o papel de professora leccionando uma das
nossas turmas de sexto ano. "Já alguma vez imaginaram a vossa mãe a dar
aulas à vossa turma? Foi o que aconteceu na turma do 6.ºE, a mãe de um dos

Travessuras e Cria Monstros - envolvidas pela exposição The Witch's Flight.
Uma manhã muito animada onde não faltaram doçuras e travessuras! Um especial
agradecimento aos professores dinamizadores: Ana Dias, Anabela Silva, Isabel
Vale, Isabel Martins, Luísa Pinto, Marina Palmelão, Margarida Sousa e aos
promotores da exposição, professores Ana Ribeiro e Sérgio Correia.

alunos, que é microbiologista, veio à aula de Ciências Naturais/ Matemática
falar de microrganismos. Trouxe caixas de Petri para recolher amostras de
microrganismos presentes nas nossas mãos, na mucosa do nosso nariz e da
nossa saliva." Aceder ao link para os resultados da experiência:

DIA EUROPEU DO ANTIBIÓTICO

NOTÍCIAS PRÉ - SALA VERDE | FIDALGUINHOS

No dia 18 de novembro, Dia Europeu do Antibiótico, todos os alunos do
6.º ano da Escola Básica do 2.º e 3.º ciclo de Álvaro Velho assistiram a

A alimentação é uma parte fundamental no desenvolvimento de uma criança. A
escola tem a obrigação de promover hábitos alimentares saudáveis. Na sala verde

uma conferência de sensibilização para a correta utilização dos
antibióticos, no âmbito do tema “O que está ao nosso alcance para
reduzirmos a resistência aos antibióticos?” O uso racional de
antibióticos contribui para a diminuição da resistência das bactérias de
forma a manter a eficácia dos antibióticos no tratamento de infeções
bacterianas. As docentes dinamizadoras da atividade: Maria da
Purificação Garrido e Aldina Pena.

todos os dias lanchamos fruta e leite. Fazemos do momento de comer a fruta um
momento de partilha, de aprendizagem, de descoberta. Associar o prazer ao comer
certos alimentos, torna-os mais apetecíveis - são as memórias dos cheiros e dos
paladares que nos acompanham pela vida e que recordamos com saudade.

PRÉ - SALA LILÁS | DIFERENCIAÇÃO EMOCIONAL

CLUBE DE XADREZ NO 1º CICLO

Atividade realizada no âmbito
da diferenciação emocional -

No âmbito do desenvolvimento das
atividades em parceira com a

compreender o modo como as
emoções se relacionam com os
comportamentos e como os
determinam. A equipa do Serviço
Educativo Municipal
proporcionou ao grupo de
crianças do pré-escolar, da
Sala Lilás, uma atividade
educativa: “As emoções vão à
escola”. Por meio da atividade
lúdica procurou-se fornecer
ferramentas para uma adequada
identificação e gestão das
emoções. Identificar e

comunidade local, o
Plano de
Desenvolvimento do Xadrez do
Concelho do Barreiro (PDX) propôs ao
Agrupamento de Escolas Álvaro Velho,
a criação de um Clube de Xadrez, a
operacionalizar com as turmas de
2.º/ 3.º ciclos e 4.º ano, nas
escolas de 1.º CEB, com o objetivo
de divulgar e massificar o xadrez,
formar praticantes para a modalidade
e formar núcleos escolares. O Clube
de Xadrez encontra-se a funcionar
após o período de almoço, com
carácter facultativo de forma a

conseguir exteriorizar os
sentimentos é fundamental nesta
faixa etária. Ao ensinar a
criança a expressar as suas emoções, contribui-se para o desenvolvimento
psicológico ajustado e ao mesmo tempo promove-se a autoestima da
criança.

aproveitar o ambiente escolar para
melhorar a atenção, a disciplina, o pensamento lógico e a imaginação no jogo de
estímulos e respostas para problemas proporcionados pelo xadrez. Boas jogadas e
obrigado ao Plano de Desenvolvimento do Xadrez!

ÁLVARO VELHO SOLIDÁRIO - NATAL 2019
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 5 ª
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 - dada pelo Diretor de Turma | PTT] juntando-a à dos restantes colegas de
turma formando assim um cabaz de natal que foi posteriormente entregue a famílias carenciadas da
nossa comunidade educativa.
Agradecemosa ajuda de tod@s nesta iniciativa promovida pela professora de EMRC, Cristina Marques,
em articulação com a Direção do Agrupamento.

DIA NACIONAL DO PIJAMA | EB1/JI

DIA INTERNACIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
No âmbito da semana
temática da deficiência,
a professora Raquel
Arvelo
dinamizou n a E B 1 / J I N 2
Lavradio a atividade de
sensibilização para a
consciencialização e
inclusão das pessoas com
deficiência. A ação

Focando-se na Responsabilidade Social que o nosso Projeto Educativo de
Agrupamento pretende desenvolver, aconteceu no passado dia 20 de novembro, o
Dia Nacional do Pijama. A missão do dia foi cumprida e a ideia que "cada
criança tem direito a crescer numa família", no âmbito da Convenção
Internacional dos Direitos da Criança ficou bem presente.
O Dia Nacional de Pijama é uma iniciativa e marca registada da Mundos de
Vida e da verba angariada (EB1/JI N1 770 Euros + EB1/JI Fidalguinhos
640 Euros) será efectuada a transferência da receita conseguida através dos
mealheiros que cada aluno levou para sua casa. PARABÉNS! Obrigado a todas as
famílias pela colaboração prestada.

decorreu nas salas do
pré-escolar. Após a
conversa com os alunos
sobre o significado de
“ser diferente”,
apresentou uma história
“Tita a Coelhinha
Diferente…”, que aborda a
questão da educação para
a diversidade, na medida que apresenta às crianças uma coelhinha que tinha
vergonha de só ter uma orelha e por isso se escondia do mundo. Compreender a
diferença como expressão da diversidade humana é valorizá-la como fonte de
enriquecimento. É um desafio no quotidiano da nossa escola… Diferença e
diversidade são alicerces de propostas pedagógicas, quando entendemos que a
aprendizagem é mais significativa quando existe múltiplas ideias, opiniões,
modos de ser e de tantas outras diferenças.

TRABALHOS DE EDUCAÇÃO VISUAL

Introdução à Robótica na EB1/ JI N1 Lavradio - 4.º A

A exposição a decorrer na biblioteca, apresenta trabalhos de alunos do 7.º
anos (turmas A; B; C; D; E; F e G) e 8.º anos (turmas A; B e C), sob a
orientação do prof. Luís Martins.
Os trabalhos elaborados f o r a m
desenvolvidos segundo as Novas Tecnologias de Informação e Comunicação,
envolvendo os conteúdos programáticos da disciplina de Ed. Visual: A Cor e
Módulo-Padrão (8.º ano) e Traçados Geométricos (7.º ano).
Decorações de Natal com reaproveitamento de cartão/ pintura a guache,
realizadas pelos alunos das turmas do 6.º anos (A-B-C-D).

A Divisão de Educação, Desporto e Associativismo, veio divulgar junto dos
alunos no âmbito do projeto Educativo Municipal de Prevenção e Redução do
Abandono Escolar do Município do Barreiro, a realização de uma ação de
capacitação, para preparar os alunos para integração das TIC em sala de
aula, com a montagem e respetiva programação de robots (tipo Lego) em
trabalho de equipa. Foi fantástico!

PARTICIPAÇÃO NO 1º TORNEIO CORFEBOL - "BARREIRO VAI JOGAR MISTO"
No âmbito do Plano Anual de Atividades da disciplina de Educação
Física, na escola secundária Augusto Cabrita, no dia 16 de dezembro,
a escola sede participou no Torneio de Corfebol – “O Barreiro Vai
Jogar Misto” com cinco equipas de vários escalões etários.
Participaram no evento, cinco escolas do concelho, alunos do 2º e 3º
ciclos, 150 alunos e 26 professores.
Também estiveram presentes representantes da Federação de Corfebol e
os Diretores das escolas envolvidas no Torneio.
A atividade no geral decorreu muito bem, os objetivos pretendidos
foram alcançados e ainda proporcionou, momentos de convívio entre
todos os participantes.
O grupo de Educação Física agradece todo o apoio manifestado pela
Direção na concretização da atividade e a todos os nossos alunos
participantes que foram fantásticos. Parabéns a todos!

USA E ABUSA - BIBLIOTECA ESCOLAR

CONHECER A BIBLIOTECA ESCOLAR

No polivalente da Escola Álvaro Velho os alunos podem usufruir de um espaço
dedicado à leitura informal, com o tema “Usa e abusa”, patrocinado pela

As turmas do 5.º ano visitaram a Biblioteca Escolar de 4 a 10 de dezembro,
para conhecer a organização e a funcionalidade do espaço. Nesta visita foram

Biblioteca Escolar da Escola Sede. Neste espaço encontram várias propostas
de leitura para disfrutar nas suas pausas letivas, ou podem levar um livro
para ler em casa.

destacadas as obras de Sophia de Mello Breyner Andresen (Comemoração do
Centenário) e os alunos foram convidados a participar numa atividade com
base no livro “A Noite de Natal”. Foi feita a leitura de um texto da obra e,
posteriormente, os alunos receberam diferentes excertos da mesma, para
preenchimento das lacunas neles existentes e realizarem a sua ilustração.

ATIVIDADES DE EMRC - NATAL 2019

POR UM RECREIO LIMPO - EB1/JI FIDALGUINHOS

Os alunos de EMRC, sob a coordenação da professora Cristina Marques,

No dia 11 outubro, na EB/ JI dos Fidalguinhos, houve uma manifestação na
hora do intervalo. Pretendeu-se sensibilizar os alunos do 1.º ciclo a não
deitar lixo no chão. Participaram os grupos do Pré escolar e algumas turmas

desenvolveram um conjunto de atividades no âmbito da época festiva:
trabalhos alusvios ao Natal feitos de materiais reciclados; visita de estudo
à Vila de Natal de Óbidos e concurso de presépios envolvendo todas as
escolas do Agrupamento.

do 1.º ciclo. Obrigada a todas as crianças e alunos que participaram. às
educadoras e professoras e à coordenação e direção pelo apoio.

Dia da Alimentação - EB1/ JI Lavradio n.º2

Dia da Alimentação - as papilas gustativas

No âmbito do Plano Anual de Atividade, mais uma vez comemoramos no passado

No âmbito da disciplina Ciências Experimentais os alunos das escolas n.°1,
n.°2 e Fidalguinhos comemoraram o Dia da Alimentação com o jogo da salada de
frutas, onde associando um movimento à uma peça de fruta aprenderam a
importância de uma boa refeição e de exercício físico. Os alunos observaram
e interpretaram, também, alguns alimentos utilizando o paladar. Noção geral

dia 16 de outubro o Dia da Alimentação. Este ano, ao som de músicas alusivas
à temática, os alunos da EB1/ JI Lavradio n.º 2 lancharam, todos em
conjunto, no refeitório da escola. Este momento foi muito alegre e de
partilha de ideias sobre diferentes lanches saudáveis.

de papilas gustativas associadas à noção de doce, amargo, salgado e ácido.

Atividades lúdico-didáticas de Matemática - dez2019
No âmbito das atividades de final de período, e inscrita no seu Plano Plurianual de Atividades, o Departamento de
Matemática promoveu e dinamizou um conjunto de atividades lúdico-didáticas, que tiveram lugar no dia 17 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, o
Departamento preparou para os alunos um espaço agradável, motivador e enriquecido, destinado ao incremento de
atividades educativas, com recurso a materiais didáticos e tecnológicos. Para além de constituirem um meio de
disseminação do conhecimento matemático, estas atividades tiveram como objetivos desenvolver nos alunos a cultura e
o gosto pela disciplina, bem como estimular a confiança na capacidade de aprender e fazer Matemática.
Foi uma manhã marcada por momentos de entusiasmo, descontração e boa disposição, dedicada ao desenvolvimento do
raciocínio matemático, do cálculo mental, das capacidades relacionadas com a visualização espacial, bem como da
criatividade e das habilidades socioafetivas. A participação empenhada e a satisfação do público-alvo refletiram o
sucesso desta iniciativa, que cumpriu o seu propósito.

Miúdos a Votos 2019-20 - segunda fase

Já se conhecem os livros candidatos para o 2.º e 3.º ciclo que vão às
eleições da iniciativa “Miúdos a Votos: quais os livros mais fixes?”, em
2020. As listas encontram-se afixadas no polivalente da escola sede.
Entramos na segunda fase desta iniciativa: a preparação da campanha
eleitoral. Participem, sejam criativos na promoção do livro favorito com
atividades de defesa do vosso candidato.

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

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.

Torneio Interturmas Desportivo
Na última semana de aulas, 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.
Como se pretendia, todas as turmas da escola e todos os anos de
escolaridade, participaram num total de 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!

ESPÉTACULO DE NATAL - ESCOLAS EB1/JI DO AGRUPAMENTO - 2019

Foi na terça-feira, dia 17 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 e todo
o apoio, 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 - 2019

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 terceira 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.

OUTRAS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE NO PORTAL DO AGRUPAMENTO
CONSULTE EM WWW.ALVAROVELHO.NET

