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EDITORIAL 
 

Páscoa é alegria, é épo-

ca de renascimento, de 

renovação. 

Páscoa é tempo de cul-

tivar a fraternidade, o 

amor e de renovar sen-

timentos bons e puros 

nos corações de cada 

um. 

Para todos, que com o 

seu trabalho, dedicação 

e profissionalismo, têm 

contribuído diariamen-

te para o visível cresci-

mento deste nosso 

Agrupamento, os since-

ros votos de uma feliz 

Páscoa. 
 

A Diretora do Agrupamento 

Cláudia Maria Pereira Campos 
 

 



Página 2 

TOMADA DE POSSE DA Sr.ª DIRETORA 

No passado dia 20  de janeiro, a Professora 
Cláudia Campos foi reconduzida no cargo de 
Diretora, pelo Conselho Geral, por unanimida-
de, o que demonstra a gratidão e confiança 
plena no seu trabalho, desenvolvido ao longo 
de todo o seu mandato, assumindo e estando 
presente em todos os momentos.  

Entre muitas das suas qualidades, destaca-se 
a alegria e o dinamismo, a sua dedicação e o 
pleno compromisso com o Agrupamento, bem 
como o conhecimento profundo de todas as 
unidades que o compõem. Em suma, a exce-
lência do seu trabalho em prol deste Agrupa-
mento e do seu território educativo. 

“À CONVERSA COM…” 
Esta iniciativa foi dinamizada pelo Presidente 
da Câmara Municipal de Ourém, com o intuito 
de, presencialmente, auscultar os nossos alu-
nos, no âmbito do tema da Cidadania. 
Os alunos colocaram diversas questões ao Sr. 
Presidente, que respondeu de forma objetiva e 
célere, partilhando a sua experiência como Au-
tarca. 
Iniciativas como esta são de louvar, pois permi-
tem aos nossos jovens aprender a ser cida-
dãos do mundo. 

ERASMUS+ 

INDISCIPLINA: INOVAÇÃO E DIFERENCIAÇÃO 
PEDAGÓGICA NA DIMENSÃO EUROPEIA 

No âmbito do Projeto ERASMUS+KA1, Curso 
de Formação para professores, ao qual o nos-
so Agrupamento aderiu, decorreu na cidade de 
Limassol, no Chipre, na semana de 19 a 24 de 
março a mobilidade individual para fins de 
aprendizagem, na qual participaram, para além 
da Diretora do Agrupamento, Dr.ª Cláudia 
Campos, os docentes: Anabela Silva, Graça 
Gonçalves, Fernanda Monteiro, Hélder Pereira, 
Mário Rodrigues, Noémia Castelão e Paula 
Barbosa. 

Este curso, com a duração de 30 horas, organizado pela F.G.G. EDUCULTURE Center of Edu-
cation, contou com a participação de 21 docentes de 8 países europeus: Roménia, Gré-
cia, Portugal, Croácia, Espanha, Eslovénia, República Checa e Finlândia, e teve como formado-
ra Mrs. Zara Keady. 

A formação incidiu, sobretudo, na abordagem de temas como a gestão da sala de aula, as com-
petências de comunicação e ensino e aprendizagem eficazes, proporcionando momentos de 
partilha e troca de informações e experiências entre os docentes dos vários países participan-
tes, o que contribuiu significativamente para enriquecer este curso. 
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DIA DO PAI 

Dep. do Pré-Escolar e do Primeiro Ciclo 

J.I./E.B.1 de Urqueira Norte 

Palestras da Universidade de Coimbra 

Nos dias 8 e 29 de março assistimos a duas 
palestras por dois professores da Faculdade 
de Ciências da Universidade de Coimbra.  

Na primeira, “História de um grão de areia”, 
recebemos um professor desta Faculdade, 
que nos falou de como se forma a areia que 
aparece nos rios e no mar. Foi muito inte-
ressante, pois ficámos a saber muitas coi-
sas relacionadas com a matéria de Estudo 
do Meio.  

A segunda ação “A água no nosso dia a dia” 
foi em modo on-line e também foi muito re-
levante, na medida em que foram aborda-
das temáticas que estão inseridas na disci-
plina de Estudo do Meio (a importância da 
água para a vida no nosso Planeta, o Ciclo 
da Água, os usos da água e a poluição, for-
mas de poupar este precioso líquido). 

CARNAVAL 

Em Urqueira Norte também se comemorou o 

Carnaval! Para além das tradicionais másca-

ras que os alunos elaboraram na semana an-

terior, no dia 25 de fevereiro realizámos o 

desfile de Carnaval dentro do recinto escolar, 

com prémio para a melhor caraterização. De-

pois do desfile, foi a vez do baile de Carnaval 

ao som das músicas de que os alunos mais 

gostam. Foi uma tarde muito divertida! 
1 - História de um grão de areia 

2—A água no nosso dia a dia 

Uma data que não 

ficou esquecida foi o 

Dia do Pai.  

Com entusiasmo, os 

nossos alunos ela-

boraram alguns tra-

balhos para ofere-

cer: cartões com 

mensagens de amor 

ao pai, porta-chaves 

pintados em peda-

ços de madeira, ta-

ças em cartolina pa-

ra o melhor pai do 

mundo, entre ou-

tros...  
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J.I./E.B.1 da Mata 

VISITA DE ESTUDO AO ZOO 
Inaugurado em 1884, o Jardim Zoológico de 
Lisboa foi o primeiro parque com fauna e flora 
da Península Ibérica.  
Hoje em dia, o Jardim Zoológico está diferen-
te, tem uma nova missão e uma nova mensa-
gem. Apresenta novas atrações e instalações.  
Neste Zoo habitam cerca de 2000 animais 
num conjunto de aproximadamente 300 espé-
cies, entre mamíferos, aves, répteis e anfíbios.  

A visita da EB1/JI de MATA realizou-se no último dia do 2.ºP e foi do agrado de todos. Foi um 
passeio enriquecedor e SUPER divertido.  
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Centro Escolar da Carvoeira 

AS NOSSAS SEMENTEIRAS 

Com entusiasmo e alegria, mexendo na 
terra, as crianças do CARJ1 fizeram as 

suas sementeiras. 

       VISITA DE ESTUDO AO  

  DINO PARQUE  

J.I./E.B.1 de Casal dos Bernardos 

O “Carnaval” e a 

“Visita de Estu-

do” ao Jardim Zo-

ológico. 

Todos participa-

ram com muito in-

teresse, entusias-

mo e motivação 

para enriqueci-

mento das suas 

aprendizagens e 

do seu relaciona-

mento interpesso-

al. 

ATIVIDADES DE            
2.º PERÍODO 
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Centro Escolar da Carvoeira 

A nossa visita de estudo 

No dia 5 de abril, a nossa turma foi ao Dino 
Parque, na Lourinhã. Viajámos num autocarro 
com as turmas do 1.º e do 2.º ano, a turma do 
4.º ano foi noutro autocarro. 
Quando lá chegámos, vimos o mapa e tivemos 
uma vista guiada no trilho Jurássico. Nós 
aprendemos muitas coisas! Vimos muitos di-
nossauros, ouvimos os seus ruídos, e pude-
mos tocar neles. No final da visita guiada, 
aprendemos que as aves são descendentes 
dos dinossauros. 
A seguir fomos almoçar num parque de me-
rendas, depois brincámos (até desenterrámos 
fósseis de dinossauros) e fizemos outro trilho 
com a professora. Subimos uma construção 
de madeira, que nos levou junto da cabeça de 
um dinossauro muito grande, e tirámos uma 
fotografia. 

J.I./E.B.1 de Espite 

DIA DO PAI ESPECIAL 

O nosso Dia do Pai foi especial! 

Desta vez, os pais “meteram” mãos à obra e o 
resultado final foi… 

HORTA PEDAGÓGICA 

A EB1/JI de Espite criou uma hortinha. Cada tur-
ma será responsável por cuidar do seu canteiro. 
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TAMPINHAS SOLIDÁRIAS 

Juntámo-nos ao Projeto do Agrupamento e contri-
buímos com 21 garrafões de tampinhas. 

“Somos felizes por contribuirmos para a felicida-
de dos outros” (alunos de Espite) 

Continuaremos a ajudar… 

Estamos unidos no coração pela Paz  

Missão Solidária - SOS Ucrânia 

Toda a comunidade escolar contribuiu, de forma 
empenhada e solidária, nesta missão. 

Agradecemos à Junta de Freguesia de Espite que 
efetuou o transporte e a entrega dos bens. 

J.I./E.B.1 de Rio de Couros 

PAINEL DE INVERNO 

No Jardim de Infância de Rio de Couros, as 
crianças elaboraram um bonito painel de IN-
VERNO. Experimentaram diversas técnicas e 
realizaram muitas aprendizagens – mediram, 
recortaram, colaram, moldaram, pintaram e 
falaram sobre as características do inverno. 

No dia 5 de abril, os alunos da Escola EB1 de Rio 

de Couros, foram a Ourém. Na Biblioteca Mu-

nicipal, ouviram a história “A Fábula dos feijões 

cinzentos”, da autoria de José Vaz com ilustrações 

de Elsa Navarro (publicada no ano 2000). É uma 

das obras que abordam a temática do “25 de abril”.  

E.B. 1 NA BIBLIOTECA MUNICIPAL 
DE OURÉM 
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Dia da Internet Mais Segura 
O Dia da Internet Mais Segura foi assinalado a 8 de 

fevereiro. As atividades, desenvolvidas em articulação 

com o Animador Sociocultural, a equipa PTE e as dis-

ciplinas de TIC/ @rte Digital, incluíram: 

- difusão através da rádio escolar de regras a adotar 

na utilização da internet (alunos do 5.º, 6.º e 7.º ano); 

- exibição de filmes sobre “Segurança na Internet”, na 

entrada da escola e na página do Facebook do Agru-

pamento (víeos elaborados pelos alunos de 8.º e 9.º 

ano); 

- realização de jogos Kahoot sobre “Segurança na 

Internet”,  nas aulas de TIC e @rte Digital, durante a 

semana de 7 a 11  de fevereiro, para o 2.º e 3.º Ci-

clos. 

UM DIA NO PARQUE NATUREZA DO 

AGROAL 

No dia 18 de março, fomos convidados a passar 

um dia no Parque Natureza do Agroal.  

Foi um dia dedicado à matemática e à dança na 

natureza, para comemorarmos a chegada da pri-

mavera. 

Dep.Matemática e 

Ciências Experimen-

tais 

CAMPANHA  

“ VAMOS TODOS 

DAR O LITRO” 

É uma iniciativa do Mu-

nicípio de Ourém, em 

parceria com as empre-

sas Águas do Centro, 

Be Water e Tejo Ambi-

ente, e tem como obje-

tivo aumentar em 30% 

a reciclagem de óleo 

alimentar. 

Continua em curso a 

recolha de óleo usado. 

Podes contribuir, colo-

cando o óleo no oleão 

e submetendo o depó-

sito, ou entregando na 

escola. 

Colabora!  
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SISTEMA INTEGRADO DE EMERGÊNCIA 
MÉDICA 

No âmbito da disciplina de Ciências Natu-

rais, e de modo a reforçar a importância da 

prestação dos primeiros cuidados em situ-

ação de acidente ou doença, os alunos do 

6.º ano, nos dias 7 e 8 de março, usufruíram 

de sessões de esclarecimento dinamizadas 

pela Proteção Civil de Ourém em parceria 

com os Bombeiros de Caxarias. 

 

DIA INTERNACIONAL DA MATEMÁTICA 

De modo a assinalar este dia, que é celebrado a 

nível mundial, os alunos do 5.º ano realizaram adi-

vinhas descrevendo Sólidos Geométricos, e os do 

6.º ano produziram Rosáceas, através de recortes. 

A exposição dos trabalhos esteve patente no átrio 

da escola. 

Canguru Matemático Sem Fronteiras 

No dia 17 de março, 
decorreu no nosso 
Agrupamento, e em 
milhares de escolas 
pelo mundo, o Cangu-
ru Matemático Sem 
Fronteiras 2022.  
No nosso Agrupamen-
to, participaram cerca 
de 100 alunos do 1.º 
Ciclo e 30, do 2.º e 3.º. 
ciclo. 

 

"Nós gostámos muito de ir à ETAR de Fáti-
ma, foi uma experiência nova e diferente. 
Além disso, é perto e receberam-nos muito 
bem. Apesar de lá estar um pequeno odor, 
foi muito bom e divertido! Conhecemos os 
sistemas de tratamento da água. Quando 
chegámos, a água parecia leite achocolata-
do, mas no final estava desinfetada. 
 
Carolina Roça e Simão Daniel do 5.ºB." 

 VISITA DE ESTUDO À ETAR DE FÁTI-
MA 

No dia 29 de março, os alunos do 5.º ano desloca-

ram-se à ETAR de Fátima. A atividade foi proposta 

pelo Município de Ourém, no âmbito da campanha 

“Vamos Todos 

dar o Litro”, e no 

mês em que se 

comemora o Dia 

Mundial da Água. 

A visita teve como 

propósito alertar 

para as conse-

quências do mau 

encaminhamento 

dos óleos alimen-

tares usados. 

"Na visita à ETAR de Fátima, aprendi muito, com a 
ajuda de um senhor que, em cada estação, parava e 
nos explicava para que é que servia e o que acontecia 
nessa estação. 
Fomos de autocarro com a outra turma do 5.º ano da 
nossa escola e fomos com 3 professoras que eram: 
Prof. Patrícia Barros, Patrícia Pereira e Ana Geral-
des. Gostei muito de ir à ETAR! Lá aprendi muito e 
gostava de aprender ainda mais...” 
Realizado por Carolina Manalvo     5.ºB   n.º7" 
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Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

Dia Internacional de Luta pela Eliminação da 

Discriminação Racial 

As turmas do 8.º ano realizaram trabalhos alusi-

vos ao dia, criado pela Organização das Nações 

Unidas (ONU) e celebrado no dia 21 de março. 

Na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, 

os trabalhos incidiram sobre a temática do racis-

mo e, na disciplina de Geografia, sobre o tema 

“diversidade cultural na Comunidade dos Países 

de Língua Portuguesa (CPLP)”. Estes trabalhos 

foram expostos no átrio da escola sede.  

Acrescenta-se, ainda, que todas as turmas do 2.º 

e 3.º Ciclo assistiram a um pequeno vídeo de 

sensibilização sobre a causa.  

PARLAMENTO DOS JOVENS 

Decorreu no dia 22 de março a reunião para 

a eleição da mesa para a Sessão Distrital do 

círculo eleitoral de Santarém. O nosso Agru-

pamento fez-se representar pela discente Ju-

liana Lourenço, do 9.º A. A aluna não foi sele-

cionada, apesar de ser uma das mais vota-

das.  

Os alunos António Gonçalves, Beatriz Sousa e  La-

ra Martins participaram na Sessão Distrital cír-

culo eleitoral de Santarém, no dia 4 de abril, no Ci-

neteatro de Rio Maior. Os alunos assumiram o pa-

pel de deputados com entusiasmo e debateram to-

das as ideias propostas, sobre a temática “Fake 

News”. 

PROJETO AJO  

Por solicitação da AMO, os alunos vencedo-

res da lista R procederam à  gravação do 

vídeo alusivo à comemoração do Dia da 

Água – 22 de março. O vídeo foi divulgado 

nas redes sociais do município. 
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Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

A MOURA OUREANA 

Nos dias 31 de março e 1 de abril, os alunos do 
5.º ano, das turmas B e A, da disciplina de 
HGP,  tiveram oportunidade de participar na 
Oficina Pedagógica " A Moura Oureana" dina-
mizada pelo Museu Municipal de Ourém que se 
deslocou à escola Sede. 

CHAPÉUS E MOCHILAS 

 PSICOLÓGICOS 

No âmbito da disciplina de Cidadania e Desenvol-

vimento, domínio Saúde, os alunos do 5.º e 7.º ano 

apresentaram a exposição  intitulada  - Chapéus e 

Mochilas Psicológicos. Nestes trabalhos,  os dis-

centes identificaram dicas referentes à saúde 

mental. 

 

HORTA SOLIDÁRIA TAMBÉM PRODUZIU PLANTAS DECORATIVAS  

Este ano, os alunos inscritos no Clube de Solidariedade também aproveitaram a 

 estufa da horta solidária para cultivar plantas suculentas, em pequenos vasos.  

 Na última semana de aulas do segundo período, os vasinhos com as plantas  

foram partilhados com a comunidade escolar, numa banca de Páscoa solidária.  
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Departamento de  Expressões 

CAMINHADA-DIA INTERNACIONAL DA MULHER 

No dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, o Agru-

pamento de Escolas Cónego Dr. Manuel Lopes Perdigão, 

em Parceria com a CMO e Juntas de Freguesia do Agru-

pamento, assinalou a data com a realização de uma cami-

nhada com um percurso circular pela natureza, com par-

tida e chegada à escola sede do Agrupamento, que con-

tou com uma extensão de 5 km. A atividade teve associa-

do um caráter solidário, tendo sido recolhidos bens não 

perecíveis, a serem doados para as vítimas da Guerra na 

Ucrânia. 

PREVENÇÃO RODOVIÁRIA – ESCOLA SO-

BRE RODAS 

No último dia de aulas do 2.º período, dia 8 de abril, no perío-

do da manhã, foi proporcionado aos alunos do 2.º Ciclo um 

circuito de bicicleta. Participaram na atividade, ao longo da 

manhã, 37 alunos das 4 turmas de 2.º Ciclo do Agrupamento.  

FORMAÇÃO DE JUÍZES/ÁRBITROS NÍVELII 

Na modalidade de Atividades Rítmicas Expressivas, o nosso 

Agrupamento deu uma resposta positiva e um passo importan-

te na credibilização da função de Juiz/ Árbitro, com a formação 

de nível 1, ministrada, no Agrupamento a 9 alunos, e com a 

presença de 5 alunos na formação de nível 2, tendo sido o 

Agrupamento com a maior representação ao nível da Lezíria e 

Médio Tejo e Oeste. A formação de nível 2 ocorreu em Sobral 

de Monte Agraço, no dia 

11 de março, onde estive-

ram presentes os alunos: 

João Neves e Maria Clara 

Gomes, do 7.ºC; Mariana 

Tavares, do 8.ºA, e Ana 

Marques e Jamily Ma-

chado, do 8.ºB. 

EDUCAÇÃO ESPECIAL 
“DIA DE SÃO VALENTIM” 

 
Os alunos do 2.º e 3.º Ciclos escreveram men-
sagens em folhas de papel origami e dobraram 
em forma de coração utilizando a técnica de 
dobragem origami.  
Posteriormente, depositaram os corações no 
marco do correio e, no  dia 14 de fevereiro, as 
mensagens foram distribuídas pelo Cupido, na 
pessoa do Animador Sociocultural, Jorge Moci-
nho. 

CORTA MATO DISTRITAL 

Decorreu no dia 10 de março em Almeirim no Parque Zona Norte o Corta Mato Distrital, com a parti-
cipação de 4 Alunos da nossa Escola. Este Ano a Participação foi limitada aos Escalões Iniciados e 
Juvenis (3 alunos por escalão /género). De realçar um 12º e um 13º lugares no Escalão Iniciado Femi-
nino. 

(Luna Ferreira  9.ºA  e Matilde Ferreira 9.ºA) 
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GRUPO/EQUIPA DE VOLEIBOL 

Este período letivo o Grupo/Equipa de Voleibol parti-

cipou em duas concentrações: a 30 de março em Al-

canena e ,no dia 6 de abril, em Caxarias. Na primeira 

concentração, estiveram presentes 10 alunos e, na 

segunda, 12. A classificação final foi um honroso 2.º 

lugar, nas duas concentrações. 

GRUPO/EQUIPA DE TÉNIS DE MESA 

O grupo/equipa de Ténis de Mesa participou em três 

concentrações neste período letivo: a primeira, no dia 9 

de março, em Ourém, uma competição individual; a se-

gunda, no dia 23 de março, em Caxarias, uma competi-

ção por equipas, e a terceira no dia 8 de abril, em To-

mar, a Fase Final Distrital. Nesta competição, estiveram 

presentes as três alunas apuradas: Francisca Barbosa 

(5.º B), Mariana Tavares (8.º A) e Íris Simões (8.º B). 

Por equipas, ficaram em 3.º lugar e, em individual, a 

aluna Íris Simões ficou em 4.º lugar. 

1.º e 2.º ENCONTRO DE ATIVIDADES RÍTMICAS  

EXPRESSIVAS 

No dia 29 de março, realizou-se em Mação o 1.º 

e 2.º encontro de Desporto Escolar na modalida-

de de ARE, onde o nosso Agrupamento se fez 

representar pelos dois grupos equipa, de nível 

elementar e avançado. 

Departamento de  Línguas 

POISSON D´AVRIL 

O Departamento de Línguas, nomeadamente as docentes de 
Francês, decidiram neste período desenvolver com os alunos 
uma atividade característica do dia 1 de abril em França: o 
“Poisson d’avril”. 
Em colaboração com a Biblioteca Escolar, nas aulas de Fran-
cês, os alunos de todas as turmas do 3.º Ciclo escreveram 
palavras com significado positivo dentro de peixes de pa-
pel, que posteriormente foram afixados no espaço da Bibli-
oteca . 
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Biblioteca Escolar 

À PROCURA DO ERRO… 

Vencedor 2º período 
Neste perí odo, o concurso da Biblioteca Escolar continuou 
a ter muitos participantes e va rios a acertarem nos desafi-
os, mas, desta vez, tivemos um vencedor, ou melhor, uma 
vencedora, que se destacou por ter descoberto quase to-
dos e ter conseguido obter o maior nu mero de letras para 
formar a palavra pretendida: “INVESTIGAÇA O”. 
Essa aluna foi a … 

                         Andrea Rodrigues do 5.º B!  
                           
                                  Parabe ns Andrea!!! 

HISTÓRIAS ÀS BALDADAS  
Vencedores 2.º Período 

 
O novo concurso da Biblioteca, Histórias às balda-
das, que pretende motivar os alunos para o desen-
volvimento da produça o escrita, superou as expe-
tativas da equipa da BE! 
 
Neste segundo perí odo, os melhores textos de 
cada categoria foram redigidos por: 
 
    Receita - Andrea Rodrigues, 5.º B 
 
    Convite- Bianca Pimpão, 5.º B 
 
    Texto Poe tico- Francisca Barbosa, 5.º B 
 
Nas categorias de Texto descritivo e Notí cia, na o foi possí vel 
encontrar um texto vencedor, porque, apesar de escritos 
corretamente, os textos na o correspondiam a s caracterí sti-
cas definidas para estes tipos de texto. 
 
Para leres os textos vencedores, acede à pági-
na em linha do nosso Agrupamento e clica no 
ícone da Biblioteca Escolar.  

 

 
OS MELHORES LEITORES E OS LIVROS 

MAIS REQUISITADOS DO MÊS DE MARÇO 
TOP + DA BIBLIOTECA ESCOLAR 

 
Os vencedores do mês de março do nosso TOP+ fo-
ram: 
 
2.º Ciclo do Ensino Básico 
 
Andrea Rodrigues - 5.ºB 
Carolina Alves - 5.ºB 
 

O livro mais requisitado neste 
Ciclo de Ensino continuou a 
ser: 
 

"A viúva e o papagaio" de Vir-
ginia Woolf. 
 
3.º Ciclo do Ensino Básico 
 
Ana Oliveira - 9.ºA 
Ivo Sousa - 9.ºB 

 

No 3.º Ciclo, o livro mais requisi-
tado foi "O fantasma de Canter-
ville" de Oscar Wilde. 

Parabéns! 
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Biblioteca Escolar 

Fase Intermunicipal 
Decorreu nos dias 5 e 7 deste me s a fase Intermunicipal do Con-
curso Nacional de Leitura, organizada pelo Municí pio de Vila No-

va da Barquinha, atrave s da Biblioteca Municipal. 

Os alunos dos 13 municí pios da Comunidade Intermunicipal do 
Me dio Tejo apurados para esta fase realizaram, no dia 5, a Prova 

Escrita, online. Nesta prova participaram os alunos Catarina Antunes Oliveira, do 3.º ano da EB1 de Ca-
sal dos Bernardos e Anto nio Daniel Ferreira Gonçalves, do 9.º A, dois dos finalistas da Fase Municipal, 
realizada em Oure m. Esta prova era eliminato ria, passando para a Prova Oral que se realizou no dia 7, 
no Audito rio do Centro Cultural de Vila Nova da Barquinha, o nosso aluno Anto nio Gonçalves, que, embora 
na o tenha conseguido o apuramento para a Fase Nacional, representou condignamente o nosso Agru-
pamento. 

HISTÓRIAS À VISTA 
 

No a mbito da atividade “Histo rias a  Vista”,  proposta 
pela Biblioteca Municipal em articulaça o com o Gru-
po de Trabalho Concelhio da rede de Bibliotecas de 
Oure m, esteve presente na Escola sede do nosso 
Agrupamento, no dia 14 de março, a escritora Ma-
nuela Ribeiro, que proporcionou a todos os alunos 
do Pre -Escolar e do 1.º Ciclo do nosso Agrupamento 
va rias sesso es, onde divulgou, entre outros, os livros 
História que há de s er e Lendas à vista, que puderam 
ser adquiridos e autografados pela autora. 

Prog. De Apoio à Promoção e Edu. Para a Saúde 

“GERIR EMOÇÕES EM  

NOVOS TEMPOS” 

Os elementos do Programa de Apoio à Promoção e Educação para a Saúde  
dinamizaram duas sessões sobre “Gerir emoções em novos tempos”, nas tur-
mas do 6.º e 7.º ano. As sessões abordaram a ansiedade e a relação com a 
autoestima. Foram discutidas algumas das competências interpessoais e a 
sua repercussão na autoestima de cada um.  

 
SEXUALIDADE E AFETOS 

 
Os elementos do Programa de Apoio à Promoção e Educação para a Saúde (PAPES) e o 
Coordenador de Cidadania e Desenvolvimento dinamizaram um workshop no dia 10 de 
fevereiro sobre sexualidade e afetos, integrado no Projeto de Educação Sexual, nas tur-
mas de 8.º ano.  
A atividade teve como objetivos compreender a sexualidade como uma das componen-
tes mais sensíveis da pessoa, no contexto de um projeto de vida que integre valores e 
uma dimensão ética e compreender a reprodução.  
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Projeto “Som das Letras” intervenção em 
grupo com as crianças de 5 e 6 anos 

Projeto “O Som das Letras” no  

Ensino Pré-Escolar Workshop de técnicas de oralidade e co-
municação, nas turmas do 2.º e 3.º Ciclo 

Programa de promoção de competências 
socioemocionais no grupo turma 

“Carnaval 2022 - Concurso de máscaras” 

O meu objeto especial 

O meu objeto especial é um quadro, que está cheio de 

fotografias da minha família. Esse quadro é muito es-

pecial para mim, porque eu adoro a minha família. A 

minha família é o pilar da minha vida, porque é ela 

quem me orienta, que quando fui operada me deu for-

ça para lutar, que me acolhe, …Não tenho mais pala-

vras a dizer. Só sei que a minha família é a melhor de 

que eu possa ouvir falar! Eu gosto muito, muito de 

olhar para este quadro, pois é a minha família quem 

me dá coragem para vencer mais um dia. 

Carolina Manalvo, 5.ºB 


