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AO EXPLORATÓRIO DE COIMBRA

funcionamento do corpo humano. De seguida, realizouse o almoço no Fórum Coimbra, e terminou-se o dia com
o visionamento no HemisNo passado dia 25 de setem-

pherium do filme "A menina

bro, o 6ºA realizou uma visita

que caminhava ao contrário".

ao Exploratório em Coimbra,

Com este filme explorou-se

no seguimento de terem sido

com os alunos aspetos liga-

a "Turma+" do ano letivo

dos à astronomia e à polui-

2017/2018, cuja atividade é

ção luminosa nas cidades.

dinamizada pelo GAAF do
Agrupamento.
A visita iniciou com a exploração da exposição interativa
"Em forma com a Ciência",
que possibilitou aos alunos
explorarem e descobrirem o
No presente ano letivo a atividade "Turma+" continuará a
ser desenvolvida, agradecendo-se a colaboração de todos
os intervenientes.
Andreia Silva

ATIVIDADE DO GAAF

“SER + VOLUNTÁRIO”
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No

âmbito

da

o 7ºA a “AMI-Assistência

atividade

Médico Internacional”; o 8ºA

"Ser+Voluntário", decorreram

os “Médicos do Mundo Portu-

no 1ºPeríodo algumas iniciati-

gal”; o 9ºA a “Comunidade

vas solidárias, como a reco-

Vida e Paz”; o 9ºB a “Cruz

lha de tampinhas de plástico,
a recolha de pilhas e baterias
usadas - "Pilhão vai à escola"
e a colaboração na iniciativa
dos Correios (CTT) denomi-

nada “Embalagens Solidárias”.

Esta iniciativa dos CTT consiste num Projeto de Luta contra a Pobreza e a Exclusão

Social, assinalado a 17 de

Vermelha

Portuguesa”;

o

outubro, desafiou-se as tur-

11ºA a "Liga Nacional Contra

mas do 2º e 3º ciclos e ensi-

a

no secundário a efetuarem

“Fundação do Gil”.

Fome"

e

o

12ºA

a

uma recolha de bens para

A entrega das embalagens

várias instituições. No total

nos CTT decorreu a 05 de

foram entregues dez embala-

dezembro, no âmbito do Dia

gens solidárias, para apoiar

Internacional do Voluntariado,

nove instituições do país.

tendo estado a representar

Assim, o 5ºA apoiou a

as várias turmas, os delega-

“Ajuda de Mãe”; o 6ºA o

dos e os subdelegados de

“Centro Hellen Keller”; o 6ºB

turma.

a “Associação A Casa do Ca-

O GAAF agradece a todos os

minho”;

que apoiaram nas várias iniciativas. "Todos juntos, somos
uma escola solidária!"

Social, e desta forma, no seguimento do Dia Mundial contra a Pobreza e a Exclusão

Andreia silva

DIA INTERNACIONA
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“Num mundo marcado pela

Assim, com o Pré escolar vi-

diversidade, a tolerância é

sionou-se o vídeo "UKI - the

um pré-requisito para a paz.

balloon" explorando-se a im-

É também uma alavanca pa-

portância do brincar com os

ra o desenvolvimento susten-

outros, respeitando as suas

tável, na medida em que esti-

características.

mula a construção de socie-

disso, noutra sessão visionou

dades mais inclusivas e, as-

-se

sim, mais resilientes, capa-

til" (Banda Zig Zag), acerca

zes de ir buscar inspiração
nas ideias, na energia criativa e nos talentos de cada um
dos

seus

mem-

bros.” (in www.unescoportug
al.mne.pt/)

Devido à importância da tolerância nas relações interpessoais, e dado que se assinala
a 16 de novembro o Dia Internacional da Tolerância, o
GAAF e o SPO realizaram
diversas atividades acerca da
amizade, do respeito e da
tolerância com as turmas do
Pré escolar, 1º e 2º ciclos,
inseridas nos vários Programas de Promoção de Competências que são desenvol-

vidos com as turmas.

o

vídeo

Para

"Ser

além

gen-

do qual se reforçou a importância do respeito pelos outros, associado às regras de
convivência.

AL DA TOLERÂNCIA
acerca da “amizade, o respeito e as diferenças”.
Por último, com o 5ºano
abordou-se a temática da interculturalidade e dos direitos
Com o 1ºciclo efetuou-se a

humanos,

leitura da história "Clara, a

valores da tolerância e do

Menina das cores" e alguns

respeito. Com as turmas de

alunos realizaram um autore-

6ºano efetuou-se uma abor-

trato para explorar as diferen-

dagem sobre os passos im-

ças individuais e o respeito

portantes para a tolerância e

pelas mesmas (1º e 2º anos).

acerca dos valores funda-

Com as turmas de 3º e 4º

mentais numa convivência

anos

livro

saudável, face aos quais os

"Orelhas de Borboleta", o

alunos realizaram trabalhos

qual

ilustrativos.

explorou-se

nos

o

transmite

que

"devemos encarar de forma
positiva aquilo que para os
outros é motivo de troça - devemos ser tolerantes e valorizar as características que
nos diferenciam!". Os alunos
realizaram uma ilustração

associando

aos

Andreia silva
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AÇÃO DO GAAF COM PAIS/EE
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"A violência é um problema

Sucesso

social, que abrange todas as

Aos cientistas

faixas etárias, classes soci-

Aos sonhadores

ais, económicas, etnias e reli-

Aos poetas

giões."

E aos cantores

Sendo a violência um fenó-

Esta ação pretendeu assinalar o

A todas as madames e mon-

meno social atual, o GAAF e

Dia

sieurs

o SPO, em articulação com o
Projeto P.E.S. e a Represen-

Mundial

de

Combate

ao

Bullying (20 outubro) e alertar para
a importância de reagir face aos
comportamentos

violentos,

Eu desejo Boa Sorte!
Que as ideias chovam

os

E molhem os vossos pés

tante do ME na CPCJ local,

quais tendem a aumentar de gravi-

com o apoio da Associação

dade ao longo do tempo.

de

de

Na ação foi apresentado o "Projeto

Educação, dinamizaram no

Violentómtero" e explorado alguns

Que haja vida, cor e alegria

materiais para apoiar na identifica-

Com todo e o demais exces-

Pais/Encarregados

dia 30 de outubro de 2018, a

ção e prevenção de comportamen-

ação

de

sensibilização

informação/
“A

tos violentos. Este projeto é desen-

E nos vossos membros floresça sucesso!

so!
Espero que todas as vossas

violência

volvido pela Universidade de Trás-

nas relações com os outros –

os-Montes e Alto Douro/UTAD,

Projeto Violentómetro”.

tendo sido implementado no Agru-

Resultem na harmonia dos

pamento no ano letivo anterior com

vossos corações;

as turmas de 7.º e 8.º anos, e explorado com a turma do 6ºA.
Agradece-se

a

disponibilidade

e a presença de todos os envolvidos.

Andreia Silva

equações

Que o vosso DNA não vos
traia
E que haja uma maçã que
caia…

9ºANO, A CAMINHO DO FUTURO

PÁG.

7

E vos ilumine!

No mês de Dezembro deu-se

Que o impacto do fruto ative

início ao Programa (In) For-

as vossas células cerebrais,

ma-te, que consiste em ses-

Que a inspiração surja

sões quinzenais de orienta-

E que o Mundo seja belo e

ção escolar e profissional

infinitamente bom.

com as turmas do 9.º ano,

as peculiaridades do seu per-

E os obstáculos? E as triste-

implementadas pela psicólo-

curso académico. Apresen-

zas?

ga escolar, com o colabora-

tou, em nome próprio, a mul-

Onde estão as nossas defe-

ção da equipa do GAAF. O

tifatorialidade das opções de

sas?

AE Escalada cumpre assim o

um indivíduo na definição de

Estão nos músculos, estão

desígnio de promover a me-

um projeto de vida, bem co-

na mente,

lhoria dos processos educati-

mo sublinhou a importância

São eles que nos empurram

vos e de desenvolvimento

de avaliar e equacionar no-

para a frente.

pessoal dos seus alunos.

vas tarefas académicas face

Trabalho, esforço e dedica-

No dia 11 de dezembro de

a oportunidades profissionais

ção

2018 realizou-se a primeira

do contexto.

São a grande solução

Sessão Aberta, atividade em

O programa integrará a visita

Querer mais e não parar de

que os alunos contactam com

de estudo a Qualifica, Feira

subir

profissionais

diferentes

de Educação, Formação, Ju-

A chave é não desistir.

áreas. O convidado foi o téc-

ventude e Emprego 2019, na

nico de Informática do Muni-

Exponor, Porto .

Isabel Fragoso

de

cípio Nuno Bandeira, que esclareceu os presentes sobre

Joana Marta
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COMEMORAÇÃO DO DIA DA ALIME

ENTAÇÃO - DORNELAS DO ZÊZERE

Com as mãos na massa..
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