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Era setembro e os dias ainda eram quentes e longos. 

Terminadas as férias escolares do verão, era altura de 

voltarmos à escola. Conhecer novos rostos e vozes. 

Reencontrar amigos e colegas. 

Todos os anos se repete este ritual de desejos e emo-

ções. O início de um novo ano escolar é o regresso de 

horários, regras, estudos, trabalhos… mas também de 

muita diversão, neste caminho que deve ser sempre a 

subir - A subir nas aspirações, no conhecimento, na 

aprendizagem! 

Este é o caminho onde devemos aprender e crescer 

como seres únicos e verdadeiros. Seres completos de 

vontade e integridade. Vontade para ir sempre mais 

além. Integridade para dar a mão aos que fiquem mais 

atrás. 

Sem fugirmos à tradição, o início deste ano escolar, foi 

mais uma vez um misto de tudo isto e, passo a passo, 

dia a dia, não abrimos só lições nem nos ficamos perdi-

dos nos livros. Saímos da escola, corremos corta-matos, 

recebemos visitas, falamos de sismos, comemoramos 

datas importantes, participamos em festas, promovemos 

convívios. 

Desta forma, e deste modo aplicados, passou-se o pri-

meiro período. Contudo, como as merecidas pausas não 

são eternas, logo se iniciou uma 

nova etapa letiva. 
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    VALOR 

    VALOR 

    EXCELÊNCIA 

No dia 26 de setembro teve lugar mais 
uma receção à Comunidade Educativa, 
com entrega dos diplomas dos Qua-
dros de Valor e Excelência aos alunos do 
nosso Agrupamento que se distinguiram 
no ano letivo transato. Também foram 
homenageados outros alunos pela autar-
quia, pela EPA e teve lugar a entre-
ga de certificados aos membros da Uni-
versidade Sénior. A cerimónia, promovida 
pela autarquia, primou pela qualidade e 
organização habituais. No final, o bebere-
te que ficou ao cuidado da Escola Profis-
sional de Alvito, mais uma vez mostrou o 
motivo de a mesma ser uma referência a 
nível nacional no âmbito da cozinha/ pas-
telaria bem como no serviço de mesa/bar. 
O nosso obrigado ao Exmo. Senhor Presi-
dente da Câmara, Dr. António João Valé-
rio e a toda a sua incansável equipa! 
 



 

 

Nunca é demais relembrar os conselhos da GNR para que o ano letivo decorra sem problemas.  

Basta segui-los, é fácil e seguro!  
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No decorrer deste ano letivo, o Serviço de Psicologia 

deste Agrupamento continua a desenvolver a sua ativi-

dade direcionada para diversas áreas no contexto esco-

lar. Incide a sua atuação essencialmente nos problemas 

de adaptação escolar,  perturbações emocionais  e de 

comportamento, dificuldades de relacionamento inter-

pessoal, situações continuadas ou apenas pontuais que 

influenciam a saúde psicológica, dificuldades de apren-

dizagem e funcionamento cognitivo.  

        Trata-se de uma intervenção que considera a diversidade existente nos alunos 

no que respeita ao seu desenvolvimento, aprendizagem, as suas capacidades e fragi-

lidades, diferenças individuais e sociais (diversidade cultural, socioeconómica, étni-

ca, linguística, de género, etc.) 

Uma outra área de intervenção do serviço de psico-

logia, é a da Orientação escolar e Vocacional, que 

se traduz essencialmente num processo conduzido 

pela psicóloga do agrupamento, direcionada ao 9.º 

ano de escolaridade. É feita através de pesquisas e 

análise de provas de Interesses, aptidões e persona-

lidade, são dadas algumas orientações sobre o percurso académico dos alunos, bem 

como as estratégias de autoconhecimento e pesquisa, apoiando-os neste processo, 

para que tomem uma decisão ponderada e a mais acertada possível. 

        No decorrer deste ano letivo, já decorreram algumas atividades realizadas em 

parceria com o Serviço de Psicologia, tal como o assinalar o Dia da Pessoa com 

Deficiência, em colaboração com o Ensino Especial, bem como a criação do Centro 

de Apoio à Aprendizagem, um espaço muito harmonio-

so à disposição de todos os alunos do Agrupamento.  

         No âmbito do programa PES, também se promo-

veu a angariação de bens alimentares com destino à 

composição de cabazes, em 10-10-2018, que posterior-

mente foram entregues à Cáritas para que possam ser 

distribuídos por quem deles necessita. 

Psicóloga Ana Caracóis 
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Realizou-se no início do 1.º período a abertura do Centro de 

Apoio à Aprendizagem (CAA), previsto no Decreto-Lei 

54/2014 de 8 de julho sobre a Escola Inclusiva no nosso Agru-

pamento, com a colaboração da equipa de educação especial e 

psicóloga do agrupamento. 

O CAA está localizado no bloco do 2.º e 3.º ciclos. Este Cen-

tro está aberto a todos os docentes que queiram partilhar experiências com o seu gru-

po/turma e matérias que considerem relevantes para os outros 

alunos de outros anos de escolaridade. 

Trabalho colaborativo com a sala de EV/ET do 5º A, com o tema “Folhas de Outono”. 
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Uma vez mais, o Halloween foi celebrado na nossa escola com enorme entusiasmo e 

o concurso de vassouras promovido pelo Departamento de Línguas foi um sucesso.  

 No dia 31 de outubro, aquando da celebração do Halloween, o agrupamento promo-

veu algumas atividades, uma delas foi o já habitual concurso. À semelhança do ano pas-

sado, o concurso posto em prática foi de vassouras alusivas a esta festividade.  

É de salientar a criatividade dos alunos e a sua vontade de participar, o que tornou a 

escolha dos vencedores bastante difícil.  

Todos os participantes estão de parabéns. Salientamos, no entanto, os vencedores:  

- 1ª Classificada - Vanda Coelho, 3.º ano; 

- 2º Classificado - Pedro Pereira, 3.º ano; 

- 3ª Classificada - Leonor Branquinho, 3.º ano; 

- 4ª Classificada - Laura Branquinho, 6.º ano.                                                                                                                                                                           

                                                    Prof. Estela Farrica 

A escola foi invadida por morcegos, aranhas, gatos, caveiras e vassouras, trabalhos realizados pelos alunos nas disciplinas de Espa-

nhol, Inglês, Educação Visual, Música, Artes Visuais, Expressão Plástica e no projeto “sOns com pinTa”. A atividade foi dinami-

zada pela atuação da “orquestra fantasma”, pintura facial e distribuição de doces. Os morcegos feitos de rolos de papel higiéni-

co e construídos pelos alunos do 1.º, 2.º e 3.º ciclos, serviram para guardar os doces... Esta atividade resultou do enorme empe-

nho dos alunos e professores das várias disciplinas implicadas na atividade. 

 
Helena Heleno 
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O resultado da colaboração de 

todos, nove magníficos cabazes, 
que foram arranjados e distribuí-
dos, após sorteio, por várias famí-
lias do nosso concelho! Estamos 
todos de parabéns! Um grande 
obrigado a todos os que se envol-
veram neste projeto e colaboraram 
para que se pudesse concretizar! 

Como forma de assinalar esta data, realizámos no nosso Agrupamento uma ação solidária de 

recolha de alimentos a que chamámos "Roda de Alimentos Solidária".  
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A Cátia e o macaco 
O macaco teve medo do touro. 

Ele correu rápido pela rua e caiu. 

Coitado do macaco! A Cátia viu e levou-o ao médico. 

O médico Rui cuidou dele. O macaco tomou o remédio todo. 

A Cátia e o macaco vão de carro até à torre. 

 

 

 

Texto elaborado pelos alunos do 

1.º Ano 

 

 A Comissão de Proteção de Crianças e 

Jovens de Alvito é uma instituição oficial não 

judiciária, que visa promover os direitos das 

crianças e jovens e prevenir ou pôr termo a 

situações que possam afetar a sua segurança, 

saúde, formação, educação ou desenvolvimen-

to integral. 

 Considera-se que a criança ou jovem está 

em perigo quando se encontra numa das 

seguintes situações: 

- Está abandonada; 

- Sofre maus tratos físicos ou psíquicos ou é vítima de abusos sexuais;  

- Não recebe os cuidados ou a afeição adequados à sua idade e situação pessoal;  

- Está aos cuidados de terceiros, não exercendo os seus pais as suas funções parentais; 

- É obrigada a atividades ou trabalhos excessivos ou inadequados à sua idade; 

- Está sujeita, de forma direta ou indireta, a comportamentos que afetem gravemente a sua segu-

rança ou o seu equilíbrio emocional;  

- Assume comportamentos ou se entrega a atividades ou consumos que afetem gravemente a sua 

saúde e segurança. 

Prof. José Lacerda—Representante da Educação na CPCJ 



 

 

Os alunos da Turma 3 do 3.º ano realizaram pesquisas sobre vestígios do passado das localidades 

onde vivem, como construções antigas, museus, lendas, datas e factos importantes. Produziram 

cartazes e apresentaram aos colegas da turma. 

O PASSADO DO MEIO LOCAL 

Prof. Anabela Rocha 

 

No âmbito da comemoração do Dia Internacional da Música, os alunos do Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3º. 

ciclos, construíram instrumentos musicais reutilizando materiais.  

Os trabalhos foram realizados pelos alunos nas aulas de Artes Visuais, Expressão Plástica, Educação 

Visual e Música e estiveram expostos da Feira de Alvito.  

Helena Heleno 

Paula Marques 
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No 1.º período, fez-se a inscrição da escola com a 

aprovação da autarquia e da direção da Escola na 

plataforma da ABAE, criou-se o Conselho Eco-

escolas. 

O docente Manuel Nita deu início à horta com os 

alunos, fizeram pequenos canteiros com sementeiras 

da época e plantações em garrafões pet. 

Fez-se a Auditoria Ambiental com a colaboração dos 

diretores de turma. 

Deu-se início ao trabalho de sensibilização dos docentes, alunos e pessoal 

auxiliar para a Redução e Reutilização de Materiais. 

 As crianças do jardim-de-infância e do 1.º ciclo com a participação das assis-

tentes operacionais, estão a colaborar na selecão de resíduos Biodegradáveis 

para o compostor da horta. 

Os Docentes de EVT e ET, fizeram trabalhos com as diversas turmas para as 

decorações de Natal com materiais reciclados e/ou recolhidos na Natureza. 

Tal como nos anos anteriores continuamos a fazer recolha de tampinhas para 

entregar nos Bombeiros Voluntários de Alvito, que as farão chegar a quem de 

direito. A escola participa também na recolha de Papel Por Alimentos que será entregue à Autarquia. Este papel será ven-

dido e o valor pecuniário será encaminhado para o Banco Alimentar Contra A Fome. 

Do viveiro de plantas autóctones semeado o ano passado pelas crianças do jardim-de-infância, só vingaram duas azinhei-

ras. 

O Sementário feito o ano passado pela turma do 2.º ano, foi passado à turma do 1.º ano que o está a usar para sementeiras 

na sala de aula que mais tarde serão transplantadas para a nossa horta. 

Prof. Luísa Fadista 

Horta da Eco-Escolas 

 Há um espaço em frente ao ginásio que está reservado à horta da escola dinami-

zado atualmente pelo projeto Eco-Escolas e pelos alunos inseridos na área do 

Desenvolvimento de Autonomia Pessoal e Social, entre outros. Este espaço tem 

plantação de favas, ervilhas, coentros, salsa e abóboras e está recetivo a outras 

propostas hortícolas. 

Este espaço irá ser vedado e com um portão. 

É com imenso empenho que vemos os produtos crescerem.                                      

 

 

                                

                Prof.  Luísa Cabaço 
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Este ano  pela primeira vez tivemos uma 

representação da nossa escola, com alunos, na 

cerimónia do Dia da Bandeira Verde. 



 

 

No dia 4 de Dezembro de 2018, ocorreu no 

nosso agrupamento uma Atividade de Sensibi-

lização para o Dia Internacional da Pessoa com 

Deficiência. 

Esta atividade foi dinamizada para todos os 

alunos desde o pré-escolar até ao 9º ano. 

Os alunos foram inquiridos sobre como seria o 

seu comportamento com alunos que estando 

inseridos no grupo/turma com handicaps cognitivos e físicos. Houve uma boa adesão 

nas respostas, que revelaram sensibilidade na maioria dos alunos. 

No recinto escolar facultaram-se placards 

para serem utilizados pelos alunos, docen-

tes e não docentes, solicitando-os para 

escreverem ou elaborarem um desenho com 

a utilização da mão esquerda (para os dex-

tros), com a mão direita (para os esquerdi-

nos). 

Foi desenvolvida uma atividade no âmbito 

da expressão musical, com o intuito de sensibilizar os alunos para a prática instru-

mental. Assim os alunos, depois de explorarem alguns instrumentos Orff, encontra-

ram alternativas de manuseamento face a diferentes handicaps físicos, acompanhando 

diferentes temas musicais. 

Paralelamente dinamizou-se uma atividade 

desportiva de um jogo adaptado designado 

por Petanca. 

A maioria dos alunos aderiu a esta ativida-

de, que teve o envolvimento do Departa-

mento de Expressões e da Psicóloga do 

Agrupamento. 
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No dia 17 de outubro de 2018, parti-

c i p a m o s  n a  a t i v i d a d e 

“Comemoração do Dia Mundial da 

Alimentação” com a doação de ali-

mentos para a roda dos alimentos 

gigante. 

Estes alimentos foram depois doados 

a famílias carenciadas. 

COMEMORAÇÃO DO DIA DO IDOSO 

No dia 24 de outubro fomos ao Lar da 

Misericórdia de Alvito realizar uma gin-

cana intergeracional. 

Gostámos muito e os idosos também!  

 

                                                  

No Dia das Bruxas fomos bruxas, bruxinhas, 

vampiros e outros monstros.  

Em articulação com os outros ciclos festejá-

mos o Halloween. 

 

Foi tão divertido!!! 

No dia 5 de novembro, realizamos o exer-

cício “A Terra Treme” .  

Anteriormente os Bombeiros fizeram uma 

ação de sensibilização sobre os tremores 

de terra. 
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Atividades PES – 1º Período 
16 de outubro - Dia Mundial da Alimentação e 

17 de outubro – Dia Internacional para a Erradicação da Pobreza 

 
No dia 16 de outubro foi feita a apresentação do projeto “Super Saudáveis” às turmas 

do 1.º ciclo pelas representantes, Carolina Barrocas e Madalena Martins, da Liga Portuguesa 

Contra o Cancro. Este projeto tem como principal objetivo despertar as crianças para os benefí-

cios da prática de uma alimentação saudável e variada, através de um jogo de cartas, onde serão 

introduzidos todas as semanas, novos alimentos nos hábitos diários.  

No dia 17 de outubro celebrou-se o Dia Mundial da Alimentação. Na nossa escola dis-

tribuíram-se marcadores de livros com frutas, elaborados pelos alunos do 1.º, 2.º e 3.º ciclos, com 

a colaboração dos professores de Educação Visual, Paula Marques e Manuel. Também foi distri-

buída fruta fresca, oferecida pela Câmara Municipal de Alvito. As crianças do pré-escolar elabo-

raram, nas aulas, os marcadores com carimbos de legumes, com a ajuda das respetivas educado-

ras. 

Marcadores de frutas 

Fruta – maças e peras 
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No dia 7 de novembro, os alunos do 

Jardim de Infância, participaram no 

corta-mato. 

Corremos muito!! 

Foi giro!!! 

No dia 20 de novembro, numa ação solidária, comemorá-

mos o DIA DO PIJAMA. 

Fizemos um Desfile de Pijamas e dançamos a coreografia 

alusiva ao tema. 

Deu-se  continuidade,  neste  ano letivo, ao 

Projeto “Pequenos Cientistas” iniciado no ano letivo 

transato. Dada a importância de contactar e experi-

mentar desde muito cedo, estas atividades são do 

agrado de todos, aliado às aprendizagens. Os alunos 

do 3.º ciclo, que frequentam o Clube das Ciências, 

têm orgulho em ajudar e transmitir conhecimentos 

aos mais novos. 

Estas atividades em Articulação InterCiclos são mui-

to enriquecedoras para todos. 

 

Realizou-se, no dia 4 de dezembro, um  

mercadinho de natal.  

Este foi realizado com a colaboração 

das Famílias e das AAAF. 

Foi uma atividade com bastante adesão 

tanto por miúdos como por graúdos. 



 

 

As 2 rodas foram preenchidas com alimentos trazidos por toda a comunidade 

educativa. Os alimentos angariados foram entregues no “Espaço Solidário” de Alvito.  

Roda dos Alimentos 

Turma do Pré-escolar 

Turma do 1.º Ano 

Turma do 5.º Ano 
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Conseguimos encher as 2 rodas! 
Muito obrigada a todos pela generosa contribuição! 

 

Alguns alunos do 7.ºB, juntamente com um grupo de voluntários de Aljustrel elaboraram 9 caba-

zes com os alimentos recolhidos, que foram posteriormente entregues a famílias carenciadas do 

concelho de Alvito. Esta atividade teve a colaboração da assistente Social Maria Antónia Saraga-

ço do “Espaço Solidário” de Alvito . 

Turma do 7.º B e Voluntários de Aljustrel 

Cabaz com géneros alimentícios 
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No dia 5 de dezembro o nosso agrupamento assinalou o Dia Mundial da Luta contra a 

SIDA. Com a ajuda da professora de EV, Paula Marques, os alunos do 3.º ciclo construíram um 

laço gigante de esferovite com origamis de cor vermelha que foi colocado no bloco central. 

Desta forma pretendeu-se sensibilizar a comunidade educativa para a questão do VIH/

SIDA. 

Foi ainda visualizado, nas aulas de Ciências Naturais, o documentário “Me, myself & 

HIV” com os alunos de 9.º ano, seguido de debate sobre a temática. Desta forma pretendeu-se 

promover a prevenção face a riscos para a saúde, nomeadamente na esfera sexual e reprodutiva, 

com base em comportamentos informados e responsáveis sobre a saúde sexual e reprodutiva. 

Documentário “Me, myself & HIV” 

“Conheces a Europa? - Miniolimpíadas da Europa” 

No dia 14 de dezembro, as turmas do 7º ano de escolaridade participaram na 1ª fase do concurso: 

Conheces a Europa? - Miniolimpíadas da Europa”, promovido pelas docentes de Geografia e História.  

Nesta fase ficaram apurados os seguintes alunos: 

7º A 

1º Lugar - Margarida Trigacheiro 
2º Lugar – Eduardo Pinto 
3º Lugar – Madalena Marcelino 

7º B 

1º Lugar - Isabel Marcelino  
2º Lugar - Rita Carvalho  
3º Lugar - Diogo Soares  
 

A 2ª fase do concurso irá realizar-se no segundo período. 

Boa sorte a todos! 
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No dia 10 de dezembro comemorou-se os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

Foram realizadas algumas atividades, com o objetivo de sensibilizar a comunidade escolar para a impor-

tância dos princípios subjacentes a esta Declaração, das quais destacamos as seguintes: fotografias 

retratando cenas exemplificativas de violações aos Direitos da Humanidade; a Árvore de Natal dos Direi-

tos Humanos, com mensagens da comunidade escolar; mural «Cidadania Participativa» com as mensa-

gens elaboradas pelos alunos do 9.º ano de escolaridade e a sessão de esclarecimento pelo represen-

tante da CPCJ de Alvito, nas turmas de 9.ºA e 7.ºB, acerca dos direitos das crianças. Esta atividade foi 

dinamizada pelas docentes de História, Geografia e Educação Visual.  
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Nas interrupções letivas do Natal, 

os meninos da AAAF de Alvito. 

foram assistir ao filme “Grinch”, 

no Plaza de Évora, acompanhado 

de muitas pipocas e seguido do 

almoço no “Mc Donald”.   

 

 

 

Como é habitual no mês de 

dezembro, escrevemos a carta 

ao Pai Natal, e fomos enviá-la 

ao Correio. 

AAAF de Alvito 

Sílvia Balicha 

Ana  Janeiro 
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  A Família , profissões ,  tradições/ Festividades  foram temas trabalhados  … costumes 

locais. 

O trabalho com os 

alunos foi desenvolvi-

do mediante os temas 

com o envolvimento e 

participação de toda a 

comunidade. 

DESEJAM OS ALUNOS DO JARDIM DE INFÂNCIA  DE  VILA NOVA DA BARONIA 



 

 

1.º Prémio 

2.º Prémio 3.º Prémio 

 

Eunice Rasquinho Penedo  

Soraia Isabel Borges dos Santos  

Aluna do 3.º ano do AECA 

Constança Coelho Cananão  

Aluna do 3.º ano do AECA 

Menções Honrosas 

• Eliana Antunes dos Santos, aluna do 3.º ano 

• Maria Galhardo Coelho, aluna do 2.º ano 

• Sara Matias Bento, aluna do 2.º ano 

• Sofia Caldeira, aluna do 4.º ano 

• Leonor Sofia Matos Branquinho, aluna do 3º ano 

• Rafael Marcelino Grilo, aluno do 2.º ano 

• Alexandre Lucas, aluno do 4º. ano 

Dia Internacional  

da 

 Biblioteca Escolar 

Os alunos do 3.º Ciclo  do AECA e a 

Professora Arlinda Nunes, foram ler 

poesia na Vila de Alvito para assina-

lar o “Dia Internacional da Biblioteca 

Escolar”. 

Os nossos artistas premiados. Parabéns para eles e para os restantes participantes!   
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De acordo com o Referencial da Biblioteca Escolar 

no que se refere (A.1) ao Apoio ao currículo e for-

mação para as literacias da informação e dos 

média, iniciámos as atividades com os alunos do 

1.º ciclo referentes ao uso da plataforma da Escola 

Virtual, criar e-mails e uso de outras plataformas 

digitais. 

Quanto ao Uso das tecnologias digitais e da Internet como ferramentas de acesso, produção e 

comunicação de informação e como recurso de aprendizagem (A.2), iniciou-se o trabalho de sensi-

bilização para o uso consciente do email e redes sociais com os alunos dos 3.º e 4.º anos de esco-

laridade, dado que muitos dos alunos têm contas em redes sociais, criadas pelos encarregados de 

educação, dando-lhes pistas para uma boa utilização, sempre com a supervisão familiar. 

Matemática- João Miguel Carlos Trindade

 
Ciência- George Ionut Petrisor Usurelu 

 
Leitura  - Rita Carvalho 

 
Inglês  - Gabriel Alexandre de Sousa Serrão  
 
Foram estabelecidos contactos com a Universidade de Évora para no âmbito do Projeto Cientifi-

camente Provável se iniciarem as atividades relacionadas com a Matemática e as Ciências da 

Terra. 

De todas as atividades e outras noticias se tem dado conhecimento na pagina  

https://www.facebook.com/be.alvito da Biblioteca Escolar. 

Quem está mais empenhado e quais são as áreas de maior interesse? 

Estamos no final do 1.º período de um ano letivo que se prevê exigente e determinante para os seus alunos, e 

a Escola Virtual posiciona-se como uma importante ferramenta no apoio ao estudo. 

Quer seja para estudar regularmente, consolidar a matéria ou melhorar notas, os alunos tiram sempre provei-

to desta plataforma. 

Gostaria de saber quem se posiciona no top de utilização? E que conteúdos procuram mais quando acedem à 

Escola Virtual? 

Conheça quem está mais empenhado e quais são as áreas de maior interesse dos seus alunos! 

https://www.facebook.com/be.alvito


 

 

No dia 7 de novembro foi realizado o Corta-mato Escolar do AE Alvito com a colaboração da Câmara 

Municipal de Alvito, Associação de Atletismo de Beja e participação da Escola Profissional de Alvito. 

Foi uma atividade para todos, desde o pré-escolar ao 9º ano de escolaridade, com uma participação mas-

siva de alunos, a euforia típica dos mais pequenos à intensidade dos mais velhos. 

Dos alunos apurados para o Corta-mato Regional em Beja, no dia 22 de novembro, temos a destacar o 

Cláudio Grenha em primeiro lugar na categoria de infantis B. 

No escalão de infantis B feminino, obtiveram o 3º lugar por equipas. 
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 No Dia do Atletismo, no dia 12 de dezembro, a 

EBI de Alvito com a colaboração da Câmara 

Municipal de Alvito, Clube de Natureza e Ar Livre 

de Alvito, Associação de Atletismo de Beja e a 

convite um elemento da Federação Portuguesa 

de Atletismo, realizou a atividade direcionada à 

Pré-primária 1º e 2º ciclos. Alguns alunos do 3º 

ciclo também colaboraram na realização do even-

O Futsal, como atividade externa com partici-

pação regular em campeonato escolar, teve treinos 

às quartas e quintas-feiras e jogos, dia 6 e 13 de 

dezembro. Esta atividade está  a cargo do professor 

Hélder Silva. 

Realizaram-se treinos de Badmínton às quartas-

feiras e um Encontro de Badmínton dia 14 de 

novembro, em Cuba. Esta atividade é da respon-

sabilidade do professor Nuno Faria. 

No Grupo equipa de Judo, realizaram-se treinos às quartas e quintas-feiras. Tem a colaboração do Mestre 

Dinis Pinto. 

 

Os alunos desfrutaram e participaram em atividades, ao longo do período, num ambiente saudável social-

mente exemplar. 
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Helena Heleno 
Paula Marques 

 
 Desafio lançado aos alunos do Pré-Escolar, 1.º, 2.º e 3.º 

ciclos. Com o objetivo de motivar os nossos alunos e de 

espalhar pela escola o “espirito natalício”, foi realizado o 

concurso de “Coroas de Natal”. Os alunos, do Pré-escolar 

ao 3º.º Ciclo, participaram com muito entusiasmo, pois só 

assim se pode verificar o bom resultado dos trabalhos reali-

zados. As coroas eleitas foram: Pré-escolar – Isadora Velo-

so; 1.º Ciclo – alunos do 4.º ano; 2º.º Ciclo – Simão Galhar-

do e Soraia Tapiço; 3.º Ciclo – Laura Baltazar. 

 

 

 

 

Corações, estrelas e bolas em cartão canela-

do, foram realizados pelos alunos do 2.º, 3.º 

ciclos e projeto “sOns com pinta”.  Assim foi a 

decoração de Natal da escola.  A árvore de 

Natal, “minimalista”, foi construída com o rea-

proveitamento de caixotes de fruta pintados, 

decorados com formas de cartão canelado, pinhas e presé-

pios em latas de atum.  

                                    
         

Que bom o cheirinho a Natal que se sente na nossa escola!  



 

 

Na Festa de Natal da escola todos os alunos, do Pré-Escolar e 1.º ciclo apresentaram à comunidade esco-

lar a Opereta de Natal, “À Procura de um Pinheiro” que transmite uma mensagem ecológica de proteção à 

natureza, contra o abate selvagem de pinheiros na época do Natal. Os enfeites, Bolas, Fitas, Luzes e a 

Estrela vão a caminho de uma floresta para encontrar o pinheiro ideal para poderem festejar o Natal. 

Depois do testemunho vivo e «dramático» dos pinheiros, que pedem para serem poupados, os enfeites 

dão início a um debate com o objetivo de encontrar a melhor solução para o problema. Surge então a 

Estrela, que vai apresentar uma solução baseada no trabalho colaborativo, de equipa, e fraternidade. Um 

trabalho deste tipo englobou uma complexidade grande em termos de tarefas e aprendizagens desde can-

tar, mimar e dançar toda a obra... assim como a criação de um coro e elaboração dos adereços realizados 

por alunos do 1.º, 2.º, 3.º ciclos e do projeto “sOns com pinTa.”  

Ver e ouvir excertos da ópera a serem cantados pelos corredores e pátios da escola foi, por exemplo, um 

dos indicadores que denunciaram a empatia estética com o objeto musical.  

 

Helena Heleno 
Paula Marques 



 

 

Tentar descobrir o panda no meio de todos estes bonecos de neve 

"Melhor que todos os presentes debai-
xo da árvore de Natal é a presença de 

uma família feliz. " 

SÃO OS VOTOS DA COMUNIDADE ESCOLAR DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO 
CONCELHO DE ALVITO 


