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AGENDA DE ABRIL DE 2015

Fotografias com história | Exposição

De 13 a 24 de abril será apresentada no átrio da Escola Dr. Manuel Fernandes uma exposição
de fotografias da região de Abrantes, dos finais do séc. XIX a inícios do séc. XX.

Esta exposição, que visa desenvolver nos alunos o interesse pela realidade social de Abrantes
daquele período histórico e reconhecer que o aparecimento da fotografia constituiu uma
forma revolucionária de arte, ao alcance de todas as classes sociais, resulta da recolha feita
pelos alunos do 12º C no passado ano letivo, no âmbito dos conteúdos da disciplina de História
do 11º ano.

Pode ser visitada na Escola Dr. Manuel Fernandes, no período indicado, entre as 17:00h e as
21:12h.

PARIS GUITAR QUARTET | Recital

O Curso Básico de Música da Escola Secundária Dr. Manuel Fernandes orgulha-se de
apresentar, no dia 22 de abril, um recital de guitarra pelo PARIS GUITAR QUARTET. Formado
por quatro músicos (Marco Salvatore, Quitó De Sousa, Alain Pizzioli e Thomas Baron), que
ensinam nos conservatórios de Paris e da sua região, é detentor de uma experiência e talento
que lhe permite apresentar um programa diversificado com obras dos seguintes autores: Celso
Machado, Eduardo Martin, G. P. Telemann, J. Brahms, J. S. Bach, Jo Portalier, Máximo-Diego
Pujol, e SIlvestre Fonseca.

Este recital tem o patrocínio da Tejo Energia e será gravado pela Antena 2, para posterior
transmissão.

Dia 22 de abril, pelas 21:00h, no auditório da Escola Secundária Dr. Manuel Fernandes.
(O programa do concerto será brevemente divulgado no site do agrupamento: www.esmf.pt)

→ Os convites podem ser levantados na biblioteca da ESMF.

O Agrupamento de Escolas N.º2 de Abrantes tem como um dos seus objetivos a
plena integração na comunidade de que faz parte. Surge assim como natural a divulgação
das suas atividades, algumas das quais tem a satisfação de abrir a todos os cidadãos
interessados.
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Pais à Beira de um Ataque de Nervos | Apresentação do livro pelo seu autor

As seis associações de pais e encarregados de educação do nosso agrupamento organizam, no
dia 24 de abril, uma sessão de apresentação do livro “Pais à Beira de um Ataque de Nervos”,
com a presença do seu autor, Jorge Rio Cardoso. A sessão dirige-se a encarregados de
educação, professores, assistentes e a todos os que se interessam pela educação.

Dia 24 de abril, às 21:00h, no auditório da Escola Dr. Manuel Fernandes.

2 x Teatro | Projeto PANOS - Culturgest

A Escola Secundária Dr. Manuel Fernandes participa este ano no Projeto PANOS, uma
conhecida e prestigiada iniciativa da Culturgest. PANOS – palcos novos palavras novas é um
projeto que alia o teatro escolar às novas dramaturgias, inspirando-se no programa
Connections do National Theatre de Londres.

Assim, no final deste mês, poderá assistir à estreia de duas peças de teatro no auditório da
Escola Dr. Manuel Fernandes:

 Dia 29, pelas 21:30h
Só há uma vida e nela quero ter tempo para construir-me e destruir-me
de Pablo Lareo Fidalgo
Elenco - Alunos do Curso Profissional de Artes do Espectáculo – Interpretação

 Dia 30, pelas 21:30h
Status Up
de Tim Etchells
Elenco - Alunos do Clube de Teatro “Abre o Pano”

→ Os convites podem ser levantados na biblioteca da ESMF.
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
ATIVIDADES INTERNAS DESTINADAS APENAS AOS NOSSOS ALUNOS
.………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Concurso Canguru Matemático de 2015 | 2º e 3º C.E.B.

O Concurso Canguru Matemático de 2015 realiza-se no dia 10 de abril, nas escolas Dr. Manuel
Fernandes e Octávio Duarte Ferreira, com início às 14:30h. O seu objetivo principal é motivar o
maior número possível de alunos para a aprendizagem da matemática. Em Portugal a
organização deste concurso está a cargo do Departamento de Matemática da Faculdade de
Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra e conta com o apoio da Sociedade
Portuguesa de Matemática.

Orquestra de Guitarras da Escola Dr. Manuel Fernandes em Tomar

A Orquestra de Guitarras da Escola Dr. Manuel Fernandes - Curso Básico de Música - foi
convidada a participar na cerimónia de abertura da Semana Aberta do Serviço de Formação
Profissional de Tomar, a realizar no próximo dia 13 de abril, pelas 15:00h, nas instalações do
Serviço de Formação Profissional de Tomar.

Visita de Estudo a Salamanca

Os alunos dos 11º ano (turmas A, B, C e D) e 9º ano (turmas E e F), visitarão a cidade de
Salamanca no dia 17 de abril. Realizando-se no âmbito das disciplinas de Espanhol e Português,
esta visita tem como principais objetivos promover o enriquecimento cultural, o contacto com
a língua castelhana, o gosto pela leitura de obras de literatura estrangeira e o conhecimento
de monumentos históricos da cultura espanhola.

Masterclass de Guitarra Clássica | Curso Básico de Música

Os alunos de guitarra do Curso Básico de Música (5º A) terão o privilégio, no próximo dia 21 de
abril, de participar numa Masterclass lecionada pelo músico português Quitó De Sousa
Antunes, membro do PARIS GUITAR QUARTET.

Cimeira das Democracias

Integrada no Open Day do Instituto de Estudos Políticos da Universidade Católica, e numa
organização conjunta entre aquele instituto, escolas secundárias de todo o país, embaixadas e
o World Movement for Democracy, decorrerá no dia 22 de abril a Cimeira das Democracias,
subordinada ao tema “40 anos das primeiras eleições democráticas em Portugal”.
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A Escola Secundária Dr. Manuel Fernandes estará representada ao mais alto nível, através dos
“embaixadores” Cláudio Garrinhas (11º C), Filipe Varino (12º B), Helena Costa (11º B), João
Silva (11º C) e José Pereira (12º B) e das “jornalistas” Mª Margarida Martins (11º C) e Patrícia
Catarino (11º C).

Poesia à Solta

Na semana de 20 a 24 de abril, a poesia surgirá na Escola Dr. Manuel Fernandes para
homenagear os poetas que cantaram os ideais de Abril.

IX Campeonato SuperTmatik de Cálculo Mental | 2º e 3º C.E.B.

Com o objetivo de fomentar o interesse pela prática do cálculo mental e desenvolver destrezas
numéricas, explorando a componente lúdica da aprendizagem da matemática, este
campeonato visa, igualmente, promover o convívio entre alunos, professores e restante
comunidade escolar.

Depois de disputadas as eliminatórias entre alunos da mesma turma para apuramento dos
campeões e vice-campeões de turma e as eliminatórias entre campeões e vice-campeões de
turma pertencentes ao mesmo escalão, para apuramento dos campeões e vice-campeões
inter-turma, realiza-se, entre 20 de abril e 8 de maio de 2015, a Grande Final Online.

Parlamento da Criança e Parlamento dos Jovens | 1º, 2º e 3º C.E.B. e Ensino Secundário

No dia 22 de abril o Agrupamento de Escolas Nº2 de Abrantes estará, mais uma vez,
representado nesta iniciativa da Câmara Municipal de Abrantes. Este ano, os “parlamentos”
reúnem, pelas 10:00h, nas escolas sede dos dois agrupamentos de escolas e debaterão o tema
“ O nosso mundo, a nossa dignidade, o nosso futuro”.

Cidade Múltipla | O CES vai à Escola

O Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra organiza um conjunto de palestras
sobre temas diversificados, visando contribuir para a divulgação de conhecimento
nas áreas das Ciências Sociais e das Humanidades, através da
partilha do trabalho de investigação que realiza.
No dia 23 de abril, pelas 12:05h, no auditório da Escola Dr. Manuel Fernandes, os nossos
alunos de Humanidades e de Economia participarão numa palestra que terá como tema a
“Cidade múltipla - Desenvolvimento sustentável das cidades numa perspetiva
multidisciplinar".
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Há Música na Biblioteca

No dia 23 de abril, pelas 13:30h, a Biblioteca da Escola Dr. Manuel Fernandes acolhe um
concerto de saxofone da responsabilidade de dois alunos do 10ºano. A não perder!

Concurso Concelhio de Leitura | 1º, 2º e 3º C.E.B. e Ensino Secundário

O Agrupamento de Escolas Nº2 de Abrantes, tendo como objetivos, entre outros, estimular a
prática da leitura nos seus alunos, participa anualmente nos projetos concelhios de leitura
dinamizados pela Biblioteca Municipal. Este ano, a final do Concurso Concelhio de Leitura –
Abrantes a Ler irá decorrer na Biblioteca Municipal António Botto no dia 23 de abril.
Aos alunos representantes das nossas escolas desejamos boas leituras e boa sorte.

Concurso Deveres Humanos

Passados que são 67 anos sobre a aprovação da Carta Universal dos Direitos Humanos, os
nossos alunos (dos 1º, 2º e 3º CEB e do Ensino Secundário) vão ter pela frente o desafio de
criar uma carta dos Deveres Humanos.

Conscientes de que a Carta Universal dos Direitos Humanos foi uma grande conquista para a
Humanidade, acreditamos que só com a criação de uma carta dos Deveres Humanos,
conseguiremos obter um conhecimento mais aprofundado de como os Humanos devem agir
de modo a viver em harmonia.

Autor do Mês

Todos os meses serão divulgadas várias frases de um autor (todos os meses um diferente). Os
alunos deverão tentar descobrir qual o autor do mês e na biblioteca preencher o impresso de
participação. No início do mês seguinte será afixado no placard da Associação de Estudantes o
nome do autor e uma breve biografia, assim como uma lista de todos os vencedores.
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Pré-escolar e 1º CEB

Os Jardins de Infância e Escolas do 1º CEB do Agrupamento de Escolas Nº 2 de Abrantes
desenvolvem atividades diversificadas de que destacamos:



Materializar a palavra | Culturgest

Durante o mês de abril continuarão as atividades desenvolvidas no âmbito do projeto
"Materializar as Palavras", que o agrupamento está a desenvolver com o Serviço Educativo
Portátil da Culturgest.

Acompanhe este projeto em http://materializaraspalavras.blogspot.pt/

Educação musical no 1ª C.E.B. | Parceria com a ESE de Santarém

A Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Santarém e os professores do 4º ano
de algumas das nossas escolas iniciaram, no final de janeiro, um projeto-piloto que visa
aprofundar a educação musical dos nossos alunos. Assim, uma vez por semana, o docente
titular de cada turma e um docente daquela instituição de ensino superior desenvolvem a
capacidade de expressão musical dos nossos alunos.

Educação científica | Pré-Escolar e 1º CEB

Com o objetivo de despertar nos alunos do pré-escolar e do 1º CEB a curiosidade científica,
integrando de forma dinâmica conhecimentos de diferentes áreas, docentes do Departamento
de Ciências Exatas e Experimentais vão continuar a realizar atividades laboratoriais com os
alunos dos Jardins de Infância e das Escolas do 1º CEB do Agrupamento de Escolas Nº 2 de
Abrantes. Estas sessões decorrem ao longo de todo o ano letivo.

Outras atividades | Centro Escolar de Rio de Moinhos

No mês de abril, os nossos alunos participarão nas seguintes atividades:

 Dia 10 – Palestra, na Biblioteca, dinamizada pela Liga Portuguesa Contra o cancro.
Tendo como principal objetivo a sensibilização da comunidade escolar para a
importância que a alimentação tem no desenvolvimento infantil, surge no âmbito da
campanha “Comer bem dá Saúde” que decorreu na nossa escola;

http://materializaraspalavras.blogspot.pt/
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 Dia 17 – II Feira da Primavera. Promovida pela associação de pais, com a colaboração
de toda a comunidade escolar, esta feira contará com produtos doados pelos
familiares e amigos dos alunos.

Outras atividades | Escola Nº 2

No mês de abril, os nossos alunos participarão nas seguintes atividades:

 Dia 8 – Ação de Sensibilização sobre Alimentação Saudável. A nutricionista Dr.ª
Teresa Mariano vai dinamizar uma acção que visa alertar para a necessidade de uma
alimentação variada e equilibrada, como base para a construção do sucesso educativo;

 Dia 10 – Missão Unidos pelo Planeta. Colaboradores da GALP deslocar-se-ão à escola
para promover, de forma pedagógica, ações em prol de uma maior eficiência no
consumo de energia;

 Dia 13 - Os alunos têm encontro marcado com a escritora Sara Rodrigues que é autora
de um vasto conjunto de livros infantis. Destacam-se as coleções “Clássicos a brincar”,
“Leo, o menino do circo”, os livros “Maria e Sebastião” e “100 Histórias do Outro
Mundo”. Neste dia decorre, igualmente, uma Feira do Livro promovida pela
Associação de Pais;

 Dia 17 – No âmbito do Programa Nacional de Promoção da Saúde Oral, uma higienista
oral dinamizará uma ação se sensibilização e esclarecimento;

 Dia 24 – O Grupo “Tocam os bombos” participará na comemoração do Dia Mundial da
Saúde, que o Programa “O Centro Histórico Faz Bem”, da Associação Centro Comercial
Ar Livre, leva a cabo.

Outras atividades | Centro Escolar da Chainça

No mês de abril, os nossos alunos participarão nas seguintes atividades:

 Dia 8 – Uma Higienista Oral (Filipa Serra) realiza, no polivalente da Escola, quatro
sessões dedicadas ao tema “Saúde Oral”. Assistirão a cada uma destas sessões os
alunos do 1º ao 4º anos de escolaridade. Esta atividade visa alertar as crianças para as
vantagens da manutenção de uma boca saudável;

 Dias 20 a 24 – “Semana Eco-Escolas”. No âmbito do projeto Eco-escolas, em que o
Centro Escolar da Chainça participa, todos os dias serão realizadas atividades, em que
as diferentes turmas irão elaborar diversos trabalhos de expressão plástica, só com
materiais reciclados. Trabalhar-se-á, igualmente, na horta biológica (sementeira e
plantação de produtos hortícolas) e no dia 22 de abril, Dia da Terra, participaremos no
“World Days of Action”, partilhando um trabalho realizado no âmbito do projeto Eco-
Escolas na plataforma internacional da Associação Bandeira Azul da Europa:
http://eco-schools-projects.org/wda/

http://eco-schools-projects.org/wda/
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Refira-se, ainda, que no dia 4 de abril a Associação de Pais e Encarregados de Educação do
Centro Escolar da Chainça organizou a sua 1ª noite de fados. Este evento decorreu no pavilhão
do recinto de festas da Abrançalha de Baixo e as verbas resultantes serão canalizadas para a
recuperação do ringue exterior existente na Escola.

Outras atividades | Escola António Torrado

No mês de abril, os nossos alunos realizarão as seguintes visitas de estudo:

 Dia 13 – visita de estudo das turmas A e B do Ensino Pré-Escolar ao Parque Ambiental
de Santa Margarida, em Constância;

 Dia 14 – visita de estudo das turmas C e D do Ensino Pré-Escolar ao Monte Selvagem,
em Montemor-o-Novo.

Outras atividades | Escola de São Miguel

No mês de abril, os nossos alunos participarão nas seguintes atividades:

 Dia 16 - Oficina do conto na Biblioteca Municipal António Botto (entre as 14 e as 16
horas), com a presença da escritora Mafalda Milhões;

 Dia 17 - Entre as 14 e as 16 horas, os alunos estarão envolvidos numa atividade sobre o
tema da "Poupança de água";

 Dia 20 – Visita de estudo dos alunos do 3º e 4º anos ao Centro de Ciência Viva de
Constância.

DESPORTO ESCOLAR

Durante o mês de abril os alunos do nosso agrupamento vão marcar presença nos seguintes
encontros, no âmbito do Desporto Escolar:

Boccia 8/04/15 Tomar

Orientação 22/04/15 Abrantes

Xadrez 15/04/15 Torres Novas

Tiro com Arco 22/04/15 Torres Novas

Pode acompanhar a nossa atividade em http://www.esmf.pt/

Visite-nos!

http://www.esmf.pt/

