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AGENDA DE DEZEMBRO DE 2014

Atualização

Exposição sobre a participação de Portugal na 1ª Guerra Mundial

Exposição itinerante do Museu Militar sobre a participação de Portugal na Grande Guerra.
Integra-se nas atividades evocativas do centenário da 1ª Guerra Mundial que o Departamento
de Ciências Sociais e Humanas vai desenvolver ao longo deste ano letivo.

Durante a exposição será ainda exibido o filme “O fado das trincheiras”, de Fernando Farinha.

Esta exposição conta ainda com o apoio do Núcleo Preparatório do Regimento de Apoio Militar
de Emergência e pode ser visitada até ao 5 de dezembro, na Escola Secundária Dr. Manuel
Fernandes, entre as 17:00h e as 21:12h (dias úteis).

Conferências sobre a 1ª Grande Guerra

O Núcleo Preparatório do Regimento de Apoio Militar de Emergência e o Agrupamento de
Escolas Nº 2 de Abrantes organizam, no dia 5 de dezembro, duas conferências sobre a 1ª
Grande Guerra, tendo como orador o Sr. Coronel José Henriques (especialista em História
Militar e docente do Instituto de Altos Estudos Militares): a primeira, às 12:05h, é dirigida a
todos os alunos do 9º ano e das turmas de Humanidades do ensino secundário e intitular-se-á
“O povo português na 1ª Grande Guerra”; a segunda, às 18 horas, é aberta ao público e
versará o tema “A 1ª Grande Guerra vista como a primeira guerra civil europeia”.

A conferência da tarde decorrerá no auditório da Escola Secundária Dr. Manuel Fernandes.

Exposição de Presépios

Com recurso a materiais diversificados, os alunos de Educação Visual e de Educação Moral e
Religiosa Católica construíram os presépios que podem ser vistos na Escola Secundária Dr.
Manuel Fernandes, entre 8 de dezembro e 8 de janeiro de 2015, entre as 17:00h e as 21:12h
(dias úteis).

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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ATIVIDADES EXCLUSIVAMENTE DESTINADAS AOS NOSSOS ALUNOS
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Há música na biblioteca

Durante o mês de dezembro, no intervalo das 10 e As 13:35h, poderemos assistir a concertos
de flauta pelos alunos dos 5º e 6º anos. Estas atividades envolverão os alunos e docentes da
disciplina de Educação Musical.
Ainda na biblioteca, em dia e hora a divulgar, Cláudio Garrinhas surpreenderá com os seus
ritmos envolventes e alucinantes.

Ópera Brundibár | Curso Básico de Música

No dia 4 de Dezembro realiza-se a 1ª visita de estudo do Básico de Música (em regime
integrado). Da parte da manhã os alunos do 5º A visitarão Curso o Museu da Música e à tarde
irão assistir, no Teatro Nacional de São Carlos, à ópera Brundibár (ópera para crianças) de Hans
Krása (1899-1944) com libreto de Adolf Hoffmeister.

Materializar as palavras | Serviço Educativo Portátil da Culturgest

No âmbito de um projecto-piloto do Serviço Educativo Portátil da Culturgest, em que algumas
escolas do nosso agrupamento (Escola Secundária Dr. Manuel Fernandes, Escola da Chainça,
Escola António Torrado e Centro Escolar de Rio de Moinhos) estão a participar, realiza-se no
dia 5 de Dezembro a visita do artista Nuno Bernardo. Durante a sua visita serão dinamizados
ateliers de técnicas de animação.

Presentes Culturais | Curso Profissional de Artes do Espetáculo - Interpretação

Os alunos do Curso Profissional de Artes do Espetáculo – Interpretação, aproveitando as
festividades natalícias, vão desenvolver no centro histórico de Abrantes, no próximo dia 6 de
Dezembro, uma oferenda de “presentes culturais” aos transeuntes.
A mesma atividade será desenvolvida na Escola Dr. Manuel Fernandes.
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Maratona de Cartas|Clube Sê Plural como o Universo

Há semelhança do que aconteceu no ano passado, a nossa escola vai participar novamente no
grande evento lançado pela Amnistia internacional: A MARATONA DE CARTAS.

Até dia 16 de dezembro irá decorrer, na Escola Secundária Dr. Manuel Fernandes, uma
maratona de cartas. Desafio lançado pela Amnistia Internacional, foi com agrado que o
projeto Sê Plural Como o Universo acolheu esta ideia.

Exigir que se cumpram os Direitos Humanos não é pedir muito, pois esses direitos constituem
o mais valioso património da HUMANIDADE.

1ª Audição dos alunos do Curso Básico de Música

No dia 16 de Dezembro, pelas 18:30h, realiza-se no auditório da Escola Secundária Dr. Manuel
Fernandes a 1ª audição dos alunos do Curso Básico de Música. Este momento musical tão
importante para os nossos alunos é aberto aos encarregados de educação, familiares e amigos.

Festividades do Natal na Escola Octávio Duarte Ferreira

A Escola Octávio Duarte Ferreira assinala o Natal com um conjunto de atividades, de que
destacamos:

- Exposição de Postais de Natal e elaboração de textos de Natal (os melhores dos quais serão
expostos. Atividades organizadas pelo Departamento de Línguas.
- "Música no Recreio" atividade dos alunos do 2º ciclo, orientada pelo professor de Educação
Musical.
- "Cânticos de Natal" (alunos do 2º ciclo) e Atuação do "ProfCoro”, na última semana de aulas,
durante os intervalos.

II Concerto de Natal | Alterado

No dia 16 de dezembro decorrerá na Escola Secundária Dr. Manuel Fernandes um con-

certo pedagógico dirigido aos alunos do 5º e do 6º anos de escolaridade (1ª sessão às
11:05h; 2ª sessão às 14:45h). Este ano contaremos com a participação da Sociedade de
Instrução Musical Rossiense.

Promover a música enquanto forma de arte e de conhecimento é o principal objetivo desta
iniciativa.
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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, nesta altura do ano, as Festas de
Natal. Além destas festas assinalamos ainda:

Na Escola António Torrado

No dia 5 de dezembro, pelas 14:00h, os alunos poderão apreciar “sons de origens ancestrais",
pelas Criaturas da Música.

Na Escola Nº 2 de Abrantes

No dia 16 de dezembro serão organizados Jogos Matemáticos de Tabuleiro como atividade
final da implementação do Projeto “Brincar com a Matemática” no 1º período. Além desta
atividade, realizar-se-á uma visita de estudo ao Oceanário de Lisboa para assistir às peças
teatrais Vasco e os Heróis do Mar e Volta ao Mundo em 80 Minutos.

No Centro Escolar de Rio de Moinhos

Com a colaboração da Associação de Pais e Encarregados de Educação decorrerá um concurso
de árvores de Natal recicladas.

Educação científica no Pré-Escolar e no 1ª 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 das Escolas
Octávio Duarte Ferreira e Dr. Manuel Fernandes irão 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 irão decorrer ao longo de todo o ano letivo.

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

Visite-nos!

http://www.esmf.pt/

