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AGENDA DE FEVEREIRO DE 2015

1ª Mostra - Sopas e Fados | Centro Escolar da Chainça

No dia 19 de fevereiro, pelas 19:00h, realizar-se-á no Centro Escolar da Chainça a 1ª Mostra
“Sopas e Fados”. Esta atividade enquadra-se no projeto Todos com a Escola e visa aproximar a
comunidade educativa e a escola através de uma iniciativa que promove duas áreas
fundamentais da cultura portuguesa.

Este evento conta com a colaboração da Associação de Pais e Encarregados de Educação da
Escola da Chainça, de sete restaurantes e de duas padarias locais.

Concerto solidário | Salomé Silveira & Band

Às 21:30h do dia 20 de fevereiro realiza-se, no auditório da Escola Secundária Dr. Manuel
Fernandes, um concerto de Salomé Silveira com a sua banda. Sendo um concerto na sua "casa",
Salomé Silveira irá apresentar um espetáculo único e com um toque muito pessoal, num
ambiente familiar. A receita reverte a favor da Associação Juventude Amiga e é organizada
pela Associação de Estudantes da Escola Secundária Dr. Manuel Fernandes.

Festa da Água | Exposição

A Exposição Festa da Água, apresenta aos alunos vários desafios e problemas que envolvem
conceitos como medida, números, volumes. O seu principal objectivo é o de criar um
momento descontraído, que contribua para influenciar as atitudes e decisões dos alunos, e de
outros possíveis visitantes sobre a Matemática.

A exposição, da responsabilidade da Associação de Professores de Matemática, pode ser
visitada nas Escolas Dr. Manuel Fernandes, de 2 a 13 de fevereiro (entre as 17:00h e as 21:12h),
e Octávio Duarte Ferreira, de 16 a 20 (entre as 16:00h e as 18:00h).

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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Crianças no mundo - com direitos | Exposição

Esta exposição descreve o contexto social, económico e político de diversos países,
verificando-- se que a privação dos Direitos da Criança está concentrada em determinados
continentes, países e regiões. Contudo, mesmo no meio de grandes perturbações políticas e
sociais, registam-se experiências aliciantes que mostram como os Direitos da Criança podem
ser postos em prática, desde o nível nacional até ao nível local, onde escolas, organizações e
pessoas fizeram dos Direitos da Criança uma prioridade.

A exposição, da responsabilidade do Instituto de Apoio à Criança, pode ser visitada nas Escolas
Dr. Manuel Fernandes, de 23 de fevereiro a 6 de março (entre as 17:00h e as 21:12h), e
Octávio Duarte Ferreira, de 9 a 13 de março (entre as 16:00h e as 18:00h).

.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ATIVIDADES INTERNAS DESTINADAS APENAS AOS NOSSOS ALUNOS
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

In(vestir) na leitura

De 2 a 6 de fevereiro, na Biblioteca Escolar da Escola Dr. Manuel Fernandes, realiza-se uma
atividade surpresa…

Sweeney Todd, the Demon Barber of Fleet Street | Teatro Interativo em Inglês

No dia 9 de fevereiro, vai ser apresentada, no auditório da Escola Secundária Dr. Manuel
Fernandes, uma peça de teatro interativo em Inglês intitulada “Sweeney Todd, the Demon
Barber of Fleet Street”, na qual os alunos participam ativamente sendo incentivados a pôr em
prática os seus conhecimentos linguísticos. Esta peça é dirigida a todos os alunos do 8º, 9º, 10º
e 11ºano da Escola Dr. Manuel Fernandes.

Semana dos Afetos

De 9 a 13 de Fevereiro decorre um conjunto de atividades, no âmbito da educação para a saúde, em que
se pretende comemorar os afetos (ver cartaz):

 Afetos à Solta - em cada um dos dias, durante o intervalo da manhã, teremos o dia do beijo, o
dia do abraço, o dia de cumprimentar, o dia de fazer elogio e o dia de dar a mão;

 Palestra para alunos do secundário intitulada Um passeio pelas emoções humanas: o amor, a
paixão e outros mistérios que a razão desconhece!, proferida pelo Professor Doutor Nuno
Colaço, docente da Universidade de Évora;

 Poesia à solta e Música na biblioteca – Em dias a anunciar, estas iniciativas terão, este mês,
os afetos como tema;
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 Árvore dos afetos - Uma árvore cujas folhas são mensagens deixadas pelos alunos,
professores e assistentes;

 O Sopro do Amor – No dia 13 (intervalo das 10:00h às 10:20h), o Departamento de Ciências
Exatas e Experimentais, em colaboração com as Bibliotecas Escolares da Escolas Dr. Manuel
Fernandes e Octávio Duarte Ferreira, comemora o dia dos namorados com uma atividade
intitulada “O Sopro do Amor”;

 Correio do Amor - No dia 12 de fevereiro a Associação de Estudantes vai distribuir corações
com uma mensagem de amor que os alunos poderão endereçar e colocar numa caixa que irá
estar junto do placard da AE. No dia seguinte decorrerá a entrega dos mesmos aos destinatários.

Jogos matemáticos de tabuleiro |2º e 3º CEB

Com o objetivo de promover competências essenciais para a aprendizagem da matemática,
realizam-se anualmente competições de jogos matemáticos de tabuleiro. Este ano, no dia 20
de fevereiro (14:30h), na Escola Dr. Manuel Fernandes, realiza-se a final de escola, 2º e 3º
C.E.B., que apurará os nossos representantes na final nacional a decorrer em Vila Real, no dia 6
de março, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.

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. (ver Regulamento)

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. Em
fevereiro o autor em destaque será o escritor Charles Dickens;

Sessão de Cinema
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A Associação de Estudantes da Escola Secundária Dr. Manuel Fernandes promove, no dia 13 de
fevereiro, pelas 21:30h, uma sessão de cinema destinada aos alunos do ensino secundário.

Lançamento de foguetes

No dia 20 de fevereiro, os alunos do 9ºano de escolaridade irão lançar os foguetes de água
realizados no âmbito da disciplina de Físico-Química.

Concurso SuperTmatik de Astronomia

Durante o mês de fevereiro irá decorrer, na Biblioteca Escolar da Escola Octávio Duarte
Ferreira, o apuramento para a fase final do concurso SuperTmatik de Astronomia, direcionado
aos alunos do 7ºano de escolaridade. Serão apurados 2 alunos de cada turma e, no mês de
março, será feita a eliminatória final.

Internet Segura, Bullying e Cyberbulling | Escola Octávio Duarte Ferreira

A Secção de Programas Especiais do Destacamento Territorial da G.N.R. de Abrantes, no
âmbito do Programa Escola Segura vai efetuar, entre os dias 6 e 27 de fevereiro, na Escola
Octávio Duarte Ferreira, uma acção de sensibilização subordinada ao tema Internet Segura,
Bullying e Cyberbulling.

Concurso Concelhio de Leitura | 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 nos dias 23 e 24 de abril.
Durante o mês de fevereiro, nos dias 25 e 27, terão lugar as provas de seleção. Foram
selecionadas as seguintes obras (Ver regulamento):

Escalão C – Alice Vieira, O chocolate à chuva, Caminho
Escalão D – Ilse Losa, O mundo em que vivi, Afrontamento
Escalão E – Aldous Huxley, O admirável mundo novo, Antígona (edição anterior na

Livros do Brasil)
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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:



Desfiles de Carnaval | Pré-Escolar e 1º C.E.B.

Os jardins de infância e as escolas do 1º C.E.B. realizam, durante a manhã do dia 13 de
fevereiro, os tradicionais desfiles de carnaval. Assim, os alunos das escolas de Rio de Moinhos,
de São Miguel, do Tramagal e da escola Nº2 de Abrantes desfilarão pelas ruas mais próximas,
contribuindo para a animação deste período festivo. Na escola Nº 2 realizar-se-á ainda um
concurso de máscaras e haverá animação musical com a presença de um Dj. Em todas as
escolas contamos com a colaboração das associações de pais.

Materializar a palavra | Culturgest

Durante o mês de fevereiro continuarão as atividades desenvolvidas no âmbito do projeto
"Materializar as Palavras", que o agrupamento está a desenvolver com o Serviço Educativo
Portátil da Culturgest. Aqui há Gato, Palavras de corpo inteiro, As minhas coisas, Palavras
voadoras, Uma grande frase e Diário de Bordo são os nomes de algumas das atividades que
os nossos alunos irão desenvolver. Acompanhe este projeto em
http://materializaraspalavras.blogspot.pt/

Concurso Concelhio de Leitura | 1º C.E.B.

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 nos dias 23 e 24 de Abril.
Durante o mês de fevereiro, nos dias 25 e 27, terão lugar as provas de seleção. Foram
selecionadas as seguintes obras:

Escalão A – Adolfo Coelho, Contos populares portugueses (seleção), coleção Educação
Literária, Porto Editora

Escalão B – Oscar Wilde, O gigante egoísta e o príncipe feliz, coleção Educação
Literária, Porto Editora

http://materializaraspalavras.blogspot.pt/
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Educação musical no 1ª C.E.B. | Parceria com a Escola Superior de Educação 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.

Jogos matemáticos de tabuleiro | Pré-Escolar e 1º CEB

Com o objetivo de promover competências essenciais para a aprendizagem da matemática,
realizam-se anualmente competições de jogos matemáticos de tabuleiro. Este ano, no dia 13
de fevereiro (14:30h), na Escola António Torrado, realiza-se a final de escola do 1º C.E.B., que
apurará os representantes de cada uma das nossas escolas na final nacional a decorrer em Vila
Real, no dia 6 de março, na Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro.

Rastreio visual e auditivo aos alunos do 1º ano

Em Fevereiro, no dia 2, realiza-se um rastreio visual e auditivo aos alunos do 1º ano das escolas
do Tramagal, de São Miguel do Rio Torto, de Rio de Moinhos e da Chainça. Esta atividade
decorre duma iniciativa do Rotary Club de Abrantes.

Comer bem dá saúde | Pré-Escolar e 1º CEB

As escolas do nosso agrupamento, numa colaboração próxima com a Liga Portuguesa Contra o
Cancro, promovem nas 5ª feiras de fevereiro e março actividades promotoras duma
alimentação saudável. No final da iniciativa os alunos que cumprirem as regras da actividade
receberão o Diploma de Herói Saudável!
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Outras atividades | Centro Escolar de São Miguel

- Numa parceria com a Guarda Nacional Republicana – Escola Segura realiza-se, no dia 11,
uma ação de sensibilização intitulada "Proteção do corpo dizendo não às aproximações
abusivas".

- Durante a última semana do mês realiza-se uma acção, dinamizada pela enfermeira do
Centro de Saúde de S. Miguel do Rio Torto, subordinada ao tema "Hábitos alimentares e
atividade física".

Outras atividades | Centro Escolar de Rio de Moinhos

- Durante o mês estará patente uma exposição de Máscaras, organizada pela Biblioteca Escolar.

Outras atividades | Escola Nº 2

- No dia 19, a escola terá a visita do autor, músico e compositor Daniel Completo que
apresentará o seu projeto “O Som das Palavras”.

- No dia 20, pelas 10h30 (momento em que se come o lanche da manhã), os alunos terão a
visita da nutricionista Dr.ª Teresa Mariano, que dinamizará uma ação de sensibilização sobre
Alimentação Saudável, com vista a alertar para alguns hábitos e atitudes que podem constituir
erros alimentares. Será relembrada a necessidade de uma alimentação variada e equilibrada
como base para a construção do sucesso educativo.

- No âmbito do Projeto “Ler é Magia”, a equipa da Biblioteca Escolar organizará ateliês de
escrita criativa.

Outras atividades | Centro Escolar da Chainça

- No âmbito do projeto Eco-escolas, em que o JI/EB1 da Chainça mais uma vez participa, foram
adquiridos novos baldes de recolha e separação de lixo (totalmente pagos pela Associação de
Pais e Encarregados de Educação), que colocados estrategicamente em diferentes locais da
escola, irão permitir encaminhar de forma ecológica os diferentes tipos de lixo que
diariamente se produz.

Outras atividades | Escola António Torrado
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- Na semana de 9 a 13 de fevereiro brinca-se à Pantarrona – a boneca que exige que os alunos
se apresentem na escola com os seguintes adereços:

 2ª feira – com a camisola do avesso;
 3ª feira – com gravata;
 4ª feira – com chapéu ou boné;
 5ª feira – com babete;
 6ª feira – mascarados livremente para a realização de um desfile carnavalesco.

DESPORTO ESCOLAR

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

Corta-Mato 13/2/15 Almeirim

Ténis de Mesa 4/2/15 Sardoal

Atletismo 4/2/15 Almeirim

Voleibol 4/2/15 Alcanena

Ténis de mesa (final distrital) 25/2/15 Tomar

Natação 25/2/15 Abrantes

Ténis 11/2/15 Torres Novas

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

Visite-nos!

http://www.esmf.pt/

