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AGENDA DE MARÇO DE 2015

Livros que fizeram História | Exposição

A exposição, da responsabilidade da editora Santillana, que envolve também a Biblioteca
Escolar em actividades de promoção da leitura, pode ser visitada na Escola Dr. Manuel
Fernandes, de 9 a 18 de março, entre as 17:00h e as 21:12h.

Workshop “Birras Infantis – Como vencê-las?”

A Equipa Local de Intervenção Precoce de Abrantes, Sardoal e Mação (de que o Agrupamento
de Escolas Nº 2 é agrupamento de referência) organiza no próximo dia 11 de março, pelas
17:30h, na Escola Dr. Manuel Fernandes, um workshop sobre questões relacionadas com o
desenvolvimento infantil. Esta acção destina-se aos docentes de todos os níveis de ensino, aos
terapeutas e técnicos da intervenção precoce e aos encarregados de educação. As inscrições
podem ser feitas através do e-mail ip.eli.asm@gmail.com

Ação de Sensibilização sobre Trissomia 21

No dia 19 de março, pelas 18:00h, realiza-se na Escola António Torrado a ação de
sensibilização intitulada “Crescer Feliz na Diferença”, no âmbito da problemática “Trissomia
21”.

Esta acção, organizada pela Equipa da Educação Especial e pelos Encarregados de Educação
dos alunos da Unidade de Ensino Estruturado Escola António Torrado, tem como destinatários
os docentes de todos os níveis de ensino, os terapeutas e os técnicos da intervenção precoce,
os assistentes operacionais e os encarregados de educação. As inscrições podem ser feitas
através dos telefones 241 371368 e 938509225.

2ª Audição dos Alunos do Curso Básico de Música

No dia 19 de março, pelas 18:30h, realiza-se no auditório da Escola Secundária Dr. Manuel
Fernandes a 2ª Audição dos alunos do Curso básico de Música.

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.

mailto:ip.eli.asm@gmail.com
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………
ATIVIDADES INTERNAS DESTINADAS APENAS AOS NOSSOS ALUNOS
.…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Jogos matemáticos de tabuleiro |1º, 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 6 de
março realiza-se a final nacional em Vila Real, Na Universidades de Trás-os-Montes e Alto
Douro, onde estaremos representados por 19 alunos dos três ciclos do ensino básico.

Parlamento dos Jovens – Sessão Distrital

Realiza-se no próximo dia 10 de março, em Santarém, a sessão distrital do Parlamento dos
Jovens. O tema do ensino secundário é "Ensino público e privado: que desafios?"
A Escola Dr. Manuel Fernandes estará representada pelos deputados, eleitos na sessão escolar
realizada no passado dia 22 de janeiro: Cláudio Garrinhas, Filipe Varino, João Silva, Mª
Margarida Martins, Patrícia Catarino. Desta vez o grupo de deputados irá acompanhado por
uma jornalista - a Helena Costa, do 11º B - que fará a reportagem.

Alunos do Curso Básico de Música na Fundação Calouste Gulbenkian

Os alunos do Curso Básico de Música, no do dia 13 de março, assistem ao concerto para
escolas Scheherazade, que a Fundação Calouste Gulbenkian apresenta no Grande Auditório.
Na obra de Nicolai Rimsky-Korsakov destacam-se as óperas baseadas em temas russos e as
peças orquestrais programáticas, como Scheherazade. A obra foi inspirada nas Mil e uma
noites, um conjunto de histórias contadas, noite após noite, pela sultana Scheherazade ao
sultão Shakriar, por forma a assegurar a sua sobrevivência.
Scheherazade foi estreada em 1888, quando Rimsky-Korsakov era já reconhecido como um dos
compositores mais proeminentes do Império Russo. Pelas 11:00h, Pedro Neves dirigirá a
Orquestra Gulbenkian.

Visita de Estudo a Mérida e Cáceres

No dia 19 de março, um grupo de alunos do 10º ano irá visitar o complexo arqueológico e o
Museu romano de Mérida e ainda o centro histórico de Cáceres, em Espanha. Esta visita de
estudo, que já é uma tradição nesta escola, envolve as disciplinas de História e Espanhol e visa,
para além de promover o contacto com a língua castelhana, reconhecer a importância da
presença romana na Península Ibérica.
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Passeio Cultural a Londres

Entre 26 a 30 de março de 2015, um grupo de alunos do 3º CEB e Ensino Secundário do nosso
Agrupamento irá realizar um passeio cultural a Londres. Este passeio tem como objetivo
formar e incentivar os nossos alunos, estimulando-os a pôr em prática os seus conhecimentos
linguísticos através de um contacto com falantes da língua inglesa e com a sua cultura. Será,
sem dúvida, uma experiência muito enriquecedora.

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.

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

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

http://materializaraspalavras.blogspot.pt/
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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.

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!

Outras atividades | Páscoa no Centro Escolar de Rio de Moinhos

A Páscoa será assinalada no Centro Escolar de Rio de Moinhos com actividades que envolvem
a história “Os ovos misteriosos” de Ducla Soares e uma caça ao tesouro – Em busca dos ovos
perdidos.

Nos dias 19 e 20 de março, os alunos estarão envolvidos numa visita de estudo ao Monte
Selvagem, no Alentejo.

Outras atividades | Páscoa na Escola Nº 2

No dia 3 de março, os alunos do 4º ano participarão numa oficina de criação de histórias e
livros “Vou-te Contar uma História”, a realizar no Cine -Teatro S. Pedro (Abrantes).
Neste período, os alunos do 4º ano irão realizar uma visita de estudo à Estação de Tratamento
de Água de Cabeça Gorda, no âmbito da comemoração do Dia Mundial da Água.
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No último dia de aulas do segundo período realizar-se-á uma caça ao tesouro, intitulada “Em
busca dos ovos perdidos”.

Outras atividades | Páscoa no Centro Escolar da Chainça

No dia 22 de março comemora-se o Dia Mundial da Água. O Centro Escolar da Chainça,
integrando a rede Eco-Escolas e em parceria com a autarquia de Abrantes, irá mais uma vez
assinalar esse facto, com uma visita de estudo dos alunos do 4º ano à Estação de Tratamento
de Água da Cabeça Gorda. As datas previstas para essa deslocação serão os dias 9 e 10 de
março.

O projecto “Heróis da Fruta”, cujo objetivo é incentivar os alunos a comer mais fruta vai
continuar a decorrer durante o mês de março, estando prevista uma sessão sobre o tema da
alimentação para o dia 18 de março.

Finalmente, no próximo dia 20 de Março, os alunos do 1º CEB e do Pré-Escolar irão fazer uma
Visita de Estudo ao Oceanário e ao Pavilhão do Conhecimento. A deslocação entre Abrantes e
Lisboa será efetuada em comboio, o que por si só será uma verdadeira experiência educativa
para os alunos, os quais na sua maioria nunca utilizaram este meio de transporte.

Outras atividades | Páscoa na Escola António Torrado

Entre outras, alusivas à época festiva da Páscoa, irão desenvolver-se as seguintes atividades:

 Dia 2 – visita de estudo das turmas do 1º Ano à Escola Profissional e Desenvolvimento
de Abrantes nas Mouriscas;

 Dia 3 – a turma A do Ensino Pré-Escolar irá à Biblioteca António Botto com o objetivo
de participar no Projeto Estórias fora de Portas, dinamizado pela referida Biblioteca;

 Dia 4 – será a vez da turma B do Ensino Pré-Escolar participar no Projeto Estórias fora
de Portas;

 Dia 9 – visita de estudo das turmas do 4º Ano ao Fluviário de Mora;
 Dia 10 – visita de estudo das turmas do 2º Ano ao Jardim Zoológico.

Outras atividades | Páscoa na Escola de São Miguel

Entre outras, alusivas à época festiva da Páscoa, irão desenvolver-se as seguintes atividades:

 Dia 16 – Visita de estudo dos alunos do 4º ano à Estação de Tratamento de Água em
Cabeça Gorda;

 Dia 17 – Ação de sensibilização dinamizada pela Enfermeira do Centro de Saúde de S.
Miguel do Rio Torto, subordinada ao tema "Hábitos alimentares e atividade física”;
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 Dia 20 – Atividades lúdicas e desportivas no espaço escolar, envolvendo todos os
alunos, que visam celebrar o Dia do Pai, 19 de março, e assinalar o encerramento do
2º período.

Outras atividades | Páscoa na Centro Escolar do Tramagal

Entre outras, alusivas à época festiva da Páscoa, irão desenvolver-se as seguintes atividades:

 Dia 4 – sessões de "Saúde Oral" para os alunos do 1ºCEB, com a Higienista Oral e
actividade dinamizada pelos Agentes da Escola Segura sobre o tema da “Segurança”
(projecto PES);

 Dia 3 – a turma A do Ensino Pré-Escolar irá à Biblioteca António Botto com o objetivo
de participar no Projeto Estórias fora de Portas, dinamizado pela referida Biblioteca;

 Dia 6 – Comemoração do Dia do Pai com apresentação de trabalhos alusivos à data;
 Durante as 3 primeiras 5ª feiras do mês de março a turma do 1ºA dará seguimento ao

projeto "Comer bem dá Saúde".

DESPORTO ESCOLAR

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

Atletismo 4/3/15 Estádio Municipal de Abrantes

Voleibol 4/3/15 Torres Novas

Boccia 4/3/15 E. D. Miguel de Almeida

Megas 12/3/15 Estádio Municipal de Abrantes

Orientação 14/3/15 Setúbal

Badminton 17/3/15 Torre Novas

Torneio de Ténis 18/3/15 E.O.D.F.

Voleibol 18/3/15 E.O.D.F.

Ténis de Mesa 18/3/15

Xadrez 18/3/15 Abrantes

Torneio de Voleibol 20/3/15 E.S.M.F.

Torneio de Voleibol 20/3/15 E.O.D.F.

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

Visite-nos!

http://www.esmf.pt/

