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AGENDA DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2014

Exposição Mãos (es)Forçadas

A exposição itinerante "Mãos (Es)Forçadas" (da responsabilidade da OIKOS) é fruto de um
projeto de Educação para a Cidadania Global com o mesmo nome, que possui como principal
objetivo sensibilizar a opinião publica para o fenómeno das migrações, tráfico de seres
humanos e novas formas de trabalho escravo.

Constituída por seis painéis de grande impacto visual, pretende guiar a reflexão do visitante,
propondo um percurso de (in)formação/reflexão e aprofundamento sobre o tráfico de
migrantes e novas formas de exploração de mão-de-obra, através de dados, imagens , histórias
de vida, perguntas e desafios.

A exposição pode ser visitada até ao dia 14 de novembro na Escola Secundária Dr. Manuel
Fernandes, entre as 17:00h e as 21:12h (dias úteis).

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 entre os dias 24 de novembro e 5 de dezembro, na Escola
Secundária Dr. Manuel Fernandes, 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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Conferências sobre a 1ª Grande Guerra

O Núcleo Preparatório do Regimento de Apoio Militar de Emergência, entre outras entidades,
e o Agrupamento de Escolas Nº 2 de Abrantes organizam, no dia 5 de dezembro, duas
conferências sobre a 1ª Grande Guerra (programa a divulgar oportunamente).

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).

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

Andakatu

Por iniciativa dos professores de História do agrupamento, o Andakatu (projeto da
responsabilidade do Museu de Mação) vem à Escola Dr. Manuel Fernandes no dia 5 de
novembro. Com esta atividade os alunos do 7º ano poderão não só ficar a saber mais sobre o
processo de Hominização, as técnicas usadas na Pré-História, como também manusear alguns
objetos e instrumentos idênticos aos usados no Paleolítico e no Neolítico.

Festa da animação 2014

A Festa da Animação é um evento único no mundo, que decorre em simultâneo em mais de 40
países, por ocasião das celebrações do Dia Mundial da Animação, a 28 de Outubro. Em
Abrantes, o Espalhafitas (Secção de Cinema da Associação Cultural Palha de Abrantes) e o
Agrupamento de Escolas Nº 2 de Abrantes participam neste movimento organizando sessões
de cinema de 3 a 13 de novembro:

 Escola Secundária Dr. Manuel Fernandes – 13 de novembro de 2014
(com a colaboração do projeto “Sê plural como o universo”)

 Centro Escolar do Tramagal – 5 de novembro de 2014
 Escola de S. Miguel – 3 de novembro de 2014
 Centro Escolar de Rio de Moinhos – 4 de novembro de 2014
 Escola da Chainça – 6 de novembro de 2014
 Escola António Torrado – 7 de novembro de 2014
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Há música na biblioteca

Ler sons, ritmos, pausas emoções e, claro está, palavras… volta de novo a música à Biblioteca.
No dia 13 de novembro, pelas 10h, as alunas do 11ºB Ana Marta Sousa e Marcella Castellano
cantarão e encantarão com a sua voz e a sua música. No dia 1 de dezembro, pelas 13:30h,
Cláudio Garrinhas surpreenderá com os seus ritmos envolventes e alucinantes.
Ainda na biblioteca e durante o mês de dezembro, no intervalo das 10, 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.

Alice Vieira |Feira do livro

Em novembro, entre os dias 3 e 17, realizar-se-á na biblioteca da Escola Dr. Manuel
Fernandes uma Feira do Livro com obras da escritora Alice Vieira.
Esta atividade, da responsabilidade do Departamento de Línguas e da Biblioteca
Escolar, dirige-se principalmente aos alunos do 6º ano que em data a anunciar
receberão a visita da autora.

Filme “Os Maias”, de João Botelho

Os alunos do ensino secundário irão assistir à exibição do filme “Os Maias”, de João Botelho,
baseado na obra com o mesmo nome de Eça de Queiroz, no dia 19 de novembro. A sessão
decorrerá no Cine-Teatro S. Pedro, pelas 14:45h, e integra a digressão nacional que o filme
está a fazer para escolas, estando prevista a presença do realizador.
Esta atividade conta com o apoio do Espalhafitas.

Dia Internacional da Filosofia | 20 de novembro de 2014

Com o objetivo de assinalar o Dia Internacional da Filosofia, os alunos do 11º ano irão
dinamizar uma performance inspirada no tema MEDO DO MEDO: “eles têm medo de que não
tenhamos medo” (Capícua)

José Alberto Marques: Surrealismo e Experimentalismo

O Agrupamento de Escolas Nº 2 de Abrantes associa-se à homenagem ao poeta José Alberto
Marques que este ano comemora 50 anos de vida literária. Assim, pelas 15:00h do dia 27 de
novembro, o homenageado encontrar-se-á com os alunos das turmas de Humanidades da
Escola Secundária Dr. Manuel Fernandes.
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II Concerto de Natal

No dia 11 de dezembro decorrerá na Escola Secundária Dr. Manuel Fernandes um concerto
pedagógico dirigido aos alunos do 5º e do 6º anos de escolaridade.

Promover a música enquanto forma de arte e de conhecimento é o principal objetivo desta
iniciativa.

Poesias à solta

Algures no mês, sem hora marcada e sem local anunciado a poesia solta-se pela Escola
Dr. Manuel Fernandes.
O segredo é guardado a sete palavras pelos alunos envolvidos.
A poesia pode surpreender…

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, os magustos e
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.
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No Centro Escolar de Rio de Moinhos

No dia 20 de novembro o Pré-Escolar organiza o Dia do Pijama e no dia 26 o escritor e
ilustrador Pedro Seromenho terá um encontro com os alunos na Biblioteca da escola, onde
apresentará o livro “A gravata do pai”. Além destas atividades e com a colaboração da
Associação de Pais e Encarregados de Educação decorrerá ainda um concurso de árvores de
Natal recicladas.

No Escola da Chainça

No dia 26 de novembro o escritor e ilustrador Pedro Seromenho terá um encontro com os
alunos na Biblioteca da escola, onde apresentará o livro “A gravata do pai”.

Na Escola de S. Miguel

No dia 8 de novembro, com a colaboração dos pais e encarregados de educação, decorrerá a
Feira do Outono.

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/

