CONSULTE EDIÇÕES ANTERIORES: #1 #2 #3 #4 #5

Bem-vindos à 6ª Edição da Newsletter do Agrupamento de Escolas Álvaro Velho. Nela continuamos o propósito de dar a conhecer a toda a
comunidade educativa as atividades, iniciativas e projetos levados a cabo pelos nossos alunos e para os nossos alunos de todas as
escolas do Agrupamento. Com periodicidade quadrimestral tem o principal objetivo de tornar mais curta a distância que nos separa fazendo
dela um veículo privilegiado de difusão do que aconteceu e irá acontecer nas nossas escolas. Obviamente que nela não estarão incluídas
todas as iniciativas realizadas mas será, assim o pretendemos, uma necessariamente reduzida amostra de tudo o que se fez ao longo de um
período letivo.
Com atividades desenvolvidas nas nossas quatro escolas, esta mostra de iniciativas sublinha o nosso ideal de que o percurso
escolar dos nossos alunos seja abrangente e enriquecedor, procurando que a aprendizagem também se faça para lá das quatro
paredes da sala de aula. Prova desse ideal foi o facto de termos apresentado nestes dois anos letivos mais de 600 propostas de
atividades no Plano Anual de Atividades do Agrupamento, o que equivale, por comparação com anos letivos anteriores a um aumento de perto
de 200% de atividades realizadas e uma taxa de concretização de planeamento de aproximadamente 98%.
Recomendamos que vá acompanhando o nosso Portal do Agrupamento onde muitas das atividades aqui reproduzidas foram publicadas bem como
outras notícias e informação de interesse para alunos, encarregados de educação e restante comunidade educativa.Sublinhe-se que desde há
algum tempo o nosso Portal já contém ferramentas de partilha em cada notícia para as seguintes "plataformas sociais": Facebook, Tweeter
e Whatsapp, tornando assim mais fácil a difusão de informação.
Gostaríamos de agradecer a todos os profissionais do Agrupamento, alunos, à Associação de Pais e restantes parceiros que
em muito contribuíram para a realização destas e de tantas outras atividades, projetos e iniciativas.

APROVEITAMOS A OPORTUNIDADE PARA DESEJAR A TODOS OS NOSSOS ALUNOS E RESPETIVAS FAMÍLIAS, A TODOS OS DOCENTES E
ASSISTENTES, PARCEIROS E RESTANTE COMUNIDADE EDUCATIVA VOTOS DE BOAS FÉRIAS E QUE EM SETEMBRO REGRESSEM TODOS COM AS
BATERIAS CARREGADAS PARA MAIS UM ANO BEM SUCEDIDO!!

INQUÉRITO DE SATISFAÇÃO À COMUNIDADE EDUCATIVA - 2019
Em resultado do trabalho levado a cabo pela Equipa do Observatório de Qualidade/
Autoavaliação divulga-se a toda a comunidade educativa o relatório dos cerca de 1400
inquéritos aplicados a elementos da comunidade educativa decorrentes do processo de
auscultação relativa à satisfação com a ação levada a cabo pelo Agrupamento de Escola
Álvaro Velho em 2019 (docentes, assistentes, alunos e encarregados de educação).
A colaboração e participação de todos foi indispensável ao êxito do trabalho
desenvolvido pela equipa de autoavaliação, pois a informação recolhida irá contribuir
para uma melhoria do serviço público educativo prestado por este agrupamento de
escolas, visando o reforço e a valorização de uma cultura de autoavaliação e a procura
da melhoria dos desempenhos pedagógicos e organizacionais.

INOVAR CONSULTA - ACESSO À INFORMAÇÃO DO ALUNO E ATUALIZAÇÃO DE DADOS
O Inovar Consulta é uma plataforma ao serviço de todos os encarregados de educaçao do Agrupamento.
Nela poderá encontrar informação relativa à avaliação do alulno, marcação de testes, assiduidade,
comportamento e outras funcionalidades. Poderá aceder à plataforma clicando neste link e encontrará
aqui instruções de acesso à mesma. Necessitará do nº de processo do aluno (inscrito no cartão a seguir
à letra P ou, no caso do 1º Ciclo, verificar nas pautas afixadas na escola o nº de processo do seu
educando) e do número do CC/BI do aluno.
Solicitamos que atualizem os dados de contato e informação do aluno caso estes não estejam atualizados
ou sejam inexistentes. Informação importante é o endereço de email do EE para que possa
passar a receber esta newsletter bem como outras informações relevantes, bem como o NIF do
encarregado de educação [para posterior acesso à plataforma Mega - Manuais Escolares]. Para
tal, depois de entrar na plataforma, deverá aceder a "Questionários" » "Pedido de Atualização de
Dados" » preencher os campos que necessitam de atualização e no final da página clicar em submeter.

APP INOVAR CONSULTA - JÁ DISPONÍVEL PARA O SEU TELEMÓVEL
Na sequência de tornar a comunicação Escola / Família mais célere e facilitada, temos vindo a apostar na
utilização da plataforma Inovar Consulta por parte dos encarregados de educação.
Após garantido o protocolo de segurança do Portal do Agrupamento (agora em https) informamos os
encarregados de educação que já é possível instalar no seu telemóvel a aplicação Inovar Alunos
(disponível na Play Store - telemóveis android - e na App Store - telemóveis iPhone). Com a aplicação
instalada no seu telemóvel em momento real poderá acompanhar um conjunto de informações relativas ao seu
educado: Agenda de testes, avaliações finais, horário, faltas, registos de comportamento, entre outros.

1ª APLICAÇÃO ANDROIND MADE IN AE ÁLVARO VELHO - BREVE HISTÓRIA DO NOSSO PATRONO

Da autoria do Professor Tedósio Faria, apresentamos a primeira aplicação para sistemas Android produzida inteiramente com recursos do
Agrupamento de Escolas Álvaro Velho. Mais aplicações estão em fase de programação.
Com esta aplicação pretende-se: Conhecer a figura de Álvaro Velho e a sua obra, "Roteiro da primeira viagem de Vasco da Gama à Índia,
1497-1499"; Continuar a discussão em torno da figura de Álvaro Velho e da autoria da famosa Relação da viagem de Vasco da Gama; Conhecer
a dimensão e a importância científica e histórica, da viagem para a Índia.
PARA INSTALAR BASTA ACEDER AQUI ATRAVÉS DO SEU APLICATIVO ANDROID.

SHOP ALVARINHO - PROJETO LOJA SOCIAL - COLABORE

Face ao atual contexto socioeconómico cujas consequências atingem as
famílias mais vulneráveis, a criação de uma Loja Social visa atenuar as
dificuldades e necessidades imediatas dos agregados familiares através da
distribuição de bens de várias espécies. Pretende-se que esta seja um espaço
de partilha e solidariedade escolar. A Loja Social é um projeto que visa
potenciar a criação de respostas mais adequadas às necessidades sociais,
rentabilizando os recursos existentes tendo como principal finalidade
contribuir para a promoção e integração social do aluno e respetivo agregado
familiar.

AJUDE AS BIBLIOTECAS ESCOLARES DO AGRUPAMENTO

Ajude a reforçar o espólio das bibliotecas escolares do nosso Agrupamento.
Em colaboração com a Associação de Pais [APEEAEAV] estamos a proceder à
recolha de livros de literatura infanto-juvenil, enciclopédias e outros
títulos de interesse educativo, lúdico e pedagógico.
Caso tenha em casa livros que se enquadrem nesta descrição, que já não
necessite deles e que estejam em boas condições, poderá enriquecer o leque
de escolha dos nossos alunos fazendo a oferta à Biblioteca Escolar.

CLUBE CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS 1CICLO - ALGUMAS DAS ATIVIDADES REALIZADAS
No dia 2 de Maio os alunos
prenda do dia da mãe. Um
carinho.
No dia 4 de Abril os alunos
da germinação do feijão.

do primeiro ano no âmbito da disciplina de Ciências Experimentais fizeram a
coração perfumado... Fizeram um sabonete em forma de coração com muito amor e
do primeiro ano na disciplina de ciências experimentais obtiveram o resultado
Foi grande o estusiamo por ver como o feijão cresceu! Isto é Ciência... Isto é

magia!
Os alunos do 1. º ano, no dia 16 de maio realizaram atividades no âmbito da disciplina de Ciências
Experimentais - Oferta Complementar. S e r á q u e a s p l a n t a s s ã o t o d a s i g u a i s ? A s p l a n t a s t a m b é m
transpiram?
No dia 13 de Junho, dia de Santo António, comemorámos nas salas do 1.º ano na disciplina de ciências
experimentais na escola n.º2 e Fidalguinhos com a oferta de um mangerico e com a seguinte atividade:
será que as plantas bebem? Para responder a essa pergunta colocamos água com corante azul numa garrafa e
uma flor branca. Se a flor beber, daqui à alguns dias ficará azul... Para a semana vamos observar!

ATIVIDADES REALIZADAS PELOS BATUKEIROS NO 3º PERÍODO
À imagem do sucedido no período anterior, graças ao trabalho do Professor Otávio Rodrigues e dos nossos
alunos batukeiros, foram diversas as iniciativas para os quais foram convidados ao longo deste período.
Para além dos diversos ensaios decorridos, a prestação d'Os Batukeiros iniciou-se a 9 de maio com a
presença na II Feira do Biscoito e Doçaria Conventual promovida pela União das Freguesias de Alto
Seixalinho, Santo André e Verderena, depois a 30 de maio na abertura da XVIII Feira Pedagógica do
Concelho do Barreiro promovida pela CMB, a 1 de junho no 81º Aniversário do GAC - Ginásio
Atlético Clube, a 13 de junho nas Festas de Santo António da Charneca promovidas pela Junta de
Freguesia, a 19 de junho nas Festas dos Santos Populares promovidas pela União das Freguesias
de Alto Seixalinho, Santo André e Verderena no Parque da Cidade e, para fechar com chave de ouro, a
14 de junho no nosso Dia do Agrupamento, fazendo a abertura para a III Edição do Arraial do
Agrupamento de Escolas Álvaro Velho.
Agenda preenchida! Reconhecimento da comunidade. Estão de parabéns os nossos alunos Batukeiros e o seu
Maestro, Professor Otávio Rodrigues!

TRABALHOS DESENVOLVIDOS NO ÂMBITO DA DISCIPLINA DE EV
Criação de uma composição geométrica com base em 10 traçados geométricos, através da pintura das
áreas de construção dos traçados, utilizando cores quentes (figuras não poligonais), cores frias (figuras
poligonais) e cores neutras (polígonos regulares). Trabalho desenvolvidos pelas turmas A, B, C e D do 7.º
ano, sob a coordenação do professor Luís Martins
Cartazes elaborados pelos alunos a partir de recorte e colagem de revistas. O slogan pode ser
imaginado antes da pesquisa das imagens ou posteriormente. Uns são referentes ao dia 11 de fevereiro— Dia
dos Afetos e outros ao dia 14 de fevereiro — Dia dos Namorados. Estes foram executados em grupos de dois
alunos ou individualmente sob a coordenação da professora Maria José Ildefonso.
Criação de uma composição geométrica abstrata “Um dia da minha vida”. Elaboração de um texto
explicativo desse dia vivido, expondo sentimentos e emoções experienciadas. Levantamento fotográfico do
local. Trabalho desenvolvido pelas turmas C,D, E e G, do 9º ano, sob a orientação do professor Luís
Martins
Clique nos links abaixo para visualizar os trabalhos.

JOGO DO 24 - COMPETIÇÃO FASE ESCOLAR
No âmbito do Plano Plurianual de Atividades do Departamento de Matemática, realizou-se mais um
Campeonato interturmas de Cálculo Mental - Jogo do 24 (Fase Escolar), destinado aos alunos do 2.º
Ciclo, que teve lugar na escola sede do Agrupamento.
Este campeonato teve como propósito fomentar o gosto pela aprendizagem da Matemática; promover o
interesse pela prática do cálculo mental; desenvolver destrezas numéricas e de cálculo; detetar e
divulgar o talento nesta área e, ainda, reforçar a componente lúdica no processo de ensino e
aprendizagem.
Esta competição foi disputada em duas categorias (quinto e sexto anos de escolaridade), dela
resultando o apuramento dos campeões, vice-campeões e terceiros classificados de cada categoria.
O balanço da atividade foi bastante positivo, contribuindo para a partilha de estratégias de
cálculo mental, bem como para um convívio saudável entre professores e alunos. A Comissão Organizadora expressa aqui o seu agradecimento
e congratula todos os alunos envolvidos pela sua prestação, sublinhando que, mais importante do que vencer, é participar. Para os
vencedores, uma salva de palmas. Parabéns!!!

EXERCÍCIOSDE EVACUAÇÃO - PLANO DE PREVENÇÃO E EMERGÊNCIA
No dia 13 de maio de 2019, pelas 10h 30m, no âmbito da implantação do Plano de
Prevenção e Emergência na escola, o Clube de Proteção Civil sob a coordenação
do professor José do Ó, promoveu um exercício de evacuação para treino dos planos
de atuação, envolvendo todos os ocupantes do estabelecimento, visando uma
otimização de atitudes e comportamentos rotineiros e aquisição de hábitos de
segurança em caso de acidente.
O exercício contou com a participação de cerca de 1059 ocupantes e tinha os
seguintes objetivos: Dotar a escola de um nível de segurança eficaz; Dotar os
ocupantes de conhecimentos para limitar as consequências de um acidente;
Conhecimento dos caminhos de evacuação (caminho normal e alternativo);
Identificação das saídas de emergência; Conhecimento do plano de evacuação;
Conhecimento da sinalização de segurança; Conhecimento real e pormenorizado das
condições de segurança do nosso estabelecimento escolar; Treinar todos os
ocupantes para um processo de evacuação.

FINAL DO CONSURSO DE LEITURA - BIBLIOTECA
ESCOLAR

No dia 7 de maio decorreu a final do Concurso de Leitura para os alunos do
2.ºCiclo. Os alunos do 5.º ano leram um texto do livro “O Rapaz de Bronze”,
de Sophia de Mello Breyner Andresen. Os alunos do 6.º ano leram um texto do
livro “O Principezinho”, de Antoine de Saint-Exupéry. Para saber mais
detalhes sobre os resultados do Concurso clique no link abaixo.

BIBLIOTECA ESCOLAR- TOP LEITORES 2º PERÍODO

A Biblioteca Escolar, divulgou os melhores leitores domiciliários do segundo
período do ano letivo 2018/ 2019, no âmbito do projeto "Top Leitores". As 3
alunas pertencem à turma F do 6.° ano. Parabéns às alunas. Continuação de
boas leituras.

PASSAPORTE PARA O FUTURO - FEIRA DE OFERTA FORMATIVA
Nos dias 9 e 10 de maio, os alunos do 9.º ano participaram na Feira de Oferta Formativa
"Passaporte para o Futuro", na Escola Superior de Tecnologia do Barreiro, uma feira de orientação
vocacional, destinada aos alunos do 9.º ano de escolaridade, promovida pela Rede de Psicólogos
dos Serviços de Psicologia e Orientação dos concelhos do Barreiro e Moita em colaboração com a
Rede de Empregabilidade Barreiro/ Moita. Foi uma experiência gratificante, através da qual foi
possível aos alunos recolherem informações sobre a oferta formativa das escolas do concelho do
Barreiro e Moita.

13.ª edição dos Campeonatos Escolares Supertmatik de Cálculo Mental 18/19 – Grande Final Online
No âmbito do Plano Plurianual de Atividades do Departamento de Matemática, teve lugar no dia 8 de maio, na
Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos de Álvaro Velho, a 13.ª edição dos Campeonatos Escolares Supertmatik de
Cálculo Mental 2018/2019 – Grande Final Online, que se realiza anualmente e envolve milhares de finalistas
de diversas nacionalidades, com o propósito de desenvolver destrezas numéricas e de cálculo, assim como
detetar e divulgar talentos nesta área.
A comissão organizadora do evento expressa o seu agradecimento a todos os professores que estiveram
envolvidos na atividade e congratula os alunos participantes pelo seu entusiasmo e desempenho, pelo que
estão todos de parabéns.

EXPOSIÇÃO DE CARTAZES DO DIA DOS AFETOS
Convidou-se a Comunidade Escolar para uma visita à exposição relativa à Semana dos Afetos, cujos
trabalhos foram realizados pelos alunos do 9.ºA, B e F, na Biblioteca Escolar. Os cartazes
elaborados pelos alunos a partir de recorte e colagem de revistas. O slogan pode ser imaginado
antes da pesquisa das imagens ou posteriormente.

GRUTAS DE SANTO ANTÓNIO - CENTRO DE CIÊNCIA
VIVA

EXPERIÊNCIAS NO PRÉ-ESCOLAR - SALA LARANJA
Na sala Laranja gostamos muito de realizar experiências divertidas.
Fomentando a curiosidade e o desejo de saber mais, explorarando o método
cientifico. Desta vez, experimentámos colocar sementes de agrião em algodão
embebido em água, dentro de cascas de ovos que trouxemos de casa quase
inteiras. O que irá acontecer?… Colocámo-los perto de uma janela e
mantivemos o algodão húmido. Com o passar dos dias fomos vendo e registando
o que foi acontecendo. Aos poucos começaram a germinar. Passadas duas
semanas… O que aconteceu? Cresceu ”cabelo” nos nossos bonecos de casca de
ovo!

No dia 03 de maio, 138 alunos das sete turmas do 7º ano participaram numa
visita de estudo dinamizada pelo Departamento de Ciências Experimentais. Os
alunos tiveram oportunidade de visitar as Grutas de Santo António e
participar nas atividades propostas pelo Centro de Ciência Viva do Alviela.

Visita ao Oceanário de Lisboa
No âmbito do Plano Anual de Atividades, os alunos dos Jardins de Infância das
Escolas Básicas de Primeiro Ciclo,do Lavradio, vivenciaram uma odisseia pelo
Oceanário de Lisboa guiados por um educador marinho. Conhecer os diferentes
tubarões, aprofundar conhecimentos sobre o oceano e o contacto privilegiado com o
mundo marinho, foi sem dúvida uma aventura entusiasmante e desafiante para as
crianças. A atividade desenvolvida foi um estímulo ao desenvolvimento do espírito
de equipa, da criatividade, da capacidade de decisão, envolvimento e da
comunicação.

Workshop "Rumo ao Sucesso - A Matemática no 1.º CONSERVAÇÃO DE MANUAIS ESCOLARES
Ciclo: orientações práticas" - Pré-Inscrição

Organizado pela Associação de Pais e dinamizado pelo Departamento de
Matemática do Agrupamento de Álvaro Velho, em parceria com os docentes do
1.º Ciclo, o workshop "Rumo ao Sucesso - A Matemática no 1.º Ciclo:
orientações práticas" é dirigido a pais e encarregados de educação de alunos
que frequentam os 3.º e 4.º anos de escolaridade. A sua realização
perspetiva-se para o início do ano letivo 2019-2020. Se estiver interessado
neste workshop, por favor preencha o questionário através do link:

Durante o terceiro período letivo, a professora Dina TrIndade realizou ações
sensibilização em todas as turmas dos 1.º e 2.º anos das três escolas do
Agrupamento.
O objetivo era chamar a atenção dos alunos para a conservação dos manuais
escolares. Os alunos assistiram a uma apresentação eletrónica de
sensibilização e fizeram um trabalho reutilizando papel de jornal.

GREEN FESTIVAL DO AV - 2ª EDIÇÃO
A II Edição do Green Festival decorreu durante dois dias, 29 e 30 de maio, e contou com inúmeras
atividades ( pré-escolar, 1º, 2º e 3º ciclo), formação de pessoal docente e não docente no âmbito
da temática da Educação Ambiental. Estiveram presentes as Associações ambientais WWF e Associação
CLARO. As palestras realizadas pelas Associações foram uma sensibilização para o consumo
sustentável de peixe e para a problemática dos plásticos. Ainda, atitudes que podemos tomar no
dia a dia para tornar menor a nossa pegada ecológica.
A nossa Escola apadrinhou o Atum rabilho e o Lince Ibérico como forma de apoiar o trabalho
realizado por estas ONGs.
Decorreu, ainda, uma Formação de curta duração para Professores com a temática:“Reflexão e
discussão sobre estratégias de aprendizagem ativa- As TIC ao serviço da Sustentabilidade
Ambiental", com a formadora Sónia Barbosa, embaixadora dos Laboratórios de Aprendizagem. Esta
formação irá repetir-se no dia 26 de junho devido ao elevado número de professores inscritos.
Em relação ao pré- escolar, os alunos envolveram-se na construção de jogos, com materiais
reciclados e reutilizados do dia a dia. Ainda, assitiram a uma sensibilização e atuação musical
no auditório onde se debateu o efeito do lixo gerado todos os dias pela população humana e as
suas consequências no meio ambiente. Além de uma música adaptada à nossa Escola, o professor
Manuel Pinho falou da importância da compostagem.

ARTICULAÇÃO PRÉ-ESCOLAR - 1º CICLO
O grupo da Sala Lilás foi calorosamente acolhido, pelos alunos da turma B do segundo ano. Importa
dar uma especial atenção às crianças na transição de ciclo, transmitindo-lhes uma visão positiva
de passagem, como uma oportunidade de crescer, de realizar novas aprendizagens, de conhecer
outros alunos e contextos, de iniciar um novo ciclo, de forma a sentirem confiança nas suas
capacidades para dar resposta aos desafios que se lhe colocam. Desenvolver uma atividade com os
pares e dar a conhecer a vida e a obra do artista plástico, Romero De Brito foi uma mais valia.
Atividade de articulação realizada com os alunos do Pré Escolar da Educadora Ana Marques com a
turma do 2.º B da Professora Carla Balseiro da escola n.º 2 do Lavradio.

SALA VERDE - EB1/JI FIDALGUINHOS

TURMA E1-3A EB1/JI Nº1

Algumas das atividades realizadas pela Sala Verde da EB1/ JI dos
Fidalguinhos, com a orientação da educadora Maria Inês Fernandes.
O grupo de crianças da sala verde participou na dinamização e manutenção da
HORTA BIOLÓGICA no recreio do Pré-escolar. As crianças plantaram, regaram,
limparam e fizeram uma casa para insetos polinizadores que foi colocada na
horta. As atividades contaram com a orientação e os preciosos conhecimentos
da auxiliar de sala Leonor Ramos.
No dia 13 de Junho, a professora de Yoga Cláudia Barbosa, mãe de uma aluna
da sala, veio proporcionar às crianças uma aula. Os diversos movimentos e
posturas foram integrados passeando por uma história, com adereços, que
envolveu todas as crianças. Esta experiência também foi vivenciada, depois,

Algumas das atividades realizadas pela turma 3.º A da EB1/ JI n.º 1 do
Lavradio com a orientação da professora Ângela Farinha.
Os alunos desenvolveram um projeto 3D sobre o sistema solar: Fazer para
aprender! Articular disciplinas e áreas curriculares com um único propósito,
desenvolver o sentido estético e promover a assimilação de conteúdos!
Sucesso garantido!
As crianças divertiram-se a cuidar do ambiente, a estimar a natureza e a
apreciar os legumes que comem, mesmo na escola. Só precisámos de uma janela
ensolarada para colocar a nossa pequena obra. As crianças acompanharam,
registaram e ajudaram a crescer!
Aprendemos com recurso às tecnologias digitais. Os sites interativos

pela Sala Vermelha.

podem ser utilizados para aprender em qualquer lugar, tempo, diversas
disciplinas e de múltiplas formas. A aprendizagem numa dinâmica
motivante,ativa, autónoma e funcional.
Dado que as férias estavam quase a chegar nada melhor do que uns postais
pop-up para descrevermos a nossa vontade de ir de férias e dar asas à nossa
imaginação. Boas Férias a todos!

2ª EDIÇÃO DO ALVARO-A-PÉ
No âmbito das atividades de final de ano do Agrupamento de Escolas de Álvaro Velho,
realizou-se no passado dia 14 de junho, na escola sede, a 2.ª Edição do Álvaro-a-Pé, uma
prova pedestre de orientação, constituída por equipas com o objetivo de percorrer um
determinado percurso, no espaço escolar, com diferentes pontos intermédios designados por
Estações, que se descobre através da leitura e descodificação de um passaporte.
Esta prova envolveu diversos tipos de experiências de aprendizagem (desafios/ enigmas,
jogos, procedimentos e manipulação de materiais) e assumiu uma natureza abrangente e
multidisciplinar, em que os alunos desenvolveram também competências transversais, tais
como as relacionadas com a comunicação, movimento no espaço e socialização. Disputada em
quatro escalões, esta competição aliou as componentes didática e lúdica, num ambiente de
muita emoção e adrenalina, contribuindo para a partilha de conhecimentos e para um convívio
saudável entre os alunos, proporcionando-lhes experiências e vivências que enriquecerão o
seu percurso de vida e a sua memória.
Esta iniciativa que envolveu 73 professores e contou com a participação de cerca de 600
alunos (do 5.º ao 8.º ano), foi promovida e dinamizada pelos vários departamentos
curriculares, em parceria com a Biblioteca Escolar e teve como propósito valorizar o
conhecimento nas suas várias dimensões, desenvolver a capacidade de resolução de problemas,
enigmas/desafios, a destreza e rapidez de raciocínio, bem como fomentar o convívio entre
alunos e desenvolver o espírito de equipa e de cooperação entre os participantes.
A Direção e a Comissão Organizadora expressam o seu agradecimento a todos os docentes que
colaboraram e tornaram possível este evento e congratulam os alunos participantes, pelo seu
entusiasmo e desempenho, sublinhando que, mais importante do que vencer, é participar. Para
as quatro equipas vencedoras, uma salva de palmas. Parabéns!

FESTA DE FINALISTAS DO 1º CICLO
Porque o percurso e o sucesso escolar dos nossos alunos continua a ser uma
das nossas prioridades, realizou-se no dia 21 de junho, na Sociedade
Filarmónica Agrícola Lavradiense a Festa de Finalistas dos nossos alunos de
1.º CEB.
A abertura da festa foi da responsabilidade da direção do AE Álvaro Velho,
professor Carlos Moucho que fez os habituais agradecimentos às instituições
parceiras: SFAL, EDUGEP, Assistentes Operacionais, Professores e
Coordenadores de Escola, seguindo-se a intervenção da professora Dora Pepe,
com palavras de orgulho e intenção de votos de felicidades, sucesso escolar e
pessoal, para os alunos finalistas.
A Festa de Finalista foi apresentada pelos próprios alunos das turmas que
assumiram uma grande responsabilidade. Ao longo da festa, foram apresentadas
várias canções e danças dos alunos do 4º ano, revelando entusiasmo, emoção e
saudades de uma escola que frequentaram durante os 4 anos e onde tiveram um
desempenho memorável com a ajuda das respectivas docentes Ana Miguel, Carla
Conde, Teresa Paulino, Maria Ana Santos, Manuela Pedroto, Paula Menino,
Alexandra Feitas e Sónia Beltrão.
No final, pautou-se um momento mágico com a entrega de pastas e diplomas onde
foi notório um misto de alegria e tristeza... um sinal de crescimento, um
sintomático respeito pela comunidade educativa e pelas amizades e
conhecimentos desenvolvidos. Os pais estiveram presentes neste momento
partilhando connosco a ansiedade normal pela mudança na vida dos seus filhos.
E por esta e outras demais razões, fez todo o sentido, partilhar com os
familiares estes momentos e demonstrar-lhes que os nossos alunos estão preparados para enfrentar o futuro próximo, no qual eles têm o
papel principal.
Boas férias para os alunos finalista e em setembro cá estaremos para vos abraçar neste um novo desafio... 2.º Ciclo do Ensino Básico!

SUPERTMATIK CALCULO MENTAL

Já se encontram disponíveis os resultados oficiais da 3.ª eliminatória
(Grande Final Online) da 13.ª edição do Campeonato Supertmatik de Cálculo
Mental, considerada a mais abrangente competição escolar em Portugal e que
envolve milhares de finalistas de diversas nacionalidades. Durante o
torneio, que teve lugar no dia 8 de maio, na escola sede do Agrupamento, os
alunos foram incentivados a criar e utilizar estratégias de cálculo
próprias, de forma a conseguirem responder, rápida e corretamente, às
expressões numéricas que lhes foram propostas.
Mais uma vez, os nossos alunos estão de parabéns pela sua prestação e pelos
resultados alcançados neste campeonato, tendo duas alunas ficado em 14º e
18º lugar mundial nos seus escalões etários
A comissão organizadora expressa o seu agradecimento a todos os professores
que, desde o início, estiveram envolvidos nas várias etapas do campeonato e
congratula os alunos participantes pelo seu entusiasmo e desempenho,
sublinhando que, mais importante do que vencer, é participar.

JOGOS DO FUTURO - 2019

No âmbito da disciplina de Educação Física e do Desporto Escolar, a nossa
escola participou pela primeira vez, no dia 16 de junho (domingo), em
Setúbal, com uma equipa de Andebol masculina e feminina coordenados pela
professora Anabela Silva, no evento dos "Jogos do Futuro 2019",
representando assim, o Concelho do Barreiro nesta modalidade.
Nesta competição participaram sete concelhos e a nossa equipa passou às
meias finais, obtendo um honroso 4º lugar. Os nossos jogadores estão de
parabéns, uma vez que era a única equipa a nível de escola e composta por
rapazes e raparigas, as outras eram compostas por jogadores federados e
pertencentes a clubes.
No geral o torneio decorreu muito bem e a experiência foi bastante
agradável. Um agradecimento especial aos Encarregados de Educação e aos
representantes da Câmara do Barreiro que colaboram e assistiram aos jogos
dos nossos alunos.

ATIVIDADES DE ÚLTIMO DIA - EB1/JI Nº2

ATIVIDADE KAHOOT - TURMA E1-1B EB1/JI Nº1

Mais uma etapa terminada! Foram muitos os momentos de alegria, aprendizagem,
de convívio, de partilha... Fica o registo de mais um desses momento, com
votos de umas excelentes férias! Até setembro!

Na sequência da ação de formação que a professora Rute Ramalho frequentou
"Orientações Curriculares para as Tecnologias de Informação e Comunicação no
1º Ciclo do Ensino Básico" e em parceria com a docente da Edugep Lara Nayr,
alguns alunos da turma E1-1B tiveram a oportunidade de participar num jogo
tipo quiz, na plataforma Kahoot. Os alunos responderam a várias questões
sobre os seres vivos e desta forma sistematizaram os conteúdos aprendidos ao
longo do período, na disciplina de Estudo do Meio.

Comissão Europeia aprova Projeto Erasmus+ KA1 2019/2021 do AEAV
Com o título “Somos Escola, Somos Inclusão”, o nosso agrupamento apresentou uma candidatura, no
passado mês de fevereiro, à Agência Nacional Erasmus+ para aprovação de um projeto Erasmus+ KA1
(formação docente e não-docente) com o fim de receber formação, desde o pré-escolar ao terceiro
ciclo, passando pela Educação Especial e SPO, na área da inclusão social e educativa dos nossos
alunos. No dia 14 de maio, fomos notificados de que o projeto foi aceite, e de que temos
autorização para proceder a todas as atividades previstas no projeto. Sentimos que o novo quadro
legislativo sobre a inclusão e a diferenciação pedagógica tem colocado vários desafios, quer às
lideranças do agrupamento, quer aos professores na sua prática letiva. Por conseguinte, e para
continuar a prestar um serviço educativo de qualidade à nossa comunidade, tornou-se forçoso
apostar na formação dos nossos profissionais em países europeus onde este enquadramento já é
realidade. Toda a comunidade educativa estará envolvida, havendo novidades, em breve, sobre como
será possível aceder aos trabalhos desenvolvidos, neste âmbito, bem como às principais conclusões
da experiência, e caminhos a trilhar no agrupamento.

Student Detectives 2: another case of the mystery
countries

TORNEIO INTERTURMAS 2º CICLO - 3ºP

Decorreram durante os dias 11 e 12 de junho, no Pavilhão da Escola Álvaro
Velho, os Torneios Inter turmas de Futsal e Voleibol do 2º Ciclo (5º e 6.º
anos), sectores Feminino e Masculino.
A turma 6.º C participou ao longo do ano letivo 2018/ 2019 no projeto
eTwinning “Student Detectives II”. Neste projeto seis turmas de seis países,
trabalharam em pares diferentes a cada mês, tentando descobrir o país
mistério com quem mantiveram conferências online.
Depois de descoberto cada país, os alunos abriram as respetivas caixas
culturais, com elementos como a linguagem, o património, musica e dança,
hábitos alimentares, jogos tradicionais, entre outros, proporcionando uma
oportunidade para aprenderem ativamente a cultura de cada país. Os países
parceiros foram a Grécia, a Turquia, a Polónia, a Bélgica e a França.
Atividades coordenadas pelas professoras Isabel Martins e Ana Ribeiro.

Decorreu durante o dia 11 de junho, no Pavilhão da Escola Álvaro Velho, o
Torneio Inter turmas de Futsal – 2º Ciclo – 5º Ano. No sector Feminino, a
final foi disputada entre a equipa da turma A do 5º Ano X a equipa da turma
D do 5º Ano. Sagrou-se 1ª Classificada a equipa da turma A do 5º Ano. No
sector Masculino, a final foi disputada entre a equipa da turma C do 5º Ano
X a equipa da turma D do 5º Ano. Sagrou-se 1ª Classificada a equipa da turma
D do 5º Ano. Estiveram presentes no torneio um total de 100 alunos.
No Torneio Inter turmas de Voleibol – 2º Ciclo – 6º Ano. No sector Feminino,
a final foi disputada entre a equipa da turma B do 6º Ano X a equipa da
turma C do 6º Ano. Sagrou-se 1ª Classificada a equipa da turma C do 6º Ano.
No sector Masculino, a final foi disputada entre a equipa da turma F do 6º
Ano X a equipa da turma E do 6º Ano. Sagrou-se 1ª Classificada a equipa da
turma do F do 6º Ano. Estiveram presentes no torneio um total de 80 alunos.

GALA DE FINALISTA DE 9º ANO 18/19
Realizou-se no dia 29 de junho a Gala de Finalistas de 9º ano
2018-2019.
Tendo-se iniciadoàs 19 horas e terminando às 02:00h com a
entrega dos diplomas e faixas gentilmente ofereecidas pelas
Associação de Pais, a ser feita a partir das 23:00h, esta
cerimónia esteve aberta à presença dos familiares dos alunos.
Cada uma das turmas finalistas preparou um pequeno video que
simbolizasse os seus anos de passagem pelo Agrupamento. Foram
momentos de enorme emoção para todos.
Aproveitamos para desejar a todos os nossos alunos finalistas e
respetivas famílias votos de sucesso no caminho que irão
trilhar.

E a porta estará sempre aberta para nos visitarem! Felicidades.

III ARRAIAL DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS ÁLVARO VELHO
Assinalando o encerramento do ano letivo, dinamizado e organizado pela APEEAEAV [Associação de Pais e Encarregados
de Educação do Agrupamento de Escolas Álvaro Velho], realizou-se a 3ª Edição do Arraial do Agrupamento dirigido a
todos os alunos e encarregados de educação das quatros escolas.
É opinião geral que a cada ano que passa a APEEAEAV tem vindo a tornar cada vez mais bem sucedido e marcante esta
iniciativa que contou com a presença de centenas de alunos, famílias e parceiros da comunidade educativa.
Deixamos aqui expresso o nosso agradecimento e felicitações por mais uma iniciativa de sucesso. Já estamos à espera
da 4ª Edição!!

DIA DO AGRUPAMENTO - 14.JUNHO DE 2019

Um só dia. Três iniciativas. Mais de 2000 pessoas da nossa comunidade educativa envolvidas!!

Dia do Agrupamento, com o Álvaro-a-Pé a realizar-se no período da manhã para todos os alunos dos 5º aos 8º
anos de escolaridade com todos os professores envolvidos, no período da tarde o Dia da Família para todos os
nossos alunos do Pré-Escolar e 1º Ciclo com todos os professores e assistentes/ auxiliares envolvidos e
culminando no III Arraial do Agrupamento dinamizado pela nossa APEEAEAV.
Ao contrário do que é tido como norma, o real sucesso da nossa ação enquanto escola pública não deve ser só
medido em números. Os nossos maiores sucessos enquanto educadores são na sua maioria invisíveis na espuma dos
dias, sem impacto no imediato... na relação que estabelecemos com cada um dos nossos alunos, com colegas de
trabalho, com pais, com a comunidade educativa. O sucesso, dizíamos, normalmente não se deve medir em
números... mas permitam-nos que desta vez o façamos!
Ter, pela primeira vez, num só único dia cerca de 1500 alunos na escola sede, e em boa parte deles as
respetivas famílias, envolvidos em atividades desenhadas, construídas e pensadas para eles por quem, no final
de um longo ano letivo, já carrega aos ombros o cansaço natural de uma jornada sempre difícil.... deixa-nos
imensamente satisfeitos e profundamente gratos.
A vós.... a todos aqueles que coordenaram, organizaram e participaram no Alvaro-a-pé para o 2.º/ 3.º Ciclos,
na tarde da família dedicada aos nossos alunos do pré escolar e 1.º ciclo e ao Arraial no final do dia... um
profundo bem haja.

OUTRAS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE NO PORTAL DO AGRUPAMENTO
"O TEU FUTURO" - plataforma de orientação vocacional e profissional
Portugal 2055 - Uma BD sobre alterações climáticas em Portugal
Inquérito sobre os hábitos de leitura das famílias portuguesas
Assembleia da República - visita virtual
Code with Google - ensinar os alunos a programar
Retrato de Portugal PORDATA- 2019

E OUTRAS MAIS.... CONSULTE EM WWW.ALVAROVELHO.NET

