PRIMEIRA NEWSLETTER
Bem-vindos à segunda newsletter do Agrupamento de Escolas Álvaro Velho. Continuando o propósito da nossa primeira edição pretendemos
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. Obviamente que nela não estarão incluídas todas as iniciativas realizadas mas será
uma necessariamente reduzida amostra de tudo o que se fez ao longo do segundo 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.
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.

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 FELIZ PÁSCOA!!

MENSAGEM DO NOVO PRESIDENTE DO CONSELHO GERAL
Com a abertura, decorrer do processo e resultados finais da eleição dos novos representantes
do pessoal docente e não docente para o Conselho Geral do Agrupamento de Escolas Álvaro
Velho, foi realizada a primeira reunião com nova composição do orgão máximo deste
Agrupamento. Nessa sessão foi eleito o professor Rui Santos como Presidente do Conselho Geral
para o mandato 2018-2022. Abaixo apresenta-se a mensagem dirigida pelo novo Presidente:

Em nome do novo Conselho Geral que tomou posse no passado dia 5 de março, venho por este
meio, saudar toda a comunidade educativa do Agrupamento de Escolas de Álvaro Velho. Serve o
presente para agradecermos publicamente a dedicação, o esforço e a entrega de todos membros
do Conselho Geral cessante e ao mesmo tempo agradecer o voto de confiança e o apoio que nos
foram dados para levarmos a cabo mais um mandato deste órgão. Assim, colocamo-nos à vossa
disposição e serviço, assumindo, desde já, o compromisso de que tudo faremos para contribuir
para uma Escola Pública de qualidade. Apresentamos as competências deste órgão (que se
encontram, de acordo com a Lei, no Regulamento Interno do nosso Agrupamento) para que dele
possam recorrer sempre que acharem pertinente...A todos desejamos os maiores sucessos
profissionais e pessoais, o Presidente do Conselho Geral, Rui Santos

NOTA: Saiba mais sobre os outros orgãos de gestão do Agrupamento

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 aluno, 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. 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.

SHOP ALVARINHO - PROJETO LOJA SOCIAL - COLABORE

AJUDE AS BIBLIOTECAS ESCOLARES DO AGRUPAMENTO

Face ao atual contexto socioeconómico cujas consequências atingem as
famílias mais vulneráveis, a criação de uma Loja Social visa atenuar as

Ajude a reforçar o espólio das bibliotecas escolares do nosso Agrupamento.

dificuldades e necessidades imediatas dos agregados familiares através da
distribuição de bens de várias espécies. Pretende-se que esta seja um espaço

Em colaboração com a Associação de Pais [APEEAEAV] estamos a proceder à
recolha de livros de literatura infanto-juvenil, enciclopédias e outros

de partilha e solidariedade escolar. A Loja Social é um projeto que visa
potenciar a criação de respostas mais adequadas às necessidades sociais,

títulos de interesse educativo, lúdico e pedagógico.
Caso tenha em casa livros que se enquadrem nesta descrição, que já não

rentabilizando os recursos existentes tendo como principal finalidade
contribuir para a promoção e integração social do aluno e respetivo agregado

necessite deles e que estejam em boas condições, poderá enriquecer o leque
de escolha dos nossos alunos fazendo a oferta à Biblioteca Escolar.

familiar.

TEATRO | DEBATE - "NEM MUITA SAÚDE NEM DEMASIADO COMPLICADO"
No passado dia 10 de janeiro, em colaboração com o Instituto Português da Juventude e Desporto [IPDJ] no âmbito
do projeto "Cuida-te" em candidatura apresentada pelo nosso Projeto de Educação para a Saúde [PES] coordenado
pela professora Margarida Rosado, 4 turmas do 7º ano tiveram a oportunidade de assistir a uma peça de teatrodebate intitulada "Nem muito simples, nem demasiado complicado". Levado à cena pela associação de intervenção
social Usina, a peça é um espectáculo de Teatro-Debate constituído por um prólogo e cinco cenas com diferentes
problemáticas ao nível dos relacionamentos e da sexualidade.Fica aqui também o agradecimento do Agrupamento à
SFAL pela amabilidade e colaboração na cedência do espaço para a iniciativa.

LEVANTAMENTO FOTOGRÁFICO DO BARREIRO
Levantamento fotográfico do Barreiro e edição das respetivas fotos pelos alunos das turmas do 9.º B, D e
E, no âmbito da disciplina de Educação Visual, coordenadas pelo professor Luís Martins.

ENTREGA DOS PRÉMIOS "TOP LEITOR"
Foi levada a cabo a entrega dos prémios TOP LEITOR referente ao 1º período. Organizado pela Biblioteca
Escolar, esta iniciativa, visa reconhecer os alunos que mais frequentemente utilizam os serviços da
Biblioteca Escolar e os seus livros para ler, aproveitar e explorar. Com o objetivo de sensibilizar os
alunos para a importância da leitura de uma forma lúdica, com esta iniciativa foram entregues os
prémios referentes aos primeiros três classificados. Parabéns aos vencedores... parabéns aos leitores!

PROJETO EUROPEU ETWINNING - INGLÊS | 5º E 6 ANO
No final do 1º período e a propósito das comemorações da época natalícia, o grupo de inglês de 2º
ciclo dinamizou uma atividade no âmbito de um projecto eTwinning, sob o tema “Exchanging Cards for
Christmas”, no qual envolveu todas as turmas de 6º ano e duas de 5º. Esta atividade teve como
objetivo motivar os alunos para o uso do inglês em um ambiente autêntico, aumentar a sua confiança
na comunicação em inglês, obter conhecimentos sobre diferentes países, culturas e tradições e
motivar os discentes usando atividades criativas. Os alunos criaram os seus próprios cartões de
Natal de forma artesanal, nos quais escreveram mensagens em inglês e na sua língua materna. Os
postais foram posteriormente enviados por correio no início de dezembro, para escolas na Eslovénia,
Espanha, Grécia, Itália e Polónia. Na escola foram rececionados postais de Espanha, Grécia e
Polónia, estando os mesmos expostos no pavilhão polivalente.

CORTA-MATO CONCELHIO 2017/2018
No seguimento do sucesso do nosso corta-mato escolar realizado em novembro passado onde
estiveram envolvidos mais de 900 alunos dos 3º aos 9º anos, e reforçando a aposta deste
Agrupamento no valor educativo do desporto, realizou-se hoje, dia 30 de janeiro, a edição
17/18 do Corta-Mato do Desporto Escolar do Concelho do Barreiro, contando com participação
alargada dos nossos alunos atletas. Com a participação de alunos dos Agrupamentos de Escolas
do concelho, a prova foi disputada em 8 escalões etários. Os alunos em representação do
Agrupamento Álvaro Velho venceram 4 dos 8 prémios coletivos em disputa: Infantis B
Femininos; Infantis B Masculinos; Infantis A Masculinos e Iniciados Masculinos.
Para além destas meritórias classificações por equipas, os alunos do Agrupamento Álvaro
Velho alcançaram ainda 4 prémios individuais: 1º e 3º lugares em Infantis A Masculinos;
2º lugar em Infantis B Femininos e 3º lugar em Iniciados Masculinos.
No entanto, mais importante que os resultados obtidos sublinhamos a participação dos nossos
alunos atletas em mais um momento de salutar convívio sob a égide da prática desportiva. A
todos eles as nossas felicitações pelos resultados alcançados e pela participação em
representação do Agrupamento. Felicitações que se estendem ao grupo de docentes de Educação
Física e aos docentes de outras disciplinas que criaram as condições para que mais esta
iniciativa fosse bem sucedida.

CONHECIMENTOS BÁSICOS - PRIMEIROS SOCORROS
Os professores responsáveis pelo Projeto de
Educação para a Saúde (PES) e do Clube de
Proteção Cívil do Agrupamento de Escolas
Álvaro Velho, têm vindo a dinamizar ações
de sensibilização ao longo do primeiro
período e do segundo período, para os
alunos das turmas do 6.ºano, 9.ºano e
turmas do CEF, tendo como finalidade
adquirirem conhecimentos básicos
de
primeiros socorros/ suporte básico de vida
(SBV).

DESFILE DE CARNAVAL - 1º CICLO
No âmbito do plano plurianual de
atividades, os alunos do 1.º CEB do
AE Álvaro Velho participaram no
Desfile de Carnaval 2018, no dia 9 de
fevereiro, pelas ruas do Lavradio
numa iniciativa resultante do
trabalho colaborativo entre o
Agrupamento,
Câmara Municipal do
Barreiro e
União de Juntas de
Freguesia Barreiro / Lavradio. N a
preparação da atividade, desde já
agradecemos o excelente apoio
prestado pelo corpo docente e
discente envolvido na construção dos acessórios carnavalescos, assim como
das famílias, professores da EDUGEP e Associação de Pais - APEEAEAV.

+sobre DESFILE DE CARNAVAL 2018 - 1º CICLO
No passado dia 9 de fevereiro, os nossos alunos e alunas do 1º ao 4º ano das três escolas do
Agrupamento participaram no Desfile de Carnaval 2018. Sambando, cantando e alegrando quem
assistia, as nossas crianças calcorrearam algumas das principais artérias do Lavradio
pintando-as com os seus sorrisos e fazendo esquecer o frio e a chuva que ameaçava cair.
Sob o tema "Os Moinhos" cerca de 700 alunos do nosso Agrupamento participaram no desfile com
cada ano de escolaridade a representar um elo de ligação ao tema simbolizando o processo do
colher o cereal ao cozinhar o pão: 1º Ano [As Ceifeiras e Moleiros] 2º Ano [Os Cereais]
3º Ano [Os Moinhos] 4º Ano [Os Padeiros e Padeiras]
Numa iniciativa de trabalho articulado e colaborativo entre as escolas do Agrupamento e a
Câmara Municipal do Barreiro , a União de Freguesias do Barreiro e Lavradio, a Associação de
Pais e a Edugep, fica aqui o nosso agradecimento a estas entidades por todo o apoio prestado
na preparação e realização da atividade bem como às famílias dos nossos alunos que
colaboraram na construção das fatiotas, a todos o corpo docente envolvido e um especial
agradecimento aos nossos meninos da Unidade de Ensino Estruturado da Escola Nº 2 que
elaboraram o estandarte identificativo que abria as honras do desfile.
Para além do trabalho árduo que cada um dos docentes vai realizando diariamente em contexto
letivo ou extra-curricularmente, estes momentos assumem também papel determinante no
enriquecimento do percurso escolar dos noss@s alun@s e na consolidação de uma ideia de Escola que ultrapasse as paredes da sala de aula.

VAMOS CONHECER UM ESCRITOR - "UM VERDADEIRO CORAÇÃO"
No passado dia 29 de janeiro, a convite da turma E do sexto ano recebemos na sede do nosso Agrupamento a
visita do escritor João Pedro Condesso, autor do livro “Um Verdadeiro Coração”, obra lida e analisada nas
aulas de Educação para a Cidadania, no âmbito do tema “Os preconceitos e estereótipos” e inserida no
Plano Anual de Atividades “Juntos Construímos o Futuro”.
Este livro ensina-nos que o que é “feio” vale mais do que é “belo” e que a essência é bem mais importante
que a aparência! Foi um momento de partilha e que tocou o coração de todos os presentes. Os alunos
realizaram alguns trabalhos que foram oferecidos ao escritor, tendo este publicado fotos dos mesmos na
sua página de autor no facebook.

II BAILE DE CARNAVAL DO AEAV
Realizou-se no dia 9 de fevereiro, o II Baile de Carnaval do AEAV. Graças mais uma vez à
excelente capacidade de iniciativa, mobilização e organização da Associação de Pais do
Agrupamento [APEEAEV] proporcionaram-se algumas horas de convívio e alegria aos alunos e famílias
das nossas quatro escolas.
Sambando, dançando, cantando ou simplesmente conversando foram seguramente horas bem passadas...
inclusive com direito a concurso de máscaras em diversos escalões (parabéns aos vencedores).
Contando com a presença de centenas de pessoas, esta iniciativa envolvendo alunos, pais,
professores e pessoal auxiliar permitiu mais uma vez um momento de reforço da cultura de
Agrupamento e de pertença à Comunidade Educativa.
Ficam aqui expressos os nossos agradecimentos à APEEAEAV e a todos os encarregados de educação
que durante semanas foram preparando este evento e que, sacrificando o seu tempo familiar em prol
da comunidade educativa, tudo fizeram para que tivéssemos mais uma bem sucedida iniciativa.
Agradecimento extensivo ao pessoal docente e não docente pela sua valiosa colaboração e ajuda.

CONTOS E LIVROS - PRÉ-ESCOLAR
No dia 1 de fevereiro, as nossas
crianças de cinco turmas do PréEscolar receberam a visita da
escritora Manuela Ribeiro numa manhã
bem passada de alegria e histórias
sobre questões de igualdade,
importância de uma alimentação
saudável e o prazer da leitura.

LIBERTA O LEITOR QUE HÁ EM TI
No âmbito da semana da leitura, com o tema
“ Liberta o leitor que há em ti”, a equipa
da Biblioteca Escolar dinamizou, pelo
quinto ano consecutivo, o concurso de
leitura. Tendo decorrido de 26 de fevereiro
a 15 de março na Biblioteca Escolar da
escola sede, foi dirigido aos alunos do 2.º
ciclo. Esta atividade teve como finalidade
que os alunos partilhassem em turma/ grupo
o gosto pela leitura como forma de prazer,
promovendo momentos agradáveis que os
transportem ao mundo mágico dos contos e
das histórias e como complemento das
aprendizagens e lhes proporcionem os
superpoderes da leitura.

ORELHAS DE BORBOLETA NO PRÉ-ESCOLAR

Para celebrar o mês dos afetos, a professora Carla Cruz [Inglês - 2ª Ciclo],
com o apoio dos professores bibliotecários, levaram a história “Orelhas de
Borboleta” aos alunos das três salas do pré-escolar da Escola EB JI/ 1.º
Ciclo N.º1 do Lavradio. Contada e representada de forma cativante pela
professora Carla Cruz, prendeu a atenção dos mais pequenos que participaram
com muito entusiasmo.
«- A Mara é orelhuda! - Mãe, tu achas que eu sou orelhuda? - Não, filha.
Tens é orelhas de borboleta. - E como são as orelhas de borboleta? - São
orelhas que revoluteiam na cabeça e pintam as coisas feias de mil cores.»
Colocaram-se questões como ter as orelhas grandes, o cabelo rebelde, ser
alto ou baixo, magro ou rechonchudo... até a mais insignificante
característica que pode ser motivo de troça entre as crianças. A história
transmite várias mensagens, nomeadamente a importância de saber converter em
positivo aquilo que para outros é motivo de gozo, valorizando as
características que nos diferenciam dos outros e que nos distinguem como
seres especiais e únicos, bem como o papel da família na formação dos mais
novos.

PROJETO SOLIDÁRIO - UMA ÁRVORE PELA FLORESTA

A Chama da Solidariedade no Distrito de Setúbal é uma iniciativa conjunta da
UNIÃO DISTRITAL DAS INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE
SETÚBAL, CONFEDERAÇÃO NACIONAL DAS INSTITUIÇÕES DE SOLIDARIEDADE e dos
MUNICÍPIOS e tem como objetivo juntar a comunidade à volta do conceito de
Solidariedade, através da dinamização um conjunto de iniciativas culturais,
desportivas e outras, para todas as idades, em cada concelho do Distrito.
Neste sentido, foi realizado o convite à comunidade escolar da EB1/JI
Lavradio n.º2 para participar nesta iniciativa realizada no dia 6 de
fevereiro no Largo em frente à escola.
Na cerimónia de receção, atuaram a UTIB e alunos da EB nº 2 do Lavradio,
numa mostra de dança contemporânea, o Grupo Folclórico da Cercimb, o Grupo
Mioritá da Associação Moldava e o Grupo Coral Feminino Cantares do Chamarra,
do Torrão.

IDA AO TEATRO - TURMAS DO 9.º ANO - "AUTO DA BARCA DO INFERNO"

O dia 16 de fevereiro, foi dia dedicado ao Teatro (e não só) para todas as nossas turmas de
9º Ano. Organizado e dinamizado pelo Departamento de Línguas - sob a coordenação dos docentes
de Português de 3º Ciclo e com a colaboração de 13 docentes, os nossos alunos de 9º ano
tiveram a oportunidade de assistir à peça "Auto da Barca do Inferno" levada à cena pelo Grupo
de Teatro "O Sonho", num espetáculo burlesco onde a junção das artes circenses, da dança,
canto e interpretação, são o segredo do seu êxito.
A encenação criou um espetáculo divertido e apelativo, sendo um dos momentos altos a
interatividade com os nossos alunos, o que provocou grande entusiasmo na assistência.
Adicionalmente os nossos alunos desenvolveram também um projeto de trabalho subordinado às
artes visuais sob o tema "A Arte, a Natureza e o Homem", onde, formando grupos, através de
fotografia e/ ou desenho se reportaram a um dos vários locais de interesse visitados em Lisboa, do ponto de vista artístico, ambiental
ou social. Esse projeto de trabalho será elaborado em âmbito transdisciplinar, com as melhores fotografias/ desenhos a serem
oportunamente expostos para toda a comunidade educativa.

COMEMORAÇÃO - DIA DOS AFETOS
Com o intuito de comemorarmos o Dia dos
Afetos [7 de fevereiro] em todo o nosso
Agrupamento, dando assim continuidade a
uma aposta em ambientes de trabalhos e
aprendizagem saudáveis, afectuosos e
significativos, a Equipa do PES, para
além de outras iniciativas que
decorreram nesse dia nas nossas quatro
escolas, propôs que este dia fosse
comemorado com uma atividade simbólica e
em simultâneo por todas as turmas do
Pre-Escolar ao 9º ano. Assim sendo
durante uma das aulas realiou-se a
iniciativa "Traz um docinho em troca de

AFETOS NO AEAV
Porque o afeto está sempre presente
na educação...Um brinde a todos os
professores do Agrupamento que
partilharam connosco em simultâneo
e nas quatro escolas - via skypeum momento simbólico no âmbito do
Projeto de Educação para a Saúde. A
semana continuou com os
nossos alunos a participarem em
diversas atividades organizadas nas
quatros escolas.

um miminho". Nesta iniciativa os alunos
trouxeram um docinho (rebuçado, bolacha,
goma,etc) para ofertarem a um colega da
turma e em troca receberem um sentido e
significativo afeto através de um
abraço.

OS BOMBEIROS NAS NOSSAS ESCOLAS DE 1º CICLO
Graças a mais uma iniciativa da Associação de Pais do Agrupamento, mantendo a sua aposta na
realização de ações de sensibilização dirigidas aos nossos alunos permitindo abordar temas de
interesse geral em complemente ao conhecimentos adquiridos em tempo letivo, foi levada a cabo uma
iniciativa que, por agora, beneficiou as nossas turmas do pré escolar aos 4º anos da Escola N1.
Em colaboração com o Regimento de Sapadores Bombeiros (RSBL) - Câmara Municipal de Lisboa, os
nossos alunos puderam assistir a uma ação sobre Suporte Básico de Vida, possibilitando assim uma
primeira abordagem das crianças aos primeiros socorros. Com a ajuda do seu peluche/boneco
preferido os alunos puderam reproduzir os ensinamentos transmitidos anteriormente e assim
começarem a preparar-se para qualquer eventualidade.
O nosso agradecimento à Associação de Pais e ao Bombeiro Sapador que de forma graciosa e
extremamente prestável possibilitaram a realização desta iniciativa.

COLÓQUIO - COMPORTAMENTO SÍSMICO

Assinalando-se a 1 de março o Dia Internacional da Proteção Civil,
instituído a nível mundial pela Organização Internacional de Proteção Civil
(OIPC) a Escola Básica 2,3 C Álvaro Velho, sob a coordenação do seu Clube de
Proteção Civil e do seu responsável professor José do Ó, juntou-se a esta
efeméride através da realização do Colóquio “Comportamento Sísmico de
Edifícios e Crise Sísmica de Itália”, realizado a 28 de fevereiro, com a
colaboração da Engª Cristina Oliveira, da Escola Superior de Tecnologia do
Barreiro – IPS e do Serviço Municipal da Proteção Civil do Barreiro – CMB.
Dado os acontecimentos mais recentes registados em território nacional,
sublinha-se a pertinência do tema em apreço no Colóquio.

ECO-ESCOLAS - HORTA ESCOLAR NA EB1/JI Nº2

Decorreu no passado dia 26 de fevereiro mais uma atividade inserida no Plano
Anual e no âmbito do projeto Eco-Escolas. Os alunos da nossa escola EB1/JI
Nº2 cultivaram plantas, legumes e ervas aromáticas. Aguardemos com paciência
que a natureza (com ajuda da amiga Primavera) faça o seu trabalho e,
seguramente, daqui a uns tempos teremos o resultado do trabalho dos nossos
alunos numa bonita horta escolar.

CAMPEONATO INTERTURMAS - CÁLCULO MENTAL - JOGO DO 24
No âmbito do Plano Plurianual de Atividades do Departamento de Matemática, decorreu no passado
dia 21 de fevereiro, pelas 15:00, na Escola Básica 2.º e 3.º Ciclos de Álvaro Velho, mais um
Campeonato Interturmas de Cálculo Mental Jogo do 24 (Fase Escolar), destinado aos alunos do 2.º
Ciclo.
Este campeonato teve como propósito fomentar o gosto pela aprendizagem da Matemática; contribuir
para a aquisição, consolidação e ampliação de competências e conhecimentos; fomentar o interesse
pela prática do cálculo mental; desenvolver destrezas numéricas e de cálculo; detetar e divulgar
o talento na área do cálculo mental e, ainda, reforçar a componente lúdica no processo de ensino
e aprendizagem.
A equipa organizadora da competição, manifestou o seu agrado e satisfação relativamente ao
entusiasmo e desempenho demonstrado pelos alunos participantes. 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.

PRÉ-ESCOLAR VISITA SEDE PARA AULA DE CULINÁRIA
Porque as experiências entre os nossos
alunos constituem excelentes momentos de
aprendizagem, a Sala Vermelha do Jardim
de Infância dos Fidalguinhos aceitou o
convite dos alunos envolvidos no Clube
da Culinária, com a orientação da Chef/
Prof Alexandra Nunes e eis a confeção!

DIA MUNDIAL DA POESIA - EXPOSIÇÃO ITENERANTE
Este ano a comemoração do Dia
Mundial da Poesia do nosso
concelho foi subordinado ao
tema “Os Nossos Moinhos”. Os
alunos do 1º ciclo das
Escolas Lavradio n1, n2 e
Fidalguinhos aceitaram o
desafio e cada turma
construíu uma página para
integrar o livro coletivo
de uma obra supreendente
d o n o s s o c o n c e l h o.
A
exposição da Poesia Itinerante
poderá ser visitada no
Academia Musical dos Amigos
das Crianças (AMAC), de 21 de
março a 8 de abril. Divirtam-se...com criatividade conseguida!

CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS NO 1º CICLO - DIA DO PAI
Inserido nas atividades do Clube da
Ciência sob coordenação da
Professora Maria do Céu Robalo, em
mais uma iniciativa de articulação
entre escolas do Agrupamento,
alunos da escola sede deslocaram-se
à nossa EB1/ JI Nº1 para trabalho
colaborativo com as turmas de 4º
ano. Num trabalho onde se pretende
promover a autonomia e o saber
fazer, os alunos do Clube
auxiliaram as crianças do 4º ano a
preparar uma pequena lembrança para
o Dia do Pai através da produção de
sabonetes de glicerina perfumados.
Teremos seguramente pais felizes no
seu dia...

7ª EDIÇÃO DO JORNAL ESCOLAR - "NOTÍCIAS DA 1"
Porque o caminho se faz
caminhando, a EB1/JI Lavradio
n.º1 divulga a sua 7.º edição do
Jornal Escolar. As verbas
recebidas serão totalmente
direcionadas para as atividades
alusivas ao Dia Da Criança.
Aproveitamos para agradecer,
desde já, à estreita colaboração
que as famílias têm demonstrado
nesta nossa iniciativa conjunta
com a APEEAEAV. O Corpo Docente
da EB1/JI Lavradio n.º 1

CLUBE DA CULINÁRIA - ESPECIAL
"Somos o que fazemos, mas somos principalmente o que fazemos para mudar o
que somos".
Uma escola Inclusiva constrói-se. E o nosso agrupamento trabalha no sentido de cada
vez mais ser uma escola para todos. E nós tentamos não nos cingir a dizer que o somos,
tentamos construímo-la promovendo o desenvolvimento de projetos Educativos e
Curriculares baseados na inclusão, na equidade e na convivência democrática,
envolvendo os professores, os alunos, as famílias e a comunidade social em que a
escola se insere.
Valorizamos os nossos alunos com necessidades educativas especiais pelas suas
habilidades e não pelas suas limitações, argumentando-se que os nossos jovens como
qualquer outro jovem, deve ser visto como ser ativo, capaz de cuidar das suas
necessidades pessoais e colaborar nas mais diversas atividades da comunidade.
Um bom exemplo de tudo que dizemos é o que fazemos/ realizamos com o “Clube da
Culinária Especial”, demonstrando à comunidade escolar as mais diversas habilidades
dos nossos jovens, roubando assim, sorrisos, alegrias, bem-estar, de todos aqueles que
lhe pertencem e de todos que por lá passam. Testemunhas são o Pré-Escolar das três
escolas EB/ JI do nosso Agrupamento, onde os “chefes” do clube ensinaram e proporcionaram momentos de ampla partilha de
conhecimentos e sentimentos felizes…

AGRUPAMENTO AEAV PARTICIPA NO ICILS 2018
O nosso Agrupamento foi selecionado para participar no estudo internacional
International Computer and Information Literacy Study (ICILS) 2018.
Em representação da nossa Escola participaram um conjunto de alunos do 8º ano tendo
realizado a prova de literacia digital no dia 7 de março. A todos eles o nosso
agradecimento.
O ICILS 2018 avalia as competências e os conhecimentos dos alunos no âmbito da
literacia em tecnologias da informação e comunicação. A participação dos alunos
consistiu em realizar um conjunto de tarefas em computador que implicam a utilização
desses conhecimentos e competências. Responderam também a um questionário sobre o seu
contexto escolar, as tecnologias de informação e comunicação e sobre a sua utilização
no dia a dia. Este estudo é da responsabilidade Ministério da Educação através do
IAVE, I. P., não tendo qualquer efeito nas classificações escolares internas ou
externas dos alunos. Para mais informação sobre o ICILS 2018, poderá consultar a
página web do Centro Nacional – IAVE, I.P. o u a
internacional que promove o estudo).

DIA ESCOLAR DA NÃO VIOLÊNCIA E DA PAZ

No 30 de janeiro assinalou-se o Dia Internacional da Não Violência e da Paz
nas Escolas. O dia foi instituído com o objetivo de alertar alunos, pais,
professores e toda a sociedade para valores como o respeito, a cooperação, a
solidariedade, a não violência e a paz.
Consulte as diversas iniciativas que foram levadas a cabo nas
nossas quatros escolas no âmbito da sua comemoração.

página web da IEA (consórcio

SUSTENTABILIDADE EM FAMÍLIA

No dia 9 de março na Escola Álvaro Velho realizou-se o evento:
"Sustentabilidade em família-II encontro", organizado pelo clube "Ecoamigos
da Natureza" e "Clube da Ciência", que juntou alunos e familias. O evento
contou com a parceria de associações exteriores à Escola -pela ASPEA, Laura
González; pelo Centro de Saúde do Barreiro, Técnica de Saúde Ambiental
Margarida Narciso, e, pela empresa Taste of the sea, produção de salicórnia.

CONCURSO DE LEITURA - 1ª FASE

CRUCIVERBALISTA NAS TURMAS DE 4º 5º E 6º ANOS

Sob a coordenação da professora Margarida Encarnação [Biblioteca Escolar] os
alunos das turmas do 5.° e do 6.° ano de escolaridade concluíram na sextafeira, dia 16 de março, a primeira fase do concurso de leitura. O melhor
leitor de cada turma irá participar no inter-turmas de leitura a decorrer no

Em iniciativa organizada pela Biblioteca Escolar do Agrupamento, ao longo
dos meses de fevereiro e março tivemos o prazer de receber em todas as
turmas de 4º ano das nossas três escolas EB1/JI e nalgumas turmas de 5º e 6º
anos a visita do cruciverbalista Paulo Freixinho. As docentes em articulação

3.° período. Parabéns a todos os alunos: aos que leram e aos que ouviram,
numa demonstração de que a leitura mobiliza conhecimentos, melhora o
vocabulário e une as pessoas.

com a Biblioteca Escolar e o cruciverbalista, definiram o tema: Astros no
âmbito da disciplina de Estudo do Meio. Assim foram exploradas várias
quadras, algumas delas incluídas no seu livro "Sabes mais do que os teus
pais". Os alunos durante a atividade elaboraram palavras cruzadas que serão
disponibilizadas no sítio do autor.

ENCONTROS COM ESCRITORES NA BIBLIOTECA ESCOLAR
Integrada nas atividades de comemoração dos ”Meses da leitura” dinamizadas pela Biblioteca
Escolar, contamos no dia 5 de março com a presença de Rute Pio Lopes, autora do livro de poesia
“Sintonias”. A escritora apresentou a sua experiência pelo mundo da escrita aos alunos das turmas
do 7.ºD, 7.ºH, 8.ºE e 9.ºC e da forma peculiar de contar histórias sob a forma de poemas, reflexo
da cumplicidade entre a fotografia/ imagem e as palavras rimadas, num constante jogo de letras e
de cores.
No dia 12 de março, Leandro Peleja, ex-aluno da nossa escola, onde efetuou o 2.º e 3.º ciclo
de escolaridade apresentou as suas duas obras: “A saudade tem um nome” e “100 sentimentos”. Sendo
conhecido pelo “menino das composições”, tinha sempre a melhor composição da turma.
Partilhou com os alunos das turmas do 8.ºD, 9.ºD e 9.ºE o seu percurso de vida e a sua paixão
pela escrita, convidando os presentes a viajar pelo mundo dos sentimentos e a lutar pela
concretização dos seus sonhos.

FUTURÁLIA- VISITA TURMAS 9º ANO - OFERTA EDUCATIVA, FORMAÇÃO E EMPREGABILIDADE

No âmbito das atividades do programa de Orientação Vocacional, dinamizadas pelo Serviço de Psicologia, realizou-se no dia 16 de março
uma visita à FUTURÁLIA- Oferta Educativa, Formação e Empregabilidade - na FIL (Feira Internacional de Lisboa), que envolveu todas as
turmas do 9º ano. Esta visita teve como principal objetivo incentivar os jovens a refletir sobre o seu Projeto de Vida, reforçando as
decisões acerca do seu futuro pessoal e profissional. A visita permitiu o acesso a vários expositores, sobre áreas e níveis de
qualificação, como cursos cientifico humanísticos, cursos de formação profissional, ensino superior, pós graduações, etc. Agradecemos a
todos os alunos e professores que participaram na visita. Seguramente um momento que permitiu uma relação de maior proximidade entre
todos! A Psicóloga Ana Raínho

ENCONTRO DIOCESANO DE ALUNOS EMRC 2º E 3º CICLOS
No dia 19 de Março realizou-se o "Encontro Diocesano de Alunos de EMRC do 2 ° e 3°ciclos - VIVE
A EMRC". Uma atividade do Secretariado Diocesano do Ensino da Igreja nas Escolas (SDEIE), que
não foi realizada no Parque do Serrado, como inicialmente prevista, devido às condições
climatéricas, mas mesmo decorrendo no Pavilhão da Torre da Marinha. Contou com o divertimento,
animação e participação dos alunos do Álvaro Velho, bem como de várias escolas da zona de
Setúbal! Atuou ainda a cantora Apryl para alegria geral.
Um agradecimento aos alunos da Escola Álvaro Velho que muito bem nos representaram! Tendo sido
cooperantes e cumpridores das regras estabelecidas. Obrigada aos meus alunos que desfrutaram
deste dia e fizeram valer a pena todo o trabalho que esteve implícito na dinamização desta
atividade. E também aos pais que acolheram esta atividade. Obrigada também às professoras que
me apoiaram neste dia: Cláudia Martins, Susana Rita Barroso e Paula Cereja!
A Docente de EMRC Cristina Marques

ÁLVARO VELHO NA FASE REGIONAL MEGA SPRINTER - DESPORTO ESCOLAR
Após dois adiamentos devido às condições climatérias, realizou-se no passado dia 16 de
Março a Fase Regional do Mega-Sprinter - Desporto Escolar contando com a participação de
todas as escolas/ agrupamentos da Península de Setúbal e visando o apuramento dos alunosatletas para a Fase Final que irá decorrer em Lisboa nos dias 23 e 24 de março.
Contando com a participação de algumas dezenas de alunos do nosso Agrupamento, desde já
congratulamos os alunos-atletas pela sua prestação. D e f e n d e n d o a i d e i a d e q u e o
desporto deverá fazer parte do processo educativo dos nossos alunos e na
promoção de estilos de vida saudáveis, sublinhamos a importância da
participação de todos os nossos alunos. Ainda assim gostaríamos de assinalar que os
nossos alunos-atletas obtiveram 3 títulos de Campeão Regional: Infantil A Feminino e
Infantil B Feminino(Bicampeã Regional) em Megasprint 40m e Infantil A Masculino em
MegaKm. Adicionalmente obtivemos também um 3º lugar Regional em Megasprint 40m Infantil B
Masculino. A todos os alunos, docentes de Educação Física, assistentes operacionais e
docentes pela sua colaboração aqui ficam os nossos agradecimentos.

PROJETO SEMEAR O FUTURO

No âmbito do projecto Eco Escolas foram realizadas diversas actividades no
nosso Agrupamento de Escolas Álvaro Velho, no dia 21 de Março de 2018, a
fim de assinalarmos a comemoração do dia “Internacional da Floresta e da
Árvore”. Estas actividades decorreram em parceria com o Clube Ecoamigos da
Natureza e com a União de Freguesias Barreiro e Lavradio.

CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS NO 1º CICLO

No passado dia 15 de março, tivemos o Clube das Ciências na nossa escola. Os
alunos do 3.º ciclo vieram à EB1 /JI Lavradio n.º 2 partilhar saberes e
desenvolver uma atividade fantástica - fazer sabonetes para oferecer ao pai
no Dia do pai. Foi mais um momento de trabalho colaborativo entre docentes
de 1.º e 3.º ciclos, que os alunos adoraram! Agora resta-nos aguardar com
ansiedade o próximo encontro!

INICIATIVA APEEAEAV - LANCHES SAUDÁVEIS

Numa iniciativa promovida e organizada pela Associação de Pais APEEAEAV em
articulação com uma farmácia da comunidade, no passado dia 19 de Março, foi
a vez da Escola EB1/JI receber dicas para "lanches saudáveis"... Agradecemos
a disponibilidade de ambos em trazer temas tão importantes e atuais aos
alunos da nossa escola! FONTE: APEEAEAV

SAINT PATRICK'S DAY

As turmas 7ºA e 7ªD elaboraram Marcadores de Livros alusivos ao Saint
Patrick, dia celebrado a 17 de março e comemorado na Irlanda e em países com
descendentes irlandeses. A cor predominante é verde, por isso a maior parte
dos marcadores são desta cor. A exposição esteve patente na vitrina do Bloco
3, na última semana de aulas.

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DAS ESCOLAS - RESULTADOS DA VOTAÇÃO

O Orçamento Participativo das Escolas é um processo democrático, com várias etapas, que
garante aos nossos alunos de 3º Ciclo a possibilidade de participarem, de acordo com as
suas ideias, preferências e vontades, no desenvolvimento de um projeto que contribua para
a melhoria da sua escola. O Orçamento Participativo das Escolas (OPEscolas) pretende
fomentar o espírito de participação e de cidadania e valorizar a opinião dos estudantes
em decisões que os afetam diretamente. Nas aulas de Educação para a Cidadania foi
apresentado aos alunos todo o processo que deveria ser seguido e que resultaria na
apresentação de propostas que visassem a melhoria do espaço escolar para os alunos da
escola sede do AEAV.
No último dia de aulas do 2º período, 23 de março, antecipando as comemorações do Dia
Nacional do Estudante foi concluído o processo do Orçamento Participativo com a colocação
a sufrágio das duas propostas selecionadas para a fase de votação. O processo de votação foi realizado com recurso a plataforma
digital, tendo votado cerca de 88% do total de alunos de 3º Ciclo, correspondendo a 504 votos distribuídos por: 282 votos
na Proposta B (56%) 222 votos na Proposta A (44%) Assim sendo a proposta que irá ser concretizada será a melhoria do
espaço polivalente para alunos, com aumento do número de mesas e cadeiras, a colocação de baias para ajudar na
organização da fila para o refeitório e criação de um espaço de lazer/convívio.

EMRC - EXPOSIÇÃO DA PÁSCOA

TORNEIO INTER TURMAS - 5º 8º 7º 8º E 9º ANOS

No âmbito da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica os alunos
elaboraram no final do 2° período trabalhos alusivos à Páscoa. Estes
trabalhos estiveram expostos nas escolas do 1°ciclo do Agrupamento, bem como
na Escola sede! A professora da disciplina agradece a colaboração e empenho
dos alunos nesta atividade. No 1°ciclo foram construidos pintainhos, o que
foi um desafio para todos!

Decorreram na última semana de aulas do 2.º Período, com a participação de
todas as turmas da Escola Sede, os habituais Torneios Inter Turmas.
Com a emoção a correr nos campos de jogo e nas galerias sempre repletas de
espectadores de toda a comunidade escolar, destacamos aqui os finalistas de
c a d a a n o e g é n e r o , b e m c o m o o r e s u l t a d o d e c a d a f i n a l. T o d o s o s
participantes estão de parabéns pelo seu empenho e desempenho.
No final do 3.º Período haverá lugar para desforras e tira-teimas.

ÁLVARO VELHO NA FASE FINAL DO CAMPEONATO NACIONAL DE JOGOS MATEMÁTICOS
Desenvolvida em parceria com a

Associação Ludus, a

Associação de Professores de

Matemática, a Sociedade Portuguesa de Matemática e com o apoio do Museu de Ciência da
Universidade de Lisboa e do Programa Ciência Viva, decorreu na passada 6.ª feira, dia 16
de março, a 1 4 . ª e d i ç ã o d o C a m p e o n a t o N a c i o n a l d e J o g o s M a t e m á t i c o s 2 0 1 8 ,
considerado o maior evento nacional na educação matemática, que teve lugar no Externato
de Penafirme, em Torres Vedras.
Esta competição reuniu 1 9 5 1 a l u n o s d e 4 3 5 e s c o l a s d e t o d o o p a í s, tendo sido
disputada em quatro categorias correspondentes aos três ciclos do ensino básico e ao
ensino secundário. Após a realização do Campeonato Interturmas – Fase Escolar, sagraramse quatro campeões (um por jogo e por nível de ensino) que marcaram presença nesta
competição, em representação da Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos de Álvaro Velho, tendo
os nossos alunos obtido, no torneio em que participaram, as seguintes
classificações: 4.º lugar, no jogo Gatos & Cães (2.ª categoria); 8.º lugar, no jogo
Rastros (2.ª categoria) ; 11.º lugar, no jogo Avanço (3.ª categoria); 12.º lugar, no jogo
Produto(3.ª categoria). A Direção e o Departamento de Matemática do Agrupamento de Escolas Álvaro Velho congratula todos os alunos
envolvidos pela sua prestação no campeonato sublinhado que, mais importante do que vencer, é participar.

ÁLVARO VELHO NA FINAL NACIONAL DO MEGA SPRINTER 2018 - DESPORTO ESCOLAR
O Mega Sprinter de 2018 decorreu no Estádio Universitário, em Lisboa, nos dias 23 e 24 de
março. A 14.ª edição da prova juntou cerca de mil atletas de todo o território nacional,
incluindo a Região Autónoma dos Açores.
Desde o início desta competição, em todas as fases que levaram ao apuramento (escolas,
regional e nacional), participaram mais de 17 mil alunos e cerca de 800 escolas. O Mega
Sprinter 2018 - que se inicia esta sexta-feira pelas 17h00 - inclui provas de Sprint,
Salto em Comprimento, Lançamento de Peso e Lançamento Adaptado. A prova é organizada pela
divisão de Desporto Escolar da Direção-Geral da Educação e pela Direção-Geral dos
Estabelecimentos Escolares, em parceria com a Federação Portuguesa de Atletismo.
Após apuramento de três dos nossos alunos-atletas na fase final regional, estes participaram com enorme mérito na Final Nacional tendo
obtido resultados valorosos.
Na modalidade Mega 40m, na categoria Infantil B Fem., a aluna JP (Bicampeã Regional e Campeã Nacional 2017) por pouco não obteve
presença na Final ao registar o tempo de 6,14s tendo ficando a um centésimo de se apurar para a final. A aluna LV, na categoria
Infantil A Fem., alcançou o 4º lugar na final tendo ficado a um centésimo do pódio com a marca de 6,38s. E finalmente o nosso alunoatleta DS, na modalidade Megakm na categoria Infantis A Masc., sagrou-se Campeão Nacional com a marca de 3:19.81.
Aos três e aos respetivos EE que os acompanharam as nossas felicitações!

ÁLVARO VELHO NA FASE FINAL DAS OLIMPÍADAS DA MATEMÁTICA
Pela primeira vez o Agrupamento terá representação na Final Nacional das XXXVI Olimpíadas
Portuguesas de Matemática, organizadas pela Sociedade Portuguesa de Matemática.
Assim sendo informa-se que foi apurada uma aluna do 7.º ano para a Final Nacional das
XXXVI Olimpíadas Portuguesas de Matemática, na categoria Júnior, a decorrer entre os dias
22 a 25 de março de 2018, no Agrupamento de Escolas de Mirandela, Mirandela.
Aqui ficam as nossas felicitações à aluna e votos de sucesso.

COMPETIÇÃO "VENTOS DE POUPANÇA" - AEAV NO 7º LUGAR NACIONAL 1ª FASE
A Competição “Ventos de Poupança 2” é uma iniciativa da Agência Regional de Energia e
Ambiente do Oeste (OESTESUSTENTÁVEL), entidade promotora, e de diversos parceiros… entre
eles a Agência Regional de Energia do Barreiro, Moita e Montijo (S.ENERGIA), no âmbito do
Plano de Promoção da Eficiência no Consumo de Energia Elétrica (PPEC 2017-2018),
promovido pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE). Este projeto assume
especial relevância no âmbito da sensibilização, formação, educação e incentivo para que
os jovens exerçam a sua capacidade de mobilização, enquanto agentes centrais da mudança
junto das comunidades escolares, em torno das boas práticas no consumo de energia, em
temáticas como a eficiência energética, energias renováveis, alterações climáticas e o
desenvolvimento sustentável considerando o seu desempenho energético um potencial fator
de diferenciação e de valorização social. Tendo o nosso Agrupamento participado na
Competição, sob a coordenação da professora Helena Pires e do seu Clube “Ecoamigos da
Natureza”, é com enorme agrado que fomos informados que o nosso Agrupamento alcançou o 7º
lugar nacional na 1ª Fase da competição, tendo conquistado um kit de monitorização de energia elétrica. Iremos agora aguardar o início
da 2ª fase da competição para continuarmos a promover os valores do desenvolvimento sustentável e da poupança energética.

OPEN DAY NA ESCOLA SUPERIOR DE TECNOLOGIA DO BARREIRO
Por solicitação do nosso parceiro

EST BARREIRO-IPS divulgamos a informação infra

destinada a alunos de 9º ano e respetivas famílias bem como professores. Estamos a
dirigir este evento a alunos do 9º ao 12º ano, interessados nas nossas áreas de formação,
mas também aos seus pais, outros familiares e professores. Será possível conhecerem
melhor as nossas instalações, realizar atividades nos nossos laboratórios e poderem
conversar com os coordenadores de curso para esclarecer todas as dúvidas que tenham.
PROGRAMA | 14 ABRIL 2018 Escola Superior de Tecnologia do Barreiro
9h30 | Sessão de acolhimento (estudantes, pais e acompanhantes)
10h00 | Visita à escola (estudantes, pais e acompanhantes)
10h30-12h30 | Circuitos de atividades (para estudantes) Bioinformática Biotecnologia
Engenharia Civil Tecnologias do Petróleo
Das 11h00 às 12h30 realiza-se ainda o Workshop "Azeite: qualidade, nutrição e saúde", com
sessão prática de análise sensorial de azeites (para pais e acompanhantes).
Nota: também é possível a participação apenas neste workshop, para quem não pretenda participar nas restantes atividade

ÚLTIMO DIA DO 2º PERÍODO NO AEAV
Assinalando o final de mais um período letivo de esforço e empenho dos nossos alunos,
foram levadas a cabo diversas atividades e iniciativas nas quatro escolas do AEAV.
Nas escolas EB1/JI foram desenvolvidas atividades sob o lema "A Páscoa é tua!". Nas
três escolas todas as turmas desde o pré-escolar ao 4º ano puderam participar em ateliers
de trabalho sob a supervisão e acompanhamento das professoras titulares de turma,
assistentes operacionais e professores da Edugep (a quem desde já agradecemos). Os
ateliers desenvolveram-se no âmbito da Expressão Artística, Expressão Fisico-motora,
Expressão Musical e Dramática, Inglês, Yoga e Ciências Experimentais. Foi uma diversão e
também momentos de aprendizagem.
Na escola EB 2,3 foram levadas a cabo também diversas iniciativas, desde o Torneio
Desportivo Interturmas em diversas modalidades, a realização de um Flashmob no
polivalente organizado pelo grupo disciplinar de Francês, a votação em plataforma digital
para o Orçamento Participativo (cujos resultados foram anunciados no próprio dia), atividades lúdicas organizadas pelo Departamento de
Matemática e a atuação musical com um set Afrobeat de DJ Silon (nosso aluno do 3ª ciclo).

Aproveitamos para desejar a todos os nossos alunos e respetivas famílias uma Santa Páscoa e que
aproveitem a interrupção letiva para carregar as baterias para um 3ª período de sucesso.

OUTRAS PUBLICAÇÕES DE INTERESSE NO PORTAL DO AGRUPAMENTO
Levar os media para a escola - agenda de atividades de transliteracia
O que deve saber sobre o sarampo?
Novas regras relativas a dados pessoais
Combate à obesidade infantil
Como deve mudar a educação do seu filho para enfrentar os desafios do futuro?
Envelhecer em Portugal e na Europa
Sete Dias com os Media
BOOM DIGITAL?
Papilomavírus Humano (HPV)
O Aprendiz de Investigador
Revistas de Ideias e Cultura
BIBLIOTECAS DIGITAIS

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

