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SAI ÀS SEGUNDAS

SELFIE: A VEZ DOS ALUNOS
Depois de, na semana passada, os professores do Agrupamento terem preenchido o inquérito da SELFIE (sigla de Selfreflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational technologies [Autorreflexão sobre a
aprendizagem eficaz através da promoção da utilização de tecnologias educativas inovadoras]) é, agora, a vez de os
alunos participarem neste processo de reflexão para um diagnóstico da situação do Agrupamento, no âmbito da
transição digital. Para assegurarmos uma boa participação, o processo decorrerá em aula com os diretores de turma e
com os professores titulares das turmas do 4.ºano, ou, no caso dos alunos do 2.º e do 3.º ciclos e dos alunos do 10.º
ano dos cursos profissionais, nas aulas de TIC.

ISTO AINDA NÃO ACABOU
De acordo com as atuais regras da Direção-Geral da Saúde, para evitar a propagação de eventuais contágios, todas as
turmas onde se verificam caso de Covid-19 e respetivos professores devem ficar catorze dias de quarentena. Temos
seis turmas nesta situação o que está a provocar alguma dificuldade nas atividades letivas.
Repetimos: é preciso continuar com as regras de proteção individual já conhecidas: distanciamento físico, uso de
máscara, higienização das mãos, etiqueta respiratória. Na escola, claro, mas, também, fora dela.

UMA SÓ SAÚDE
Os Professores/Técnicos do Agrupamento estão convidados a participar na Formação Epis One Health Lessons, a
realizar nos dias 11 (para professores do 1º e 2º Ciclo) e 13 (para professores do 3º Ciclo e Ensino Secundário). Esta
formação, no âmbito da Educação para a Saúde, parte da relação entre o surgimento de novas doenças infecciosas de
origem animal e a cada vez maior ocupação de habitats selvagens por atividades humanas. A inscrição deve ser feita
em https://forms.gle/V5JX4QUBCmNw52gF8.

O CUSCO DÁ QUE FALAR
A partir do trabalho realizado com os alunos do Pré-Escolar e do 1.º Ciclo da EB Artur Alves Cardoso, do qual
resultaram, desde dezembro de 2016, oito edições do jornal escolar O Cusco, foi publicado, pela Direção-Geral da
Educação, o e-book Fazer o mundo inteiro, que relata esta experiência, suportada nas atividades que podem ser vistas
no canal do You Tube: https://www.youtube.com/channel/UCZW7kz44f1x6WKH9AusjsbA/videos.
O livro digital, que conta com o contributo dos professores da EB AAC participantes no projeto, pode ser consultado
em https://cidadania.dge.mec.pt/sites/default/files/pdfs/fazer-o-mundo-inteiro.pdf.
SEGURANÇA RODOVIÁRIA
Nas aulas de Cidadania e Desenvolvimento e Área Multidisciplinar, os alunos das turmas de 9.º ano estão a finalizar as
apresentações orais dos seus trabalhos de grupo sobre o tema Segurança Rodoviária. Neste processo, procurou-se que
os alunos analisassem criticamente o ambiente rodoviário e soubessem como atuar em caso de acidente, bem como
assumissem comportamentos adequados à circulação enquanto peões e passageiros.

CASTELOS NOS CASTANHEIROS
Dia 11, na biblioteca da Escola dos Castanheiros, inaugura a exposição de trabalhos de projeto Castelos Medievais
Portugueses, realizados pelos alunos das turmas A, D, E, F e G do 5.º ano, no âmbito da disciplina de HGP. A realização
destes trabalhos teve como objetivo levar os alunos a conhecer a estrutura dos castelos medievais portugueses e
promover o gosto e respeito pelo nosso passado e património histórico.

