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COMEMORAÇÃO DO DIA DA POESIA E DO DIA DA CRIATIVIDADE ARTÍSTICA

OS ALUNOS DA ESCOLA DE 
PALMEIRA COMEMORARAM 
O DIA MUNDIAL DA     
POESIA  E O DIA  EUROPEU 
DA CRIATIVIDADE ARTÍSTICA

O Dia Mundial da Poesia foi criado na 

30ª Conferência Geral da UNESCO, a 16 

de novembro de 1999, e comemora-se 

a 21 de março. Nesse dia celebra-se a 

diversidade do diálogo, a livre criação 

de ideias através das palavras, da 

criatividade e da inovação. 

A poesia contribui para a diversidade 

criativa, usando as palavras e os nossos 

modos de perceção e de compreensão 

do mundo.

O Dia Europeu da Criatividade 

Artística, também comemorado a 21 

de março, estimula o despertar da 

consciência criativa de cada ser 

humano como veículo de intervenção 

na comunidade.

Acreditando que o desenvolvimento 

da criatividade no sujeito em formação 

é hoje um objetivo primordial, os 

professores de artes da Escola Básica 

de Palmeira promoveram junto dos 

seus alunos a criação de uma 

instalação artística que combinou e 

colocou no mesmo patamar a

poesia e a expressão plástica.

A arte proporciona estímulos de 

grande importância para o 

desenvolvimento do ser humano, pelo 

que a sua integração na escola é 

fundamental para uma educação que  

vise a expressão pessoal, social e 

cultural dos alunos, pois são formas de 

saber que relacionam imaginação, 

razão e emoção.

Em Abril Acontece                        

4 a 8
Semana da Filosofia        ESM
Semana da Atividade 
Física e Mental                EPE

5 a 19
Descobrir o 
Kamishibai                   1.ª CEB

15
Idrone Experience        AESM     
22
Dia do 
Agrupamento              AESM

23
Comemoração do 
Dia Mundial 
do Livro                        AESM

29
Dançar na Escola            EBP
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COMEMORAÇÃO DO DIA DO PROSEPE NA ESCOLA DE PALMEIRA

 

Sed et lacus quis enim mattis nonummy

No dia 4 de março comemorou-se o dia do PROSEPE. O 

Clube da Floresta, com a colaboração da Biblioteca da 

Escola Básica de Palmeira, desenvolveu várias 

atividades, envolvendo uma turma de 4.º ano e duas de 

5.º, como jogos dos sentidos, o!cina criativa, 

visualização de um videocast na biblioteca e exposição 

de posters resultantes de um concurso. Nos jogos os 

alunos puderam testar não só os seus conhecimentos, 

mas também por à prova os seus sentidos, 

nomeadamente o tato e o olfato, na identi!cação de 

matérias-primas da "oresta. Na o!cina foi posta em 

prática a criatividade dos participantes, pintando e 

enfeitando comedouros de aves e !guras diversas. Na 

biblioteca foi trabalhada a obra “Os Guardiões das 

Florestas”, seguida da realização de um questionário 

recorrendo à aplicação interativa digital.

concurso aberto a todos os alunos do 3º ciclo e cujo 

tema foi “A importância da "oresta em 

Portugal”.

A ESCOLA SÁ DE MIRANDA RECEBEU O 
ESCRITOR MOITA FLORES

No dia 18 de março, o escritor Moita Flores esteve na Escola Sá de Miranda e 
prendeu uma plateia de 150 alunos e professores com o seu discurso 
marcado pelos afetos e sobretudo pela sua crença na humanidade. Deixou 
sem dúvida a todos uma mensagem de esperança, desa!ando cada um dos 
presentes a assumir-se na sua essência, deixando  emergir o melhor de cada 
um. Na sua forma simples de ser e de estar falou das suas obras com tal 
emoção, abrindo o apetite  do público presente para a leitura dos seus 
livros. 

“Axis Mundus”no Concurso É Preciso 
Ter Lata! Canstruction Portugal

A escultura que representou o nosso agrupamento 
ganhou o prémio MELHOR REFEIÇÃO, pela diversidade de 
alimentos apresentada. 



VIII MOSTRA DE TEATRO ESCOLAR

No dia 16 de março subiu ao palco do Theatro Circo, a peça “Uma original história 

de amizade”, baseada no conto A Menina do Mar, de  Sophia de Mello Breyner 

Andresen, no âmbito da VIII Mostra de Teatro Escolar, promovida pela CMB. Os 

protagonistas desta peça foram os alunos  do agrupamento, na qual participaram 

alunos do ensino secundário e do pré-escolar.

TORNEIO DE BADMINTON NA ESCOLA                     

SÁ DE MIRANDA

Os professores de Educação Física, promoveram na manhã do dia 17 de março, 

na Escola Sá de Miranda, um Torneio de Badminton. Esta atividade contou 

com a colaboração dos alunos do grupo/equipa de badminton do desporto 

escolar e participaram 76 alunos das várias turmas e anos de escolaridade. 

Ao longo de todo o torneio reinou a boa disposição e um clima de competição 

saudável entre todos os alunos. Os professores  felicitam todos os alunos pela 

participação ativa neste torneio, ao alargar o seu reportório motor bem como, na 

realização de tarefas de gestão, organização e dinamização de atividades 

desportivas. Concluindo, os mesmos  destacam a prestação dos alunos que se 

classi!caram em primeiro lugar.

A ESCRITORA INÊS 
CARDOSO NA 
ESCOLA DE 
BRÁCARA AUGUSTA

No dia 2 de março, a escritora 
Inês Cardoso, autora do livro 
Letras Caídas, esteve na escola 
Brácara Augusta nuns 
momentos de interação com os 
alunos. Motivar para a leitura é 
urgente. A vinda de uma 
escritora à escola é sempre um 
momento mágico. É sempre 
maravilhoso conviver com 
quem escreveu o livro que 
lemos. 
 

No âmbito do PAPES (Programa 
de Apoio e Promoção de 
Educação para a Saúde), foram 
realizadas várias atividades 
para promover uma oferta 
alimentar mais saudável no 
Bufete escolar na Escola Básica 
de Palmeira.
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PARTICIPAÇÃO NOS 

JOGOS DE ÁGUA

No dia 7 de Março a equipa de 

desporto adaptado participou nos 

jogos de água realizados nas piscinas 

municipais de Fafe. Foi uma atividade 

muito divertida e interessante, com os 

alunos a terem a oportunidade de 

usufruir de um espaço tão especí!co 

como é uma piscina.

ALUNOS DA ESCOLA DE 

EIRA VELHA VISITARAM  

O MUSEU DOS 

BISCAINHOS

No dia quinze de março, os alunos da 

Eira Velha, foram conhecer o Museu 

dos Biscainhos. A visita potenciou o 

conhecimento contextualizado do 

quotidiano da nobreza setecentista 

assim como o de outros habitantes do 

espaço: capelães, criados e escravos.

Os alunos vivenciaram uma agradável  

experiência cultural.

No dia 15 de março realizou-se a visita 

ao Eco Parque da BRAVAL com a 

participação de todas as turmas do 8.º 

ano, organizada pelo departamento  

de Ciências Experimentais e tinha 

como principais objetivos: possibilitar 

o conhecimento de diversas aplicações 

das Ciências Naturais e Físico-Química; 

reforçar a necessidade de uma 

utilização racional dos recursos 

naturais para um desenvolvimento 

sustentável das populações humanas  

e consciencializar para a importância   

do trabalho em equipa. Durante a 

visita, os alunos tiveram oportunidade 

de conhecer o processo de triagem e 

separação de resíduos sólidos, a 

produção de biogás e biodiesel, e a 

ETAL (Estação de Tratamento de   

Águas Lixiviantes). Junto dos     

técnicos responsáveis pela visita 

guiada, os alunos puderam esclarecer 

as suas dúvidas sobre todo o    

processo de tratamento dos resíduos. 

PALESTRAS DE SAÚDE ORAL

No âmbito do projeto “Educação para a Saúde” realizaram-se palestras 
sobre as atitudes que contribuem para uma boca saudável. Estas palestras 
foram dinamizadas pela pro!ssional Enfermeira Paula Machado que, na 
cantina da Escola de Palmeira e após as refeições dos alunos, monitorizou 
igualmente, sessões de escovagem dos dentes. Às palestras assistiram 
alunos dos jardins de infância, do 1.º ciclo, do 5.º e 8.º anos, sendo o  
objetivo das mesmas alertar para a importância da saúde oral e como     
fator determinante para a saúde e qualidade de vida global, foi   
plenamente atingido.

O ILUSTRADOR 
SEBASTIÃO PEIXOTO 
DESLOCOU-SE À 
BIBLIOTECA DE 
PALMEIRA 

ALUNOS DO 8.º ANO 

VISITARAM A BRAVAL
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