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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SABOIA

Na Edição de
janeiro:
- Desplastifica-te;
- Fora d´Horas;
- Corta-mato escolar;
- O passado nas
minhas mãos;
- Trabalhos de HGP e História;
- Jogos de andebol e futsal
entre professores e alunos;
- Entrega dos prémios do
concurso "Calaveras";
- Hastear da bandeira EcoEscolas.

"Desplastifica-te"
No dia 7 de dezembro de 2021, realizou-se uma palestra
dinamizada pela DECO jovem e organizada pela biblioteca do
Agrupamento de Escolas de Saboia em articulação com a
disciplina
de
Cidadania
e
Desenvolvimento,
intitulada
“Desplastifica-te”. A palestrante foi a Dra. Maria Helena Guerra,
onde o objetivo da palestra foi consciencializar os alunos sobre o
uso de plástico.
Como reduzir, reutilizar e reciclar foi alguns dos aspetos tratados
na palestra. Esta foi via Zoom devido à situação pandémica, entre
outros motivos.
Prof. Adilson de Oliveira
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FORA D'HORAS

“Árvore dos Desejos”
No âmbito das atividades de voluntariado, o grupo Fora d´Horas em
conjunto com a equipa EMAEI dinamizou a atividade da “Árvore dos
Desejos” onde todos os alunos do 2.º e 3.º ciclo escreveram, numa figura
relacionada com o Natal, um desejo ou objetivo que queiram realizar
no ano 2022.
Adriana Oliveira
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CORTA-MATO

No dia 10 de dezembro, o Departamento de Expressões em articulação com o
de Ciências Sociais e Humanas, organizaram o corta-mato escolar. Este teve
como tema os direitos humanos, uma vez que nesse dia é a sua comemoração.
Prof. José Vieira

"O PASSADO NAS MINHAS MÃOS"
Aos alunos da turma do 5.º ano, na disciplina de História e Geografia de
Portugal, foi pedido que recriassem as abordagens que têm realizado sob o
tema "O passado nas minhas mãos". Neste sentido, foram divulgados
trabalhos relacionados com as Primeiras Comunidades da Península Ibérica,
esperando que muitos outros se sucedam.
Prof.ª Camila Lopes

TRABALHOS DE HISTÓRIA E GEOGRAFIA
DE PORTUGAL
Estes trabalhos foram elaborados pelos alunos do 6.º A, cujos temas incidiram na
Expansão Marítima ; no Império Português no Oriente, Brasil, África e nas ilhas atlânticas.
Também construíram, com materiais reciclados, um engenho de açúcar.
Mostraram-se muito ativos e motivados nestas atividades.
Prof.ª Alexandra Vieira

TRABALHOS DE HISTÓRIA | 7.º ANO
Os alunos do 7.º A elaboraram trabalhos com materiais reciclados acerca dos
monumentos megalíticos e também acerca do 25 de abril que corresponde aos
conteúdos programáticos do 6º ano.
Prof.ª Alexandra Vieira

Além disso, os alunos do 7.º ano também elaboraram pinturas rupestres.

JOGOS DE ANDEBOL E FUTSAL ENTRE
PROFESSORES E ALUNOS
No último dia de aulas, antes das férias do Natal, no dia 21 de dezembro, houve
dois jogos: de andebol e de futsal disputados entre os alunos do 9.º A e os
professores, acabando por saírem vencedores os professores.
Tanto os professores como os alunos demonstraram muito "fair play" e os
alunos prometeram para um próximo jogo uma "desforra''. Para que isso
aconteça têm que treinar muito para conseguirem alcançar a vitória. Ficamos
a aguardar.
Prof.ª Alexandra Vieira

ENTREGA DE PRÉMIOS DO CONCURSO
"CALAVERAS"
Os alunos que participaram no Concurso de "Calaveras", promovido pelo
Departamento de Línguas, receberam os seus prémios.
Abaixo encontram-se as três primeiras classificadas: a aluna Caetana
Coutinho, do 8.º A, que ficou em 1.º lugar; a aluna Inês Silva, do 4.º ano, com o
2.º lugar; e a aluna Diana Silva, do 6º A, que ficou no 3.º lugar, lugar de “bronze”.
Evidenciou-se da parte de todos muito empenho e dedicação e "calaveras"
muito criativas.
Prof.ª Alexandra Vieira & Prof. Luís Cansado

HASTEAR DA BANDEIRA ECO-ESCOLAS
2020/2021
No passado dia 19 de janeiro, pelas 10 horas, realizou-se
uma pequena cerimónia do hastear da nova bandeira
Eco-Escolas 2020/2021.
O Agrupamento de Escolas de Saboia está empenhado,
desde o ano letivo 2006/07, em promover a Educação
Ambiental para a Sustentabilidade e, desde então, tem
recebido a bandeira verde.
Prof. Luís Cansado

