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Editorial
O ano letivo 2016/17 já está em movimento! Assim,
no dia 15 de setembro, as escolas do agrupamento deram as boas-vindas aos alunos, fazendo votos de que
esta etapa do seu percurso escolar seja marcada pelo
sucesso das aprendizagens, num clima de harmonia e
cooperação.
Apesar do longo caminho percorrido ao longo do qual
se implementaram novas dinâmicas, o AESA tem a firme
convicção de que pode, ainda, melhorar. Neste sentido,
foi delineado um Projeto de Ação Estratégica para a Promoção da Qualidade das Aprendizagens em que, entre
outros aspetos, se parte da análise dos resultados escolares dos alunos de todos os níveis e se definem áreas
prioritárias de intervenção para os próximos dois anos
letivos. Este projeto assenta, entre outras medidas, em
pontos basilares, tais como: reforço do corpo docente,
coadjuvação em disciplinas nucleares e transversais, como o Português e a Matemática, nos anos de transição
dos ciclos (5º e 7º), supervisão pedagógica, desenvolvimento das literacias através de atividades de leitura e
escrita dinamizadas com e pelas bibliotecas escolares ou
ainda o investimento em novas tecnologias.
Uma palavra final de reconhecimento pelo trabalho de
docentes, funcionários e encarregados de educação, sem
o empenho dos quais a “máquina” não se movimentaria
tão “afinada”…
Bom ano letivo para todos!
A Equipa Redatorial

A essência da gentileza está nos pormenores, como quando damos as
boas-vindas às pessoas que vêm até nós ...

O filme do primeiro dia

Contacto com vários clubes
Jogos e gincanas no 1º ciclo...

Encontro dos alunos com os diretores de turma
Apresentação da escola a pais/EE

Almoço convívio: docentes do PE e 1º ciclo, AO e direção

Dramatização na biblioteca: escritores saíram das páginas dos livros

Seminário de Boas Práticas
No dia 8 de setembro, à semelhança dos últimos anos, realizou--se uma sessão de abertura do ano letivo, destinada aos
professores do AESA, na qual esteve bem patente a qualidade do
trabalho desenvolvido em prol do sucesso educativo, através de
um filme. Também se perspetivaram ações futuras no campo da
supervisão pedagógica, enquanto uma das medidas resultante
da avaliação interna.

Formação de Diretores de Turma

Pelo seu papel decisivo na relação entre a escola e os alunos bem como os pais/EE, os Diretores de Turma foram convidados a
participar numa sessão de formação com o psicólogo José Miguel Oliveira, em se abordaram formas de melhorar a comunicação entre
os vários intervenientes do processo educativo.

Depois do dever… o lazer

Um brinde ao novo ano letivo!

Cabelos ao vento ideias à solta

Dançando ao som de êxitos dos anos 80 e 90. The

Vamos dançar ou não?
A alegria de ainda não se ter um horário a cumprir...

Prémios de Boas Práticas e Qualidade
No dia 21 de setembro, realizouse, na Universidade do Minho, em
Braga, a cerimónia de entrega dos
Prémios

Boas

Práticas

Erasmus+

2016. O AESA foi premiado com o
projeto “Building Emotional Relationships to Prevent Early School Leaving”, no âmbito do Ensino Escolar da
responsabilidade da docente Laura
Silva Maria.
O nosso agrupamento continua empenhado na promoção da sua internacionalização através de diversos outros projetos Erasmus+ ainda a
decorrer, promovidos por um trabalho conjunto de uma vasta equipa
em colaboração com a direção.
O projeto Tips de Movilidad España -Portugal, desenvolvido pelos alunos
da disciplina de Espanhol, lecionada pela docente Anabela Jorge, sob supervisão da docente Sónia Barbosa, recebeu o Selo de Qualidade do Programa
europeu E-Twinning.
Em parceria com uma escola do país vizinho, os alunos desenvolveram,
online, várias atividades, entre as quais se destaca, por exemplo, os percursos
mais rápidos para diferentes destinos nas cidades de origem., produzindo
vários produtos digitais com utilidade prática para a comunidade.

Visita de estudo a Paris
À semelhança de anos anteriores, a
docente Dina Sousa realizou com 25 estudantes da diciplina de Francês, uma visita
a França, cujo roteiro incluiu locais como
Mont Saint-Michel, Paris, Versailles e parques temáticos Astérix e Disneyland. De 1
a 7 de setembro, os alunos tiveram oportunidade de contactar com a língua, a
cultura e a civilização francesas.
A viagem decorreu em clima de alegria
e companheirismo.

Atividades Extracurriculares
Escola não é só ir às aulas e estudar. Aproveita o tempo livre para realizar outras atividades que te enriquecem e divertem. Inscreve-te num clube ou projeto do agrupamento de que gostes.
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Estão a decorrer as inscrições para as atividades do Desporto Escolar do Agrupamento.
Na escola sede, as modalidades desportivas
são as seguintes:
Basquetebol - Juniores Masculinos e Femininos;
Ténis - vários escalões misto;
Voleibol - Juvenis Femininos.
Na escola Básica, os alunos poderão escolher entre o Atletismo (em vários escalões) e
Basquetebol (Infantis B Masculino).
Coordenador: Luís Filipe Nunes
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