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ATIVIDADES DE FEVEREIRO

Caros membros da comunidade escolar
Começamos por vos alertar para o
facto desta 2ª edição da Newsletter
continuar a não contemplar todas as
atividades que irão decorrer durante o
próximo mês. Contudo, verificamos que,
na plataforma do GARE, as datas ainda
não se encontram atualizadas, pelo que
nos é impossível identificar o respetivo
mês de realização.
Desta forma, a Equipa do PAA reitera
o pedido já feito na edição anterior, no
sentido de que todos procedam
atempadamente à atualização das
datas das respetivas atividades.
"Tu podes, com certeza,
conviver com os outros, mas
nunca seres os outros. Eles
podem ser muito bons, mas tu
és sempre melhor porque és
diferente e o único com as
tuas características."

14 de fevereiro de 2017
St. Valentine’s Day - Exposição/concurso de postais/
trabalhos e “Mail box” - realizado por todos os alunos
do Agrupamento no âmbito da disciplina de Inglês.

14 de fevereiro de 2017
Visita de Estudo – Centro de Ciência Viva de Sintra –
alunos 7º ano no âmbito da disciplina de FísicoQuímica.

14 de fevereiro de 2017
Exposição de Papagaios de Papel - Projeto PAQUE –
“Eu faço parte de nós”.

Prof. Agostinho da Silva

Contem connosco pois contamos convosco!

Saudações calorosas,
A equipa do PAA
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES
Notas Mais Importantes
Recentemente fez-se a avaliação do PAA do 1º
período de onde resultaram os seguintes gráficos.

CARNAVAL
“Meninos de todas as cores”
22 de fevereiro de 2017
Elaboração e Exposição de Máscaras.

22 de fevereiro de 2017
A avaliação realizada no GARE possibilitou-nos
obter informação sobre as diversas formas de
divulgação das atividades. A comunicação oral e o
material impresso ainda são os meios privilegiados.

Torneio de Bola ao Capitão – Alunos do 2º e 3º ciclo
no âmbito da disciplina de Educação Física.

23 de fevereiro de 2017

A análise referente aos quatro Eixos orientadores
do Projeto Educativo do Agrupamento, há a
constatar que se mantem um grande cuidado com
os resultados e respetiva qualidade das
aprendizagens dos alunos (Eixo 1), assim como com
toda a comunidade educativa em geral (Eixo 4).

[Atraia a atenção do seu leitor
colocando uma boa citação no
Eixo 1
documento ou utilize este
Eixo 2
espaço para enfatizar um ponto
chave. Para colocar esta caixaEixo 3
de texto noutro local da página,
Eixo 4
arraste-a.]

EIXOS

Festejos de Carnaval – Alunos das UEE, com NEE e
Apoio Individualizado no âmbito da Educação
Especial.

24 de Fevereiro de 2017

Desfile de Carnaval – alunos do 1º ciclo e préescolar.

Para uma análise mais detalhada sugere-se a
consulta integral do relatório de avaliação do PAA
do 1º período que se encontra disponível no site do
Agrupamento.

Até breve!!!
irene.benvindo@aepas.com
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