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-

ATIVIDADES DE JANEIRO

-

Caros membros da comunidade escolar

06 de janeiro de 2017
Desde a 1ª edição da Newsletter
surgiram algumas sugestões que visam
potenciar o principal objetivo que esta se
propõe atingir: o de fazer chegar a todos,
de forma clara e objetiva, a divulgação
de todas as atividades que irão decorrer
no nosso Agrupamento no período
subsequente à publicação da mesma.
Neste sentido, a PAA Newsletter
passará a ser mensal, estando prevista a
sua publicação para o início de cada
mês.

Dia de Reis - 1º ciclo e pré-escolar cantam as janeiras
na sede de Agrupamento e no Parque Urbano.

13 de janeiro de 2017
"Ciência, Sociedade e Ambiente" - Palestra no âmbito
do Programa Eco Escolas.

"O aluno é como uma pequena
semente que deve ser plantada e
cuidada para germinar e dar bons frutos.
O professor é como o agricultor que vê
na semente a esperança que proverá as
necessidades da sociedade."
Luís Alves

16 de janeiro de 2017
Contem connosco pois contamos convosco!

Gramática para quê? - Da gramática à escrita em 50
minutos – Ação de formação.

Saudações calorosas,
A equipa do PAA
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PLANO ANUAL DE ATIVIDADES

16 de janeiro de 2017

Notas Mais Importantes

Visita de Estudo ao teatro – “A Aventura de Ulisses” –
6º ano.
17 de janeiro de 2017

Pede-se encarecidamente a todos
que atualizem, na plataforma do
GARE, as datas (introduzindo pelo
menos o mês) em que irão decorrer as
atividades propostas, a fim de
possibilitar a sua publicação na
Newsletter do respetivo mês de
realização.

Visita de Estudo ao teatro – “O Gato das Botas” – 5º
ano.

Mais se esclarece que, ao inserirem
as atividades, devem estar atentos à
escolha da estrutura:
- Departamento
- Grupo de Recrutamento
- Outras Estruturas
Caso se tratem de projetos ou
outras estruturas, é aconselhável que
só indiquem a Estrutura e não o
Departamento
ou
Grupo
de
Recrutamento a que pertencem. Do
mesmo
modo,
se
pretenderem
assinalar a articulação com Outras
estruturas,
Departamentos
ou
Disciplinas às vossas próprias, então os
respetivos
Coordenadores
terão
também de fazer a verificação antes
de a atividade ser aprovada. Como
frequentemente só se trata de uma
participação nessa atividade, sugerese que, para aligeirar, mencionem
essas colaborações/parcerias apenas
nas “Observações”.

Janeiro de 2017

Exposição:
- “Orienta-te” - 3ºciclo, no âmbito da disciplina de
Geografia.

27 de janeiro a 10 de fevereiro de 2016

Exposição:
- “Da Terra ao Espaço” - 7º ano, no âmbito das
disciplinas de Ciências Naturais e Físico-Química.

(Alguma questão, dúvida ou ideia
que vos surja, agradecemos que a
partilhem através do endereço
eletrónico disponível em baixo.)

irene.benvindo@aepas.com
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