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O TEATRO VEIO À
ESCOLA!
No dia 21 de outubro, em duas sessões, os alunos do
Ensino Secundário deleitaram-se com uma belíssima
teatral, intitulada «Discursos - o Triunfo da Palavra», encenada pela Companhia «Lafontana - Formas Animadas».
Viajando através de um espetáculo multimédia sabiamente
concebido, entre jogos de luzes e sons de época, lembrando a commedia dell'arte, foram conduzidos pelas mãos de
um cicerone, até alguns dos mais populares discursos de
ilustres personagens da nossa História.
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Responsabilidade Social no
Curso Profissional de Técnico
de Contabilidade

De acordo com a estratégia aprovada pela
escola, o projeto concebido pelos alunos da
turma do 10ºC, sob coordenação do Prof. João
Forte, no âmbito das diferentes componentes de
formação, disciplinas e UFCD da matriz curricular-base do curso, está alicerçado nos temas
Desenvolvimento sustentável, Educação ambiental e Literacia financeira e educação para o consumo, e consiste na elaboração de um mural na
sala 6 com a identificação e localização geográfica de empresas nacionais que produzem bens
de consumo corrente.

Climate Action Project na
EBS de Airães

No âmbito do Climate Action Project, os nossos
alunos plantaram árvores de fruto na nossa EBS,
refletiram sobre os efeitos das alterações climáticas a nível local e nacional, e apresentaram
soluções para este problema.
#PlantED é uma iniciativa mundial que
promove a plantação de árvores. Desde o lançamento desta iniciativa, em outubro de 2019,
milhares de estudantes de 65 países plantaram
mais de um milhão de árvores em cada continente.
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CELEBRAÇÕES
Thanksgiving e Halloween

THANKSGIVING
No âmbito do domínio intercultural da língua
inglesa, hoje assinalamos o Dia de Ação
de Graças (Thanksgiving). Aproveitamos esta
tradição americana para reunir os
testemunhos dos nossos alunos (do 3.° ao
11.°anos) em papel e em cartão digital.
Nesses testemunhos, os nossos alunos agradecem as muitas bênçãos que receberam e
recebem todos os dias, e que tornam as suas
vidas mais felizes.

HALLOWEEN
A nossa escola sede vestiu-se a rigor para
festejar o Halloween, com decorações feitas
pelos nossos alunos e com uma mãozinha
dos professores Clara Mendes e Carlos
Costa. Entre atividades organizadas pela
Associação de Estudantes e atividades promovidas pelos professores de inglês, foi um
dia divertido e diferente.
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AE Airães e Teach For Portugal iniciam parceria
No passado mês de novembro, a Teach For Portugal iniciou a sua
parceria com o AE Airães, alocando o mentor Miguel Leão às disciplinas de Matemática e Ciências Naturais do 2º ciclo. A Teach For Portugal tem como objetivo diminuir a desigualdade educativa e proporcionar às crianças de meios mais desfavorecidos a oportunidade de
atingirem o seu máximo potencial, colocando-os num caminho de
oportunidades que trará impacto nas suas vidas a curto prazo e nas
escolhas que farão para o futuro.

O Trabalho Social em Contexto Escolar
por Marlene Sampaio

O Agrupamento de Escolas de Airães “abraçou” recentemente um projeto que visa essencialmente a promoção do sucesso escolar dos seus alunos, através da contratação de um Educador Social. A Educação Social orienta-se no sentido de gerar processos de prevenção e de
intervenção para melhorar a vida dos indivíduos e dos grupos, através de um conjunto de práticas educativas não formais em diferentes áreas.

Consulte este artigo em aeairaes.pt
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Centro de Apoio à Aprendizagem
atesta uma resposta às necessidades do aluno
O Centro de Apoio à Aprendizagem constitui uma resposta
organizativa de apoio à inclusão e está presente em todas
as escolas do Agrupamento. Assim, os alunos poderão ter
orientação para, por exemplo, organizar o estudo, realizar
os TPC ou esclarecer dúvidas, bem como prestar apoio
específico a uma determinada disciplina/área, se houver
sincronização de horários. Na escola sede, também funciona como Gabinete de Apoio ao Aluno.

Um novo olhar sobre a nossa Biblioteca Escolar

Consulte este artigo em aeairaes.pt
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Atividades do
Grupo de EMRC

CONSTRUIR com o CORAÇÃO

CONSTRUIR com o CORAÇÃO
No dia 10 de dezembro, toda a nossa escola
respirava o espírito dos Direitos Humanos…
Os alunos encheram, com um perfume inebriante, uma panóplia de estrelas com direitos,
deveres e valores, o céu desta “casa”.
Tudo ficou mais brilhante.

Os nossos alunos, desde o pré-escolar ao
secundário foram desafiados a participar num
concurso de presépios. Cada trabalhador sentiu-se ávido de vontade para dar asas à imaginação e o resultado final foi um magnífico conjunto de 99 presépios que estiveram em exposição
no átrio da Escola Sede do Agrupamento.
Descrever cada um é tarefa difícil. Dizer qual o
mais bonito, aumentou o grau de dificuldade.
Cada um, munido de um espírito natalício próprio,
transportou-nos para o calor e o aconchego do
presépio de Belém pela sua simplicidade, traduzida na cumplicidade dos elementos que o
compõe. Trabalho de mãos, mas sobretudo
trabalho de coração.
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Construção de um presépio,
concurso da Câmara Municipal de Felgueiras
O Grupo de Expressões, à semelhança dos outros anos, mais uma vez,
construiu um presépio original, tendo participado num concurso promovido pela Câmara Municipal de Felgueiras e cujo trabalho foi exposto
à entrada do nosso Agrupamento para que todos pudessem apreciar o
trabalho estético bem como os materiais usados para o efeito.
A docente que dinamizou este trabalho, a professora Clara Mendes,
num trabalho colaborativo com num trabalho colaborativo com o professor Carlos Costa e os alunos da Oficina de Artes, procedeu ao envio da
foto do trabalho realizado a concurso.
Com a colaboração e dedicação dos envolvidos, a bênção das três personagens que integram o presépio abençoou quem no nosso Agrupamento entrou e um pouco de esperança, de regresso a casa, levou.

A nossa Árvore de Natal
A Árvore de Natal foi construída com o espírito de que este ano
seria um Natal diferente e, como muitos de nós nunca nos tínhamos visto sem máscara, surgiu a ideia da árvore com as fotos de
toda a "família " da escola, para que se desse a ideia de união
entre toda a comunidade educativa. Esta foi concebida e elaborada no âmbito da Oficina de Artes, no entanto contou com a ideia
lançada pelos professores Carlos Costa e Clara Mendes, com a
ajuda da assistente operacional D. Manuela e de professores de
outras áreas que se voluntariaram para ajudar. Penso que o espírito natalício esteve presente neste trabalho e vimos cada rosto
como uma dádiva, relembrando que cada rosto presente representava, para cada um de nós, um presente.
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No dia 15 de dezembro, na EBS de Airães,
foi realizada uma prova de atletismo!!
Esta prova serviu para apurar os alunos e alunas mais resistentes da escola, nos seis
escalões etários e género, respeitando as diretrizes da DGS.
Esta atividade faz parte do Plano Anual de Atividades do grupo de Educação Física e do
Agrupamento. Este ano, devido à situação que vivemos, não pudemos contar com a já habitual participação dos alunos do 1º Ciclo do Ensino Básico do Agrupamento (3º e 4º anos de
escolaridade).
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O EQAVET (acrónimo de European Quality Assurance Reference Framework for Vocational Education
and Training, em português Quadro de Referência Europeu de Garantia da Qualidade para a Educação
e Formação Profissional) é o instrumento de referência para promover e monitorizar o aperfeiçoamento
dos sistemas europeus de ensino e formação profissional.
O EQAVET salienta o papel de uma cultura da melhoria da qualidade e da responsabilidade ao nível do
sistema e dos operadores de ensino e formação profissional e atribui um papel importante à autoavaliação sistemática, compreendendo mecanismos de avaliação interna e externa.
No sentido de melhorar a educação e formação profissional a escola apresentou candidatura à certificação EQAVET e está, neste momento, a desenvolver todo o processo a ela inerente.
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