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ADIVINHAS DE S. MARTINHO
Tenho camisa e casaco
Sem remendo nem buraco
Estoiro como um foguete
Se alguém no lume me mete

Projeto “Leituras que Unem”
A nossa escola foi selecionada numa primeira candidatura nacional do
Projeto Leituras que Unem 2016/2017, tendo-nos sido atribuídos
1750,00€ para aquisições de fundo documental e equipamentos da
área informática. A coordenadora deste projeto é a professora

Se me rio… de mim sai uma
donzela
Mais donzela do que eu
Ela vai com quem a leva
Eu fico com quem me deu

bibliotecária, estando previstas atividades em prol da leitura na escola
e na comunidade. Pede-se o envolvimento de docentes e alunos nas
atividades que irão ser desenvolvidas ao longo do ano, numa linha de
continuidade do projeto Possessio Maris ('Ler+ Mar'). O nosso projeto
chama-se 'E se mais Mundo houvera...'

Qual a coisa qual e ela
Tem três capas de Inverno
A segunda é lustrosa
A terceira é amargosa
Tem casca bem guardada
Ninguém lhe pode mexer
Sozinha ou acompanhada
Em Novembro nos vem ver

Projeto “Vidas Ubuntu”
O GAAF e a turma TAS 2º participarão no projeto “Vidas Ubuntu”, cujo
programa visa a apresentação de histórias de vida contadas na 1ª
pessoa, através da metodologia do personal storytelling. Nos dias 12,
13 e 14 de dezembro, os alunos receberão formação para desenvolver
o projeto.

Magusto
No dia 11 de novembro haverá distribuição de castanhas assadas pelas
salas, às 10h10 e as 11h20.

Documento “Avaliação das Aprendizagens”
Foi atualizado e aprovado pelo Conselho Pedagógico o documento
“Avaliação das Aprendizagens” que ficará disponível na página web da
escola.
Este é um dos documentos estruturantes que tem de ser respeitado
por todos os docentes.

Boletim Informativo nº3

C. Pedagógico

Educação Especial
Foi aprovado o documento “Relatório do Apoio Direto” que dará a conhecer o que foi feito e verificar a evolução
dos alunos.

TEIP
Nos documentos que deverão ser preenchidos no final de cada período, deverão ser tidas em conta as metas
contratualizadas para 2017.

Reforços Curriculares
Os reforços curriculares nas disciplinas com exames nacionais são obrigatórios, porque constam do PPM. Assim,
para os alunos que se recusem a frequentar, os DT deverão obter, por escrito, essa autorização por parte dos
Encarregados de Educação.
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