
 

 

 

Este mês acontece …                                                          Março 2015 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Os alunos do pré-escolar e do 1ºCiclo da EB nº3 de Almada 

vão assinalar o Dia Internacional da 
Mulher de 2 a 9 de março, lembrando o 

papel da mulher na sociedade atual. Tam-

bém o Clube de Ambiente vai assinalar o dia 

8 com uma oficina de sensibilização ambi-

ental de execução de flores e outros adere-

ços, tendo por base o tema "Gestão Susten-

tável de Recursos" aberta a todos os que ne-

la quiserem participar!  
                

 O Dia do  (pi) é comemorado a 14 de março por 3,14 ser a 

aproximação mais conhecida de . O Departamento de Ma-

temática assinala este ano mais uma vez este dia com a reali-
zação de uma sessão de jogos matemáticos que terá lugar na 

zona envidraçada do piso 2 ao longo de todo o dia 16.  

          Vem jogar e aprender!  

Com vista a fomentar a curiosidade, 

como desafio à criatividade e relacio-

nando a matemática com a Natureza 

e o Universo, terão também lugar a 

conferência “Viagem a Marte” com a 

participação do Professor José Ma-

lheiro e, ainda, a sessão “A matemá-

tica e a Cristalografia”.  

 

 
 

 

 

 

Os alunos do Pré- escolar e do 1º ciclo do 

Agrupamento vão festejar de 10 a 19 de 

março o Dia do Pai, procurando estrei-

tar laços familiares e reconhecendo a 

importância do papel do pai no desen-

volvimento saudável das crianças.  

O Dia Mundial da Árvore e da Floresta celebra-se anualmente a 21 de março. O objetivo desta co-

memoração é sensibilizar a população para a importância da preservação das árvores, quer ao nível do equilí-

brio ambiental e ecológico, quer da própria qualidade de vida dos cidadãos. Educadores, professores, assisten-

tes operacionais e alunos do pré-escolar e do 1ºciclo de todo o agrupamento vão envolver-se em trabalhos de 

expressão plástica, plantação, reciclagem e outras atividades, reconhecendo a importância das árvores para o 

planeta e para as nossas vidas, despertando para a consciência ecológica e promovendo atitudes e comporta-

mentos sustentáveis.  

 

Percursos Educativos    No dia 5, às 

18:30, no Auditório da ESEN, realiza-se 

mais um momento aberto à comunidade 

educativa para apresentação de propos-

tas para as OFERTAS COMPLEMENTARES 

dos 2º e 3º ciclos. A sessão contará com 

intervenções da Direção do agrupamento, 

dos professores, das Associações de Pais 

e EE, bem como de representantes do 

Museu da Cidade e dos SMAS de Almada. 
 

 

 

 



 

 

 

 
 

      A par da preservação do património natural, 

reconhecemos a importância e necessidade de 

valorizar e conhecer o nosso vasto património 

cultural. A propósito da celebração do Dia 

Mundial da Poesia e do Dia Mundial do 

Livro e dos Direitos Autorais, as bibliote-

cas escolares do agrupamento promovem de 16 a 

20 de março a Semana da Leitura sob o tema 

“Palavras do Mundo”. Haverá uma maratona da 

Leitura, a leitura de poemas em inglês na EBDAC, 

um concurso de poesia para o 2º ciclo e uma Feira 

do Livro na EB 1 de Almada. Nesta semana terão, 

ainda, lugar sessões com professores / escritores 

convidados que proporcionarão encontros com 

autores como o professor Armindo Reis. Alunos e 

professores da EB de Almada estarão envolvidos 

em vários trabalhos com vista ao fomento do gos-

to pela leitura e pela escrita. 

 

 

  Também em março, realizar-se-á um encon-

tro dos Jardins de Infância do Agrupa-

mento dinamizado pelos docentes da EB Ca-

taventos da Paz no sentido de promover mo-

mentos de encontro e fomentar o trabalho de 

equipa. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

   A Organização da Nações Unidas instituiu, a 22 

de março 1992, o Dia Mundial da Água com o 

objetivo de refletir, discutir e procurar soluções 

para a poluição, desperdício e escassez de água no 

mundo inteiro. Com vista a chamar a atenção da 

comunidade escolar para a importância do uso raci-

onal da água, alunos de todos os ciclos irão assina-

lar a data com atividades diversas no âmbito dos 

departamentos disciplinares de Ciências Naturais e 

de Física e Química. Os alunos de Informática do 

8ºano da EBDAC e da ESEN irão igualmente utilizar 

estas tecnologias para realizar uma atividade que 

ficará online através de um blogue. Os alunos do 

CEF de Operador de Fotografia irão fazer a cobertu-

ra fotográfica da atividade.  

   Eis que brevemente nos bate à porta a Páscoa. No sentido de reviver e preservar as tradições pascais, 

alunos, educadores, professores e assistentes operacionais da EB nº3 de Almada vão dinamizar de 10 a 20 

de março trabalhos de Expressão Plástica.                                                                          

 A comunidade educativa da EB da Cova da 

Piedade vai realizar ao longo do mês de mar-

ço um concurso / exposição de fotografia 

intitulado “Gestos de Paz”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Em FEVEREIRO aconteceu…    
   

 … a Conferência Mundial da UNESCO sobre turismo e cultura, que se realizou no Camboja. 

 

 

 

 

 

 

 … a exposição dos trabalhos dos alunos do 2º ciclo no átrio da EBDAC relativos à comemora-

ção do Dia da Liberdade. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

… teatro em Inglês no ginásio da ESEN. 

   Em 2015 a UNESCO comemora o 10º aniversário da Convenção sobre a Proteção e Pro-

moção da Diversidade das Expressões Culturais. Esta efeméride constituirá uma oportunidade 

para celebrar a diversidade cultural, a criatividade e o papel da cultura no desenvolvimento sustentável. Esta 

convenção, já ratificada por 134 estados, entre os quais Portugal, foi adotada em Outubro de 2005 e consti-

tuiu o primeiro instrumento internacional a reconhecer a natureza económica e cultural dos bens e serviços 

culturais como peças centrais das economias criativas mundiais. 

 


