
 

 

Dia Mundial de Luta contra a SIDA 

               No dia 1 de dezembro o Núcleo de Saúde e Educação Sexual da ESEN assinala mais uma 

 vez este dia UNESCO, com diversas atividades de sensibilização: 
 

            Concurso “ Bora Lá Viver a Vida” destinado aos alunos do 9º ano com a temática 

                   “Mais vale Prevenir que Remediar… a SIDA”. 

            Exposição de trabalhos subordinados ao tema “Uma Imagem Pela Vida” e realizados 

                    por alunos de Artes Visuais do 10º/11º anos no átrio principal da ESEN. 

            Instalação de laços gigantes pelo 11ºAV no parque urbano Comandante Júlio Ferraz. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este mês acontece …                                                 Dezembro 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

                               Dia Internacional dos Direitos Humanos – UNESCO 
 

          Desde 1950, o dia 10 de dezembro é uma data muito especial para a   

         UNESCO.  Este é o dia  em que relembramos  que a garantia  efetiva  dos 
                                                      direitos humanos requer vigilância contínua e participação coletiva. 
                                               No Agrupamento Emídio Navarro vamos celebrá-lo com diversas iniciativas: 

 
10.15: Colóquio com Rodrigo Francisco, encenador da peça Kilimanjaro, adaptação da obra de Ernest  

            Hemingway. Auditório da ESEN (alunos do Ensino Secundário). 

13.30: Encontro com o escritor e dramaturgo António Torrado. Biblioteca Escolar da Escola Básica  

           da Cova da Piedade (alunos do 4º ano da EB da Cova da Piedade). 

14.45: Encontro com o escritor e dramaturgo António Torrado. Auditório da ESEN (alunos do 4º ano 

             da EB nº3 de Almada, EB de Almada e EB nº3 da Cova da Piedade (Caranguejais)).  

 
CONVITE A TODA A COMUNIDADE EDUCATIVA 

10 Dezembro     18:30 - 20.15 

1os PERCURSOS EDUCATIVOS NO AGRUPAMENTO EMÍDIO NAVARRO 

EM FOCO:  PROPOSTAS DE PROJETOS CURRICULARES 

PARA O 1º CICLO 
 

Promovido pela Direção do Agrupamento, pela equipa do Centro UNESCO Ciência Arte e Engenho, 
Membros do Conselho Pedagógico, Professores do 1º Ciclo, Coordenadores dos Departamentos 
Curriculares, Associações de Pais e Encarregados de Educação das escolas do Agrupamento. 



 

 

CONCURSO DE CANDIDATURAS DE UM 

BEM A PATRIMÓNIO DA UNESCO! 

Os alunos do 7ºano, no âmbito do tempo letivo 

de Oferta Complementar, desenvolveram diversas 

propostas de candidatura a património da 

Humanidade, tendo como guião o kit-

pedagógico da UNESCO. No dia 10, o Júri 

constituído  por  professores  de 

várias áreas disciplinares vai selecio- 

nar a melhor defesa de candidatura.  

Boa sorte a todos! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIA DO ATLETISMO 
O departamento disciplinar de Educação Física 

dedica o dia 13 deste mês à dinamização das 

disciplinas técnicas do Atletismo. Todos os 

alunos da ESEN estão convidados a participar! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

FEIRA DO LIVRO DO AGRUPAMENTO  
 

As nossas bibliotecas escolares  

vão promover uma Feira do Livro 

destinada a toda a comunidade 

educativa. Esta iniciativa terá dois 

 polos, as  bibliotecas escolares 

 da  EBDAC (dias 9 a 12) e da ESEN (dia 10).    

       Aparece! 

FESTAS DE NATAL 

O dia 16 de dezembro vai trazer uma pausa nas 

atividades letivas. Lembrando a quadra festiva 
que se aproxima, as comunidades educativas da 
EB de Almada, da EB nº3 da Cova da Piedade, a 
EB da Cova da Piedade, da EB Cataventos da Paz 
e da EBDAC realizam neste dia diversas 

atividades de convívio e comemoração das 
tradições natalícias com muita música e 
animação. A EB nº3 de Almada vai estar em festa 

no dia 11 de dezembro. O departamento 

disciplinar de EMRC trabalhará no sentido de 
sensibilizar todos para os valores universais da 
paz, da partilha e da solidariedade. 
Estarão igualmente a seu cargo as decorações 
natalícias da EBDAC e da ESEN. 

 
 

 Feliz Natal! 

 Em NOVEMBRO aconteceu…  

 

 

 
 

No dia 16 de novembro comemorou-se o 69º 

aniversário da criação da UNESCO. Para 

celebrar o acontecimento, a Federação Nacional 
de Centros e Clubes UNESCO está a produzir um 
documentário sobre as atividades dos vários 
Centros e Clubes.  

 

 

 

 

 

Campanhas Solidárias 
Alunos, educadores, professores e assistentes 

operacionais do Pré- escolar e do 1º ciclo vão 

promover o espírito de solidariedade e partilha 

através da recolha e doação de alimentos e 

brinquedos na semana de 1 a 5 de dezembro! Na 

EB n.º 3 de Almada vão ser colhidos alimentos, 

enquanto na EB da Cova da Piedade vão ser 

recolhidos brinquedos para doar a uma instituição. 

          SENSIBILIZAÇÃO PARA A DEFICIÊNCIA 

De 1 a 5 de dezembro assinalamos a “Semana do Deficiente”. Alunos e professores da EB Cataventos 

da Paz vão dinamizar ao longo desta semana várias atividades de sensibilização para a aceitação da diferença. 


