Este mês acontece …
No dia

Janeiro 2015

6 de janeiro todo o Agrupamento vai estar em festa preservando

e revivendo tradições seculares, promovendo o convívio, a amizade e a alegria.
Celebramos o Dia

de Reis!

Os alunos, professores e assistentes operacionais do pré-escolar e do 1ºCiclo da EB nº3 de
Almada vão fazer coroas e reis em cartolina e confecionar um delicioso bolo-rei!
Na EB nº3 da Cova da Piedade professores e alunos vão elaborar instrumentos musicais com
materiais recicláveis para cantarem as janeiras pela comunidade. Vão também recolher informação
sobre esta tradição tão antiga;
A EB da Cova da Piedade vai preservar as tradições locais vivenciando o “Cantar dos Reis”;
Os alunos e professores da EB de Almada vão realizar trabalhos alusivos a este dia;
Na EB Cataventos da Paz todos vão participar em diversas atividades alusivas ao Dia de Reis;
O departamento disciplinar de Espanhol vai difundir aspetos culturais característicos da
comemoração do Día de Reyes em Espanha através de uma exposição.

Dia Mundial da Liberdade
A

23 de janeiro lembramos a necessidade de reafirmar o pressuposto de que

"Todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos.
São dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns
aos outros com espírito de fraternidade."
Artigo I da Declaração Universal dos Direitos Humanos

A liberdade é um direito comum a todo o ser humano para realizar escolhas
livremente, para determinar o seu futuro e as suas opções de vida.
Os alunos do 5º e 6ºanos vão abordar os vários conceitos de liberdade com
os seus professores de Português e daí surgirá uma exposição de trabalhos que
estará patente na EB D. António da Costa.

Coincidindo com o final do 1º semestre, as turmas da opção de Dança da EB D. António da Costa
vão dinamizar um Flash Mob, vivenciando o processo de produção de um espetáculo do ponto de vista
técnico, contatando com todos os elementos que enriquecem um espetáculo, como o espaço cénico, luz
e som.
Alunos e professores irão mostrar o projeto coreográfico desenvolvido ao longo do 1º semestre na sala
polivalente da EBDAC promovendo um momento de encontro de toda a comunidade educativa. Esta
atividade repetir-se-á no final do 2ºsemestre.

Concurso de Ditado em Inglês - 1ª FASE
Em janeiro terá lugar a 1ª fase do Concurso de Ditado em Inglês para os alunos do

5º

e

6º anos

da EB D. António da Costa com vista a desenvolver competências

auditivas e de escrita.

PARTICIPA!!
Informa-te junto do teu professor de Inglês!

Em DEZEMBRO aconteceu…
… o Concurso de Candidaturas de um Bem a Património da UNESCO . Os alunos do

7º ano da

ESEN, 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. Aqui ficam
imagens das candidaturas vencedoras:

