O Magalhães

T radições novas e antigas na Escola
Básica de Vidago
Época de muitas tradições nossas (Todos os Santos, Pão por
Deus, Fiéis Defuntos, …), por obra e influência da
mundialização da nossa sociedade, que percorre todos os
estratos e camadas sociais e etárias, temos o surgir de novas
vivências e inclusive a comemoração de tradições de outros
pontos do mundo.
Ler o artigo

Magusto de S. Martinho
Dando cumprimento a mais uma comemoração com
significado na nossa região, a Escola Básica de Vidago
promoveu no passado dia 11 de novembro a realização do
tradicional magusto do dia de S. Martinho.
Ler o artigo

Día de muertos
Existem efemérides que se celebram à escala mundial,
contudo a diversidade de culturas permite vivê-las de formas
distintas e muito particulares. O dia 02 de novembro, dia dos
Fiéis Defuntos, é um exemplo disso mesmo. Os alunos de
Espanhol da nossa escola quiseram dar a conhecer à
comunidade escolar uma tradição secular, vivida em países da
América do Sul, sendo o México um dos países onde se vivencia
o dia de forma mais entusiasta.
Ler o artigo

Corta-Mato Escolar (Escola Básica de
Vidago)
Realizou-se no passado dia 16 de novembro de 2016 (4ª-feira),
pela tarde, o tradicional corta-mato escolar da Escola Básica de
Vidago, onde participaram 103 alunos de todos os anos de
escolaridade (desde o 1º ao 3º ciclo), sexo e idade. Foram
solicitados para esta corrida de Corta-mato os apoios do
comando da G.N.R. de Vidago e dos Bombeiros Voluntários de
Vidago,
para
acompanhamento
e
supervisão
dos

acontecimentos no decorrer da corrida, da responsabilidade de
cada uma das entidades.
Ler o artigo

Receção ao Desportivo
O anfiteatro da escola sede do Agrupamento de Escolas Fernão
de Magalhães transformou-se num autêntico estádio de
futebol, tal o ambiente criado pelos alunos da escola. O
entusiasmo espalhou-se e a ansiedade era notória,
aumentando a cada hora que passava.
Ler o artigo

BOAS FEST AS
O Diretor do Agrupamento de
Escolas Fernão de Magalhães
deseja
às
Comunidades
Educativas de Vidago e Chaves
um Bom Natal e um Bom Ano
2017.
Ler mais

DESAFIO
MAT EMÁT ICO
DE
DEZEMBRO DE 2016
O Matemático belga Eugène
Charles Catanan conjeturou que a
equação x^n - y^m = 1, onde x, y,
n e m são números reais, tem
apenas uma solução com bases
não nulas.
Ler mais
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