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Atividade “O Planeta Flavius na Galáxia
Experimental”
Durante todo o mês de maio de 2017, o Departamento de Ciências
Experimentais, participou na atividade “ O Planeta Flavius na Galáxia
Experimental” que decorreu no Pavilhão da ADRAT, para alunos do
pré-escolar e do 1º ciclo.
Ler o artigo

Visita de Estudo ao IPATIMUP
No dia 23 de março de 2017, os alunos do 12º ano (Turmas C,D, E e
F) tiveram oportunidade de fazer uma visita de estudo ao IPATIMUP
(Instituto de Patologia e Imunologia Molecular da Universidade do
Porto), ao Museu de Anatomia Patológica e ao Planetário do Porto.
Ler o artigo

Literatura Portuguesa em Viagem
Integrada no plano de atividades do Agrupamento de Escolas
Fernão de Magalhães, decorreu, no passado dia 6 e 7 de abril, a
visita de estudo do 12º ano, cujo itinerário incluía a Fundação
Saramago e alguns espaços Pessoanos, em Lisboa, e o Palácio e
Convento Nacional de Mafra.
Ler o artigo

Tomada de Posse do Diretor do
Agrupamento de Escolas Fernão de
Magalhães
No dia 7 de junho de 2017, pelas 17: 00 horas, tomou posse o
Diretor do Agrupamento de Escolas Fernão de Magalhães,
Fernando Félix de Almeida Castro, perante o Conselho Geral do
Agrupamento.

Ler o artigo

XI Encontro sociocultural Luso-Galaico
No dia 2 de junho de 2017 realizou-se a visita de estudo, inserida no
intercâmbio entre o Instituto Xesús Taboada Chivite de Verin e a
Escola Fernão de Magalhães, que foi o culminar da atividade
realizada ao longo do ano letivo, que constou na troca de missivas
entre os alunos dos dois estabelecimentos de ensino.
Ler o artigo

Caminhada Solidária
O grupo de Educação Física e a equipa do PES (Programa de
Educação para a Saúde) do Agrupamento de Escolas Fernão de
Magalhães organizaram uma CAMINHADA SOLIDÁRIA com a
finalidade de angariar donativos que reverterão a favor de famílias
carenciadas do nosso Agrupamento.
Ler o artigo

Festa de Encerramento do Ano Escolar
No passado dia 14 de maio, a Escola Fernão de Magalhães
realizou, uma vez mais, a sua festa de Encerramento do Ano Escolar
que teve lugar no Largo General Silveira.
Ler o artigo

Festa de Encerramento do Ano Escolar
– Escola Básica de Vidago
O ano escolar está quase no fim. Para alguns alunos já chegou
mesmo ao fim. Outros ainda têm mais uma semana de aulas, os
alunos do primeiro ciclo, os do pré – escolar só no final do mês, e
depois há os que têm Provas de Aferição, Provas de Equivalência,
Provas Finais e Exames Nacionais.
Ler o artigo

Oferta Formativa
2017 / 2018

Desafio matemático
de junho de 2017
Aqui vai o desafio para as férias:
Se a soma dos algarismos de um
número natural n for 30, então a
soma dos algarismos de n+3 não
pode ser:
(A) 7 (B) 8 (C) 10 (D) 11 (E) 17
Ler mais

Ler mais
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