O Magalh@es

Uma visita com muito significado
No dia 2 de outubro de 2017 tive o privilégio e a honra de receber na
Escola-sede do Agrupamento o professor Rui Pires Marques Veloso.
Qual a razão desta visita? Pura e simplesmente porque quis revisitar
o local onde iniciou a sua carreira docente no ano de 1967, isto é, há
50 anos, no Liceu de Chaves.
Ler o artigo

Sexta Feira 13, Escola Básica de Vidago
Numa escola tudo serve para proporcionar aprendizagens.
Acontece, que neste mês de Outubro, tivemos sexta-feira 13. Foi
uma oportunidade para diversificar, sair da rotina e experimentar
outras sensações.
Fomos brindados com a presença de alguns elementos da Banda
Musical de Loivos, que em miniconcertos, para todos os alunos,
puderam exibir vários instrumentos e sonoridades. Soube a pouco,
foram mesmo miniconcertos, pois, não pretendíamos interromper as
atividades letivas durante muito tempo (cerca de 20 minutos).
Inclusive foi possível experimentar instrumentos.
Ler o artigo

Corta-mato escolar 2017/2018
Cumprindo a sua missão de formação integral dos seus alunos, o
Agrupamento de Escolas Fernão de Magalhães promoveu no
passado dia 25 de outubro o seu CORTA-MATO ESCOLAR,
realizado na escola sede do agrupamento, a Escola Secundária de
Fernão de Magalhães.
Esta atividade desportiva, decorreu durante a tarde, com o tempo a
ser convidativo para a prática do atletismo, contou com a
participação de 248 alunos, distribuídos pelos vários escalões
etários.
Ler o artigo

Gabinete de Apoio ao Aluno
Informa-se toda a comunidade educativa de que se encontra em
funcionamento o Gabinete de Informação e Apoio ao Aluno, em
colaboração com a UCC (Unidade de Cuidados à Comunidade) de
Chaves. O Gabinete está à disposição de alunos, pais e/ou

encarregados de educação, professores e assistentes operacionais
que a ele podem recorrer para esclarecer dúvidas, encaminhar e
resolver problemas relacionados com a saúde.
Ler o artigo

Roadshow – “Vamos Comunicar em
Segurança”
No passado dia 6 de novembro, o Agrupamento Fernão de
Magalhães recebeu nas instalações da escola sede o “Roadshow –
Comunicar em Segurança”.
Esta atividade, que faz parte integrante de um tour nacional que
percorre todos os distritos do território continental entre 16 de
outubro e 10 de novembro de 2017, foi desenvolvida no âmbito do
Programa de Educação para a Saúde em parceria com a Fundação
PT, a Meo e a PSP, e pretende promover a utilização saudável e
correta das Tecnologias de Informação e Comunicação, através de
sessões de sensibilização e de jogos.
Ler o artigo

Día de Muertos
El Día de Muertos es una celebración de algunos países de América
del Sur, con más destaque en México, que honra a los ancestros
durante el 2 de noviembre, coincidiendo con la celebración católica
del Día de los Fieles Difuntos. A pesar de ser un tema morboso, esta
festividad se celebra alegremente y en ese día la gente no se siente
temerosa de los espíritus malévolos. El humor en el día de los
muertos es relajado… El objetivo de la festividad es honrar las vidas
de los difuntos. Este año los alumnos de español han celebrado esta
festividad, haciendo búsquedas en internet sobre el tema y pintando
una gran diversidad de calaveras, entre otras cosas.
Ler o artigo

Caminhada Solidária
O Agrupamento de Escolas Fernão de Magalhães e a Comissão de
Proteção de Crianças e Jovens de Chaves (CPCJ) organizaram uma
Caminhada Solidária, que decorreu na manhã do passado sábado –
25 de novembro, com o objetivo de alertar a população em geral
para a carência económica de determinadas famílias, angariando
bens alimentares e produtos de higiene para a elaboração de
cabazes de Natal e para poder, sempre que necessário, apoiar as
famílias acompanhadas pela CPCJ.
Ler o artigo

Magusto - Escola Básica de Vidago
Cumprindo a tradição, os alunos do 1º ciclo do agrupamento
festejaram o dia de S. Martinho, fazendo-se o tradicional magusto e
comendo-se as castanhas, quentes e boas que estavam. Foi no
passado dia 10 de novembro, pois o dia de S. Martinho – 11 de
novembro, pelas vicissitudes do calendário, este ano coincidiu com
um sábado, pelo que tivemos que antecipar.
Ler o artigo

Corta-mato escolar (EB VIDAGO)
Realizou-se no passado dia 22 de Novembro de 2017 (4ª-feira), pela
tarde, o tradicional corta-mato escolar da E.B.2,3 de Vidago, onde
participaram 67 alunos de todos os anos de escolaridade da escola
(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
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Desafio matemático
de dezembro de 2017
A Dona Sortuda vai participar num
concurso que consiste em retirar
simultaneamente de um saco duas
bolas geometricamente iguais e
numeradas de 1 a 10. Serão
premiados os jogadores cujo produto
das bolas retiradas seja ímpar. Qual
é, na forma de fração irredutível, a
probabilidade dela ser uma das
contempladas?
Ler mais
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