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Festa de Natal do Agrupamento de
Escolas Fernão de Magalhães
O primeiro período letivo chegou ao fim. Como sucede sempre
o seu termo coincide com a vivência do Natal. Antes das
prendas no sapatinho, as meninas e meninos, crianças e jovens
do Agrupamento, antes dos resultados escolares publicados
nas pautas, brindam-nos com brilhantes atuações, repletas do
espírito natalício.
Ler o artigo

Entrega dos prémios de mérito e
diplomas/certificados de conclusão
Decorreu no dia 14 de dezembro de 2016, no ginásio da Escola
Secundária Fernão de Magalhães, pelas 16:30 horas, a
cerimónia de entrega dos Prémios de Mérito Escolar aos alunos
do 5º ao 11º ano, que se distinguiram pelo seu desempenho
académico referente ao ano letivo 2015/2016. Estes prémios
foram entregues pelos diretores de turma.
Ler o artigo

Dia de Reis na Escola Básica de
Vidago
Chegou 2017, começa mais um período letivo. A generosidade
típica da quadra natalícia prolonga-se sempre para o ano novo.
Os nossos alunos pedem sucessos escolares. Tradicionalmente,
cantam-se os Reis nesta altura do ano.
Os alunos mais pequenos das Escolas de Vidago dirigem-se à
Direção para cantar os Reis. Diz-se que é uma festa até mais
antiga que o Natal.
Ler o artigo

Concurso Nacional de Leitura
Realizaram-se as provas relativas ao Concurso Nacional de
Leitura - fase escolar.
Até 05 Maio 2017 - Provas nas Bibliotecas Municipais (DGLAB)
- Apurar vencedores no país e nas escolas portuguesas no
estrangeiro.
Uma palavra de agradecimento e de felicitações a todos os que
participaram e àqueles que permitiram o sucesso da iniciativa!

Ler o artigo

Pedro Seromenho no Agrupamento
O escritor e ilustrador Pedro Seromenho esteve, na última
sexta-feira, de visita ao Agrupamento de Escolas Fernão de
Magalhães, numa iniciativa do Grupo de Trabalho das
Bibliotecas Escolares de Chaves (GTBEC). Durante uma
semana Pedro Seromenho visitou os Agrupamentos de Escolas
de Chaves explorando os seus livros e presenteando os alunos
com ilustrações ao vivo.

Ler o artigo
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A par de outros eventos/provas
que já vêm sendo tradição desta
casa, no dia 4 de março do
presente ano realizar-se-á mais
uma edição do tão esperado
Roadbook.

Para primeiro desafio do Ano,
reparem na imagem deste TAG,
onde se apresentam os quatro
primeiros
termos
de
uma
sequência de figuras que segue
sempre a lei de formação
sugerida.
Ler mais
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