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Cerimónia de entrega dos Prémios de
Mérito Escolar e Diplomas
Decorreu no dia 13 de dezembro de 2017, no ginásio da Escola
Sede, pelas 16:30 horas, a cerimónia de entrega dos Prémios de
Mérito Escolar aos alunos dos 5º ao 11º anos, que se distinguiram
pelo seu desempenho académico referente ao ano letivo 2016/2017.
Estes prémios foram entregues pelos diretores de turma.
Ler o artigo

Festa de Natal do Agrupamento de
Escolas Fernão de Magalhães
A aproximação do Natal traz-nos o final do primeiro período letivo. É
um período longo, desde setembro a dezembro. Começámos no
verão e já estamos quase no inverno. Foi um período de esforço, de
intenso trabalho, de dedicação a uma causa: a aprendizagem, em
termos de educação, de conhecimentos e de formação pessoal e
social.
Ler o artigo

Concurso de Rosas dos Ventos
Decorreu na última semana de aulas do primeiro período, no âmbito
da disciplina de Geografia do 7º ano, um concurso de Rosas dos
Ventos no nosso Agrupamento. Esta atividade pretendeu fomentar o
gosto pela disciplina, e demostrar a possibilidade de construir rosas
dos ventos em materiais diversificados. Os participantes revelaram
empenho e dedicação, tendo apresentado trabalhos muito criativos.
Estão todos de parabéns.
Ler o artigo

Cantares de Reis na Escola Básica de
Vidago
Não foi por interesse, foi por amizade, foi para desejar um bom ano
novo, cheio de prosperidade… que os grupos de alunos do 1º ciclo
da Escola Básica de Vidago, foram cantar os Reis.
E foram trajados a rigor, com as suas coroas de reis e rainhas, feitas
pelas próprias mãos. Com as suas vozes de meninas e meninos
espantaram, espantaram pela sua afinação, pela sincronia, pela

simpatia. Porque aprender é em todo o lado e em todas as
circunstâncias, os nossos «reis» saíram das suas salas e foram
cantar…
Ler o artigo

Atividades EMRC
O grupo de EMRC (Educação Moral e Religiosa Católica) no
primeiro período realizou nas turmas do 2º ciclo a atividade “Natal,
um gesto feito laço”, no âmbito da comemoração da quadra natalícia.
Esta atividade teve o objetivo de promover o contacto inter-relacional
e inter-geracional dos mais idosos com as novas gerações,
rompendo com o gelo ou o hiato geracional existente devido à rápida
mudança de uso de meios de comunicação e o uso das redes
sociais, bem como redescobrir esta forma tradicional e especial da
época natalícia, enviando um postal de Natal a entregar, via correio,
aos utentes da Santa Casa da Misericórdia, nomeadamente o Lar
Nossa Senhora da Misericórdia, Chaves, Lar Nossa Senhora da
Conceição, Vidago, Centro Social de Vilarelho da Raia, Lar Santa
Isabel, Vilar de Nantes, e Centro Social de Casas dos Montes.
Ler o artigo

7º Roadbook BTT Fernão de Magalhães
A par de outros eventos/provas que já vêm sendo tradição desta
casa, no dia 24 de março do presente ano realizar-se-á mais uma
edição do tão esperado Roadbook.
Lançamos o repto de participarem nesta prova de BTT cujas
características tão peculiares nos parecem ser argumentos mais que
suficientes para um dia de atividade inolvidável.
Aos interessados solicitamos o preenchimento e envio do formulário
que se encontra no seguimento deste texto.
Ler o artigo

Corta Mato Distrital - Desporto Escolar
Realizou-se no dia 23 de janeiro mais um Corta Mato Distrital em
Vila Real no qual os nossos alunos participaram e obtiveram bons
resultados (como segue em anexo).
O aprazível espaço do Natur Water Park acolheu a final regional do
corta-mato Desporto Escolar, um evento que trouxe à cidade de Vila
Real milhares de visitantes na manhã de quarta-feira, 23 de janeiro.
Além dos alunos de estabelecimentos de ensino que participaram na
prova, somaram-se os professores e muitos familiares que
acompanharam os jovens atletas, neste evento que reuniu os
apurados das atividades internas de cada escola da área da
Coordenação Local do Desporto Escolar de Vila Real e Douro.
Ler o artigo

Carnaval das escolas de Vidago
Vidago voltou a celebrar o carnaval com as suas crianças e jovens
no corso escolar.
Tendo os últimos tempos sido catastróficos no nosso país em termos
ambientais, elegeu-se como tema geral para o desfile, a proteção do
ambiente. Nos tempos recentes, a nossa sociedade e no que passa

pelos ecrãs da televisão, internet, redes sociais e no resto dos
media tem sido marcado pela tragédia dos incêndios, a seca severa
e extrema, a poluição dos rios, do Tejo, do Tâmega, isto só para
elencar alguns dos assuntos mais mediáticos dos últimos tempos.
Ler o artigo

Mega Sprinter fase CLDE
No dia 21 de fevereiro de 2018 realizou-se o Mega Sprinter da
CLDE de Vila Real e Douro, com a presença de 1165 alunos, desde
o 5º ao 12º ano de escolaridade. O local das provas foi o Campo de
jogos da UTAD em Vila Real, amavelmente cedido pela
Universidade, transformado num complexo desportivo específico do
Atletismo (com pistas para corrida de velocidade, para corrida de
resistência (KM), zona de lançamento do peso e caixa de saltos,
para o salto em comprimento). O ambiente de camaradagem e
partilha entre os alunos de todos os Agrupamentos foi bastante
saudável e simpático.
Ler o artigo

Feira das Profissões
7º Roadbook BTT
Fernão de Magalhães

Desafio Matemático
de fevereiro de 2018
Era uma vez a princesa Desamor,
que apesar de bondade e beleza
incomensuráveis nunca conquistava
o príncipe dos seus sonhos… até
que um dia lhe apareceu a fada da
Matemática e lhe pôs o seguinte
desafio:
"Decifrarás e a porta do coração do
teu príncipe abrirás!
Ler mais
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