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Cerimónia de Entrega de Diplomas na
EB Vidago
Por diversas razões muitos alunos não completam o percurso
escolar no tempo devido. Muitos, inclusive, abandonam a escola
antes mesmo de terminarem esse percurso.
Ocorre, também, inúmeras vezes que este abandono significa mais
um congelamento dos estudos, uma pausa, sendo estes retomados
mais tarde.
Ler o artigo

Mais uma vez… teatro em inglês
No dia 5 de março, à semelhança de anos anteriores, os alunos do
Agrupamento de Escolas Fernão de Magalhães assistiram a duas
peças de teatro em inglês, encenadas pela companhia de teatro
ETC English Theatre Company. Esta atividade consta do Plano
Anual de Atividades do Agrupamento, sob proposta do grupo de
inglês.
Ler o artigo

“Feira das Profissões” no Agrupamento
de Escolas Fernão de Magalhães
À semelhança de anos anteriores, o Agrupamento promoveu a nona
edição da “Feira das Profissões” que decorreu no dia 20 de março,
nos claustros da escola sede, mais uma jornada de divulgação da
oferta formativa disponibilizada por diferentes Instituições de Ensino
Superior presentes no evento. A feira contou também com
representantes do Exército, da Guarda Nacional Republicana e da
Polícia de Segurança Pública.
Ler o artigo

Semana da Leitura - "A Bela e o
Monstro", adaptação
O professor bibliotecário lançou o desafio e eis o resultado... os
meninos do 1º ano leram uma frase ao pai, inserida no Dia do Pai;
os do 4º ano cantaram a "Cinderela", de Carlos Paião; os
encarregados de educação compareceram em bom número
(Obrigado!); os adereços e o cenário foram idealizados pela equipa

da biblioteca.
Ler o artigo

Visita de estudo dos alunos do 12ºano a
Lisboa, Mafra e Óbidos
A propósito da visita de estudo dos alunos do 12ºano a Lisboa,
Mafra e Óbidos…
Partimos. A madrugada contrariava em tudo o que viria a ser esse
dia, afinal, não um dia curto de nevoeiro ou de chuva, como tantos
outros de Inverno, mas cheio de sol e prolongamento.
Ler o artigo

Orçamento
Participativo
no
Agrupamento de Escolas Fernão de
Magalhães
Comemorou-se no dia 24 de março o Dia Nacional do Estudante. As
escolas do Agrupamento Fernão de Magalhães aproveitaram esse
dia para dar a voz aos estudantes, no caso aos alunos dos 3º ciclo e
do Ensino Secundário. Aproveitou-se a promoção da iniciativa do
orçamento participativo nas escolas para promover a participação
cívica dos alunos na vida da escola.
Ler o artigo

Dia da árvore nas Escolas de Vidago
Os alunos do JI de Vidago e do 1º Ciclo da Escola Básica de Vidago
participaram nas comemorações do dia da árvore procedendo à
plantação de árvores nos espaços dos recreios de ambas as
escolas.
Todos os momentos e atividades são perfeitos para passar
mensagens e fazer aprendizagens. Neste caso, e após um ano
particularmente trágico, este ano, existe um grande investimento, tipo
missão nacional de plantação de árvores, de limpeza de matas, de
uma preparação atempada da época dos incêndios.
Ler o artigo

Visita de estudo ao complexo turístico
de Rilhadas
No passado dia 13 de abril, todas as turmas do 2.º ciclo do nosso
Agrupamento visitaram o complexo turístico de Rilhadas, em Fafe.
Esta visita integrou-se na atividade de articulação horizontal/vertical
(5º e 6º anos), cujo tema é a “Saúde Mental e Física: desporto,
higiene, alimentação e lazer”, e juntou as escolas de Chaves e de
Vidago.
Ler o artigo

Fernão de Magalhães no pódio das CNC
em Aveiro

Uma vez mais, o Agrupamento de Escolas Fernão de Magalhães de
Chaves participou, nos dias 23, 24 e 26 de abril passados, nas
Competições Nacionais da Ciência, na Universidade de Aveiro, com
alunos selecionados nas respetivas Competições em Rede.
Ler o artigo
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Desafio Matemático
de abril de 2018
A Anastácia tem 20 euros e cada
uma das suas irmãs tem 10 euros.
Quantos euros tem a Anastácia de
dar a cada uma das suas irmãs para
que cada uma das cinco meninas
fique com a mesma quantia de
dinheiro?
Ler mais
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