O Magalh@es

Dia da Net Segura
No passado dia 9 de Fevereiro, a equipa da Escola Segura da GNR
esteve presente na Escola Básica de Vidago para Sessão de
informação e aconselhamento sobre os comportamentos e atitudes
dos jovens, perante a realidade da sociedade da informação: uso da
internet, smartphones e redes sociais.
Ler o artigo

Desfile de Carnaval das Escolas de
Vidago
E já passou o carnaval! Tempo de alegria e de diversão. É, por vezes
tempo de excessos, mas o povo até condescende, «é carnaval,
ninguém leva a mal».
Ler o artigo

6º Roadbook BTT Fernão de Magalhães
A época desportiva 2017 dos praticantes de BTT teve inicio no
passado sábado, 4 de março, com uma prova organizada pelo
Grupo de Educação Física do Agrupamento de Escolas Fernão de
Magalhães, que voltou a contar com os apoios do BTT Clube de
Chaves e do Município Flaviense.

Ler o artigo

Dia Mundial da Árvore e da Poesia
A biblioteca escolar organizou as atividades do Dia Mundial da
Árvore e da Poesia, em parceria com a Junta de freguesia de
Vidago e Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Vidago.

Ler o artigo

Amnistia Internacional - Chaves
Nos dias 13, 16 e 17 de março, o grupo da Amnistia Internacional de
Chaves esteve presente no Agrupamento de Escolas Fernão de
Magalhães para falar sobre Direitos Humanos. A palestra teve como
destinatários os alunos que estão a frequentar o ensino secundário.

Ler o artigo

RECONDUÇÃO
DIRETOR

DO

Informa-se toda a Comunidade
Educativa que, de acordo com o
ponto 3 do artigo 25.º do Dec. Lei nº
137/2012 de 2 de julho e da Circular
da DGAE...

Ler mais

DESAFIO
MATEMÁTICO
ABRIL DE 2017

DE

Números Racionais
Recorda: Um número diz-se racional
se puder representar-se por uma
fração de termos inteiros ou,
equivalentemente, por uma dízima
finita ou infinita periódica.
Agora, descobre qual é a fração
irredutível que é equivalente ...
Ler mais
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