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Visita de estudo a Lisboa: aprender,
conhecer, crescer, conviver...
Nos dias 17 e 18 de março de 2017, os alunos das turmas A, B, C e
D do 9º ano rumaram à capital numa visita de estudo, no âmbito das
disciplinas de Ciências Naturais, Português e Educação Visual.
Ler o artigo

Escola Básica de Vidago testa Plano de
Prevenção e Emergência
A Escola Básica de Vidago, realizou, na manhã de quinta-feira (27
de abril), um simulacro no âmbito da implementação das suas
medidas de autoproteção contra incêndio em edifícios e,
particularmente, de teste do seu Plano de Emergência.
Ler o artigo

Visita de Estudo do 7º ano a Aveiro
Porque a Geografia se faz no terreno, estudando e analisando casos
concretos, palmilhando o território, as turmas do sétimo ano do
Agrupamento, saíram para o campo.
Como quem diz, saímos do nosso cantinho e fomos à Veneza
portuguesa, Aveiro, no passado dia 28 de abril.
Ler o artigo

Dia do Agrupamento
Fernão de Magalhães

das

Escolas

O Agrupamento de Escolas Fernão de Magalhães comemorou no
dia 5 de maio o seu 3.º ano. Este dia foi escolhido pelos órgãos de
gestão para ser comemorado em conjunto pelas escolas do
Agrupamento. O objetivo fundamental que tem presidido a este
evento é o de reforçar os laços entre os alunos e demais elementos
das comunidades escolares.

Ler o artigo

Competições Nacionais da Ciência 2017
Congratulamos todos os participantes nas Competições Nacionais
da Ciência do PmatE, realizadas nos dias 8, 9 e 10 de maio do
presente ano letivo e também a Universidade de Aveiro pela
iniciativa que ao longo dos anos tem despertado o Gosto pelo
conhecimento e pelo desafio de aprender!
Ler o artigo

Encontro(s) do 7º C do Liceu 43 anos
depois da revolução
A 13 e 14 deste mês, alunos e professores da turma 7º C do ano
letivo 1973/74 do Liceu Nacional de Chaves, juntaram-se em mais
um encontro, para cimentar e perpetuar uma amizade que perdura no
tempo. A organização foi da responsabilidade da professora
Angélica e do dr. Taveira, dois antigos alunos da referida turma.
Ler o artigo

Fernão Magalhães na fase final da festa
do futebol feminino
No passado dia 22 de Abril de 2017 no Estádio Municipal Eng.
Delfim Magalhães – Alijó a nossa equipa de futebol feminino
participou e apurou-se para a fase final deste evento de nível
nacional.
Ler o artigo

“Feira das Profissões” no Agrupamento
de Escolas Fernão de Magalhães
À semelhança de anos anteriores, decorreu no dia 24 de maio, nos
claustros da escola Fernão de Magalhães, mais uma jornada de
divulgação da oferta formativa disponibilizada por diferentes
Instituições de Ensino Superior da Região Norte e da Região Centro.
Ler o artigo

Técnico Comercial

Inscreve-te

Técnico de Análise
Laboratorial

Inscreve-te
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