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Magusto 1º CEB

O Agrupamento de Escolas de Figueiró dos
Vinhos retomou a tradição da realização do
magusto escolar no 1º Ciclo. Com o contributo
dos pais, que enviaram as castanhas e a
caruma, pudemos realizar a tradicional fogueira. 
As turmas reutilizaram as garrafas plásticas, os
pacotes de leite e de cereais na construção dos
seus pacotes para colocação das castanhas. 
Foi uma tarde bem divertida! Até os que não
gostavam de castanhas as experimentaram…
.

Dia Internacional
da Tolerância

No dia 15 (terça-feira) foi comemorado O Dia
Internacional da Tolerância. Assim, todos os
alunos, docentes e não docentes foram
convidados  a virem para a escola com um sapato
(sapatilha) de cada par.
Este pode ser um pequeno passo para que cada
um aceite e respeite as suas diferenças
individuais e quem sabe, para se colocar no lugar
do outro!
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II Semana Ubuntu
do AEFV

Aconteceu entre os dias 21 e 25 de
novembro, no quartel dos
Bombeiros Voluntários de Figueiró
dos Vinhos.

Thanksgiving
No dia 24 de novembro os alunos do AEFV
comemoraram o Dia de Ação de Graças -
Thanksgiving - nas aulas de Inglês. O
Thanksgiving é um feriado anual
celebrado nos Estados Unidos da América
que teve origem no século XVI, para dar
graças pelas colheitas obtidas ao longo
do ano. Os alunos puderam visionar um
vídeo com a história desta festividade,
realizaram quizes, criaram pequenos
trabalhos  e, também, eles deram graças.
Foi criado um mural com os trabalhos dos
alunos.
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Para assinalar o 33º aniversário da
Convenção dos Direitos das Crianças, a
CPCJ em articulação com o Agrupamento
de Escolas expôs no Coreto da Vila de
Figueiró dos Vinhos um estendal com
trabalhos, sobres os direitos das crianças,
realizados pelos alunos das diversas turma,
com a colaboração dos educadores de
Infância e dos  professores do 1º CEB,
professores de Educação Visual, de EVT, de
educação especial e das assistentes
operacionais afetas ao CAA, a fim de
sensibilizar/consciencializar a comunidade
para a premência do cumprimento deste
direitos. Infelizmente, volvidos mais de
sessenta anos da Declaração dos Direitos
da Criança, o bem-estar, uma infância feliz
e segura, ainda, é “invisível” em muitos
países. Com o mesmo objetivo, e no âmbito
da Cidadania e Desenvolvimento, os alunos
do 2º e 3º CEB, em colaboração com os
professores, também elaboraram e
expuseram na escola um estendal dos
Direitos.

Direitos das Crianças
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Sala de aula no Museu
e Centro de Artes 

Realizou-se uma aula, com trabalho
prático, ao Museu e Centro de Artes de
Figueiró dos Vinhos, realizada no dia 14 de
novembro, pelos alunos do 12.ºB, no âmbito
da disciplina de História A.

Formação de
Primeiros Socorros

 E porque o saber não ocupa lugar, os
Assistentes Operacionais, os Professores e os
Técnicos Especializados aproveitam a pausa
letiva e frequentaram, nesses dias, uma
formação de primeiros socorros ministrada no
âmbito da parceria do Agrupamento com os
Bombeiros Voluntários de Figueiró dos Vinhos.
Nos dias 16 e 17 de novembro, a formação
destinou-se aos Assistentes Operacionais,
estando o dia 18 reservado aos Professores e
Técnicos. Porque nunca é demais saber como
atuar em situação de emergência!
O nosso agradecimento aos formadores dos
Bombeiros Voluntários de Figueiró dos Vinhos!
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Dia da Filosofia

 No nosso Agrupamento comemorou-se,
no dia 21 de novembro, mais um Dia
Mundial da Filosofia.
 O Grupo de Filosofia, em articulação com o
Projeto Cultural de Escola, o GICA e a
Biblioteca Escolar, assinalou esta data, na
Escola Básica e Secundária do AEFV,
estimulando os alunos do Ensino
Secundário  a desenvolverem o seu espírito
crítico, a construírem pensamentos
autónomos e a  desenvolverem
competências consideradas
imprescindíveis à construção de uma
cidadania ativa, através da sua
cooperação e interação.

visite www.aefv.edu.pt

https://www.aefv.edu.pt/


visite www.aefv.edu.pt

Comemoração do
Dia Nacional do Pijama

 No Dia Nacional do Pijama, 21 de
novembro, as crianças da Pré e do 1º Ciclo
participaram nas atividades alusivas a
esta comemoração.
Os nossos Jardins de Infância e escolas do
1º Ciclo aderiram a mais esta iniciativa
solidária, em favor de todas as crianças
que não têm o aconchego e o carinho de
uma família. 
Para além de cantarem e dançarem a
música criada para o efeito, puderam
trabalhar a partir dos conceitos desta
causa: a família, a solidariedade…
Todas as crianças puderam refletir sobre a
sorte que é ter uma família que as ama,
uma casa onde morar, e um pijama
quentinho para as aconchegar à noite…
Aqui ficam alguns testemunhos.
Parabéns aos pais, às nossas crianças e às
suas educadoras/professoras!
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A sustentabilidade do nosso planeta é
uma preocupação constante no nosso
Agrupamento. Para ajudar os mais novos a
perceber em que medida podem
contribuir para esse objetivo, os alunos do
1º e 2º Ciclos participaram numa ação de
sensibilização promovida pelo Município
de Figueiró dos Vinhos, no dia 22 de
novembro, que trouxe até nós o planetário
da ERSUC. 
Numa tenda de cúpula e através de filmes
muito apelativos e esclarecedores, os
alunos puderam aprender como e o que
reciclar, contribuindo assim para a
redução dos resíduos produzidos. 
Foi um momento muito interessante e
produtivo. 
Obrigada ao Município por mais esta
proposta tão interessante!

ERSUC - A nossa casa
é o planeta 
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Para celebrar o centenário de José Saramago e
motivar os alunos à leitura da sua obra, no dia 23
de novembro, na biblioteca, o professor Filipe
Pires falou aos alunos do 12º ano do AEFV sobre a
proverbialidade na narrativa de Saramago,
nomeadamente no Memorial do Convento.
O professor Filipe Pires publicou o livro “A
Proverbialidade na narrativa de José Saramago”,
publicação que foi promovida pela Associação
Internacional de Paremiologia/International
Association of Paremilogy, com prefácio de
Wolfgang Mieder, o expoente máximo no estudo
do provérbio. Existe um exemplar na biblioteca.
Sobre os provérbios Saramago disse: “não há
dúvida de que as melhores lições nos vêm
sempre da gente simples” (VE, 121).
Segundo o professor Filipe “estamos em
presença do escritor, autor e narrador,
comprometido com as problemáticas da
verdade histórica e da dignidade humana, que
valoriza as suas reflexões com máximas e
recorre aos provérbios para consolidar a sua
argumentação, chegando a afirmar: Estou a
chegar à conclusão que sem a bengala dos
provérbios não teria chegado a ser escritor”.
Esperemos que a atividade tenha motivado os
alunos para a leitura do Memorial do Convento!

Palestra do Prof. Filipe
Pires sobre os provérbios na

obra de José Saramago
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Visita de Estudo de
turmas do 11º Ano

No  dia 24 de novembro as turmas A e B do 11º
Ano de Escolaridade realizaram no dia 24 de
Novembro uma visita de estudo a Lisboa, ao
Museu do Dinheiro e ao JumpYard, no âmbito
de várias disciplinas, tais como as de Economia
A, Educação Física, Física e Química A e
Filosofia, entre outras. As  atividades
desenvolvidas decorreram como o esperado e
foram do agrado de todos os alunos. Esta 
 visita de estudo contribuiu ainda  para o
desenvolvimento de competências
consideradas imprescindíveis à construção de
uma cidadania ativa,  promovendo a
solidariedade, a cooperação e a sociabilidade
entre os alunos e professores.

Exposição
A Importância dos

movimentos estudantis
Entre os dias 18 e 29 de novembro, esteve
patente, na Biblioteca Escolar da Escola
Básica e Secundária de Figueiró dos Vinhos, a
Exposição itinerante
"A IMPORTÂNCIA DOS MOVIMENTOS
ESTUDANTIS, da ditadura à atualidade",
cedida pelo Museu do Aljube – Resistência e
Liberdade, que foi visitada por cerca de 145
alunos dos diversos ciclos de ensino do AEFV.
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COLA

No AEFV

Em breve...

 No dia 1 de Dezembro, Portugal comemora os 382 anos da
Restauração da Independência.
 
 As turmas do 8ºano e a turma do 11º B do Curso de Línguas e
Humanidades do AEFV, fizeram trabalhos de pesquisa para
assinalar o dia, os quais estarão em exposição na Biblioteca
Escolar da ESFV.

Restauração da
Independência
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No AEFV

Em breve...

Dia Internacional da
Pessoa com deficiência 

O dia internacional das pessoas com
deficiência é uma data comemorativa,
com o objetivo de promover uma maior
compreensão dos assuntos
concernentes à  deficiência e para
mobilizar a defesa da dignidade, dos
direitos e o bem estar das pessoas. 
 No âmbito deste dia, o nosso
agrupamento pretende sensibilizar a
comunidade educativa para a
“diferença”, através da exposição de
cartazes com diferentes problemáticas, 
 uma  amostra de auxiliares de marcha e
a visualização de curtas de metragens
alusivas à data.

      Grupo da Educação Especial
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A Associação SOL - Associação de Apoio às
Crianças infetadas pelo Vírus da Sida, foi
fundada em 1992 e tem como objetivo,
através do trabalho desenvolvido na suas
valências, assegurar a continuidade de
cuidados e apoio social às crianças e jovens
que vivem com infecção por VIH/SIDA.

No sentido de poder informar e sensibilizar os
alunos para esta temática, o Gabinete de
Apoio ao Aluno e à Família (GAAF) promove,
em conjunto com o Município e a Associação
SOL, uma ação de sensibilização destinada
aos alunos do 2º e 3º Ciclos e do Ensino
Secundário, a realizar no dia 20 de dezembro. 

Paralelamente decorrerá uma recolha de
alimentos e de produtos de higiene
destinados à elaboração de cabazes para as
famílias cadenciadas apoiadas por esta
instituição. 
A recolha terá lugar até ao dia 15 de
dezembro!
Solicita-se a colaboração em mais esta
campanha solidária!

No AEFV

Em breve...
Associação Sol
Sensibilização
para o VIH
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No AEFV

Em breve...

 Nos dias 21 e 22 de dezembro decorrerá no nosso
Agrupamento uma exposição/feira de rochas, minerais e
fósseis. Pretendemos chamar a atenção para processos
de formação e importância dos recursos naturais no
nosso planeta e ao mesmo tempo testemunhar a
impressionante beleza da geosfera.

 Queremos ainda alertar a sociedade para o papel que a
geodiversidade desempenha para assegurar o bem-
estar e prosperidade dos seres humanos e as condições
necessárias para a preservação da biodiversidade.

Feira das Rochas
e dos Minerais
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 Do dia 19 a 22 de Dezembro, as turmas do 3º e 4º anos, na
disciplina de Inglês,  irão realizar atividades alusivas ao Natal.

 Essas atividades consistem em ilustrações e canções típicas
da época.

Comemoração
do Natal

No AEFV

Em breve...
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 E porque o Natal é sinónimo de ajudar,
os alunos do Agrupamento de Escolas
de Figueiró dos Vinhos convidam todos
a visitar e comprar no Mercadinho de
Natal na Tenda da Fantasia, que irão
realizar, no dia 22 de dezembro das
10h30 às 17h00.

 Convidam-se todos a embarcar nesta
viagem de renovação de sonhos e
esperanças para o novo ano de 2023.

Mercadinho de Natal

No AEFV

Em breve...
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No AEFV

Em breve...
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"Eu dou o meu papel, porque quero ter um
papel."
A Campanha "Papel por Alimentos" é uma
ação promovida pela Federação
Portuguesa dos Bancos Alimentares, com
contornos ambientais e de solidariedade
onde todo o papel recolhido é convertido
em produtos alimentares a distribuir pelos
mais carenciados.
Assim, e no âmbito do Programa Eco-
Escolas, o Agrupamento de Escolas de
Figueiró dos Vinhos propõe-se a participar
na campanha, solicitando o envolvimento
dos alunos e toda a comunidade escolar,
na recolha de papel, contribuindo assim
para alguns dos Objetivos do
Desenvolvimento Sustentável.

Que tipo de papel é ou não aceite?
Pode ser entregue todo o tipo de papel,
não sendo aceite: cartão e papelão; papeis
plastificados; papeis metalizados; papeis
parafinados; papel vegetal; fotografias e
fitas adesivas.

Pontos de entrega
Escola Básica e Secundária de Figueiró dos
Vinhos e Escola Básica José Malhoa

Data primeira recolha
Até dia 13 de janeiro.

O papel recolhido será entregue no Banco
Alimentar de Coimbra com o apoio
logístico da Câmara Municipal de Figueiró
dos Vinhos.

Campanha
“Papel por Alimentos”
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