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Dia Internacional
da Saúde Mental

No âmbito das comemorações do Dia
Internacional da Saúde Mental, foram
promovidas sessões de meditação e
autocuidado para Pessoal Docente e Não
Docente no dia 10 de outubro na Escola
Básica José Malhoa e na Escola Secundária.

Halloween

Os docentes de Inglês desenvolveram
atividades alusivas à comemoração do
Halloween.
Em todas as turmas do 1ºCEB, os alunos
assistiram a uma história contada em inglês
e ilustraram-na.



Dia Internacional
da

Geodiversidade
Os docentes do Departamento de Ciências
Experimentais comemoraram o Dia
Internacional da Geodiversidade, alertando
os alunos do 3º CEB e Ensino Secundário
para a necessidade e importância da
preservação da diversidade geológica e a
presença dos recursos geológicos no
quotidiano, promovendo o desenvolvimento
sustentável.

Dia da
Alimentação

Os alunos do 2º e 3º CEB celebraram o Dia da
Alimentação, 16 de outubro, reconhecendo a
importância da alimentação saudável, equilibrada
e sustentável. Foram abordadas questões globais
relacionadas com a nutrição e alimentação.



No dia 24 de outubro assinala-se o Dia Internacional
das Bibliotecas Escolares. Este dia tem como objetivo
destacar a importância das bibliotecas escolares na
educação, assim como promover o gosto pela leitura.
E nada melhor do que um escritor para conversar com
os alunos sobre livros, escrita e leitura.
Foi o que aconteceu na nossa biblioteca em que o
escritor figueiroense, Rui Conceição Silva, semifinalista
do prémio Oceanos, esteve à conversa com os alunos
do 10ºano.

Dia do Escritor

Implantação da
República

Os docentes de História, em articulação com
a Biblioteca escolar, festejaram a efeméride
no dia 5 de Outubro.



Mês Internacional da
Biblioteca Escolar

Durante o mês de outubro a BE celebrou o
Mês Internacional das Bibliotecas Escolares,
com o mote

 “Ler para a paz e harmonia globais”, 
tendo dinamizado diversas atividades como
efemérides, concursos, encontro de
autores/escritores….

Eco-Escolas
Dia Mundial da
Alimentação 

No dia 17 de outubro, no âmbito do Dia Mundial da
Alimentação, que se comemora a 16 de outubro,
ocorreu, na Escola Básica e Secundária de Figueiró
dos Vinhos, uma palestra com o tema
“Alimentação e Sustentabilidade” dirigida aos
alunos do 7ºano. A palestrante foi a Nutricionista,
Filipa Furtado, e versou sobre temas como
sustentabilidade, sazonalidade e desperdício
alimentar tendo em vista a promoção da
Educação Alimentar.
A atividade foi dinamizada no âmbito do projeto
Eco-Escolas com o envolvimento das Professoras
de História e Educação Visual e da Nutricionista da
Câmara Municipal de Figueiró dos Vinhos. 



O Agrupamento de Escolas de Figueiró dos Vinhos está
de parabéns, o Programa Eco-Escolas voltou a
atribuir-lhe a Bandeira Verde reconhecendo assim, “o
bom trabalho realizado pela escola, em linha com a
metodologia Eco-Escolas, visando: uma melhor gestão
ambiental do espaço escolar; a educação para a
sustentabilidade e cidadania; a formação de cidadãos
mais ativos e participativos; o envolvimento da
comunidade.”

Para receber o referido galardão, no dia 12 de outubro,
o Agrupamento fez-se representar por uma comitiva
de duas alunas e um professor, no Pavilhão Municipal
de Valongo, onde decorreu o Dia Bandeiras Verdes -
Galardão Eco-Escolas 2022.

Um agradecimento ao nosso parceiro, Câmara
Municipal de Figueiró dos Vinhos, que viabilizou esta
atividade ao disponibilizar o transporte da referida
comitiva.

Bandeira Verde
Eco-Escolas

atribuída ao AEFV 
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 No dia 11 de novembro irá ser
comemorado o dia de S.Martinho.

Os alunos do ensino pré-escolar
e do 1º ciclo irão participar no
tradicional magusto, de modo a
descobrir as tradições
associadas a esta data festiva.

Magusto



No dia 15 de novembro será
comemorado o Dia
Internacional da Tolerância,
atividade dinamizada pelo
PINPSE, com o objetivo de
promover a capacidade
empática, comportamentos
de tolerância e igualdade
para com os outros e o
sentimento de pertença à
escola.

No AEFV

Em breve...

Dia Internacional
da Tolerância



No dia 26 de novembro, o Departamento de
Matemática e Ciências Experimentais irá
desenvolver atividades relativas ao Dia
Mundia da Ciência, com atividades a realizar
de forma autónoma, responsável e criativa,
que permitam desenvolver o espírito crítico;
promover o sucesso escolar; despertar o
interesse e dinamizar o ensino/aprendizagem
das ciências e enaltecer o papel da ciência
para o desenvolvimento humano.

Dia Mundial da Ciência

No AEFV

Em breve...


