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 “No dia  21 de dezembro, pelas 15:00, na
cantina da Escola Básica e Secundária,
procedeu-se  à entrega dos Prémios de Mérito. 
Salienta-se que, após estes anos fustigados
pela pandemia, entendeu-se por bem
assinalar este  momento tão especial na vida
dos estudantes de forma diferente, fora do
contexto de sala de aula. Contudo, dado que se
impõe o cumprimento do calendário escolar e
o horário da rede de transportes, foi feita uma
cerimónia singela para homenagear os alunos.
Foi com muita alegria e orgulho que
entregámos prémios aos alunos destacados
nas diversas categorias previstas.
Parabéns a todos!

Quarta-feira, 11 de janeiro 2023

Entrega dos
Prémios de Mérito
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Restauração da
Independência

No dia 1 de Dezembro, Portugal
comemorou os 382 anos da
Restauração da Independência. As
turmas do 8º ano e a turma do 11º B, do
Curso de Línguas e Humanidades, do
Agrupamento de Escolas de Figueiró
dos Vinhos, fizeram trabalhos de
pesquisa para assinalar o dia, os quais
estão em exposição na biblioteca da
Escola Básica e Secundária..

Feira das Rochas,
Minerais e Fósseis

   Nos dias 21 e 22 de dezembro decorreu esta atividade do PAA, da
responsabilidade do grupo de Biologia e Geologia e dinamizada pela
empresa Geotejo. 
  No dia 21 a atividade decorreu na Escola Secundária e verificou-se que
toda a comunidade educativa, principalmente os alunos, demonstraram
curiosidade e interesse em observar e adquirir os diferentes minerais,
rochas e fósseis expostos! Já no dia 22 esta mostra integrou o "Mercadinho
de Natal " no centro da vila e foi a vez da comunidade local também aceder
a esta iniciativa e contactar de perto com este fascinante mundo as rochas,
minerais e fósseis.
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Tampas de plástico
Caricas
Embalagens de detergente
Rolhas de cortiça

Escola Básica e Secundária de Figueiró dos Vinhos
Escola Básica José Malhoa.

  No âmbito do programa Eco-Escolas, o Agrupamento
de Escolas de Figueiró dos
Vinhos está a colaborar na campanha de solidariedade
“Por ti, Zé”.
  O José tem 18 anos é da Castanheira de Pera e foi
diagnosticado, no ano passado com
Síndrome de Wilson e Parkinsonismo bradicinético-rígido
bilateral.
  Aguardava sair do país em Erasmus, quando, 18 dias
antes, iniciou sintomas e, quase
da noite para o dia, perdeu toda a parte motora.
  Síndrome de Wilson é uma doença em que o fígado não
filtra o cobre que ingerimos na alimentação e que, no
caso do José, ao alojar-se no cérebro, o deixou
totalmente dependente da Mãe, que, por sua vez, deixou
de trabalhar, para prestar assistência ao filho.
  Vamos ajudar o Zé, ajudando o planeta.
  Solicita-se a participação de toda a comunidade
escolar na recolha de:

  Pontos de recolha:

https://www.facebook.com/portize

Por ti, Zé

visite www.aefv.edu.pt

https://www.facebook.com/portize
https://www.aefv.edu.pt/


Núcleo de Escalada do AEFV

No âmbito do Projeto de Comunidade do
Desporto Escolar e em parceria com a
Associação Desportiva e o Município de
Figueiró dos Vinhos, foi criado o Núcleo de
Escalada da ADFV. Os treinos decorrem
todas as terças e quintas-feiras das 17:30
às 19 horas, no Ginásio da Escola Básica e
Secundária e estão abertos a toda a
comunidade. Apareçam!!

Ciências Experimentais
no 1º Ciclo

  As turmas do 2º e 4º F (Professora Titular Rita Pinela) e
2º E (Professora Titular Ana Cristina Cepas), às terças-
feiras, têm oportunidade de aprender brincando.  
 Fazem atividades práticas/experimentais de Ciências.
 Todos têm a oportunidade de observar, experimentar
e realizar atividades práticas,utilizando algum do
material de laboratório. Já fizeram várias experiências,
nomeadamente, atividades sobre os órgãos dos
sentidos; dissolve/não dissolve; flutua/não flutua;
mensagem secreta, processos de tratamento da água.
 Estão a começar a redigir um relatório, escrevendo “
Penso que …”, “Verifico que …”.
 Os alunos revelaram muito entusiasmo e interesse na
descoberta de novos saberes.
A professora dinamizadora
Maria do Almurtão
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Dia Mundial da Ciência

 O que sabemos é uma gota; o que
ignoramos é um oceano'', disse um dia Isaac
Newton. Esta frase vem a propósito do Dia
Mundial da Ciência, comemorado
oficialmente a 24 de novembro. O Grupo de
Físico-química do Agrupamento de Escolas
de Figueiró dos Vinhos, decidiu assinalar a
efeméride, realizando atividades com o
objetivo de realçar o papel da ciência para o
desenvolvimento humano, assim como
destacar grandes nomes da ciência, colocar
desafios para o futuro e instigar o gosto pela
ciência nas gerações mais novas.
 Assim, propôs aos alunos dos sétimos e
oitavos anos a realização de trabalhos em
3D do Sistema Solar e de moléculas. Os
alunos abraçaram este desafio, realizando
trabalhos de grande qualidade. Estes
trabalhos encontram-se expostos na sala
de alunos do agrupamento.

O grupo de Física e Química
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Recolhas de folhas e posterior identificação e
classificação com recurso a chaves
dicotómicas.
Observação de insetos e sua constituição.
Identificação de rochas (origem) e minerais
(propriedades). 
Construção de presépios com materiais
reutilizáveis.
Fabrico de essências aromáticas (alfazema e
alecrim).
Aula prática de campo.
Jornal de parede com temas alusivos.

  O Clube de Ciência Viva está a funcionar, no nosso
Agrupamento, pela primeira vez, duas vezes por
semana, frequentado pelos alunos do 2º e 3º ciclos.
Realizamos atividades de observação, recolha de seres
vivos para observação à lupa e devolução à Natureza.
 Já foram realizadas as seguintes atividades:

As professoras dinamizadoras:
Mª de Jesus Ribeiro / Fernanda Filipe
Mª do Almurtão Silveira
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Experimentar, manipular, programar e operar diversos Robots;
Programar um Jogo de Labirinto utilizando a programação por
blocos na plataforma Scratch;
Desenhar em 3D um porta chaves na aplicação Tinkercad;
Imprimir o seu trabalho na impressora 3D, tendo escolhido a cor do
plástico utilizado na impressão.

 O Clube de Programação e Robótica do AEFV reúne todas as quartas
feiras à pelas 15h30 e aí os alunos do 2º e 3º CEB nele inscritos realizam
diversas atividades. Até agora já puderam:

  E mais descobertas se avizinham…   Até breve!
 O professor dinamizador
Claudino Nunes

Clube de
Programação e Robótica
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 Os Professores e Alunos do 1º CEB, 2º CEB e 3º CEB do AEFV estão a
participar nos Desafios Seguranet, um concurso nacional da página
www.seguranet.pt .
Nestes desafios, as equipas de alunos tem um desafio mensal com 10
questões (que correspondem a 100 pontos)  onde são confrontados
com situações de utilização da Internet em segurança.
Os desafios decorrem até ao mês de Maio, e todos os meses vão
acumulando os pontos obtidos em cada desafio.
Neste momento está a decorrer o 3º desafio correspondente ao mês de
Janeiro.
Boa sorte e muito saber para todas as equipas!

Claudino Nunes

Desafios Seguranet
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 No dia 22 de dezembro decorreu o primeiro Mercadinho
de Natal do Agrupamento de Escolas de Figueiró dos
Vinhos, numa iniciativa que contou com a colaboração do
Município de Figueiró dos Vinhos .Pretendeu-se, com esta
atividade, abrir a escola à comunidade e mostrar a
capacidade organizativa dos nossos alunos.
 Os alunos do 5º ao 12º anos puderam pôr em prática o
seu espírito empreendedor e de iniciativa através da
venda de produtos confeccionados com a colaboração
dos seus familiares. As vendas correram bem e a iniciativa
foi um sucesso!!
 Mas não se pense que só de vendas se tratou!
 A parte cultural não foi descurada! Tivemos teatro de rua,
dinamizado pelas turmas do professor Rui Costa, as
apresentações de dança, ensaiadas pela professora
Susana Lopes e o passeio de bicicleta de Pais Natal.
Pudemos assistir ao belíssimo concerto do Nuno Sá, ex
aluno do Agrupamento, que, junto com a vocalista,
Margarida Mouzelo, nos presenteou com um leque muito
variado de canções “vintage” e também à ótima
prestação dos alunos da professora Ana Silva, que nos
trouxeram bonitas canções de Natal.
 De referir, mais uma vez, o grande empenho
demonstrado por parte dos alunos nas várias atividades
propostas.
 Muito obrigada a todos os intervenientes (pais, município,
AO, professores, técnicos…) pela sua colaboração. Sem
eles, o mercadinho não teria este sucesso!

Mercadinho de Natal
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Festas de Natal
no AEFV

Na semana entre 19 e 23 de dezembro tiveram
lugar as várias festas de Natal dos Jardins de
Infância e escola do 1º Ciclo do nosso concelho.
No dia 19 foi a festa da Pré-Escola de Figueiró
dos Vinhos, no dia 20 a da Pré-Escola de Aguda
e 1º Ciclo de Almofala e no dia 21 a da Pré-
Escola e 1º Ciclo de Arega. 
As professoras/educadores prepararam com
as crianças as suas apresentações e os pais
colaboraram com um lanchinho partilhado. 
Estiveram presentes elementos da Direção do
Agrupamento, do Executivo do Município e das
Juntas de Freguesia.
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 No âmbito do Programa Eco-Escolas, a Escola Básica e
Secundária de Figueiró dos Vinhos participou no
passatempo “ESTE ANO, A ÁRVORE DE NATAL É AMARELA!”.
Esta atividade foi promovida pelaTetra Pak e pela Compal
(marca da SUMOL+COMPAL) em parceria com o Programa
Eco-Escolas da Associação Bandeira Azul da Europa e visa
chamar a atenção dos jovens para a importância da
reciclagem e proteção do ambiente.
Foi solicitado aos alunos a recolha das embalagens de
sumo “Compal”, necessárias para a
elaboração dos enfeites de Natal. Os referidos enfeites e a
árvore foram realizados nas aulas de Educação Visual e
Educação Visual (2º e 3ºciclos). A atividade teve a
colaboração da Associação de Estudantes que, no seu
plano de atividades, já tinha proposto que todas as turmas
da Escola Básica e Secundária de Figueiró dos Vinhos
elaborassem um enfeite de Natal.

Este ano a
árvore de Natal

é Amarela
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 No âmbito dos objetivos do Programa Eco-Escolas, os alunos
da turma A do 6ºano, na disciplina de Cidadania e
Desenvolvimento, assistiram ao vídeo “A morte dos gigantes
dos mares” e posteriormente realizaram trabalhos de grupo
sobre os seguintes temas:
- Os perigos do plástico no meio ambiente;
- Impacto do uso do plástico na sociedade;
- Medidas para evitar o plástico no oceano, na terra e na
sociedade;
- Produtos / materiais feitos de plástico de uso diário e
substitutos.

Eco-escolas e Cidadania
e Desenvolvimento
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Passeio de bicicleta
de Pais Natal

 Realizou-se na manhã de 22 de dezembro o Passeio de
Cicloturismo de Pais Natais pela Vila de Figueiró dos Vinhos,
atividade enquadrada no projeto de Desporto Escolar - DE
Sobre Rodas e DE Comunidade, envolvendo alunos dos 2º, 3º
Ciclos e Ensino Secundário, Professores e Auxiliares de
Educação.
Esta atividade com o apoio do Município de Figueiró dos Vinhos
e da Guarda Nacional Republicana contou com a  participação
do professor Abílio Carvalho, antigo professor desta escola e
implementador da atividade no Agrupamento.
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COLA

No AEFV

Em breve...

 Como forma de desenvolver e incentivar o gosto e
interesse pela arte, especialmente por uma modalidade
não acessível na nossa região, os alunos do 1º Ciclo irão
assistir ao espetáculo “Cinderela no gelo”. 
 Poderão também perceber a capacidade de cada um
de defender aquilo em que acredita, assim como a
igualdade de oportunidades entre homens e mulheres.
 “Um baile real, um príncipe que ainda não sabe o que
quer, um patim deixado para trás e um sonho para
cumprir. Conseguirá esta nova Cinderela mudar o rumo
da história que alguém escreveu para si? Será ela capaz
de transformar o mundo num lugar melhor?
 É chegado o momento da Cinderela brilhar e decidir o
seu futuro, pois já ninguém a pode impedir de dar voz ao
seu coração.”
 Numa aventura musical recheada de humor, energia,
magia e força, esta história levará cada um de nós a
lutar por quem é e pelo que acredita. 
 Um espetáculo com um propósito que aborda temas
atuais da nossa sociedade: a igualdade entre homens e
mulheres aliada ao poder de acreditarmos em nós
mesmos.

Visita estudo 1ºCEB
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No AEFV

Em breve...

Dia Internacional
do Obrigado

decoração das portas das
salas com frases de gratidão
dirigidas a alguém - 2º e
3ºCiclos; será feito o concurso
da porta mais bem decorada,
de acordo com o tema, e
haverá um prémio. 
 redação de poemas alusivos
ao tema - Secundário

Serão levadas a cabo no dia 11 de
janeiro atividades diferenciadas, de
acordo com o público-alvo:

 O Grupo de Português
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 O Dia Internacional em Memória das Vítimas do
Holocausto assinala-se anualmente a 27 de janeiro,
uma vez que foi neste dia, em 1945, que as tropas
soviéticas libertaram o campo de concentração e de
extermínio nazi de Auschwitz-Birkenau.
 Para assinalar este dia, a Biblioteca da Escola em
colaboração com as professoras de História, exibirá
vídeos e pequenos documentários com testemunhos
de vítimas do Genocídio. Haverá também momentos de
leitura de obras relacionadas com a temática, seguidos
de debate com os alunos.

No AEFV

Em breve...
Dia Internacional em Memória
das Vítimas do Holocausto
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No AEFV

Em breve...

No dia 31 janeiro 2023, último dia do semestre, pelas 10
horas, o grupo de teatro ATRAPALHARTE vai apresentar o
espetáculo “T`Ulisses” para os alunos do 2º e 3º ciclo.
Inspirado na obra de Homero e Maria Alberta Menéres,
recomendado pelo Plano Nacional de Leitura para o 6º ano
de escolaridade, este é um espetáculo épico, com o cunho
inconfundível Atrapalharte.
Ulisses vivia em Ítaca com a sua esposa Penélope e o filho
Telémaco, até que o rapto da rainha Helena pelo príncipe
Páris o obrigou a ir combater para Tróia. Dez longos anos
depois, tiveram uma ideia: construir um cavalo de madeira
para se meterem lá dentro e deixarem à porta da cidade,
levando os troianos a acreditar que tinham desistido e
deixado a oferenda em sinal de respeito. O plano resultou,
mas a aventura estava longe de chegar ao fim (…)

T`Ulisses”
Atividades da BE
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Dia da Internet 
+ Segura 2023

No AEFV

Em breve...
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    No dia 7 de fevereiro de 2023, celebra-se o Dia da
Internet Mais Segura que, este ano, assinala também a sua
vigésima edição. Ao longo dos anos, o Dia da Internet Mais
Segura tornou-se um evento marcante, sendo hoje
comemorado em mais de 150 países e em todos os
continentes.
    Assim, à semelhança dos anos letivos anteriores, o AEFV
vai assinalar este dia com a realização de diversas
atividades durante a semana de 6 a 10 de fevereiro de
2023.
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No próximo dia 30 de janeiro os alunos do

AEFV participarão no corta-mato escolar

entre as 09.30 e as 13.00. Os alunos apurados

neste dia irão representar o Agrupamento no

Corta-mato fase distrital no dia 14 de

fevereiro de 2023, na Marinha Grande.

Corta-mato Escolar

No AEFV

Em breve...
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