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Nesta edição, recordamos as
atividades que tornaram os

nossos alunos mais felizes e que
os ensinaram a construir o seu

futuro.
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      O início do ano letivo 2022/2023 era aguardado com enormes expetativas face à
possível saída da pandemia e ao regresso à normalidade perdida há dois anos. Assim, foi
com enorme entusiasmo e dedicação que iniciámos a preparação do novo ano letivo, ainda
em maio. No entanto, fruto das alterações de última hora do concurso de docentes,
rapidamente se percebeu, que a chegada da normalidade tão desejada, não iria ser assim tão
entusiasmante.
      Começamos a perceber aquando das primeiras colocações de professoras a 13 de
agosto, que o arranque do ano seria difícil e que faltariam alguns professores para os
primeiros dias de aulas.
       Habituados a tantos constrangimentos, não deixámos de continuar o nosso trabalho,
durante todo o mês de agosto, que para além da preparação do arranque do novo anto
letivo, envolveu ainda a candidatura a um Centro Tecnológico Especializado e a gestão direta
do refeitório e todos os procedimentos concursais a isso inerentes, assim como a
constituição da equipa que garantia todo o serviço de refeições.
       Em setembro tudo estava preparado para o arranque do ano letivo, com a já
expectável falta de alguns docentes, que veio a ser colmatada nas primeiras semanas, em
alguns grupos de recrutamento, com muitas dificuldades.
          Todos sonhamos com tempos em que as mudanças sejam mínimas e que possamos
pensar a escola a vários anos e não no dia-a-dia. É para todos evidente que isso não
acontecerá num futuro próximo, e que os anos vindouros serão de grande desafio para as
escolas e para os docentes, que face a todos os ataques que estão a sofrer terão de
encontrar motivação extra para continuar o seu nobre trabalho de construção de um
melhor futuro para todos os alunos.
          Este primeiro período foi intenso e de muita atividade dentro e fora das salas de
aula, sempre numa perspetiva de proporcionar os melhores conhecimentos, a melhor
formação e as melhores oportunidades para as nossas crianças e alunos.
         Fomos de novo contemplados com o aumento da carga horária do desporto escolar,
o reconhecimento pelas bandeiras eco-escolas e eco-agrupamento, selos escola saudável,
escola sem bullying, escola saudavelmente e escola amiga da criança. Continuámos a
melhorar instalações e a equipar/modernizar os diferentes espaços com mais e melhores
equipamentos.
         Existem boas perspetivas de intervenção de fundo na EB1/JI da Tocha, proporcionando
assim num futuro próximo instalações mais dignas em particular aos alunos do primeiro
ciclo.
        É também de salutar o compromisso, depois de muitas promessas adiadas, que será
lançado até final do presente ano o concurso de requalificação da rua em frente à escola
sede, cuja adjudicação está prevista para março e início das obras para maio de 2023, vindo
resolver um problema diário de estacionamento e tráfego em frente à escola.
    
   Ao findar o primeiro período letivo, desejo que tenhamos contribuído para o
desenvolvimento académico e pessoal dos nossos alunos, que lhes tenhamos proporcionado
uma escola onde eles “Aprendem e são Felizes”, e naturalmente desejo a toda a comunidade
educativa, a todos encarregados de educação e familiares e a todos os que com a escola
colaboram das mais diversas maneiras, um Santo e Feliz Natal e um ano 2023 cheio de
Saúde e Esperança num mundo melhor.

 



AS NOSSAS ATIVIDADES
Educação

pré -
escolar

Entre muitas outras
atividades comemorámos o
Dia do Animal, o Halloween
e ainda contámos com a
presença do Dr. Vítor Paiva
do Ecotop-Mare-UC sobre as
aves da nossa praia no
âmbito do Ciência Viva.
Fizemos também outras
atividades em articulação
com o 1.ºciclo.



AS NOSSAS ATIVIDADES

1.ºCiclo

Em outubro, 
 comemorámos o Dia

Mundial da Alimentação.
 

A EB da Sanguinheira
recebeu, em novembro, a

visita de Carmen Zita
Ferreira, cantora e

contadora de histórias.
 

"A maior flor do mundo" de
José Saramago na evocação
do 100.º aniversário do seu  

nascimento.
Um trabalho da EB1 da

Tocha em articulação com a  
Biblioteca Escolar e o Plano

Nacional de Cinema.
 



AS NOSSAS ATIVIDADES

Línguas

  O Dia Internacional da Paz 
 celebrado anualmente a 21 de
setembro. É um dia dedicado ao
reforço dos ideais de paz,
através da observação de 24
horas de não-violência e de
cessar-fogo em todo o mundo.

 O Dia de los muertos  e o
Halloween 

 
 
 



AS NOSSAS ATIVIDADES

 
 
 
 
 

Matemática
e Ciências
exatas

  Dia Internacional das Steam 
 
 

 Bebras - Castor Informático.  
 
 
 



AS NOSSAS ATIVIDADES
Ciências
Sociais e
Humanas

Dia Internacional dos Direitos
Humanos

 
Magia do Natal

 
Pirilampo Mágico

 
“Mural da Amizade” - “Um
gesto de amizade por dia,

 nem sabes o bem que fazia"
 

Voluntariado- Voluntários
atentos e ativos

 
 



AS NOSSAS ATIVIDADES

Expressões

Dia Europeu do Desporto
na Escola.

Mais um dia extraordinário
de atividade física no nosso

Agrupamento
organizado pelo Grupo de

Educação Física.
 

Corta -Mato Escolar no dia
25 de novembro com

imensos participantes e
alguns atletas de renome

que nos visitaram.



AS NOSSAS ATIVIDADES

Educação
Especial

 
 
 
 
 

 Dia Mundial de combate ao
Bullying - 20 de outubro - com os

SPO
 

Alertar e sensibilizar a
comunidade escolar  para a

relevância da temática.,
implementando  estratégias de
consciencialização de modo a
contribuir para a mudança de

comportamentos e para a
completa intolerância face à

violência nas escolas. 
 
 

Estendal dos Direitos da Criança 
 20 de novembro



AS NOSSAS ATIVIDADES

SPO

 
 
 
 
 

 
Atividade para o 5.º ano:
Preparados para voar?

 
Dia Mundial da saúde mental - 10

de outubro
 

A escola assume um papel
preponderante na prevenção e na
promoção da saúde psicológica, e
esta, enquanto parte integral da

saúde do ser humano, é um estado
de bem-estar que permite aos

alunos potenciar as suas
capacidades, trabalhar

produtivamente, desenvolver
empatia e resiliência.



AS NOSSAS ATIVIDADES

Projeto
Educação
para a

Saúde - PES

 
Sons de bem-estar: Educação

para a saúde pela música
 

Intervenção do Programa
Cuida-te+ promovida pelo

IPDJ e 
execução assegurada em

nome do IPDJ, I.P. por: Sol
sem Fronteiras.

 
Alimentação Saudável – 16 de

outubro
 

Dia Mundial da Diabetes -
“Mesa dos açúcares

 
Prevenção do Cancro da
Mama” - 19 de outubro

 
Dia do Estudante – 17 de

novembro
 

Dia Mundial da Luta Contra a
SIDA -  dia 1 de dezembro

 
 
 



AS NOSSAS ATIVIDADES

Parlamento
dos Jovens

 
Iniciámos a nossa

participação no Parlamento
dos Jovens:

 
esta  é uma iniciativa da
Assembleia da República,
dirigida aos jovens dos 2.º e
3.º ciclos do ensino básico
e do ensino secundário :

 
 Educar para a Cidadania

 Promover o debate
democrático

Incentivar à reflexão

Participar em processos
eleitorais

Estimular a argumentação
e a tolerância

 
 
 



AS NOSSAS ATIVIDADES

Biblioteca
Escolar

 
Visita do rapper João Nina| 25

de outubro
 

Centenário de José Saramago
| semana de 14 a 18 de

novembro
 

Isto é Matemática | 22 de
novembro

 
BE participa em Desafio de

Educação para os Media
 

Um cão na BE | 23 de
novembro

 
 

Exposição Dia da Cultura
Científica | 24 de novembro a

2 de dezembro 
 
 
 



AS NOSSAS ATIVIDADES

Eco-Escolas

 
 
 
 
 

Recebemos o galardão de Eco-
Agrupamento em Valongo no

dia 30 de outubro.
 
 

No dia 23 de novembro, o Dia
Eco-Escolas no nosso
Agrupamento, com as

cerimónias do Hastear das
bandeiras verdes. Esta é uma
distinção que premeia as boas

práticas em prol da defesa
ambiental, no ano letivo

2021/2022.



AS NOSSAS ATIVIDADES

Clube de
Ciência Viva

No dia 10 de outubro, o Clube
Ciência Viva " À Descoberta da
Ciência!" dinamizou uma visita
de estudo às Dunas da Praia

da Tocha para os alunos do 4.º
ano do AEGM. 

 
Na EB1 da Tocha, as bancadas
móveis já trazem experiências

novas.. 
 

No clube de CV no 3.ºciclo
comemorou-se o Dia Mundial
da Ciência com a construção

de um foguetão.



AS NOSSAS ATIVIDADES

Desporto
Escolar

 
As nossas equipas de

Vólei e de Xadrez
continuam a desenvolver

e a destacar a sua
participação nas mais
diversas atividades.

 
 



AS NOSSAS ATIVIDADES

Academias 

 
 
 
 
  

Artes
 

Música
 

Robótica


