
   E de novo, já na escola…. 
Este ano, a Biblioteca apoia novos projetos. A diversidade 

como factor de informação e de união foi o fio condutor para a 
adesão aos mesmos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 

 
 
 

 

Mantendo o que já é clássico na 
escola - Comemoração de even-
tos e efemérides, organização da 
Semana S e  da Semana da Leitu-
ra, participação no Concurso 
Nacional de Leitura e na Feira da 
Ciência, publicação do Jornal da 
Escola e emissão da RTA - este 
ano abraçámos novas propostas, 
através das quais, pretendemos 
alargar o âmbito de ação dos 
nosso alunos e, em simultâneo, 
obter a certificação das entidades 
parceiras - Fundação Aga Kan, 
Ministério da Educação e Parla-
mento Europeu, através dos Pro-
jetos interculturais REEI, Parla-
mento Europeu de Jovens e Esco-
la Embaixadora do Parlamento 
Europeu. 

 
Destaques… 

 
 Lançamento do  

GABINETE INTERCULTURAL,  
para integração dos alunos 

estrangeiros 
 

 

Reactivação do Núcleo de Rádio 
 
 

Robert Muchamore na ESFGA 
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China, Índia, Brasil, Ucrânia, Islândia, Guiné Bissau, Cabo Verde, Aus-
trália, França, Moçambique, Bulgária, Moldávia, Gâmbia e Venezuela  

 
 
 

GABINETE INTERCULTURAL 
 

O AEFGA, com o apoio da Biblioteca (CRE), 
lançou um gabinete de acolhimento intercultu-
ral, destinado aos alunos e encarregados de 
educação  provenientes de outros países, para 
apoio ao nível da língua e organização e inte-
gração no Agrupamento. Até ao momento já 
passaram pelo gabinete, a funcionar no CRE, 
todos os alunos de nacionalidade estrangeira.  

INTEGRAÇÃO DOS ALUNOS ESTRANGEIROS 
 

Apresentação dos alunos estrangeiros à comunidade educativa, uti-
lizando a língua de origem dos jovens. 

 
 Os novos alunos identificaram-se,  apresentando o mapa,  a  ban-
deira e a gastronomia  do seu país. 
A apresentação desta actividade integradora foi filmada pelo grupo 
da RTA e posteriormente divulgada no circuito interno de televisão, 
durante a semana em que se comemorou o Dia Mundial da Alimen-
tação.  
Ao longo do ano, estes alunos irão partilhar com os colegas as suas 
experiências e vivências nos países de origem, enquadrados sempre 
nas atividades ou eventos que o agrupamento desenvolva. 
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Os alunos mais novos participaram na 
comemoração do Dia Internacional do 
Ponto. 
 

A partir do livro O Ponto, de Peter H. Rey-
nolds, pretendeu-se desenvolver e estimular 
a criatividade dos alunos, tendo por base 
um ponto (.), a partir do qual foram convi-
dados a realizar um texto ou um desenho, 
para deixar a sua “marca”. 
 

 Nas imagens podemos observar algumas 
das “marcas” deixadas pelos alunos  da 
AEFGA 

Lê a História O ponto e participa na atividade. 
Tenta fazer uma marca qualquer e vê onde ela te leva… 

No final assina e indica o teu ano e turma! 

Campanha Diga / Não Diga 
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OUTUBRO 

Mês Internacional das Bibliotecas Escolares 

Vamos todos participar… Sensibilizar para... 

Motivar para a utilização do espaço biblioteca e em simultâneo para a leitura, foram os objetivos 
da Biblioteca,  no âmbito da comemoração do Dia Internacional das Bibliotecas Escolares, de 
modo a construir pontes que liguem comunidades e culturas. Para tal, a comunidade escolar 
participou num encontro com o escritor  Robert Muchamore e os mais novos (alunos do 5º 
ano)  desenvolveram atividades na biblioteca, participando no concurso “CREÚTIL — À des-
coberta do CRE”. 

Divulgação de escritores de  

diferentes nacionalidades… 
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Escola  a Ler + 

Concurso de Leitura  
 1.ª fase   

O objetivo deste concurso, direcionado para alunos de todos os ciclos, é estimular a prática 
da leitura e desenvolver competências de interpretação. 
O apuramento relativo à primeira fase (a nível de escola), será realizado em janeiro, em 
data a definir, com a finalidade de avaliar a leitura das seguintes obras literárias :  

1.º ciclo do ensino básico: 
Lídia Jorge, Romance do Grande Gatão 

2.º ciclo do ensino básico: 
Ondjaki, A bicicleta que tinha bigodes 

3.º ciclo do ensino básico: 

Carla Maia de Almeida, Irmão Lobo 
Ensino secundário:  

Afonso Reis Cabral, O meu irmão 
 
 
 
 
 

 
Inscrições até ao dia 17 de novembro  

Enviar para o email - creesfga@gmail.com ou entregar no CRE  

O Plano Nacional de Leitura reconheceu mais uma vez o nosso Agrupamento, ao confirmar o 
nosso galardão de  Escola  a Ler +. 
Nesse sentido, e porque esse é o nosso propósito, entregámos o Prémio Leitor, do ano  
letivo 2016-17, a duas alunas que com regularidade requisitam livros na biblioteca escolar. 

 

javascript:void(window.open('/webmail/imp/compose.php?to=creesfga%40gmail.com&popup=1','','width=820,height=610,status=1,scrollbars=yes,resizable=yes'));
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Propostas de leitura... 

 
Com a morte dos pais, é preciso decidir com quem fica Miguel, o 
filho de 40 anos que nasceu com síndrome de Down. É então que 
o irmão - um professor universitário divorciado e misantropo - 
surpreende (e até certo ponto alivia) a família, chamando a si a 
grande responsabilidade. Tem apenas mais um ano do que 
Miguel, e a recordação do afecto e da cumplicidade que ambos 
partilharam na infância leva-o a acreditar que a nova situação 
acabará por resgatá-lo da aridez em que se transformou a sua 
vida e redimi-lo da culpa por tantos anos de afastamento. Porém, 
a chegada de Miguel traz problemas inesperados - e o maior de 
todos chama-se Luciana. 

 
Numa casa de família, situada numa aldeia isolada do interior de Portugal, o leitor assistirá 
à rememoração da vida em comum destes dois irmãos, incluindo o estranho episódio que 
ameaçou de forma dramática o seu relacionamento. 
 
O Meu Irmão, vencedor do Prémio LeYa 2014, por unanimidade, é um 
romance notável e de grande maturidade literária que, tratando o tema 
sensível da deficiência, nunca cede ao sentimentalismo, oferecendo-nos 
um retrato social objectivo e muitas vezes até impiedoso.De uma enor-
me sensibilidade, mas também realista. Um estudo psicológico da pró-
pria sociedade, uma escrita desenvolta e a maturidade impressionante 
num escritor tão jovem.  
 
Afonso Reis Cabral nasceu em Lisboa em 1990 e cresceu no Porto. É o quinto de seis 

irmãos. Escreve desde os 9 anos. Em 2005 publicou o livro Condensação, no qual reuniu 

poemas escritos até aos 15 anos. Publicou textos em diversos periódicos. Em 2008 ficou 

em 8.º lugar no 7th European Student Competition in Ancient Greek Language and Litera-

ture, entre mais de 3500 concorrentes de 551 escolas europeias e mexicanas. Foi o único 

português a concorrer. 

É licenciado em Estudos Portugueses e Lusófonos pela Faculdade de Ciências Sociais e 

Humanas da Universidade Nova de Lisboa, tendo recebido o Prémio Mérito e Excelência 

atribuído ao melhor aluno do curso. 
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Propostas de leitura…  

 
A história de três crianças que participam num concurso de redação cujo prémio é uma 
bicicleta com as cores da bandeira de Angola. Um livro repleto da mais pura fantasia, típica 
da infância, no entanto, através da narração das crianças ficamos a conhecer a realidade 
social angolana com as suas tensões. Da mestria incomparável do jovem autor Ondjaki, 
uma história sem luz elétrica. Um livro para ler e reler! 
“Sonhei com a bicicleta bem colorida, os da minha rua brincavam com ela, o Camarada 
Mudo ria muito, a Avó Dezanove dizia para termos cuidado para não sermos atropelados 
por nenhum carro e para não atropelarmos mais nenhum bicho, a bicicleta do meu sonho 
era bem grande e zunia muito, amarela nas rodas, o quadro e o volante eram vermelhos e 
os para-lamas assim pretos, só que à frente, um pouco abaixo da zona do volante, nin-
guém ainda tinha visto: a bicicleta tinha uns bigodes iguais aos do tio Rui...” 
 
 

  

Em Irmão Lobo, Carla Maia de Almeida conseguiu 
um pequeno milagre: mostrar a partir de dentro, 
com o equilíbrio certo de rigor narrativo e pensa-
mento mágico (sublinhado pelas extraordinárias 
ilustrações de António Jorge Gonçalves), a história 
de uma família em processo de desagregação.(...) 
À medida que as dificuldades se acentuam, todos 
têm de aprender a "respirar debaixo de água" ou a 
"flutuar". E depois há a sombra da morte, raras 

vezes aflorada num livro juvenil de forma tão pungente, sem deixar de ser subtil e delicada, 
apenas sugerida no movimento de um corpo que se afasta, "desaparecendo onde o fumo 
se misturava com a noite". 
José Mário Silva, revista LER 
Livro para crianças e adolescentes? Apenas meia verdade. “Irmão Lobo” é um livro tão bom 
que todos os crescidos deveriam ser obrigados a lê-lo. 
Pedro Miguel Silva, Site Rua de Baixo 
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Núcleo de Comunicação da Biblioteca 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

O Núcleo de Comunicação é constituído pelo Jornal, 

Televisão,  Rádio e Grupo de Teatro e Música. 
 
Após algum tempo de desativação devido às obras a 
que a escola esteve sujeita, a Rádio foi de novo 
relançada e aguarda-se para breve o início das sua 
emissões. 
 
O núcleo de Televisão divulga os principais aconte-
cimentos que marcam o dia a dia da escola e promo-
ve actividades, concursos e valores.  
 
O “nosso Sénior” é o Jornal  CREACÇÃO que vai já 
no nº 39. Desde há 13 anos que é editado regular-
mente três vezes por ano.  É um jornal para todos e 
construído por muitos: alunos de todos os ciclos, 
professores, encarregados de educação, ex-alunos…  
Na biblioteca, nas salas de espera e na sala de pro-
fessores podem ser consultados os últimos números, 
onde  poderão encontrar notícias sobre projetos e 

atividades, reportagens, textos informativos e de 
opinião, curiosidades, passatempos e muitas fotogra-
fias! 
O 1.º número deste ano letivo sai em dezembro. 
 
O Grupo de Teatro e Música está já em ensaios 
para, no Natal, lançar o musical infantil, A Floresta 
do Sr. Papa-Tudo, uma adaptação da obra de Ilse 
Losa, João e Guida. A peça será apresentada aos 
alunos mais novos da escola Sede e a algumas tur-
mas do 1.º ciclo. Haverá uma sessão aberta para 
professores, funcionários  e famílias dos jovens ato-
res e músicos.  
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Turma VIP — 2017/2018 — 2.ª  edição 
 
No dia 2 de Outubro deu-se início ao projeto Turma VIP  que tem como objetivo premiar, no final do ano letivo, a turma que 
mais se destacar nas seguintes áreas: Comportamento, Resultados Escolares, Participação em Atividades, Voluntariado, Reci-
clagem e Desporto.  
 
Em cada período são identificadas e ordenadas as 10 melhores turmas em cada área. São-lhes atribuídos pontos de acordo 
com a tabela. Em cada período reinicia-se a contagem. No final do ano, após as reuniões de avaliação do 3.º período, será 

atribuído um prémio coletivo à turma com maior pontuação total (soma dos três períodos) e prémios individuais aos alu-
nos que se destaquem pela excelência da sua participação nas diferentes áreas.  
A contagem inicia-se no dia 2 de Outubro e termina a 6 de Junho.  
 
 
Comportamento: Em cada período o DT regista em ata o número total de participações disciplinares existentes no Inovar. 
Os coordenadores de ciclo dos DT identificam as 10 turmas que, por período, registaram menos participações disciplinares. 
  
Resultados Escolares: 
Em cada período o DT regista em ata a média das avaliações da turma. Os coordenadores de ciclo dos DT identificam as 10 
turmas que, por período, registaram as médias mais elevadas. 
 
Participação em atividades extracurriculares na escola: 
Em cada período são identificadas e ordenadas as 10 melhores turmas no total das atividades desenvolvidas fora das aulas 
(clubes, atividades de leitura e outros projetos validados anteriormente pela coordenadora de projetos). A pontuação de cada 
turma resulta da soma dos pontos obtidos por cada aluno da turma. São atribuídos, aos alunos participantes, 3 pontos por 
presença/hora de colaboração nos projetos e 20 pontos de bónus aos que se destaquem pela excelência da participação.  
 
Voluntariado na escola: 
Em cada período são identificadas e ordenadas as 10 melhores turmas no total do voluntariado. A pontuação de cada turma 
resulta da soma dos pontos obtidos por cada aluno da turma. São atribuídos, aos alunos participantes, 3 pontos por presença/
hora de colaboração no projeto de voluntariado e 20 pontos de bónus aos que se destaquem pela excelência da participação.  
 
Campanhas de Reciclagem: 
Os materiais devem ser entregues na biblioteca, por turma. No final de cada período são identificadas as 10 turmas que mais 
pontos realizarem.  

1 garrafão de tampas de plástico - 2 pontos 

1 Tinteiro ou 1 Toner - 2 pontos  

1 caixa de pilhas pequena - 5 pontos 

1 garrafão de rolhas de cortiça - 5 pontos 

 
Desporto: Em cada período são identificadas e ordenadas as 10 melhores turmas no total do desporto. Os critérios de apura-
mento são da responsabilidade do grupo de Educação Física. 
 
NOTAS:  

Nas turmas dos cursos profissionais, que se encontrem em estágio no 3.º período, serão contabilizados a dobrar os 

pontos obtidos no 2.º período, com exceção da reciclagem. 

As campanhas de reciclagem têm como objetivo ajudar o ambiente e apoiar projetos de solidariedade: 

 Tinteiros e toners - Oferecidos à AMI (Assistência Médica Internacional). A AMI é uma Organização Não Gover
 namental (ONG) portuguesa, privada, independente, apolítica e sem fins lucrativos que tem como objetivos lutar 
 contra a pobreza, a exclusão social, o subdesenvolvimento, a fome e as sequelas da guerra, em qualquer parte 
 do Mundo.  
 Tampas de Plástico - São vendidas a uma empresa de reciclagem e os fundos utilizados em   p r o j e t o s  d e 
 solidariedade. A escola já conseguiu adquirir uma cadeira de rodas. 
 Pilhas - A escola troca pilhas por material escolar para os alunos mais carenciados. 
 Rolhas de Cortiça - São entregues à Quercus, uma Organização Não Governamental de Ambiente (ONGA). 
 É uma associação portuguesa, sem fins lucrativos, que trabalha pela Conservação da Natureza e dos Recursos 
 Naturais e na Defesa do Ambiente em geral, numa perspectiva de desenvolvimento sustentado. 
 

A Biblioteca apoia...  
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As Campanhas de Reciclagem 
e Solidariedade  

 

O Pilhão vai à Escola 
 

A participação da comunidade educativa nes-
ta campanha de reciclagem foi reconhecida 
pelo Diretor Geral da  Ecopilhas, enaltecendo 
a  nossa contribuição para um ambiente 
melhor. A recolha de pilhas tem permitido, 
também, que a escola acumule pontos que 
poderão ser trocados por material escolar. 

Campanha de solidariedade 
 

Vamos dar uma tampa à Rute 
 

A Rute é  uma ex-aluna do AEFGA, que precisa da nossa ajuda 
para comprar uma cadeira de rodas. Um acidente rodoviário 
mudou a vida da Rute e hoje ela precisa de uma cadeira de rodas para se deslocar. 
 
Deixamos aqui a divulgação e o desafio, conscientes de que podemos fazer a diferença ao 
recolher e entregar na Biblioteca  tampas de plástico para a Rute adquirir a cadeira 
de que tanto necessita. 
 

Obrigada pela VOSSA colaboração. 
 

A Biblioteca apoia...  

Bom Ano Letivo!!! 
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