
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
 
 
 
 

           
 
 

PARABÉNS 

E de novo mais um 
galardão... 

 
 

A ESFGA vence o  

Concurso de Ideias 

“Ligando Comunidades e 

Culturas”, promovido pela 

Rede de Bibliotecas Esco-

lares  e recebe o Prémio 

Teresa Calçada, pela cria-

tividade, adequação à 

temática e interatividade 

com práticas inclusivas. 

 
 

A ESFGA na  

Sessão Nacional do Par-

lamento Europeu de 

Jovens—EYP 

Os alunos da ESFGA  

representaram a escola 

na Sessão Regional que 

decorreu no mês de 

novembro, em Viseu. O 

seu bom desempenho foi 

responsável pela  sele-

ção destes alunos para a 

Sessão National. 

 

Em dEzEmbro… 

                 SEMAna s 

             Feira das ONG´s 
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 Foi desta maneira que tomámos conhecimento deste novo  

prémio para a ESFGA 

O Concurso de Ideias “Ligando Comunidades e Culturas” foi a iniciativa com que a Rede de Bibliotecas 

Escolares comemorou, em 2017, o Mês Internacional da Biblioteca Escolar, promovido anualmente pela 

IASL (International Association of School Librarianship). O desafio apresentado foi acolhido por mais de 

60 escolas de todo o país que procuraram surpreender-nos com uma ideia inovadora a desenvolver, sob 

a forma de um jogo que consubstanciasse, num espaço e num tempo, através da biblioteca escolar, o 

desejável e necessário encontro das comunidades e culturas presentes nas nossas escolas. A ideia ven-

cedora conseguiu demonstrar o envolvimento dos alunos nesta vivência quotidiana na escola e é basea-

da em trabalho colaborativo entre diferentes atores, dentro da escola. É assim com enorme prazer que 

felicitamos a Escola Básica e Secundária Frei Gonçalo de Azevedo pela criatividade, adequação à temáti-

ca e interatividade desta ideia que pretende incrementar práticas inclusivas, integrando novas formas de 

aprendizagem através da biblioteca escolar. O Prémio Teresa Calçada será entregue, em data a anun-

ciar, em cerimónia organizada com o Agrupamento de Escolas Frei Gonçalo de Azevedo.  

Escola  a Ler + 

 
CRE Útil 

 
Campanhas de Sensibiliza-

ção 
 

Concurso “Volta ao Mundo” 
Prémio Teresa Calçada 

 
Conceção de um jogo de pistas para 
conquistar uma viagem em volta do 
Mundo, para visitar os países de origem 
dos alunos da Escola — Portugal, Brasil, 
Venezuela, Austrália, Índia, China, Gui-
né, Cabo-verde, Moçambique, França, 
Bulgária e Ucrânia. 

Participam no jogo 30 equipas do 2º 
ciclo e do 7º ano. Cada equipa recebe 
um passaporte que será preenchido ao 
longo da execução das etapas. Para 
superar cada etapa, os alunos deverão 
seguir várias pistas, relacionadas com o 
projeto interculturas e elaboradas pelo 
núcleo de comunicação do CRE. 

LITERACIA 3Di 

Alunos do 5º, 6º e 7º ano, 
participaram no projeto de 
LITERACIA 3Di, promovido 
pela Porto Editora, nas áreas  
de matemática, ciência e lei-
tura.  

O CRE apoiou esta iniciativa, 
disponibilizando o espaço e os 
recursos físicos e humanos. 
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A AEFGA na sessão Regional do Par-
lamento Europeu de Jovens (EYP) 

Viseu—24 a 26 de novembro 

Pela segunda vez, o Agrupamento participou com seis alunos do ensino secundário, com idades com-
preendidas entre os 16 e os 18 anos, na Sessão Regional que decorreu em Viseu entre os dias vinte e 
quatro e vinte seis de novembro, com o propósito de selecionar delegados escolares para representa-
rem o Agrupamento na  Sessão Nacional do Parlamento Europeu de Jovens, que irá decorre em abril de 
2018. 

A finalidade deste evento é a consciencialização dos jovens para questões de cidadania europeia, onde 
estejam subjacentes os princípios democráticos e de responsabilidade politica e social do indivíduo. Em 
simultâneo, considerando os requisitos deste programa, os alunos desenvolvem competências linguísti-
cas de inglês, por ser a língua oficial do evento, e ainda competências ao nível da argumentação e retó-
rica, aquando da apresentação e discussão das propostas em Assembleia Geral. 

Participaram cerca de uma centena de jovens, na qualidade de delegados, delegados individuais, Chai-
reds, Organizers, Head-Organizers e Presidente da Sessão. Estiveram também presentes no evento, 
uma delegação espanhola e vários voluntários europeus - suíços, ucranianos e holandeses. 

Os seis alunos que representaram a escola no evento revelaram muita satisfação pela sua participação, 
considerando que esta é uma experiência única que todos os jovens deveriam ter a oportunidade de 
vivenciar. 
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NotÍcia de  

última hora 
 

Quatro alunos da 

ESFGA foram selecio-

nados para a sessão 

nacional do PEJ/EYP, 

que irá decorrer em 

Abril. 

 

Parabéns aos alunos 

e professores envol-

vidos neste projEto. 
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Parlamento Europeu de Jovens 

(EYP) 

 

A ESFGA está de parabéns! A escola foi selecionada, após a participação 

em Viseu na Seleção Regional 2017, para participar  na Sessão Nacional 

do Parlamento Europeu de Jovens – PEJ -, a qual terá lugar em abril de 

2018. 

Para a escola ser selecionada, quatro dos seis alunos/delegados que 

participaram tinham de estar entre os 16  melhores!!! 

                       Conseguimos! Foram selecionados 4 alunos: 

 Érica Moreira, Edson Mendes, Francisco Ribeiro e Telma Santos. 

 A comunidade ESFGA agradece o bom desempenho destes alunos e deseja-lhes sucesso para a pró-

xima etapa. 

Escola  a Ler + 
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Campanhas de Sensibiliza-
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       Projeto  

No âmbito deste projeto, o Gabinete Intercultural, em parceria com a equipa do 
CRE/Biblioteca, desenvolveu várias ações de integração dos alunos estrangeiros,  
através da utilização dos recursos  da RTA e da  apresentação de um musical 
infantil à  comunidade escolar. 
 
Estas ações, disponíveis no circuito interno de televisão, e a apresentação do 
musical  A Floresta do Sr. Papa-Tudo “, foram muito apreciadas pela comunidade 
ESFGA. 
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Atividades dinamizadas e/ou apoiadas pela Biblioteca e CRE  
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Concurso Rosa dos Ventos 

Dinamizado pelas disciplinas de HGP 
e Geografia, para alunos do 5º ao 7º 
ano, culminou numa mostra de traba-
lhos no hall da escola. 

A adesão dos alunos foi muito positi-
va e o júri teve um trabalho difícil na 
escolha dos trabalhos vencedores. 

O rigor cientifico,  a qualidade na 
execução dos trabalhos, a criativida-
de e a originalidade dos mesmos 
foram os critérios utilizados para a 
atribuição dos prémios vencedores. 

 

 
 

Vencedores 

 

5º ano 
 

1º lugar—Ana Rita Esteves 
2º lugar—Maria Eduarda Santos 

3º lugar—Ricardo Castro/Sara Perei-
ra/Tiago Santos/Simão Machado 

 

7º ano 
1º lugar—Diogo Castro 

2º lugar– Beatriz Monteiro 
3º lugar—Rodrigo Oliveira 

Organização do jogo  
“Volta ao Mundo”, no 

âmbito do Projeto 
Interculturas. 

 
Jogo vencedor do con-

curso 

Concurso Rosa dos Ventos 
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Atividades dinamizadas e/ou apoiadas pela Biblioteca e CRE  
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SEMANA  S 
 (11 a 15 de dezembro) 

 

No âmbito do projeto Escolas Associadas da 

UNESCO e da Semana S (Sensibilizar para…), 

esteve patente entre os dias 11 a 15 de dezembro 

uma exposição de trabalhos sobre  Solidariedade.  

No dia 12, decorreu a Feira das ONG, evento pre-

parado meticulosamente por alunos do 9º ano e 

do ensino secundário, com o apoio dos seus pro-

fessores. Nesta mostra, estiveram representados 

vários organismos e instituições, nomeadamente, 

UNICEF, Comércio Justo, Fundação Maria Cristina, 

Médicos Sem Fronteiras, Bombeiros, Assistência 

Médica Internacional, APAV, SOS Village d’enfants, 

Essor, Les Restaurants du Coeur, QUERCUS, 

ROTARY, Amnistia Internacional, AMTM,  Noé-

mi, ACAT,  entre outras. 

No âmbito desta Semana cultu-
ral, foram dinamizados debates 
por alunos do 9º ano, cuja per-
tinência dos temas foi sem 
dúvida uma mais-valia para as 
turma convidadas - Violência 
no Namoro, Aldeia SOS e Obje-
tivos do Milénio. 

No dia 13, o grupo de teatro 
apresentou às turmas convida-
das o musical infantil “A Flores-
ta do Sr. Papa-Tudo”. 

A 10 de Dezembro de 1948 
a Assembleia Geral  das 
Nações Unidas aprovou a  
Declaração Universal dos 
Direitos Humanos como o 
ideal comum a ser atingido 
por todos os povos e todas 
as nações, com o objetivo 
de, através do ensino e da 
educação, promover o res-
peito a esses direitos e liber-
dades, assegurando o seu 
reconhecimento e a sua 
observância universal e efe-
tiva. Segundo o Guinness, a 
Declaração Universal dos 
Direitos Humanos é o docu-
mento traduzido no maior 
número de línguas, existindo 
atualmente 360 traduções. 
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Atividades dinamizadas e/ou apoiadas pela Biblioteca e CRE 
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Atividades dinamizadas e/ou apoiadas pela Biblioteca e CRE  
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Proposta de Leitura 

 
UMA MULHER NO TOPO do MUNDO  

Conta a extraordinária história de Maria da 
Conceição, a única portuguesa a atingir o 
topo de Evereste. 

Maria da Conceição nasce em Vila Franca de 
Xira, passa pela adoção por uma senhora 
angolana Maria Cristina, que já tinha seis filhos. A morte prema-
tura da sua mãe adoptiva traça um caminho que a leva até ao 
Dubai, onde se torna assistente de bordo. 

Em 2005, a sua vida muda durante uma escala de 24 horas em 
Daca. “Foi quando fiz uma viagem ao Bangladesh e vi pessoas 
como eu que viviam na pobreza que eu senti necessidade de as 
ajudar. Ao lado do que elas tinham, que não era nada, eu tinha 
muito e eu decidi partilhar o que tinha”, recordou Maria da Con-
ceição, em entrevista à agência Lusa. 

Hoje, vive para cumprir a promessa de tirar da pobreza 100 famí-
lias da capital do Bangladesh, através da Fundação que criou com 
o nome da sua mãe adotiva: Maria Cristina Foundation. 

Escalar o Evereste e bater outros recordes desportivos - foi a pri-
meira mulher a correr sete maratonas em sete semanas seguidas 
em sete continentes diferentes, incluindo a Antártida - são apelos 
desesperados de Maria para conseguir apoios para a fundação. 
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Atividades dinamizadas e/ou apoiadas pela Biblioteca e CRE  
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ESFGA SOLIDÁRIA 
 
Em época de solidariedade, não podemos deixar de relembrar que, este ano, a nos-
sa campanha de recolha de tampas reverte a favor de uma antiga aluna do nosso 

Agrupamento.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

Sou a Rute e, tal 

como TU, também fui 

aluna da ESFGA 

entre 1998/2004 
Em Agosto de 2016 fiquei 

paraplégica após um aciden-

te de viação. Atualmente, a 

minha autonomia depende 

de uma cadeira de rodas, 

pelo que preciso da TUA 

AJUDA! 

Preciso de angariar muitas 

TONELADAS de tampas de 

plástico, para adquirir uma 

cadeira de rodas elétrica. 

Posso contar com a tua con-

tribuição? 
                                     OBRIGADA 

                                   RUTE LOPES 

                                                                                                                                                       

Mexe-te! 
   VAMOS DAR UMA 

TAMPA À RUTE 

 

A Turma do 7º G apoia e divulga a campa-

nha de solidariedade para ajudar uma 

antiga aluna da ESFGA. 

 Apelamos a todos os colegas e comuni-

dade escolar a participarem na reco-

lha do maior número de tampas para a 

Rute, ajudando-a a angariar uma cadei-

ra de rodas. 

 

Já trouxeste hoje uma 

tampa para a Rute? 
 

Ao longo deste ano letivo, as tampas de plástico 

entregues no CRE no âmbito do projeto de reci-

clagem -  Turma VIP reverterão a favor da Rute 

Lopes.  

 

Quanto mais entregares,  

mais ajudarás a Rute a obter a 

sua cadeira. 
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Atividades dinamizadas e/ou apoiadas pela Biblioteca e CRE  

Está disponível para consulta, na página da escola, o índice atualiza-

do das revistas National Geographic - versão portuguesa. 

    Recordando... 

 

 13 de Janeiro de 1888 – trinta e três pessoas reunidas no Clube Cosmos de Washigton criaram uma sociedade 

para o incremento e difusão do conhecimento geográfico. 

 

 Outubro de 1888 – A primeira edição da National Geographic Magazine é enviada para os 200 membros da 

Sociedade. 

 
 Julho de 1890 – A National Geographic publica a sua primeira fotografia: uma panorâmica da ilha Herald, na 
Rússia, captada a partir de um navio. 
 
 

 1890-1891 – A primeira expedição financiada pela National Geographic Society cartografa a região do monte 

Santo Elias, no Alasca, descobre o monte Logan, o ponto mais alto do Canadá. No final de 2013, a NGS já financiara mais 

de dez mil projetos. 

 

 Janeiro 1898 – Alexander Graham Bell assume a presidência da National Geographic Society. 

 

 

 

 

 

A Equipa do CRE/Biblioteca 

Deseja a toda a comunidade escolar um excelente ano de 

2018 
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