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Já está disponível o novo 
número do Jornal do Agrupa-
mento! 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Em FEvErEiro… 

Apuramento dos alunos para 

a fase distrital do desafio 

LITERACIA 3Di. 

 

 

 

Concurso Nacional de Leitura 

- fase escolar. 

 

 

Participação no Concurso 

Internacional de Haikus 

Em janEiro… 

                

 ChEgou a tECa… 

 
Programa R.E.A.D.  

( Reading Education Assistance  Dogs)  

http://www.esfga.pt/cre/Frames/Central1.htm


Projeto R.E.A.D. no AEFGA 

Com o objetivo de formar uma equipa R.E.A.D. ( Reading Educa-

tion Assistance  Dogs) e desenvolver projetos de apoio à integração 

de alunos, a coordenadora das bibliotecas do  Agrupamento 

está a iniciar a formação de um cão de água português. 

R.E.A.D. é um programa que melhora as competências de leitu-

ra e as capacidades de comunicação através de um método 

diferente: ler para um cão. Os cães do programa R.E.A.D. são trei-

nados e sujeitos a um exame rigoroso segundo os requisitos de saúde, 

segurança, aptidão e temperamento exigidos para este tipo de inter-

venções. São reavaliados a cada dois anos e têm um seguro espe-

cial.  Com vinte anos de existência, este programa conta já com quase 

6000 equipas presentes em 21 países. 

A Teca, uma cadela com dois meses, está em fase de adaptação  ao 

espaço e às pessoas e, para o efeito, está algumas horas na Bibliote-

ca, durante a semana. É 

desejável que os alunos 

t e n h a m  c o n t a c -

to voluntário com ela, nos 

intervalos, para estabele-

cer vínculos afetivos.  

 

Escola  a Ler + 

 
CRE Útil 

 
Campanhas de Sensibiliza-

ção 
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O AEFGA na Sessão Regional  

LITERACIA 3Di 

LISBOA — 28 de fevereiro 

Programa distinguido com o Alto Patrocínio de Sua 
Excelência o Presidente da República 

 
Nesta terceira edição participaram na sessão escolar cerca de 130 mil 

alunos, provenientes de cerca de 900 estabelecimentos de ensino de 

todo o país.  

No nosso agrupamento, 107 alunos, do 5º, 6º e 7º anos, participaram no 

projeto LITERACIA 3Di, promovido pela Porto Editora, nas áreas  de 

matemática, ciência e leitura. Ajudar os alunos a consolidarem as apren-

dizagens e a desenvolver as suas competências nessas áreas é o objecti-

vo da Porto Editora.  

A fase escolar decorreu no mês de novembro, tendo sido apurados para 

a fase distrital, a realizar em Lisboa na ES/3 D. Pedro V, no próximo dia 

28 de fevereiro, os alunos: 
 

Eduardo Miguel das Neves Santos (5ºE) - Matemática 

Maria Luísa Brito e Rocha (6ºA) - Ciências 

 Carolina dos Santos Mendonça (7ºA) - Leitura  

 
A comunidade ESFGA agradece o bom desempenho dos 
alunos apurados e deseja sucesso para a próxima etapa. 
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Concurso Nacional de Leitura  
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COMO FAZER UM HAIKU? 
  
Na sua forma mais rigorosa, o Haiku tradicional japonês é composto de 
17 sílabas divididas por três linhas. O primeiro verso contém 5 sílabas. O 
segundo verso, 7 sílabas. E o terceiro, 5 sílabas. No entanto, outras pos-
sibilidades podem ser aceites, desde que o padrão curto-longo-curto seja 
mantido. O  Haiku não tem título e pode ser acompanhado por um dese-
nho. 
  

Um Haiku tradicional reflete uma reação a algo que o poeta tenha senti-
do na natureza. Normalmente, uma experiência vivida num momento 
único. 
Uma das melhores maneiras de aprender a escrever qualquer forma de 
poesia é ler e estudar poemas que já foram escritos. Aqui está um 

exemplo: 
 

Abelhas em baixo terreno voam  
À noite, o trevo floresceu;       
Cuidado com seus pés descalços frescos. 
  
Trata-se de uma experiência na natureza, que está a acontecer no 
verão, embora a palavra verão não seja mencionada. No final da segun-
da linha há um corte, representado pelo sinal de pontuação, que divide o 
poema em duas partes.  
  

Dedica algum tempo a ler outros Haiku e faz o teu! 
  

CONCURSO INTERNACIONAL DE HAIKU PARA CRIANÇAS  
2017-2018  - JAL FOUNDATION       TEMA: SERES VIVOS 

 

No âmbito do projeto Escolas Associadas da UNESCO, a biblio-

teca promoveu uma exposição sobre Como construir um Haiku. 

Com a colaboração dos professores titulares de 1.º ciclo e dos 

professores de Português da escola sede, os alunos participa-

ram e construíram o seu próprio Haiku.  

Foram selecionados e enviados para concurso os melhores tra-

balhos. 

 
 

 

Escola  a Ler + 

 
CRE Útil 

 
Campanhas de Sensibiliza-

ção 
 

http://www.esfga.pt/cre/Frames/Central1.htm


Novidades 
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Proposta de Leitura 
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A Madeline Finn NÃO gosta de 
ler. Nem livros. Nem revistas. 
Nem sequer o menu na carri-
nha dos gelados. 

Até ao dia em que conhece 
Bonnie, um cão de biblioteca. 
Ler em voz alta para a Bonnie 
não é assim tão mau. Quando 
a Madeline Finn fica presa 
numa palavra, a Bonnie não 
se importa. Madeline Finn 
pode fazer-lhe festas até deci-
frar a palavra. Na verdade, é 
divertido ler quando não 
temos medo de nos enganar. 
A Bonnie ensina a Madeline 
Finn que não faz mal ir deva-
gar. E continuar a tentar. E ter 
o apoio de um amigo 
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Atividades dinamizadas e/ou apoiadas pela Biblioteca/CRE  

Escola  a Ler + 

 
CRE Útil 

 
Campanhas de Sensibiliza-

ção 
 

ESFGA SOLIDÁRIA 
Recordamos que  este ano a nossa campanha de recolha de tampas reverte a favor 
de uma antiga aluna do nosso Agrupamento.  A Rute precisa de toda a nossa ajuda, 
por favor colabore nesta campanha, entregando tampas na  biblioteca/CRE. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            

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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