
 
 
 

Jornal  
CREACÇÃO 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concurso Nacional de Leitura  

Fase Concelhia 

 

 

Semana da Leitura 

Prémio Teresa Calçada 

Concurso Sentir a Poesia 

 

Aluno do AEFGA vence Concurso 

Internacional de Haiku 
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Aluno do AEFGA vence CONCURSO INTERNACIONAL DE HAIKU  
 

2017-2018  - JAL FOUNDATION       TEMA: SERES VIVOS 
 

No âmbito do projeto Escolas Associadas da UNESCO, a biblioteca promoveu uma 

exposição sobre Como construir um Haiku. Com a colaboração dos professores titu-

lares de 1.º ciclo e dos professores de Português da escola sede, os alunos partici-

param e construíram o seu próprio Haiku.  

 

Foram selecionados e enviados para concur-
so os melhores trabalhos e o Tomás Reis 
do 3.ºB, da Escola EB1 da Abóboda 2, 
ganhou o concurso. Irá almoçar com o 
embaixador japonês, os pais e o diretor da 
escola, na embaixada, no dia 14 de abril.  

 

 

 

 

 

A aluna Rosalina Tchabo, do 4.º B, da mesma 
escola, recebeu uma Menção Honrosa. 

Parabéns!!! 

 

 
 

 

Escola  a Ler + 

 
CRE Útil 

 
Campanhas de Sensibiliza-

ção 
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Semana da Leitura e da Francofonia 
Calendarização 

  

Um programa diversificado e multicultural!!! 
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Semana da Leitura  

 

 Com o auditório cheio, participaram neste encontro turmas do ensino secundário. 
 

FOI UM SUCESSO!!! 
 
 

Encontro com o ESCRITOR E CONTADOR DE 
HISTÓRIAS RODOLFO CASTRO 
Auditório do AEFGA - 20 de março 
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Semana da Leitura  
Concurso Sentir a Poesia 

 

No dia 21 de Março celebrou-se o Dia Mundial da Poesia, com um espetáculo, onde 
se apresentaram os melhores trabalhos do Concurso Sentir a Poesia, cujo tema 
este ano foi Xutos e Pontapés - Uma homenagem a Zé Pedro.  
Estiveram envolvidos alunos de todos os ciclos e a banda T.Com que mais uma vez, 
nos presentearam com excelentes atuações que deixaram a comunidade orgulhosa.  
 

Programa: 

1- Se me amas - T.Com ( ESFGA )  

2- Homem do leme — Afonso Fernan-

des - 8.ºF (ESFGA )  

3 –  A minha  ( adaptação )  — Alunos 

do 4ºB (  Abóboda 2)  

4 –  Para ti Maria - Maria Carolina - 

3.ºD ( Trajouce )  

5 –  Homem do leme - Alunos do 2.ºB ( Abóboda 2 )  

6 –  A minha casinha ( v ersão original )  - Rita Vieira - 4.ºC ( Tires 2 )  

7 –  Mix - Cristiana, Filipa, Sofia e Madalena - 9.ºA ( ESFGA )  

8 - Homem do leme - João Pedro, Joana, Rafaela e Doina - 4.ºC ( Tires 2 )  

9 –  Remar, Remar e Não sou o úni-

co - Grupo RTA ( ESFGA )  

10-  Por quem não esqueci - Ana 

Leonor - 6.ºA (ESFGA )  

11 –  Várias - Banda T.Com 

( E SFGA )  
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Semana da Leitura  
Entrega do Prémio Teresa Calçada 

 

No dia 21 de Março, durante o espetáculo, Sentir a Poesia decorreu a entrega 
oficial do  Prémio Teresa Calçada. 

 

Quando a Rede de Bibliotecas lançou o concurso de ideias 
Ligando Comunidades e Culturas, no âmbito do Prémio 
Teresa Calçada, a nossa escola criou o Jogo Volta ao Mundo, 
integrado no projeto Manta de Retalhos, que tem como princi-
pal objetivo promover a multiculturalidade e a integração. Este 
projeto foi responsável pela entrada do Agrupamento nas Esco-
las Associadas da UNESCO.  
Volta ao Mundo é um jogo de pistas, cujo objetivo é conquistar 
uma viagem em volta do Mundo, para visitar os países de ori-
gem dos alunos da nossa escola. Este jogo tornou-se uma das 
principais formas de difusão do projeto Manta de Retalhos. Ini-

ciaram o jogo 30 equipas de 2 elementos, de alunos do 5.º , 6.º e 7.º anos. As 
equipas receberam um passaporte que tem vindo a ser preenchido com os pontos 
e os documentos conquistados em cada etapa. Já foram desenvolvidas 7 das 12 
etapas.  As pistas são construídas pelo núcleo de comunicação e voluntários da 
biblioteca e por um conjunto de alunos, funcionários e professores de diferentes 
nacionalidades. Podem ser apresentadas de 
várias formas:  

Em emissões televisivas  
No jornal da escola 
Em cartazes  
Em atividades dinamizadas pela biblio-
teca - como por exemplo a Feira das 
ONG e a peça de teatro  
Em livros ou outros documentos exis-
tentes na biblioteca 

 

Estiveram presentes, na cerimónia, a Dra 
Teresa Calçada, Comissária do Plano Nacio-
nal de Leitura, que deu o nome a este pré-
mio e a Dra 
Manuela Silva, 
C o o r d e n a d o r a 
Nacional da Rede 
de Bibliotecas 
Escolares.  
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Concurso Nacional de Leitura  

A fase concelhia do Concurso Nacional de Leitura irá 
acontecer no próximo dia 19 de abril, pelas 14.30, na 
Biblioteca Municipal de S. Domingos de Rana, em Cas-
cais. 

As obras a concurso são as seguintes: 
 

1.º ciclo - A verdadeira história de Alice,  
de Rita Taborda Duarte 
 
 
 
 
 
 

2.º ciclo - O guarda da praia,  
de Teresa Maia Gonçalez  
 
 
 
 
 
 
 

3.º ciclo - Os da minha rua,  
de Ondjaki 
 
 
 
 
 

 
Secundário - O último cabalista de Lisboa,  

de Richard Zimler  
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Novidades 
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Proposta de Leitura 

Escola  a Ler + 

 
CRE Útil 

 
Campanhas de Sensibiliza-

ção 
 

 

Nós matámos o Cão-Tinhoso,  
de Luís Bernardo Honwana 

 

 

O primeiro e o mais extenso dos contos incluídos no 
livro, "Nós Matámos o Cão-Tinhoso" é narrado através 
dos olhos de um menino moçambicano negro, chama-
do Ginho. A história desenvolve-se à volta de um cão 
vadio que está doente, abandonado e a morrer. Ginho 
é objecto de troça da parte dos seus colegas da esco-
la, inclusivamente durante os jogos de futebol. Ele 
começa a sentir pena 
do cão e desenvolve um 
sentimento de empatia 
em relação a ele.  
De acordo com a inter-
pretação de Inocência 
Mata, o Cão-Tinhoso 
representa o sistema 
colonial decadente, em 
via de ser destruído, e o 
prelúdio de uma nova 
sociedade purificada, 
sem discriminação de 
qualquer tipo.  
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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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