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► Recuperação / consolidação das 
aprendizagens e promoção da integra-

ção curricular;
► (re)construção de uma Escola mais 
inclusiva, mais justa, mais capaz de res-
ponder aos desafios da heterogeneida-
de que serve, pautando a sua atuação 
pelos padrões de exigência que lhe são 
(re)conhecidos.

Conheça o PI do AEG1 em http://www.aeg1.pt/

Alguns exemplos de boas 
práticas do AEG1 para 
promover a leitura e a escrita
 “Vamos escrever um conto” é um concurso 
de pequenas narrativas, que põe à prova a cria-
tividade e o gosto pela escrita da comunidade 
escolar deste Agrupamento. Este ano foi subor-
dinado ao tema “Histórias com água dentro”, inte-
grando-se no tópico aglutinador do nosso Plano 
Anual de Atividades: “Aprender, Fazer, Mostrar” 
e chamando a atenção para a importância deste 
bem essencial.
O desafio foi lançar os participantes à procura 
de água e, assim, brotaram os textos que dão 
corpo à 6ª edição deste concurso, onde gotas de 
água, chuva, nascentes, ribeiros, rios, oceanos 
compõem estas narrativas, reveladoras do gosto 
pela escrita e da imaginação de jovens e adultos 
da nossa comunidade.
O nosso agradecimento a todos os que aceitaram 
este novo desafio, aos participantes e aos profes-
sores por motivarem os seus alunos para a escrita, 
para a leitura e também para a expressão plástica.

Responsável, professora Glória Poças

Protocolos do AEG1 com a Fundação Teresa 
e Alexandre Soares dos Santos - Iniciativa Educação
Programas
 De AaZ, Ler Melhor, Saber Mais
Coordenado pelo Professor João Lopes, da Uni-
versidade do Minho, este programa destina-se a 
ajudar os nossos alunos dos 1.º e 2.º anos de es-
colaridade que apresentam algum défice na pro-
ficiência da leitura e da escrita, criando condições 
para que sejam capazes de ultrapassar possí-
veis dificuldades no processo de aprendizagem.
Ser Pro
Integramos este programa, porque pretendemos 
que haja uma cada vez maior aproximação entre 
a vida na nossa escola, a vida nas empresas e 
no ensino superior, de modo a garantir aos nos-

sos alunos um percurso educativo de excelência. 
Começamos com o curso Profissional Técnico 
Auxiliar de Farmácia e os Parceiros Bial, Alliance 
Healthcare; Faculdade de Farmácia da Universi-
dade do Porto, entre outros.

Participação (e testemunhos) dos alu-
nos do Labi9, da EBJFS, no Cansat Jú-
nior (um CanSat é um microssatélite que tem o 
tamanho de uma lata de refrigerante)
 ̶ “Gostei muito de participar na edição piloto do 
Cansat Júnior. Foi uma experiência muito en-
riquecedora que contribuiu para o desenvolvi-
mento dos nossos conhecimentos científicos, 
aumentou a nossa capacidade de trabalho em 
equipa e pôs-nos em contacto com conceitos e 
áreas científicas que desconhecíamos.” - Ana 
Carolina Moreira
- “O projeto ensinou-me a não desistir. Atingimos 
os nossos objetivos, apesar dos obstáculos. Não 

desistimos e obtivemos um bom resultado final.” 
- Vasco Marinho
- “Foi uma experiência muito marcante. Permitiu-
-me contactar com duas áreas que me fascinam: 
a informática (programação) e a eletrónica. Inspi-
rou-me a continuar com as minhas aprendizagens 
a nível da programação, podendo, até, repensar a 
minha profissão futura!” - Vasco Castanheira
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Dois tipos de intervenção: 
► reforço de componentes / medidas 
em determinados anos; 
► oferta, a partir de 2021-2022, de ma-
trizes curriculares de escola com uma 
gestão por ciclo, destacando-se a cria-
ção de novas disciplinas:

AnimArte, Educação Visual e Tecnoló-
gica (EVT), Cidadão + Digital, + Cida-
dão, no Tempo e no Espaço, Oficina 
das Ciências Físico Naturais, entre 
outras, para além da implementação de 
DAC (domínios de articulação curricu-
lar).


