
VIVACIDADE  | SETEMBRO 20216

SOCIEDADE

Estimados Alunos e Encarregados de Educação
Antes de mais, quero agradecer a todos 
aqueles que acreditam neste agrupamento 
e estão connosco. Em conjunto, levaremos 
por diante esta exigente tarefa que é a de 
garantir uma instrução e uma educação de 
qualidade para todos os que nos procuram 
e que em nós continuam a confiar, geração 
após geração. É, pois, por todos reconhe-
cida a qualidade do projeto deste agrupa-
mento. Também é sabido que só é possí-

vel a manutenção desse grau de exigência 
pela grande dedicação e pelo empenho 
de todos na dinamização e abertura para 
aceitar novos e permanentes desafios, 
consubstanciados em inúmeros projetos 
de grande relevância.
Com vista a melhorar a qualidade do 
sucesso dos nossos alunos, o seu su-
cesso pleno e os respetivos percursos 
diretos de sucesso, aceitamos o desa-

fio de implementar um Plano de Inova-
ção, Ir Mais Além. 
Trata-se de uma forte aposta em minimizar 
os constrangimentos da grande dispersão 
curricular existente, procurando garantir o 
envolvimento dos alunos na construção 
das suas próprias aprendizagens, de uma 
forma mais prática e mais experimental.
Sabemos que os dois últimos anos letivos 
foram tempos de muita incerteza que exigi-

ram, quer nas nossas vidas pessoais, quer 
profissionais, o melhor de cada um de nós. 
Neste ano letivo que agora começa, e man-
tendo o foco na proteção e saúde de todos 
nós, vamos retomar, paulatinamente, algu-
mas ações conducentes à normalização 
das rotinas que a pandemia nos obrigou 
a abandonar. Por isso, voltaremos a ter 
aulas para todas as turmas no período da 
manhã, mantendo, todavia, o cuidado de 
respeitar o desfasamento de horários de 
atividades letivas e de intervalos; também 
as entradas, percursos e recreios dentro 
da escola serão diferenciados; cuidaremos 
de uma maior ventilação dos espaços e do 
reforço da higienização dos equipamentos; 
manteremos a obrigatoriedade de uso de 
máscara, dentro e fora das salas de aula, 
entre outros. Contamos com a colabo-
ração cívica de todos, pois só agindo em 
conjunto, de forma consciente e atenta, po-
deremos continuar a levar de vencido este 
terrível vírus.
Assim, não me canso de agradecer a to-
dos o imenso compromisso e dedicação 
em prol dos nossos alunos.

No AEG1, TODOS CONTAM!
A diretora
Lília Silva

Visitem-nos em
https://www.youtube.com/channel

https://www.facebook.com/aeg1gondomar
http://www.aeg1.pt/

 A avaliação ao serviço das aprendizagens!

 O Agrupamento 
de Escolas nº1 de 
Gondomar irá co-
memorar o Dia Eu-
ropeu do Desporto 
Escolar nos dias 22 
e 24 de setembro, 

das 9h00 às 13h00.
Os alunos que têm Educação Física nes-
ses dois dias terão a oportunidade de 
vivenciar atividades diferenciadas, no 
âmbito das modalidades do Desporto Es-
colar, existentes no Agrupamento. 
No dia 22, as atividades a apresentar se-
rão Ténis de Mesa e Atletismo na (ESG) e 
Ténis de Mesa e Ténis, na Escola Básica 
de Jovim e Foz do Sousa (EBJFS); o dia 
24 será destinado às modalidades de Vo-
leibol e Badminton, em ambas as escolas. 
O Clube Ala Nun' Álvares de Gondomar 

prontificou-se a colaborar nesta efeméride, 
com a vinda de técnicos especializados às 
duas escolas, nas modalidades de Ténis de 
Mesa, Ténis e Voleibol. A dinamização do Bad-
minton estará a cargo dos professores Américo 
Silva e Armando Silva; a dinamização do Atle-
tismo será da responsabilidade do professor 
Fernando Marreiros.
 Com esta mega participação dos alunos, pre-
tende-se que se diversifiquem as modalida-
des desportivas, que os nossos jovens adiram 
cada vez mais à prática desportiva e possam 
inscrever-se na modalidade que mais aprecia-
ram durante a comemoração.

Alice Figueiredo,
(Coordenadora do Departamento 

das Expressões)
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Um ano na ESG – testemunho 
da minha experiência nesta escola.
 
Em 2020/21, frequentei a ESG e, embora não tenha sido 
fácil devido à pandemia, foi uma experiência muito boa.
Apesar das medidas de segurança, que limitaram um 
pouco a minha experiência, habituei-me bem mais rápi-
do à escola do que eu pensava. Os espaços são muito 
bons e grandes, o que permite aos alunos movimenta-
rem-se pela escola. O ambiente, tanto na sala de aula 
como fora dela, também é muito agradável e cheio de 
“boas pessoas” (docentes, alunos, …). Mesmo no perí-
odo em que ficamos em casa, a escola e os professo-
res tentaram ajudar-me sempre que precisei, o que eu 
apreciei muito. 
No início, não gostei de termos que ficar todos os intervalos na sala de aula, mas, mais tarde, já pu-
demos sair, e ficar na sala de aula era opcional. Os serviços, como a secretaria, a papelaria, a cantina 
e o bufete trabalham muito bem, embora não os tenha visitado muito por não necessitar e devido às 
medidas de segurança.
Para mim, a ESG é uma excelente escola, com muito boas pessoas que tentam mantê-la em seguran-
ça nestes tempos difíceis. Eu adoro estudar na ESG!

Yulia Ovechkina, 10º 8 


