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 PLANO DE INOVAÇÃO IR MAIS ALÉM
O AEG1 tem vindo a fazer um percurso de con-
solidação e reforço da sua autonomia curricu-
lar. Para o desenvolvimento das aprendizagens 

essenciais ligadas às novas disciplinas, muitos 
têm sido os contributos provenientes da dinami-
zação de projetos, da participação em múltiplas 

Breves Destaques de algumas das dinâmicas do AEG1

> Plano Nacional das Artes

atividades, em concursos de abrangência inter-
na, local, nacional e internacional, de que são 
testemunhos os prémios atribuídos.

Integrado no Projeto Cultural do AEG1, o artista residente, António Por-
tela, levou aos alunos do 1ºciclo a atividade “O ator na sala de aula”. No 
âmbito da nova disciplina AnimArte, a expressão e a comunicação oral são 
desenvolvidas através do teatro.

ProjetoCulturaldeEscola #PlanoNacionaldasArtes

Este Workshop de linguagem cine-
matográfica pretendeu ser o primeiro 

passo para a criação de um olhar crí-

tico, capaz de discernir o que está por 

detrás de uma imagem, de uma narra-

tiva visual, oferecendo aos alunos um 

contacto mais próximo com as ferra-

mentas audiovisuais de hoje e com os 

códigos da linguagem cinematográfica. 

Assim, apostámos no desenvolvimento 

das competências previstas no Perfil do 
Aluno à Saída da Escolaridade Obri-
gatória.

https://www.youtube.com/watch?v=TntYf6YDX-0

> Mês Internacional das Bibliotecas Escolares no AEG1

Anualmente, em outubro, 
celebra-se o Mês Interna-
cional das Bibliotecas Es-
colares (MIBE), cujo pro-
pósito é dar a conhecer o 
trabalho que as BE de-
senvolvem, já que são um 
centro nevrálgico vital nas 
escolas, um espaço agre-
gador de conhecimentos e 
de recursos diversifi cados, 
necessários à leitura, ao 
uso e à produção de infor-
mação e de conhecimento. 

No presente ano letivo, de acordo com a International Association of School Librarianship (IASL), a 
celebração incidiu no tema Contos de Fadas e Contos Tradicionais de Todo o Mundo.
Embrenhadas no desafi o, no passado dia 29, as BE do AEG1, em articulação com o Plano Na-
cional das Artes, promoveram a leitura do conto “Desculpa… por acaso és uma bruxa?”, de 
Emily Horn, Dinalivro, dirigida a todas as crianças da Educação Pré-Escolar e do 1.º Ciclo do EB. 
A atividade assumiu um duplo registo: presencial e online, com a narração do artista residente, 
António Portela, e com fi lmagem por Pedro Farate. De destacar a grande interação entre narrador 
e público-alvo, resultando numa dinâmica divertida de grande estímulo à leitura. 
Muito em breve, serão os alunos a assumir o papel de narrador e a contar histórias aos colegas, 
aos professores e às famílias.

> A atribuição de prémios através do concurso “PRÉMIOS LUÍSA 
E CARLOS”, patrocinado por dois ex-alunos da Escola Secundá-
ria de Gondomar.

Objetivo: Promover a motivação dos alunos da Escola Secundária de Gon-
domar, através da atribuição de prémios pecuniários aos melhores alunos.
Destinatários: Todos os alunos inscritos no ensino secundário na Escola 
Secundária de Gondomar a partir do ano letivo de 2021/22 que frequentem 
o 12º ano, bem como todos os alunos do mesmo ensino secundário abrangi-
dos pelas medidas adicionais, previstas nos artigos 9º e 10º, respetivamen-
te, do Decreto-Lei nº54 / 2018, de 6 de julho, independentemente do ano 
letivo frequentado.
Prémios: serão entregues, no fi nal do ano letivo, por Luísa Barros e Carlos 
Sousa.
Melhor aluno/a abrangido pelas medidas adicionais ou seletivas: 1.500€
Melhor aluno/a do 12º ano durante o ano letivo: 2.500 €
Melhor aluno/a do 12º ano durante os exames de acesso ao ensino superior: 
3.000 €

 > Consulte o regulamento desta iniciativa 
 http://www.aeg1.pt


