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SOCIEDADE PLANO DE INOVAÇÃO - 1.º CICLO
AnimArte, uma disciplina em aç@o no AEG1

 A nova disciplina AnimArte tem vindo a ganhar forma nas suas múltiplas vertentes de expressão que se interligam numa espiral de 
correlações entre conhecimentos interdisciplinares, motivando os alunos para a aquisição de novos saberes num desenvolvimento global 
e integrado.

A Robótica aplicada aos conteúdos curriculares permite a estimulação do pensamento computacional, estratégico e, simultaneamente, 
a consecução progressiva das aprendizagens essenciais.

Nesta perspetiva, as formas de expressão física, dramática, musical e plástica fundem-se e constituem estímulos criativos que apelam ao 
desenvolvimento da criança enquanto indivíduo, ser social, indagador e crítico.

Este trabalho contínuo e desa� ante só é possível devido à partilha de ideias e estratégias entre os docentes do grupo do 1º ano de escola-
ridade, das Escolas de Atães, Gens, Jancido e Outeiro do Agrupamento de Escolas Nº 1 de Gondomar.

Professora do 1º ano da EB de Gens,
 Elisabete Silva

CLUBE DE ROBÓTICA
Escola Básica de Jovim e Foz do Sousa

 O Clube de Robótica da EBJFS fomenta 
o interesse pelas novas tecnologias, possi-
bilitando o contacto dos alunos com a pro-
gramação e a robótica. Tem como base de 
trabalho, a interdisciplinaridade com as di-
ferentes áreas do saber (Português, Matemá-
tica, Ciências, Artes). Os alunos encontram 
soluções para diferentes problemas através 
da programação e da robótica; desenvolvem 
o gosto pela tecnologia e pela ciência, ten-
do em conta a diferenciação pedagógica e a 
diversi� cação de estratégias educativas. Um 
grande número de alunos está envolvido na 
realização de pequenos projetos que lhes 
permitem entender o básico da programa-
ção por objetos, aliada à eletrónica e à ro-
bótica. 

Tendo em conta o trabalho que temos 
vindo a desenvolver, este clube contribui 
signi� cativamente para o sucesso pleno dos 
alunos.

Professora responsável pelo Clube de 
Robótica na EBJFS, Liliana Paiva

Por ocasião do Dia Internacional das Mulheres e das Ra-
parigas na Ciência e a par do projeto Mulheres na Ciência 
(criado em 2016), este livro destina-se a alargar o debate sobre 
a participação das mulheres e raparigas na ciência, nas enge-
nharias e tecnologias como inspiração para as novas gerações 
seguirem percursos académicos e pro� ssionais nestas áreas.

Esta primeira edição do livro Raparigas na Ciência dá a 
conhecer os rostos de 115 estudantes, de norte a sul do país, do 
1.º Ciclo ao Ensino Universitário, que têm demonstrado inte-
resse pelas áreas da Ciência e da Tecnologia, participando em 
projetos cientí� cos durante o seu percurso escolar.

Facebook: https://www.facebook.com/aeg1gondomar/posts/322681896443070
Instagram: https://www.instagram.com/p/CZ2UxjAgWWr/
LinkedIn:   https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6897985642974781440
Twitter:     https://twitter.com/AEG1gondomar/status/1492221314337284104
Site:            https://www.cienciaviva.pt/raparigas-na-ciencia/2022

Margarida Barbosa, aluna do 9.º ano 
da ESG, integra a página 43 deste livro. 

Há 2 dois anos que faz parte do LABi9 
e participou em vários projetos e con-
cursos e, no ano letivo de 2020-21, inte-

grou a equipa da ESG que participou no 
concurso "À velocidade do Sol". A equi-
pa venceu a fase municipal, no seu esca-
lão, e participou na � nal intermunicipal.

Joana Barbosa, antiga aluna da ESG 
e a frequentar o 1.º ano do curso de Bio-
química da Faculdade de Ciências da 
Universidade do Porto, � gura na página 

86 do mesmo livro.
A Joana esteve envolvida em projetos 

desenvolvidos pelo LABi9 e participou 
em vários projetos e concursos. 

O AEG1 celebrou o Dia Internacional da Educação, no âmbito do projeto Escolas Associadas da UNESCO. Lembrando o mote da UNESCO 
para o dia assinalado, “Changing Course, Transforming Education”, associado à nova disciplina + Cidadão no Tempo e no Espaço 

(criada no âmbito do Plano de Inovação), foi dinamizada uma palestra pela professora Inês Rodrigues (voluntária ativa e fundadora 
da ONGD EDUCAFRICA) sobre “Educação Ambiental: a aprendizagem do resíduo ao produto”. Foram abordados temas como o acesso 
à educação, cuidados de saúde, energias renováveis e sustentabilidade em países menos desenvolvidos com foco na Guiné-Bissau. Foi 
também ministrado um workshop de reciclagem de objetos de plástico, de forma a sensibilizar e esclarecer os alunos sobre os vários 

tipos de plástico, as suas caraterísticas e formas acessíveis de os transformar e reciclar, divulgando o projeto ÁFRICA 2ECO. Os alunos 
presentes puderam desenvolver novas aprendizagens, tomar conhecimento de novas realidades, apelando à multiculturalidade e, desta forma, contribuir 
para uma comunidade escolar mais esclarecida e sustentável.

A celebração do Dia Internacional da Educação estendeu-se por toda a comunidade escolar, com a divulgação e distribuição pela escola de caixas de 
cartão, decoradas ativamente por alunos de 7.º ano e do Laboratório das Artes, que se destinam a receber lápis trazidos por todos para, posteriormente, 
serem enviados para escolas na Guiné-Bissau.

 Professora Daniela Oliveira 

O 10.º ano do Curso Pro� ssional Ad-
ministrativo e do Curso Pro� ssional 
Técnico de Gestão e Programação de 
Sistemas Informáticos da ESG par-
ticipam no projeto «Por Tua Conta 
_Educação Financeira para o Ensino 
Pro� ssional»

A convite da Câmara Municipal de Gondo-
mar, os alunos de 10º ano destes dois cursos 
pro� ssionais da ESG irão participar no projeto 
da Fundação Cupertino de Miranda “Por Tua 
Conta”.

Este projeto-piloto insere-se na estratégia 
de valorização do ensino pro� ssional. O do-
mínio das competências � nanceiras assu-
me importância central na fase de tran-
sição para a vida adulta e para a entrada 
no mundo de trabalho. Para os alunos do 
ensino pro� ssional esta questão é ainda mais 
premente, dado que o percurso da maioria 
dos jovens diplomados é a entrada direta no 
mercado de trabalho, sendo certo que a baixa 
literacia � nanceira compromete a capacidade 
de gerir o dinheiro e de assumir controlo so-
bre a própria vida.

Assim, estes alunos vão ter a oportunidade 
de adquirir competências que reforçam o seu 
per� l pro� ssional de saída e a sua preparação 
para uma cidadania consciente e aquisição de 
comportamentos � nanceiros mais adequados. 

Professoras Daniela Ferreira 
e Joana Cancela


