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Plano de Inovação no 1.º Ciclo – AnimArte
Aprender coisas complexas de forma divertida

A European Statistics Competition 
(ESC) é uma competição organizada 
pelo Eurostat (o Gabinete de Estatísticas 
da União Europeia) e vários Institutos 
Nacionais de Estatística, com o propósi-
to de promover a literacia estatística, a 
curiosidade e o interesse pelas estatísti-
cas oficiais junto dos estudantes e dos 
professores. 

Na edição ESC2022, concorreram di-
versas equipas do AEG1. 

Os PTMASTERS (Ana Diogo, Pedro 
Miranda e Rita Santos, alunos do 9.º2) 
foram apurados, com um segundo lugar, 
para a fase europeia da ESC2022, na ca-
tegoria B. 

A equipa PROBMATIC (Joana Maga-
lhães, Lara Teixeira e Margarida Barbosa, 
alunas do 9.º2) obteve o 5º lugar.

A implementação do PI tem con-
tribuído para alterar práticas peda-
gógicas e didáticas de forma a garan-
tir o bem estar pessoal e social dos 
nossos alunos e a ajudá-los a cons-
truir melhores aprendizagens.

O Clube de Ciência Viva do 1.º Ciclo 
do AEG1 proporciona aos alunos ativi-
dades que desenvolvem o pensamento 
computacional como forma de resolu-
ção de problemas. A Bi, o Mouse, o Mind 
e o Microbit são ferramentas que os alu-
nos utilizam para construir / consolidar 
aprendizagens de disciplinas como Ma-
temática, Português e Estudo do Meio. 
Estas atividades ocorrem em ambientes 
formais e informais, desenvolvendo a 
criatividade e a competitividade, tor-
nando os alunos mais capazes e mais 
felizes. 

Levando os alunos a aprender 
fazendo, mantemos sempre viva a 
curiosidade e o interesse pela Escola.

Com o robô, a criança consegue 
olhar para uma situação concreta e 
real, o que facilita o desenvolvimen-
to de aprendizagens mais complexas.

Numa parceria com a CMG, todos 
os alunos do 1.º ciclo das Escolas Bá-
sicas de Atães, Gens, Jancido, Jovim 
e Foz do Sousa e Outeiro beneficiam 
da atividade de psicomotricidade nas 
piscinas municipais de Gondomar. 

Esta atividade está integrada nas 
planificações das Atividades de Enri-
quecimento Curricular. Em ambiente 
lúdico, os alunos trabalham a coorde-
nação motora e o relaxamento mental, 
desenvolvendo a sua autonomia e au-
toestima, na senda do cumprimento 
do Perfil dos Alunos para o Século XXI.

 Para muitos, é, ainda, o primeiro 
contacto com o meio aquático. 

Todos se divertem e ficam mais 
felizes!

O 3.º Ciclo no European Statistics Competition

PARABÉNS, campeão!

PARABÉNS A TODOS!

No 1.º Ciclo, 
todos aprendem a nadar

Festival Gastronómico 
Europeu no AEG1

No dia 9 de maio de 2022, celebrou-
-se o Dia da Europa, com uma Mostra 
Gastronómica Europeia, que decorreu 
nas cantinas da ESG e da EBJFS, durante 
a manhã. O evento teve como objetivo 
promover um melhor conhecimento da 
Europa e do seu património gastronó-
mico, assim como criar, nos estudantes, 
um espírito de cidadania ativa e respon-
sável. As iguarias foram confecionadas 
por alunos, Encarregados de Educação 
e professores e a receita da venda rever-
te a favor de uma causa social do AEG1.

«Our family recently came to Por-
tugal and everyone liked this cou-
ntry very much. In time, we went 
to school, which we also liked very 
much. We are very glad that we are 
the pupils of this wonderful school, of 
these teachers, who are always ready 
to help us in everything and treat us 
with sincere attention and patience.

We were very grateful of invitation 
us to join to the European Day’s ce-
lebration. It was very important for 
us to thank everyone, to acquaint 
students and teachers with Ukrainian 
national kitchen.

The whole family decided what 
to cook for our beloved teachers and 
students. We decided to cook one of 
the most famous Ukrainian dishes - 
vareniky.»

No Goalball, a perceção da posição 
da bola e das linhas do campo é feita 
através dos sentidos da audição e do 
tato, respetivamente. 

É um jogo que requer muita con-
centração e, por isso, o silêncio dos 
espectadores e da equipa é de extrema 
importância para este jogo.

Rúben Ribeiro frequenta a ESG desde o 
7.º ano. No 10.º, foi incentivado pelo pro-
fessor de Educação Especial a inscrever-se 
na equipa do FC Porto de  Goalball, com o 
objetivo de promover a sua autonomia e 
adquirir técnicas pelo convívio com pesso-
as baixa visão.

Quando terminar o 12.º, pretende se-
guir Engenharia Mecânica e continuar a 
praticar goalball.

Rúben Ribeiro, do  
11.º4 da ESG, sagrou-
-se campeão nacional 
de Goalball, pelo FC 
do Porto, após vitória 
sobre o Sporting CP, a 
8 de maio de 2022.
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