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AEG1- um agrupamento de projeto, com projetos e para projetos

E assim nasce uma comunidade…

Em 1997, nasceu a Escola de Artes 
e Ofícios de Gondomar e, após vários 
locais de funcionamento, passou, na 
década de 60, para o atual edifício. 
Em 1978, passou a chamar-se Escola 
Secundária de Gondomar.

Já, em 1997, foi constituído o 
Agrupamento Vertical de Jovim e 
de Foz do Sousa que integrava, para 
além da sua escola-sede, a Escola EB 
2,3 de Jovim, as escolas de 1.º ciclo e 
jardins de infância de Jovim e de Foz 
do Sousa.

Em 2012, após uma profunda 
remodelação levada a cabo pela 
Parque Escolar, foi criado o Agrupa-
mento de Escolas n.º1 de Gondomar, 
com sede na Escola Secundária de 
Gondomar.

Desde então, assumimos, com re-
dobrado entusiasmo, a responsabili-
dade pela criação e pela integração 
plenas de uma comunidade educa-
tiva muito rica pela diversidade de 
públicos com interesses muito diver-
sos e com expectativas e exigências 
múltiplas. 

Na busca constante de uma Esco-
la cada vez mais humanista e mais fo-
cada na valorização das pessoas e do 
seu bem-estar, continua a ser nossa 
preocupação ligar a Educação à Cul-
tura e à Ciência, promovendo o saber 
e o saber fazer, mantendo sempre as 
aprendizagens como foco intencio-
nal do processo educativo.

Ao longo do tempo, temos refor-
çado o nosso compromisso com a 
valorização do conhecimento efetivo 
e da curiosidade intelectual, com o 
desafio de contribuir para um mun-
do mais sustentável e, ainda, com o 
estímulo à criatividade e à inovação.

No AEG1, trabalhamos todos es-
tes fatores em interação e comple-
mentaridade. 

Contamos com todos para, jun-
tos, continuarmos no cumprimento 
destes desígnios.

A Diretora,
Lília Silva

No dia 26 de julho de 2022, cerca 
de 30 educadoras e professores do 
1.º ciclo do AEG1 estiveram reunidos 
numa sessão de trabalho no audi-
tório da ESG, no âmbito do Projeto 
Erasmus + Free Kids – Overparenting. 

Nesta sessão de disseminação, 
orientada pelas docentes Mercês Va-
lente e Mónica Oliveira, foram abor-
dadas e discutidas as temáticas se-
guintes: Introdução à super-proteção 
parental; Desenvolver a autonomia 
das crianças – usar o erro como ferra-
menta para fomentar a independên-
cia; Fugir à armadilha da super-prote-

ção parental; Como comunicar com 
uma mãe/um pai super protetor(a); 
Estratégias eficazes de parentalida-
de; Atividades para a prevenção da 
super-proteção parental e Como fo-
mentar o Mindfulness na parentali-
dade. 

Deste modo, deu-se cumprimen-
to a mais uma etapa deste projeto 
Erasmus. 

Acompanhe as próximas etapas, 
ao longo do ano letivo 2022/2023!

 
Mónica Oliveira

Projeto Erasmus + Free kids – Overparenting 
(n. º 2020-1-PT01-KA204-078497)

PARABÉNS!
Equipa Solvers, do AEG1, entre as cinco melhores 
do mundo no Technovation Girls! 
- projeto mundial de soluções tecnológicas

A equipa Solvers, constituída pe-
las alunas Joana Magalhães, Mariana 
Rocha, Rita Santos, do AEG1, con-
quistou um excelente lugar entre as 
cinco melhores do mundo na sua ca-
tegoria.

Com o projeto BuyLocal4Sustai-
nableFarming, as alunas pretendem 
ajudar o desenvolvimento local das 
comunidades e contribuir para a 
igualdade na sociedade, apostando 
na produção e consumo ambiental-
mente sustentáveis, bem como na 
promoção de trocas comerciais di-
retas e mais justas. A aplicação que 
construíram pretende ser uma plata-
forma de comunicação entre consu-

midores e produtores locais, simples 
e acessível a todos. A plataforma terá 
uma área dedicada à informação dos 
produtos disponíveis e à indicação 
dos respetivos produtores; uma fun-
cionalidade que facilita a procura dos 
produtos e um chat para entrar em 
contacto com os produtores, sendo, 
ainda, possível fazer encomendas e 
articular a recolha das mesmas.

Num concurso que envolve mais 
de 1700 projetos de 61 países de 
todo o mundo, a equipa Solvers dis-
tinguiu-se, projetando assim o po-
tencial dos estudantes do concelho 
de Gondomar, em geral, e do AEG1, 
em particular.

A minha mascote é fixe!
O Conselho Geral do AEG1, em 

parceria com o Atelier das Artes Plás-
ticas, o Laboratório das Artes e os 
professores e educadoras das várias 
escolas do agrupamento, convidou 
a Comunidade Educativa a colaborar 
na construção da mascote da sua es-
cola. Pretendia-se consolidar os laços 
de pertença no AEG1, valorizando a 
identidade de cada uma das escolas.

As mascotes foram expostas na 
ESG. 

Eis alguns exemplos do trabalho 
desenvolvido. 

No próximo número do Vivacidade, 
apresentaremos outras mascotes da 
“Tribo AEG1”!
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