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Concurso Nacional de 
Leitura - Fase Municipal | 
11 de fevereiro
Parabéns a todos os participantes e aos nossos vencedores: 1º 

ciclo - Leonor Alves Pereira e Margarida de Matos Conde; 2º ciclo - 

Ana Rita Joaquim Soares e Inês da Rocha Carvalho; Secundário - 

Maria Rita Azevedo.

Dia 22 de abril, o nosso Agrupamento estará brilhantemente 

representado na fase intermunicipal, em Carrazeda de Ansiães.

Até lá, continuação de boas leituras!

No mês da Paz, e tal como "Jano" deus romano das mudanças e transições, olhemos o passado 
para procedermos a melhor escolhas no futuro.
Assim nasceu a Newsletter Morgado de Mateus a viver o presente, divulgar o passado e sonhar o 
Futuro.

A arte Matemática de 
Escher

Estudo da obra de Escher nas aulas de matemática do 8º 

ano, resultaram estas composições coloridas. Cada obra 

foi desconstruída para que os alunos entendessem o 

processo de construção através de associação organizada 

de formas geométricas.

Os trabalhos estão expostos no átrio da biblioteca MJA.

Eureka
O projeto Eureka esteve na turma B4 (Torneiros) desta vez 

com experiências com o tema “Flutuação em líquidos”, onde 

todos puderam participar com entusiasmo.

Jan
20

p1

A Diretora da AEMM  
Marina Teixeira
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Morgado Solidário
Parabéns aos alunos de todas as turmas do 5º ano que 

deram o seu melhor ao organizar e dinamizar uma Feira 

Solidária no âmbito da disciplina de Cidadania! Os fundos 

angariados reverteram para a Associação de Apoio Social, 

“O Nosso Pilar” e irão custear o transporte de crianças com 

necessidades especiais (referenciadas e apoiadas pela 

referida instituição). A solidariedade estendeu-se também 

aos alunos de 6º ano que ofereceram cabazes para as 

famílias carenciadas.

Malaquias, quer tudo, já!
A mãe do Martim do 4º ano, turma A7 e da Francisca da sala 1 do 

Jardim de Infância veio à escola, no dia 7 de Fevereiro, e em parceria 

com o seu filho contou a história da autoria do pediatra Mário Cordeiro 

que alerta, através do personagem principal para o facto das crianças 

quererem obter cada vez mais bens materiais e no instante em que os 

desejam.

Suzzi Fraguito concebeu um cenário com muita criatividade e beleza 

que caracterizam os seus trabalhos e conduzem as crianças para um 

mundo de fantasia.

Visita ao Espaço Miguel 
Torga

Os alunos do 4º ano da EB Abade de Mouçós visitaram, no dia 5 de 

Fevereiro, este Espaço, em S. Martinho de Anta. Foram recebidos pelo Dr. 

João Luís Rodrigues que guiou a visita à exposição aí patente, sobre a 

vida e obra de Miguel Torga, escritor nascido na localidade e que este 

ano faz 25 Anos do seu falecimento. Esta visita serviu como motivação 

para os trabalhos que os alunos irão realizar, a propósito e que aí 

culminará com uma exposição a decorrer nos meses de Abril e Maio.

Cyberbullying, aprender 
para prevenir
Decorreu no dia 15 de janeiro,  na Biblioteca Escolar nº7 do Centro 

Escolar da Araucária a ação de sensibilização, dirigida aos docentes, 

sobre "Cyberbullying, aprender para prevenir" atividade desenvolvida na 

área de Formação Cívica em articulação com a BE.

Este problema associa-se, na maioria das vezes, a jovens e adoles-

centes, vistos estes serem mais suscetíveis  a possíveis  interações com 

outros pares.
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I Encontro de Janeiras
E porque até ao final de janeiro, podemos cantar... a Escola Básica do 

Douro promoveu um encontro de "Cantadores de Janeiras", que só foi 

possível com a colaboração da instituição APPACDM de Sabrosa, dos 

Pais/Encarregados de Educação, dos professores e funcionários que 

participaram nesta atividade.-.

Visita do Senhor Ministro 
João Cravinho
Dia 29 de janeiro, na Escola Básica do Douro, começámos  a construção 

do nosso "Puzzle de Paz", através de sessões de sensibilização 

adequadas aos anos de escolaridade tendo como  objetivo, celebrar "O 

Dia Escolar da Não Violência e da Paz", na primeira pessoa, ser 

construtor da PAZ.  Esta atividade revelou-se duma maior importância, já 

que foi enriquecida com a visita  do senhor ministro da defesa Doutor 

João Cravinho, que muito nos honrou com a sua presença na biblioteca.  

 A escritora Palmira Martins 
no Centro Escolar de 
Araucária
A Biblioteca do Centro Escolar da Araucária convidou ontem, a escritora 

Palmira Martins para apresentar duas obras que tiveram muita receptivi-

dade por parte dos alunos. São elas: “O Grilinho Tenor”, conto dedicado 

ao Pré-escolar e “ O Esquilo Casimiro”, dedicado ao primeiro ciclo.

Após uma sumária apresentação bibliográfica da escritora aos presentes 

foram lidas as histórias, sempre acompanhadas de canções e viola.

O “Grilinho Tenor”, apresentado às crianças mais novas, falou-lhes da 

importância da liberdade e de como tratar bem os animais/natureza.

A obra “O Esquilo Casimiro” apresentado aos alunos dos 3º e 4º anos 

alertou-os para a importância da proteção da natureza e do ambiente.
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