
 
Educar a emoção  

é educar para a vida 
 

http://menthes.com.br/educar-a-emocao-e-educar-para-a-vida/ 

  

https://projectoelias.blogspot.pt/ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Clubes e Projetos 

Projeto Ecoescolas 

Projeto EcoEscolas/ Cidadania 

Concurso de Fotografia Digital 

Entrega de trabalhos até 28/ fevereiro 

Regulamento em https:/projectoelias.blogspot.pt/ 

 

 

 

Agrupamento de Escolas  Elias Garcia 
 

Clube de leitura 

PESS: em destaque 

Projeto “JUVENTUDE em 
MOVIMENTO” - uma iniciativa para 

explorar o potencial dos jovens e garan-
tir um crescimento inteligente, susten-
tável e inclusivo na União Europeia – 
encontra-se em plena atividades. As ati-
vidades com as turmas têm sido bem 
sucedidas e poderão alargar-se à turma 

6.º D. 

CONFIA 

Consultas de médicos da USFS, abertas a 

qualquer aluno adolescente, às 3ª-fªs, 

das 14h às 15h. É só aparecer ou inscre-

ver-se na profª Vera Constantino. 

Embaixadores da Saúde:  

Pré: 4  / 1º ciclo : 20 / 2º ciclo = 24 /  

 3º ciclo = 32 alunos. 

Atendimentos: 13 alunos (5º A,   

5º C,  6º A,  D, E,  7º  A, B,  8º E e 9º E).  

Grupo de interação:  

8 alunos fixos entre outros esporádicos.  

Acompanhamento de casos de aciden-

tes/problemas de saúde: cerca de 258 

Jovens repórteres do ambiente 
 

A brigada EcoEscolas precisa de vocês. 
3ª feira , 14:15 , Biblioteca 
Vem gravar a tua reportagem sobre o ambiente. 
http://jra.abae.pt/ 
 
 

 

Leituras encenadas 

Equipa Ecoescolas/  

3ºA, 28 de março 

 

 

 

Já viram o novo espaço, junto à portaria, 

para os contentores para  

reciclagem? 

https://projectoelias.blogspot.pt/
https://4.bp.blogspot.com/-2QFhmtN6IFA/WA9hLrSqwgI/AAAAAAAALcw/mJzfextR5OkYizKJLanVL4xHAtbKzZuawCLcB/s1600/IMG_20161025_143302.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-kS06XpNGdTo/WA9hLq36uYI/AAAAAAAALcs/H92aNE93Y4cnnFyPH6ta9_ZSe73Vhxt-wCLcB/s1600/IMG_20161025_143508.jpg


Clubes/Projetos 2016/2017— em destaque para o 2.º período 

CantAr-te/ Clube de Música 

A 1ª sessão de gravação de canções para o site do proje-
to Cantar+, projeto este apoiado pela Associação 
Portuguesa de Educação Musical (APEM) e pela Fun-
dação Calouste Gulbenkian decorreu  no dia 13 de 
dezembro e a 2ª será em fevereiro. 

 

 

 

 

 

Oficina de Artes 

A exposição, a decorrer no átrio da escola, apresenta 
trabalhos realizados em projeto interdisciplinar 
(português e educação visual) sobre a obra literária 
de Virgínia Woolf.  

 

 

 

 

 

 

 

 

TecnoArtes 

 

 

 

 

Sessões do Plano Nacional de Cinema 

 

 

 

 

 

 

18 de janeiro, 10:05, Auditório 

 

 

 

 

O Meu Tio/ O Rapaz de Pijama às Riscas 

 

Clube de Leitura 

 

 

 

 

 

 

Cientistas de Palmo e Meio 

Projeto que promove o gosto pela ciência, além de se 

ter feito a interligação da Tecnologia/Sociedade e 

Ambiente. Calendarização  

https://projectoelias.blogspot.pt/2017/01/calendarizacao-

do-projeto-cientistas-de.html 

Projeto Saberes e Sabores 

Decorreu, no âmbito do projeto solidário Elias-Sol, 
a campanha de recolha de alimentos, brinquedos, 
livros, roupas e outros bens essenciais.  O projeto 
Elias Sol agradece o vosso contributo, dentro das 
possibilidades de cada, para ajudar os que mais pre-
cisam (roupa, material escolar, bens alimentares, ou 
outros). 

 

  

 

 

 
 

  

  

O projeto agradece ainda a adesão ao Cabaz de natal 
para ajudar o bebé Lourenço, portador de Trissomia 21. 
As verbas angariadas reverteram para ajudar num pro-
grama de estimulação que o bebé vai desenvolver, na 
área da sua problemática.  
 

Horta Pedagógica  

(colaboração Ecoescolas) 

 

Um livro, um filme 

24 de jan. 11:00 

BE Miquelina Pombo 

31 de jan. 14:15 

BE Elias Garcia 

http://
eliasdevorali-

vros.blogspot.pt/ 

Diferentes abordagens 

técnicas e práticas, de 

forma a permitir aos alu-

nos, alguns conhecimen-

tos da linguagem visual, 

plástica e artística. 

https://projectoelias.blogspot.pt/2017/01/calendarizacao-do-projeto-cientistas-de.htmlC:/Users/Professor/Documents/2015_16%20escola
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