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Exposição de Trabalhos de Geografia
No cumprimento das atividades e no âmbito da disciplina de Geografia,
organizei e dinamizei a exposição de trabalhos das turmas dos 7.º, 8.º e 9.º
anos na biblioteca da Escola Básica da Guia.
Os temas dos trabalhos são: “A arte de representar a superfície terrestre”
(7.ºAno); “E se fosse eu” (8.º Ano) e “Mundos de diferença” (9.º Ano).
Caraterizo esta exposição coletiva de trabalhos como um bom registo,
contribuindo para a socialização escolar, assim como para a
motivação/valorização dos alunos.
Este projeto pretende promover o desenvolvimento de
competências/aprendizagens essenciais, incentivando a participação dos
alunos na construção do saber.

Palestra "O Meu Primeiro Filme"

Prof.ª Paula Gordinho

Prof.ª 
Isabel Feio

Nos dias 8 e 9 de novembro, os alunos das turmas do 7.º ano da Escola Básica da
Guia receberam a visita do Museu Zer0 com a palestra “O Meu Primeiro Filme”, no
âmbito da disciplina de Tecnologias da Informação e Comunicação. Nesta atividade,
os alunos tiveram a oportunidade de conversar com um cinematógrafo, James
Middleton, e compreender as diferentes fases para a criação de um filme.



Comemoração do Dia Nacional do Mar
- 16 de novembro -

As escolas EB D. Martim Fernandes e EB da Guia, no âmbito do programa Eco-
Escolas, celebraram o Dia Nacional do Mar. Os alunos de algumas turmas do 3.º ciclo
nas disciplinas de História, Educação Tecnológica e Educação Visual, realizaram
trabalhos alusivos ao mar que foram expostos e embelezaram diversos espaços
escolares. A professora Ana Correia ilustrou o poema “As Ondas” de Sophia M. B.
Andresen.
Na escola EB da Guia, no dia 16 de novembro, no intervalo das 10 horas, houve um
breve momento cultural ao ar livre com a declamação dos poemas “As ondas” e “Ó
mar salgado” de Fernando Pessoa, a interpretação da canção “Proteger a natureza”
pelos alunos do 5º ano, e a apresentação da peça de teatro “A viagem da gota ‘Água
Doce’”, elaborada e encenada pelos alunos de EMRC do 7.º ano e do 9.º ano.
Esta foi uma forma de alertar para a necessidade de preservar a beleza, a riqueza e
a biodiversidade do mar, pois vivemos numa região e pertencemos a um país
fortemente ligado ao mar pela história e, na atualidade, pela sua importância na
economia e no desenvolvimento local e nacional.
Muito obrigado pelo colaboração para o sucesso desta atividade aos professores
Ana Correia, Inês Peixoto, Maria do Carmo, Teresa Pereira e Pedro Sousa.

Prof. Armindo Martins
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No passado dia 26 de novembro decorreu a Cerimónia de Reconhecimento dos/as
Agrupamentos/Escolas como 'Escolas eTwinning 2021-2022' via Zoom, no Auditório
do AE de Albufeira Poente com o seguinte programa:

10h30 - Sessão de abertura
   10h40 - A Missão das Escolas eTwinning
      10h50 - Mesa-Redonda - A vez e a voz aos alunos
         11h30 - Escape Room
            11h35 - Ronda de vencedores
               11h50 - Escape Room
                  12h00 - Encerramento

Estiveram presentes a Sra. Diretora do AE, Prof.ª Sérgia Medeiros, bem como a
mentora eTwinning, Prof.ª Paula Espírito Santo, e a professora Eurídice Vieira com
a sua turma do 2.º TAE. Os alunos empenharam-se com grande entusiasmo, pois a
organização deste evento motivou a participação constante dos "espetadores",
através de jogos interativos. 
O AE de Albufeira Poente participou também com a fotomontagem, que respondia à
questão: "O que é para nós ser escola eTwinning?", com a resposta de um grupo de
alunos da turma do 10.º B.
Será importante haver mais momentos destes no nosso agrupamento! 
Fica o desafio: juntem-se a esta comunidade: www.etwinning.net/pt!!!

Cerimónia 'Selo Escola eTwinning' 
- dia 26 de novembro -

Prof.ª Paula Espírito Santo

http://www.etwinning.net/pt!

