
                                         Chegámos a mais um Natal e continuamos nesta situação  
                                         de emergência que vivemos há quase dois anos, em que a 
                                     dicotomia digital/presencial continua a fazer parte da nossa
vida profissional. Considero que nenhuma máquina substitui a relação humana e
os nossos alunos são os mais sacrificados, enquanto durar esta pandemia.
 As desigualdades aumentaram e a função social da escola tornou-se mais
proeminente. Todos devemos ter sempre presente a equidade, tendo como lema
“Uma escola para todos e para cada um”.
 Apesar da instabilidade constante, que fomos aprendendo a contornar, destaco
como muito positivo um facto que projetou o agrupamento para o exterior, que
foi a atribuição dos selos “Escola Inovadora Milage Aprender+”, “Escola Saudável”
e “Escola eTwinning”, isto para além das cerimónias de entrega de Diplomas de
Mérito e Excelência, as atividades dinamizadas pelo Clube de Ciência Viva
Alpoente “Olhar para o céu” e da Semana da Cultura Científica da ESA, as
celebrações do Dia Europeu das Línguas, em articulação com o Plano Nacional
das Artes, Plano Nacional de Cinema e Plano Nacional de Leitura, a participação
de algumas turmas do 1º ciclo, em articulação com a rede de bibliotecas
escolares, na Comemoração do centenário de José Saramago, a 1ª sessão do
Parlamento Europeu dos Jovens, organizada pelo Projeto EPAS Albufeira Poente,
entre muitos outros destaques possíveis.
 Saliento, ainda, que as crianças do JI da EB1 nº1 de Albufeira mantêm a vivência
das tradições, pois no dia 11 de novembro foram pedir o “Pão por Deus”,
alegrando as pessoas com quem se cruzavam.
 Agradeço todas as iniciativas de angariação de alimentos, roupas e as doações
para o projeto "Sorrisos sem Fronteiras", desenvolvido pela ONG "Mães do
Mundo", que muito dignificam toda a comunidade escolar.
Termino desejando a todos um Feliz Natal e um Ano Novo cheio de saúde e
alegria.
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Árvore de Natal Química
No âmbito do Plano Anual e Plurianual de Atividades do Agrupamento (PAPA) foi realizada
pelo grupo disciplinar de Físico-Química (3.º Ciclo), neste 1º Período, a atividade intitulada:
"Árvore de Natal Química", com a elaboração de uma árvore de Natal e respetivo presépio nas
Escolas Dom Martim Fernandes e Básica da Guia, para visualização e apreciação por toda a
comunidade escolar.
O grupo disciplinar de Físico-Química (510) deseja a TODOS umas boas Festas!

Prof.ª Helena Neto



30 Sementes...
Escola EB 2,3 D. Martim Fernandes

Prof. Armindo Martins

 O aluno João Brito da Mana, a frequentar o 6º ano na Escola EB D. Martim Fernandes,
participou, nos dias 26 e 27 de novembro, em Braga, no Seminário Nacional Jovens Repórteres
para o Ambiente (JRA), para receber os prémios e respetivos certificados pelo 3º lugar
alcançado no Concurso Nacional JRA 2021 (https://jra.abae.pt/concursos/melhores-
reportagens-2021/premiados/) e pela Menção Honrosa obtida no Concurso Internacional JRA
2021 (https://jra.abae.pt/concursos/yre-2021/#tab-1630946038637-1) com a videorreportagem
‘Criar & Respeitar’.
 O João agradece a todos os que apoiaram a sua iniciativa e colaboraram para a  divulgar.
 Obrigado, João, pela tua ideia que, embora pequenina, ganhou beleza internacional. 
Parabéns!

Votos de Feliz Natal ao
Agrupamento!


