Unicef alerta:

14 milhões de crianças e adolescentes afetados

Com a entrada da crise síria no quinto ano, o número de
crianças que sofrem devido à escalada de violência atinge
proporções tremendas. A UNICEF estima que cerca de 14
milhões de crianças estão afetadas pelo conflito sírio.
Destas, 5.6 milhões continuam no interior da Síria, e
perto de 2 milhões foram obrigadas a fugir do país e estão
a viver como refugiadas no Líbano, na Turquia, na Jordânia
e noutros países da região. Mas os efeitos desta crise
estendem-se além-fronteiras: 3.6 milhões de crianças de
comunidades vulneráveis que acolhem refugiados noutros
países e cujos serviços sociais se encontram nos limites
sofrem também o impacto da guerra síria. Paralelamente,

a crise que atravessa o Iraque está cada vez mais ligada
ao conflito sírio e obrigou mais de 2.8 milhões de crianças a
abandonar as suas casas. Muitas continuam sem conseguir
sair de zonas controladas por grupos armados.
O número total de crianças sírias que precisam de
assistência humanitária é agora 15 vezes superior ao que
se verificava em 2012. Atualmente, quase 7.6 milhões de
crianças sírias precisam de apoio humanitário. Cerca de 2
milhões de crianças continuam a viver em zonas cercadas
no interior da Síria, o dificulta – ou chega mesmo a impedir
– o acesso da assistência das organizações humanitárias.
A nossa solidariedade é fundamental!
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Concurso de Fotografia
Os alunos, os professores e os funcionários foram convidados a participar no concurso
de fotografia promovido pelo Departamento de Matemática e Ciências Experimentais.
Os temas escolhidos foram: A Matemática em Fotografia e As Ciências em Fotografia.
O prazo de envio das imagens terminou no dia 22 de maio.

Atendimento pelos Coordenadores
de Departamento curricular
Os Encarregados de Educação podem solicitar atendimento pelos Coordenadores de
Departamento curricular. Este é sujeito a marcação prévia. Para o solicitar descarregue
o Formulario de Atendimento pelos Coordenadores (em http://aevp.net/), preencha e
envie para o email aevp@aevp.net.

Ano letivo de 2015/2016: Matrículas
Estão disponíveis as informações de matrícula do pré-escolar e primeiro ano do ensino
básico para o ano letivo de 2015/2016. O período de matrículas decorre até 15 de
junho de 2015. Todas as informações necessárias estão disponíveis nas seguintes
páginas do portal do grupamento (http://aevp.net):
Para o pré-escolar: Matrículas do Pré-Escolar (2015/2016).
Para o 1.º ano do primeiro ciclo: Matrículas de 1.º Ano (2015/2016).
Nestas páginas poderá descarregar todos os impressos do Agrupamento necessários,
informar-se sobre prazos, locais de entrega e documentação necessária.

Agrupamento de Escolas Venda
do Pinheiro – um Agrupamento
apontado ao futuro!
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EDITORIAL

Um Agrupamento
apontado ao futuro

Trabalhos do 1º Ciclo

A criatividade está
a passar por aqui...

O átrio da escola-sede acolheu uma exposição de trabalhos representativa das atividades criativas dos alunos de 1.º Ciclo. Há projetos
comemorativos do ano da luz, experiências fotográficas, trabalhos sobre
a pré-história, caleidoscópios e um fantástico sistema solar. É caso para
dizer: a criatividade está a passar por aqui…

Férias (Cri)Ativas no Verão

No âmbito do projeto “Férias (Cri) Ativas no Verão”, a Câmara Municipal
de Mafra organiza um programa de atividades desportivas, lúdicas e
pedagógicas, durante a interrupção letiva do Verão, no período de 15
de junho a 31 de julho, destinado aos jovens dos 10 aos 15 anos.
Do programa consta um conjunto de momentos desportivos, oficinas,
caças ao tesouro, peddy papers, praia, piscina e visitas, que têm como
principal objetivo ocupar os tempos livres dos jovens, de forma lúdica
e pedagógica contribuindo para a aquisição de novos conhecimentos
e desenvolvimento de competências.
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Quando um ano letivo se aproxima do fim, é inevitável fazer balanços. No Agrupamento de Escolas
Venda do Pinheiro, o balanço é
francamente positivo. E a “prova”
está à vista no portal http://aevp.
net/ e também, por exemplo, nas
edições do “Pontos nos ii” e nos
blogs das bibliotecas escolares,
TIC em 3D, Desporto Escolar,
Turma CEF ou no “Palavras e
Companhia”.
Ao longo do ano escolar
2014/2015 concretizaram-se
numerosos projetos, realizaram-se múltiplas atividades, que não
conseguimos descrever nesta coluna. Exposições, encontros com
escritores e outros convidados,
visitas de estudo, feiras do livro,
comemorações especiais (Primavera, Dia da Criança, Dia da Terra,
Dia da Poesia, Festa das Escolas,
etc), envolvimento em campanhas
solidárias, em concursos e Planos
Nacionais (como os da Leitura e
do Cinema), dinamização de atividades nas áreas da música, do
desporto e das novas tecnologias
são algumas das expressões desse trabalho valioso, que mobilizou
alunos e professores, funcionários
e encarregados de educação,
famílias, comunidade educativa.
No Agrupamento de Escolas
Venda do Pinheiro não ficamos
pelos balanços. A ideia é fazer
cada vez melhor. E por isso já
se pensa em 2015/2016, com
o mesmo objetivo de sempre: ir
ao encontro das crianças e dos
jovens que estão nas nossas
escolas. Com rigor, dedicação e
inovação. | Pontos nos ii
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Encontro com a autora
Paula Ruivo

A escritora Paula Ruivo, autora dos livros “A Ervilha que queria
ir à escola” e “A Ervilha que queria ir ao zoo”, apresentou a
sua mais recente obra, o “Hiroki”, um peixe tão simpático como
traquinas, na EB 1/JI de Santo Estêvão das Galés. Os felizardos desta vez foram os alunos da Sala Verde e da Sala Azul
(Pré-Escolar), da Professora Margarida e da Professora Clô.

Festa das Escolas

Decorreu no passado dia 30 de maio a Festa das Escolas do
Agrupamento de Escolas Venda do Pinheiro, com a presença de
associações de pais e encarregados de educação, empresas e
instituições locais, professores e alunos.
Foi um momento de partilha que contou com actividades para
crianças de, entre outras, insufláveis e pinturas faciais, presença
de grupos dinâmicos que vieram mostrar os seus projectos e desafios, exposições que mostram a criatividade dos nossos alunos,
demonstrações de tecnologias de ponta aplicadas à pedagogia,
outras escolas do concelho que vieram festejar conosco e muita
animação que demonstra o empenho das associações de pais
e encarregados de educação.
Agradecemos a todos os participantes e visitantes o seu
empenho neste evento que dignifica a comunidade escolar. E,
para o ano, cá vos esperamos no dia 28 de maio para a terceira
Festa das Escolas!

Palavras e Companhia

Recurso... para divulgação e partilha de textos, pretextos, materiais imateriais. Percurso...pelo currículo
de Português. Discurso.
http://palavrasecompanhia.blogspot.pt/
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O que fazer para ajudar
o seu educando
no processo de aquisição
ou aperfeiçoamento
da leitura?
Deixamos algumas sugestões que
o poderão auxiliar nesse trabalho
de parceria.
Quando os alunos se encontram na
pré ou no 1.º ano, recomendamos o
sítiohttp://www.planonacionaldeleitura.gov.pt/caminhodasletras/, da responsabilidade do Plano Nacional de
Leitura, repleto de atividades lúdicas
que facilitam a aquisição da leitura.
Para treinar a dicção, apostem nos
trava e destrava línguas. Aqui fica um
exemplo do livro “Trava-línguas”, de
Luísa Costa Gomes e Jorge Nesbitt,
em versão digital:  http://www.planonacionaldeleitura.gov.pt/bibliotecadigital/elivro.php?id=travalinguas
Outra hipótese é a leitura de listas

de palavras difíceis: reverberação,
eletroencefalograma, palimpsesto…
Quanto mais difíceis, melhor!
Finalmente uma ferramenta digital
que poderá ajudar a desenvolver a
fluência leitora:http://www.spreeder.
com/app.php Introduz texto e vai
controlando a velocidade a que lê.
Repare que todas estas sugestões
apresentam um potencial de carácter
lúdico, ou seja, o treino de leitura
poderá converter-se num momento
descontraído em família, aLer+!
(A pensar nos Encarregados de
Educação, a equipa das Bibliotecas
Escolares do AEVP publica uma rubrica quinzenal com dicas no campo
da promoção da leitura.)

Tudo o que se passa na Biblioteca “Esconderijo das
Letras”, da Escola Básica de S. Miguel do Milharado, está
no “Papa Letras”, em http://opapa-letras.blogspot.pt/
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No próximo dia 12
de julho, vai realizarse a segunda
edição do TRAIL
e CAMINHADA
MOINHOS
SALOIOS, iniciativa
da organização
associativa/União
Freguesias de Venda
do Pinheiro e Santo
Estêvão das Galés)
O evento conta com a
colaboração e apoios
da Câmara Municipal
de Mafra, Bombeiros
Voluntários da
Malveira e várias
empresas dos mais
diversos setores de
actividade.
Informações no site e
aos balcões da Junta
de Freguesia.
Inscrições em:
http://www.
trilhoperdido.com/
evento/2-TrailRunning-MoinhosSaloios
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Exposição de Ciências Sociais e Humanas
A criatividade dos alunos esteve no átrio da EB 2.3 da Venda do Pinheiro. O certame reuniu trabalhos realizados
no âmbito das disciplinas do Departamento de Ciências Sociais e Humanas e deixou um desafia aos alunos para
construirem maquetes relacionadas com os conhecimentos adquiridos em História.

Tem a palavra...

Santa Casa da
Misericórdia de
Venda do Pinheiro  
“Na Santa Casa da Misericórdia de
Venda do Pinheiro (SCMVP), temos
como compromisso, auxiliar a comunidade com ações que criem e
promovam o Bem-Estar Social.
“Evoluir e crescer juntamente com
a comunidade, para que seja possível
atingir uma sustentabilidade social na
região da Venda do Pinheiro.
“Oferecer serviços de qualidade
na área da Solidariedade Social,
atendendo a todas as necessidades
encontradas na comunidade, chegando ao maior número de singulares/famílias com carências sociais.”
| SCMVP
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Terra há só uma!

Para comemorar o Dia da Terra os alunos de Ciências Naturais prepararam uma pequena exposição com maquetes alusivas ao tema, no átrio
da reprografia da EB 2.3 da Venda do Pinheiro.Todos os anos, no dia
22 de abril, milhões de cidadãos em todo o mundo manifestam o seu
compromisso na preservação do ambiente e da sustentabilidade da
Terra. Neste dia de cariz educativo escrevem-se frases e poemas sobre
a importância do planeta Terra nas escolas, entre outras atividades.
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Curiosidades

Peixe-cravo
O peixe-cravo (Lampris
guttatus), habitante
das profundezas dos
oceanos, é o primeiro
peixe conhecido a
ter sangue quente,
revelaram cientistas
norte-americanos
numa recente edição da
revista Science.

E

ste peixe comestível é redondo, prateado e com barbatanas vermelhas, vive em
águas oceânicas e pode atingir até
dois metros de comprimento.
Quando os cientistas colocaram sensores de temperatura em peixes-cravos ao largo da costa ocidental dos
Estados Unidos, descobriram que a
temperatura média dos seus músculos era “uns cinco graus Celsius
superior à das águas situadas entre
45 e 300 metros de profundidade”,
onde o peixe passa a maior parte do
seu tempo, lê-se na Science.
O peixe-cravo gera calor através
de um bater constante das suas barbatanas pectorais, parecidas com as
asas das aves – e possui camadas
de gordura em torno das brânquias,
do coração e dos tecidos musculares
que ajudam a conservar esse calor.
Mas não só: também consegue impedir a fuga do calor para
o exterior graças a uma estrutura
singela nas suas brânquias – “uma
série de permutadores de calor a
contra-corrente”, escrevem ainda os
autores. Mais precisamente, trata-se de pequenos vasos sanguíneos
que transportam o sangue quente
vindo do interior do corpo e que, ao
envolverem as veias situadas perto
do sítio por onde o peixe respira,
aquecem essas veias. Por outras
palavras: o sangue quente interior
aquece o sangue frio que esteve em
contacto com a superfície respiratória das brânquias do peixe-cravo.
Este autêntico sistema de aquecimento interno permite ao peixe-cravo
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manter o seu cérebro aquecido, o
que melhora o desempenho cerebral, e os seus músculos mais activos, o que o faz nadar e apanhar as
suas presas mais depressa.
A maior parte dos peixes tem sangue frio e os cientistas ficaram portanto surpreendidos ao descobrirem
um peixe que era capaz de aquecer
o seu corpo tal como os mamíferos
e as aves. “Antes desta descoberta,
pensava que o peixe-cravo era bastante lento, como muitos peixes que
nadam em ambientes frios”, explica
Nicholas Wegner, da Agência Nacional do Oceano e da Atmosfera
(NOAA) norte-americana e principal
autor do trabalho.
“Mas a sua capacidade de aquecer o corpo faz do peixe-cravo um
predador muito activo, que consegue
caçar presas ágeis tais como lulas. E
também consegue percorrer grandes
distâncias”, acrescenta. Em geral, à

profundidade que pelo peixe-cravo
habita, os predadores apanham as
suas presas de surpresa, mas não
são capazes de ir atrás delas.
Existem outros peixes, como o
atum e alguns tubarões, que conseguem aquecer zonas específicas
do seu corpo – músculos natatórios,
cérebro e olhos –, de forma a poderem caçar em águas profundas e
frias. Mas mesmo assim, precisam
de regressar à superfície para proteger os seus órgãos vitais, nomeadamente o coração, dos efeitos do
arrefecimento.
“Nunca tínhamos visto nada
deste tipo nas brânquias de outros
peixes até aqui”, diz Nicholas Wegner. “Trata-se de uma inovação interessante destes animais, que lhes
confere uma vantagem competitiva.”
Público, 15/05/2015 / Seleção: alunos frequentadores da Biblioteca da EB17JI de S.
Estêvão das Galés
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À descoberta

Museu Marítimo
de Ílhavo

O

Serviço Educativo do Museu Marítimo de Ílhavo,
localizado no distrito de
Aveiro, tem como objetivo central
promover os patrimónios marítimos,
materiais e imateriais, a história
local e as culturas marítimas, dar a
conhecer a memória da pesca do bacalhau e das fainas agro-marítimas
como identidades em constante
mutação e sensibilizar para as
questões ambientais relacionadas
com a preservação dos oceanos e
a biodiversidade da Ria.
Estes objetivos são atingidos
através da exploração das coleções
do Museu, permanentes e temporárias, assim como pela exploração
do edifício em si, da sua arquitectura
e da interação entre os espaços
interiores e exteriores. O Museu
estende-se ainda ao seu pólo, o
Navio Museu “Santo André”, anciorado na Gafanha da Nazaré, o qual
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permite “conhecer” a vida a bordo
de um arrastão clássico da pesca
do bacalhau.
O Serviço Educativo pretende
ainda desenvolver a sensibilidade
artística dos públicos, em especial
o público escolar, através de ações
que potenciem a cultura marítima,
disponibilizando uma oferta diversificada, que alia conhecimento e lazer.
“Visitar o Museu Marítimo de Ílhavo e o seu pólo Navio Museu “Santo
André” é embarcar numa aventura
dos sentidos!”
+ info:
Av. Dr. Rocha Madahíl
3830-193 ÍLHAVO
Tel: (+351) 234 329 990
Fax: (+351) 234 321 797
Mail: museuilhavo@cm-ilhavo.pt
GPS: N 40º 36’ 16.11’’ | O 08º 39’
57.65’’
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Centenário da aviação militar

A

Força Aérea Portuguesa apresentou uma exposição sobre o Centenário da Aviação Militar na
Escola Secundária Francisco Rodrigues Lobo, na
cidade de Leiria. Passaram 100 anos sobre a publicação
da Lei 162 de 14 de maio de 1914, que criou a Escola de
Aeronáutica Militar (compreendia os Serviços de Aviação
e Aeroestação do Exército e uma Secção de Marinha
anexa à escola para instrução e serviço de hidroplanos).

A cerimónia de inauguração da referida exposição foi
dirigida pelo Presidente da Comissão Histórico-Cultural
da Força Aérea, Tenente-General Mimoso e Carvalho.
Decorreu uma conferência sobre a “Génese da Aviação
Militar” e também uma sessão de esclarecimento pelo
Centro de Recrutamento da Força Aérea, com participação da Academia, para eventuais interessados em
candidaturas à Força Aérea.

“A Suspeita”

Integrado nas atividades com que iniciamos a participação no Plano Nacional de Cinema, alunos de 6.º
ano da EB 2.3 da Venda do Pinheiro visualizaram e
exploraram o filme de animação “A Suspeita”, de José
Miguel Ribeiro. Esta é a primeira das iniciativas tendo
em vista a participação neste programa que pretende
incentivar nos alunos o gosto pelo cinema.

Dia Mundial do Livro
e dos Direitos de Autor
O Dia Mundial do Livro e dos Direitos de Autor foi
comemorado em todas as escolas do nosso Agrupamento. Inspirados no livro “Se eu fosse um livro”,
de José Jorge Letria, que conta com ilustrações de
André Letria, a Biblioteca “Mil Maravilhas” convidou
alguns alunos a pensar que livro gostariam de ser se
fossem... um livro.
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Iniciativa da CMM

Mostra
Solidária

Promovendo o património
social local – resultado dos
contributos das instituições
que atuam na esfera social,
dos seus recursos humanos, das suas actividades,
das características dos seus
utentes, bem como de toda
a comunidade que envolvem
– a Câmara Municipal organizou a Mostra Solidária,
que decorreu de 21 a 24 de
maio, em Mafra.
O evento integrou diversificadas iniciativas:
Ciclo de Conferências “Famílias – Percursos e
Horizontes”, que decorreu no Auditório Municipal Beatriz
Costa, em Mafra. Estas conferências foram organizadas
em torno de matérias de interesse para os profissionais
e para as famílias, numa perspetiva de enriquecimento
pessoal e formativo;
Feira da Solidariedade, que se realiza no Terreiro D.
João V, em Mafra. Para além da participação das insti-

tuições locais, contempla variadas actividades paralelas,
no âmbito cultural, desportivo e recreativo;
Gala Solidária, que inclui um espectáculo pela banda
Lucky Duckies, que teve lugar no Refeitório dos Frades,
Escola das Armas, em Mafra. O valor angariado reverte
a favor da aquisição de uma viatura para apoio social no
Concelho de Mafra.
“À Mesa com Todos” – live cooking pelo Chef Chakall,
que se realizou no Claustro Sul do Palácio Nacional de Mafra.

Nasceu a “Confraria
do Queijo Fresco
da Região Saloia”

N

o passado dia 30 de abril, foi assinada a escritura de constituição da “Confraria do Queijo
Fresco da Região Saloia”, cuja criação foi impulsionada pela União das Freguesias de Venda do Pinheiro
e Santo Estêvão das Galés e a Junta de Freguesia de
Lousa, com o apoio das Câmaras Municipais de Mafra e
Loures. A cerimónia realizou-se no edifício da Delegação
de Santo Estêvão das Galés da União das Freguesias de
Venda do Pinheiro e Santo Estêvão das Galés.
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Preconiza-se que a Confraria se constitua como uma
associação sem fins lucrativos, tendo como objectivos
a promoção, divulgação e visibilidade do queijo fresco
como parte integrante do património gastronómico da
região saloia e do próprio país, bem como a apresentação
de candidaturas a fundos comunitários.
A Confraria terá sede instalada no antigo edifício do
Jardim de Infância de Montemuro, atualmente em recuperação, e irá integrar produtores das duas freguesias.
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ENTREVISTA

Maria João Nogueira:
“A coordenação de um
estabelecimento de ensino
é um trabalho exigente”

O

jornal “Pontos nos ii” inicia
nesta edição um conjunto
de breves entrevistas a
professores, funcionários e encarregados de educação do nosso
Agrupamento. A primeira é com a
Educadora Maria João Nogueira,
atual coordenadora da EB1/JI de
Santo Estêvão das Galés.  
Há quantos anos trabalha no ensino?
Maria João Nogueira (MJN) - Iniciei
a minha atividade em 1988 num
Jardim de Infância de uma terra do
interior, Penalva do Castelo.
Ao longo deste percurso passei
por diversas zonas do país, situação esta que me permitiu entrar em
contacto com diferentes realidades
as quais contribuíram para o meu
crescimento pessoal e profissional.
Hoje, voltaria a escolher esta profissão?
MJN - Sem dúvida! Gosto muito de
trabalhar com as crianças, particu-

larmente da sua espontaneidade e
espírito genuíno.
É um trabalho nada rotineiro, onde
cada dia é único e diferente. Nos últimos anos o acréscimo das atividades
de carácter burocrático complexificou
o trabalho desenvolvido.  
Que balanço faz, do ponto de vista
profissional, destes anos ao serviço da educação?
MJN - O balanço de todos estes anos
é bastante positivo! Tenho cumprido
com todas as exigências do serviço,
procurando dar o meu melhor.
Guardo com saudade recordações de muitas situações e pessoas
(adultos/crianças) com as quais me
entrecruzei. Só a título de curiosidade algumas vivências passaram
por deslocações de bicicleta, alojamentos improvisados, condução
em situações adversas, tais como a
queda de neve e árvores.
Coordenar um estabelecimento de
ensino tem, certamente, aspetos
positivos e interessantes mas
também momentos mais difíceis.
Quer comentar?
MJN - A coordenação de um estabelecimento de ensino é um trabalho
exigente, sobretudo quando acumu-

lado com a direção de uma turma.
Requer uma gestão adequada do
tempo e um rigoroso acompanhamento das diversas atividades e
articulação entre toda a comunidade
educativa.
Como lidámos com crianças e
pessoas temos que contar com as
contingências e imprevistos que
vão surgindo e procurar encontrar
as melhores soluções para ultrapassar os problemas/desafios que vão
surgindo.   
Muito obrigado pela colaboração A equipa do «Pontos nos ii»

Gosto muito de trabalhar
com as crianças,
particularmente da
sua espontaneidade e
espírito genuíno.
É um trabalho nada
rotineiro, onde cada dia é
único e diferente.

O desporto escolar na EB Venda do Pinheiro
Este blog tem, como grandes objetivos, divulgar, noticiar e ilustrar com
fotos e vídeos, as atividades do Grupo de Educação Física e Desporto
Escolar, ao longo do ano letivo e estreitar os elos de ligação com os
alunos, com uma maior aproximação, consulta e possibilidade de efetuar
comentários/sugestões.
http://vendadopinheirodesportoescolar.blogspot.pt/
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Quer ter acesso mais rápido a todas as
informações do nosso Agrupamento?
Utilize as redes sociais para estar sempre a par das atividades, informações
e eventos do Agrupamento. Siga-nos através do facebook em Agrupamento
de Escolas Venda do Pinheiro. Acompanhe-nos no Twitter em AEVPnet. E
se partilhar fotos no Instagram utilize a hashtag #aevendadopinheiro para
se juntar à nossa comunidade. Não perca as novidades e notícias sobre a
escola do seu educando!
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