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Mensagem de Natal
No final de um ano difícil para todos, marcado por uma pandemia que alterou todos os nossos projetos, os nossos sonhos, a forma como
olhamos para a própria vida.
No entanto, e no meio de tanta aflição, também descobrimos daquilo que somos capazes de ultrapassar enquanto comunidade. A forma
como de um dia para o outro nos soubemos adaptar à vida online, ultrapassando alguma resistência às novas tecnologias. Também a forma
como conseguimos, dentro de todas as limitações apoiar as nossas crianças nas suas aprendizagens, mostrou-nos que não há limites para
aquilo que somos capazes de fazer enquanto comunidade.
Finalmente, queríamos agradecer a toda a comunidade educativa, a forma como neste 1º período conseguimos desenvolvemos as atividades
letivas sem surtos e com um número muito reduzido de casos positivos. O respeito e a preocupação em seguir as orientações quer na
escola, quer em casa foi determinante, reduzindo-se assim o número de ausência ao trabalho.
Não podíamos deixar de salientar e enaltecer os trabalhadores “1ª linha”, que desenvolveram funções do Agrupamento, funcionários,
professores e animadoras, que atravessaram este período, passando, em alguns casos, os dias inteiros na escola com alunos com máscara no
2º e 3º ciclos, mas sem máscara na pré e 1º ciclo.
Queremos manter o mesmo espírito no próximo período, e assim sairmos ainda mais fortes!
A todos um Santo e Feliz Natal e que o ano de 2021 nos traga saúde e a normalidade possível.

A direção: Dora Anastácio, Victor Ferraz, Isabel Mateus, Viktor Vilhegas e Ivone Fernandes.

Agrupamento de Escolas
Ferreiras faz recolha solidária!
ESCRITO POR: SUBDIRETOR VICTOR FERRAZ

Na última semana do 1º período, as escolas do Agrupamento de
Escolas de Ferreiras, nomeadamente de Paderne, Ferreiras,
Fontaínhas, Diamantina Negrão e Olhos de Água, promoveram
junto da comunidade escolar uma recolha de alimentos que,
durante a última semana de aulas, foram sendo recolhidos nas
escolas envolvidas.
Ação promovida pelas associações de pais, professores de EMRC,
com a participação dos funcionários e professores, apoiados com
grande determinação e envolvência dos nossos alunos, foi
possível criar um grande movimento solidário.
Numa altura de grande sofrimento para muitas famílias, que
necessitam da ajuda de todos, foi com alegria que verificamos
que a semente da solidariedade continua a crescer no
Agrupamento, deixando a sua marca nos homens e mulheres de
amanhã.
A recolha dos alimentos, irá transformar-se em cabazes, a serem
entregues a associações de solidariedade locais e diretamente a
famílias carenciadas do Agrupamento.

Bookmark Exchange Project
ESCRITO POR: PROFESSORA BIBLIOTECÁRIA SANDRA MARQUES

A turma do 9.º B participou no projeto da Biblioteca Escolar
"Bookmark Exchange Project" (projeto troca de marcadores de
livros em formato digital com outro país do mundo), para
comemorar o mês Internacional das Bibliotecas Escolares.
Foi feito o intercâmbio com uma escola da Índia e nesta fase do
projeto, os alunos em Português iniciaram e em Educação Visual
desenvolveram os estudos/soluções gráficas com apoio final da
Biblioteca Escolar e Inglês na realização das maquetas em digital.
No 2.º Período está previsto realizar/montar uma exposição na
Biblioteca Escolar. Esta exposição poderá ter formato digital,
devido à situação da pandemia e será publicada digitalmente no
Blogue da Biblioteca Escolar.
A grande maioria dos alunos colaborou ativamente no projeto
com ideias criativas e empenho que se revelaram nos trabalhos
elaborados.
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