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Partilhas com Afeto
Receção aos professores, pais e alunos...
No dia 06 de setembro de
2021, o AEQC, tal como é
hábito, recebeu os seus
professores com várias
atividades, que permitiram
uma mais fácil integração
dos novos professores do
AEQC.
Antes de nos “sentarmos”
à mesa a trabalhar, há que
fortalecer laços.

Arranque do ano letivo 2021/2022 no AEQC. Receção
aos pais pela Direção. Conhecer as educadoras, professores titulares de turma e diretores de turma. Reconhecimento dos espaços e regras de utilização dos mesmos.

Atividades de integração. Música de receção e dança… e muito mais!
Um ambiente divertido, mas calmo e muito securizante, preparado com muita dedicação e pormenor especialmente para os nossos alunos, pela nossa
equipa docente e de assistentes.

Dia Europeu do Desporto Escolar
No dia 24 de setembro, assinalámos o Dia Europeu do
Desporto.
Uma promoção da Atividade Física e Desporto com o
intuito que as nossas crianças e jovens adotem hábitos
de vida saudáveis.
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Dia do Leite Escolar e Dia da Alimentação
No dia 29 de setembro, assinalámos o Dia do Leite Escolar e
fizemos batidos de fruta!

No dia 16 de outubro, assinalámos o Dia da Alimentação, com
a Hora do Lanche saudável.
A atividade foi amplamente
divulgada com um cartaz e
todos foram sensibilizados para
a participação ativa por uma
alimentação saudável.
Pudemos assim contar com a
colaboração de todos: alunos,
docentes, pessoal não docente
e pais.

Selo Escola Gandhi

No dia 12 de outubro, o AEQC foi distinguido com o "Selo Escola Gandhi", num conjunto de trinta agrupamentos a nível nacional, em cerimónia
pública, no Centro Hindu em Portugal, na Alameda Mahatma Gandhi,
presidida pelo Sr. Primeiro Ministro, António Costa e transmitida por streaming através do canal da DGE.
Esta distinção enche o AEQC de orgulho uma vez que representa de
forma inequívoca o reconhecimento e a relevância do trabalho curricular
realizado pelos alunos e docentes, no âmbito do domínio do Bem-Estar
Animal da componente curricular de Cidadania e Desenvolvimento, permitindo o envolvimento de alunos em metodologias ativas, promotoras
de oportunidades de desenvolvimento de competências pessoais e sociais e que revelam a cultura de escola relativamente a valores consentâneos com o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.
Parabéns a toda a equipa pedagógica do AEQC e, nesta candidatura em particular, à professora Cristina Raimundo que liderou
este projeto. Não tem sido fácil, mas é possível. Viva o AEQC!!!

Academia Digital para Pais
O AEQC esteve presente no lançamento do projeto ACADEMIA DIGITAL
PARA PAIS, uma iniciativa da E-Redes com a Direção Geral de Educação, à
qual o AEQC aderiu no enquadramento do seu Plano de Desenvolvimento
Digital e do Projeto Educativo, porque queremos integrar cada vez mais os
pais e encarregados de educação no projeto educativo do agrupamento.
Este projeto tem como objetivo central capacitar os pais na área do digital,
através de formadores internos, em que os próprios alunos fazem parte dessa bolsa. Iremos ter para já duas turmas.
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Eco-Escola
No dia 12 de outubro, o AEQC recebeu também o Galardão de
Eco Agrupamento, tendo sido o AEQC ainda distinguido em outros projetos específicos. Acrescentamos distinções, mantendo
projetos que pertencem ao ADN do AEQC. Distinções que não
valem apenas por si, mas porque são indicadores de práticas
pedagógicas sustentadas e diferenciadoras que acrescentam, e
muito, à qualidade da nossa oferta educativa. Tudo isto é possível
porque temos cada vez uma articulação e coesão entre as diferentes equipas pedagógicas, em que tudo "desagua" no cumprimento do Projeto Educativo definido no ano de 2017 e em que a
nossa comunidade educativa se identifica e, por isso, "veste a
camisola".

Conselho de Turma em Ação
Mais um ano… com o DAC (Domínio de Autonomia Curricular), praticamente, implementado em todos os anos de escolaridade da nossa Escola. Alargou-se, no presente ano
letivo, às turmas de 8.º ano.
As equipas pedagógicas reúnem quinzenalmente para planeamento e articulação de
conteúdos, em trabalho colaborativo, para a operacionalização do primeiro projeto de
cada turma, que tem como meta, para a sua divulgação, o final do primeiro período.
A articulação com os projetos existentes na escola tem sido uma prioridade, destacandose as articulações com os projetos Eco-Escolas, Escola Azul e Voluntariado.
Tendo como ponto de partida o tema aglutinador da escola, para este ano letivo, Aprender - Agir - Mudar, os temas do primeiro projeto são muito diversificados e de escolha
das turmas. Temas atuais, como o Alimentação; Ambiente; Arte; História Local; Profissões; Solidariedade; Sustentabilidade… serão trabalhados pelas turmas em dias definidos.

Paperless Day
No âmbito do nosso Plano de Ação para o
Desenvolvimento Digital (PADDE), entre
outras ações previstas, a atividade PAPERLESS DAY consiste num dia em que as
equipas pedagógicas são convidadas a
cumprir a sua atividade letiva sem o uso do
papel, apelando à imaginação e criatividade
de todos os intervenientes, numa ação de
sensibilização à integração da componente digital no planeamento da sua ação pedagógica, não
esquecendo a componente ecológica e de sustentabilidade do planeta que lhe está associado,
não fossemos nós um Eco Agrupamento. Ao mesmo tempo funciona como uma espécie de jogo/
desafio a todos os níveis de ensino do AEQC, do Pré-Escolar ao 9.°ano de escolaridade, não
esquecendo o nosso EFA Secundário, em que todo o Agrupamento terá um dia DE aulas diferente. Este dia repetir-se-á, várias vezes, ao longo do ano letivo.
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No âmbito do Programa Escola+ 21-23,
passámos a disponibilizar o PILATES CLASS
para professores, assistentes, alunos, pais e
encarregados de educação. AUMENTAR O
NÍVEL DA ATIVIDADE FÍSICA DA NOSSA
ESCOLAR é o lema, pela SAÚDE INDIVIDUAL E PELA SAÚDE PÚBLICA.
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Escola Gandhi
O dia 20 de outubro, foi o dia do descerrar do "Selo" que certifica o Agrupamento de Escolas da Quinta do Conde como
"Escola Gandhi", com a presença da
Subdiretora-Geral de Educação, Dr.ª
Maria João Horta, do Diretor do Agrupamento, Luís Pacheco, da professora
coordenadora da atividade desenvolvida
e submetida, Cristina Raimundo e dos
alunos envolvidos.

“Educar com Afeto,
Construindo o Futuro!”

Projeto Piloto de Desmaterialização dos Manuais Escolares
No dia 19 de outubro, o AEQC recebeu, na pessoa do
seu Diretor, Luís Pacheco, e das equipas pedagógicas,
a Subdiretora-Geral da Educação, Dr.ª Maria João
Horta, que veio assinalar e constatar o arranque do
Projeto Piloto de Desmaterialização dos Manuais Escolares, no âmbito do desenvolvimento do nosso Projeto de Ação para o Desenvolvimento Digital. Um projeto que imprimiu incremento ao "caminho" que temos
vindo a percorrer desde 2017 para uma ação pedagógica diferenciada e mais motivadora para os nossos
alunos, tornando o processo ensino-aprendizagem
mais eficaz. Todos os elementos da nossa comunidade têm sido indispensáveis neste percurso. Equipa
docente, pais e parceiros, onde é importante destacar
a empresa DXTS que doou à escola quinze computadores para cumprirmos o objetivo de estender, neste
primeiro ano, o Projeto de Desmaterialização dos Manuais Escolares a três turmas (uma de cada ciclo).
O Centro de Formação da Ordem de Santiago também aceitou o convite, fazendo-se representar pela
nossa Embaixadora Digital, Prof.ª Fátima Campos.
As dinâmicas de sala de aula que pudemos presenciar foram surpreendentes para os nossos parceiros e convidados, tendo sido o AEQC
valorizado pelo trabalho que se encontra a desenvolver. No final, o AEQC, através dos seus alunos, presenteou a Sr.ª Subdiretora-Geral
de Educação com alguns "miminhos" que sinalizam a sua vinda ao nosso agrupamento, tendo a mesma registado a vontade de regressar
em breve.
A nossa comunidade educativa está de parabéns. Obrigado à Dr.ª Maria João Horta pela sua presença e à DXTS pelo seu apoio a este
projeto.

Selo Escola Saudável
Nesta 4.ª edição, foi decisão do júri, distinguir as escolas e agrupamentos de escolas, públicas e privadas,
que concorreram à iniciativa lançada este ano e que se destacaram na promoção de uma política de saúde
e de bem-estar espelhada no seu projeto educativo, fortalecendo assim a sua capacidade em criar um
ambiente saudável para a aprendizagem.
O AEQC integra, mais uma vez, a lista das escolas distinguidas.

