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O que impede de saber não são nem o tempo nem a inteligência,
mas somente a falta de curiosidade
AGOSTINHO DA SILVA

A

nualmente, a Escola em
Festa traduz o encerramento de um ano letivo e reflete o dinamismo da
comunidade educativa pelas
diversas iniciativas levadas a
cabo, e permite transpirar as
relações de parceria com vista à qualidade do ensino e ao
empoderamento de alunos e
professores. O sucesso escolar
através da aprendizagem saber-ser/ saber-fazer ganham
preponderância inclusivamente
nos desafios educativos para a
Agenda 2030 para a sustentabilidade, e no assumir da Estratégia Nacional de Educação
para a Cidadania, onde destaco o papel sempre ativo da Escola Profissional de Coruche e
este ano, em particular, do 2.º
e 3.º CEB do Agrupamento de
Escolas de Coruche, através da
coordenação da disciplina de
cidadania e desenvolvimento,
em que experimentámos uma
articulação singular na elaboração partilhada de propostas,
como foi exemplo na Semana
Verde.
Reconhecer tem de ser um verbo prioritário em Educação.
Todos aprendemos através
do reforço positivo e os nossos docentes, pessoal discente
e colaboradores das atividades
de enriquecimento curricular e
componente de apoio à família são o espelho diário de uma
escola inclusiva, onde continuamos a dispor, ao serviço
da escola, recursos humanos
em número superior ao rácio
definido, a superar os valores
definidos para os auxílios económicos, a convergir no apoio
à família, a atribuir prémios
de mérito, bolsas de estudo,
a incentivar a descoberta do
ensino superior com as bolsas
de Universidades de Verão, a
estimular o conhecimento e o
saber , convergindo para que os
alunos possam cumprir o seu
perfil à saída da escolaridade
obrigatória.

Escolar da Branca, testemunhando o investimento municipal na requalificação escolar
e que a médio prazo também
será uma realidade nas Escolas
Básicas da Erra e Biscainho;
- pela presença do Sr. Secretário de Estado da Educação que
esteve na abertura do Ciclo
de Conferências “Relações em
Construção” em parceria com
a Cáritas Paroquial de Coruche,
pretendeu-se destacar o papel
da família no equilíbrio das
crianças e reconhecer as medidas de combate ao insucesso escolar como determinantes no seu percurso educativo;
- pela Associação Bandeira
Azul da Europa ter escolhido
Coruche para receber a Missão Internacional dos Jovens
Repórteres para o Ambiente,
valorizando-nos como território marcadamente florestal, e a
responsabilidade que assumimos
como Capital Mundial da Cortiça.
A edição de 2019 da Escola em
Festa contava acolher a atividade de final de ano do Agrupamento de Escolas, com o tema
“Descobrir Coruche”, mas ficamos disponíveis para recebê-la
num futuro próximo.
Desejo que as férias sejam retemperadoras e que 2019/2020
tenha continuidade do trabalho
sinergético com todos os parceiros, desejando que a Escola Profissional de Coruche continue a
ser distinguida como a melhor
escola do distrito e que o Agrupamento de Escolas seja âncora na estratégia educativa do
Concelho.
Obrigado pela vossa confiança!

Inauguração do Núcleo Escolar da Branca
Com a presença do Presidente
da Câmara Municipal de Coruche
Francisco Oliveira, do Ministro da
Educação Tiago Brandão Rodrigues
e do Primeiro Ministro António Costa
e marcando o início ao ano letivo
2018/2019, teve lugar a inauguração
do novo Núcleo Escolar na Freguesia
da Branca no dia 14 de setembro de
2018.
Este novo núcleo escolar foi construído a partir da antiga escola do
primeiro ciclo e dispõe de espaços
amplos e dinâmicos por forma
a servir não só a comunidade
educativa como a comunidade
local. Conta com 1 sala de

jardim de infância, 2 salas de 1.º
ceb, refeitório/sala polivalente, sala
de recursos/biblioteca, bem como
um ringue polidesportivo. Teve
um custo total de 645 237,68€,
dos quais 403 750,00€ foram
financiados pelo FEDER, no
âmbito do Pacto para a
Coesão e Desenvolvimento
da Lezíria do Tejo.

Um abraço com amizade.

O ano letivo de 2018/2019 ficará marcado por momentos
que atribuíram reconhecimento ao nosso trabalho:
- o Sr. Primeiro Ministro e o
Sr. Ministro da Educação marcaram a abertura do ano letivo
com a inauguração do Núcleo
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Bibliomóvel “Coruja do Saber”
uma parceria entre a Biblioteca Escolar
e a Biblioteca Municipal de Coruche
O trabalho desenvolvido
por parte da Biblioteca
Municipal com as Bibliotecas Escolares foi reforçado
nos últimos anos como resultado das boas práticas que se têm vind o a realizar com os professores do Agrupamento
de Escolas de Coruche.
Neste âmbito, a dinâmica do Projeto de Leitura para o
1ºCiclo – Bibliomóvel - A Coruja do Saber, coordenado
e implementado pelo Técnico da Biblioteca Municipal e
os Professores Bibliotecários do Agrupamento, desenvolve o gosto pela leitura e escrita, disponibilizando a
todas as crianças do Concelho livros e recursos, seguindo
as orientações do Plano Nacional de Leitura (PNL).

No presente ano letivo, o Agrupamento de Escolas de
Coruche apresenta como oferta formativa o Curso Profissional de Técnico de Apoio Psicossocial, que enquadra
as disciplinas de Área de Expressões (expressão dramática,
corporal, musical e plástica), Animação Sociocultural e
Comunidade e Intervenção Social na componente de
formação técnica. Pretende-se, através do modelo interdisciplinar, abranger um variado leque de aprendizagens
que permitam ao aluno atuar e dinam zar ações em
diferentes contextos.
Neste sentido foram desenvolvidas animações de leit
ura, com base no livro “A Bruxa Arreganha Dentes”, de
Tina Meroto, em todas as escolas do 1ºCiclo do Concelho.

“ Brincar+” - EB1 Erra
As crianças, cada vez mais são subcarregadas com o currículo escolar,
onde o tempo para brincar é cada
vez mais reduzido, por isso, enquanto participam nas Atividades
de Enriquecimento Curricular, podem
brincar.
Brincar é a principal forma de expressão da criança e o principal
meio de ela observar e interagir
com o mundo. É a brincar que a
criança vive várias questões em
relação ao bem-estar. Explora o seu
corpo, a criatividade, a liberdade, a

imaginação, aprende a respeitar e
a viver diferenças sociais.
Uma criança que brinca é saudável,
sente-se bem psicologicamente e
fisicamente, ela pula, corre, rebola
no chão, suja-se, cresce feliz. Brincar
é um direito de ser criança, é tão
necessário como ir para a escola,
por isso, aqui na EB1 ERRA, na
atividade Brincar+ e na atividade
físico-motora, brincamos muito,
exploramos o mundo e somos
felizes. Carina Garcia

Atividades de Enriquecimento
Curricular - Atividade Física e Desportiva Erra
Escola Básica de Coruche - 1.º/2°anos - Profs João
Oliveira e Marta Ramalho

Semana da Leitura
As AEC também participaram na Semana da Leitura - Ler+Desporto
- “ Livro @ Correr “ - Ler,ouvir e
contar,de António Torrado.
E porque o livro pode ser o que
a nossa imaginação ditar...cada aluno pode dar largas à imaginação
e torná-lo no que quisesse! Aos
colegas cabia a divertida tarefa de
adivinhar!
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Laboratório Móvel
visita Coruche
O Laboratório Móvel de Inovação
e Aprendizagens pela Ciência,
Tecnologia, Engenharia e Matemática (CTEM), integrado no Plano
Integrado e Inovador de Combate
ao Insucesso Escolar da Lezíria do
Tejo (PIICIE LT), esteve em atividades no Agrupamento de Escolas de
Coruche nos dias 7 e 8 de Maio.
O espaço onde está instalado o
laboratório é um autocarro transformado, no qual serão desenvolvidas atividades e experiências inovadoras, tendo como público alvo
crianças e jovens do pré-escolar ao
ensino secundário. O Laboratório
Móvel de Inovação e Aprendizagens CTEM irá circular pelos 19
Agrupamentos de Escolas integrados no PIICIE LT.

Neste laboratório de aprendizagem, os alunos irão encontrar diversas áreas de trabalho, tais como
ciências, robótica, fabricação digital
– impressora3D, drones, mecânica, realidade aumentada, entre
outras. Através da experimentação
pretende-se fomentar a inovação e
criatividade, aliando as tecnologias
às ciências.
Deste modo, pretende-se incentivar as aprendizagens por
meio de experiências
práticas e promover o
desenvolvimento de
capacidades para
o século XXI, tais
como pensamento
crítico, criatividade,
colaboração, resolução de problemas,
comunicação, responsabilidade, autoconfiança, literacia digital
e empreendedorismo

AEC Fajarda

Santana do Mato

Atividades de Enriquecimento
Curricular - Atividade Física e
Desportiva
Turma A da EB1 da Fajarda – Prof.
Marta Ramalho
Comemoração dos valores da
amizade & amor
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A EPC é a 1ª escola profissional do distrito pelo segundo ano
No Ranking das Escolas 2018, divulgado em fevereiro, a EPC voltou a destacar-se entre as melhores
escolas com ensino profissional, sendo a segunda
classificada no distrito de Santarém e a primeira
entre as
escolas
profissionais.
A nível
nacional,
a nossa escola ocupa o
36º lugar, entre
692 escolas com
ensino profissional.
Os dados são referentes ao ano letivo 2016/2017 e consideraram, entre outras, a taxa de conclusão do curso profissional no período de

três anos. Esta classificação é motivo de orgulho para a comunidade educativa da EPC, que diariamente trabalha para
que cada aluno possa desenvolver competências pessoais
e profissionais, construindo um caminho de futuro sólido.
Trata-se igualmente
de
um
importante
reconhecimento
do trabalho
desenvolvido
no combate
ao abandono
escolar,
bem como
no encaminhamento para o mercado de trabalho, ou para o ensino
superior, dos jovens que escolheram terminar o ensino se-

PRÉMIOS DE MÉRITO ESCOLAR
CORUCHE 2020
No dia 1 de março de 2019 foram atribuídos os
Prémios de Mérito Escolar – Coruche 2020 a quinze alunos do Agrupamento de Escolas de Coruche
e da Escola Profissional de Coruche, com o valor
de 250€ cada. Os prémios, referentes ao resultados
obtidos no ano letivo 2017/2018 são um incentivo
aos alunos a prosseguirem os seus estudos com
empenho, com vista a um mercado de trabalho
competitivo e exigente.
A cerimónia teve lugar na sala de sessões do
Edifício dos Paços do Concelho e contou com a
presença do Presidente da Câmara Municipal de
Coruche, da Diretora do Agrupamento de Escolas
de Coruche, Diretora Pedagógica da Escola Profissional de Coruche e dos vereadores em exercício
de funções.

Meditação Mindfulness
Dos
dez
Municípios
dinamizadores do
Plano Integrado e
Inovador
de Combate ao Insucesso Escolar da Lezíria do
Tejo, foi o Município
de Coruche o primeiro a
dar início às ações de Meditação
Mindfulness, que decorreram na
Biblioteca da Escola Secundária de
Coruche e contaram com cerca de
30 docentes do Agrupamento de
Escolas de Coruche. As sessões
foram dinamizadas pelo Mestre de

Yoga Tomás de Mello Breyner e tiveram como objetivo capacitar os
professores para a implementação
da Meditação Mindfulness com todas as turmas do 1º CEB em contexto de sala de aula, integrando
um conjunto de exercícios e métodos para que os rofessores se
possam tornar facilitadores desta
prática nas respetivas escolas. Tais
métodos visam essencialmente
melhorar o autocontrolo do aluno
e das suas competências de autorregulação, desenvolver competências sociais positivas (empatia
e compaixão, paciência e generosidade), desenvolver capacidades de
atenção e concentração; reduzir os
conflitos entre pares no sentido de
melhorar os resultados escolares.

cundário na via profissional. Para a Direção da EPC e restante equipa é, sem dúvida, um incentivo para a continuidade
do trabalho desenvolvido com alunos, famílias e entidades
parceiras: juntos construímos o caminho na EPC!

Ginasticar
“Ginasticar” foi o nome atribuído ao projeto, que surgiu em 2015, promovido pela Câmara Municipal de Coruche que visa o desenvolvimento motor das crianças das Creches e Jardins de Infância Municipais.
As aulas são programadas semanalmente e adaptadas à faixa etária
de cada turma bem como às características de cada criança, de
modo a que todas as etapas de aprendizagem sejam cumpridas.
Esta atividade tem lugar num espaço da antiga escola primária que a
Câmara Municipal reabilitou exclusivamente para o efeito, dotando-o
de ótimas condições a nível de segurança, conforto e material.
“Ginasticar”, um projeto fundamental para que as crianças tenham
um crescimento saudável e tirem partido dos benefícios da prática de
exercício físico.

1. Avaliação da Condição
Física das crianças
Sendo a Composição Corporal
considerada como uma componente da condição física relacionada com a saúde, consideramos de bastante interesse
avaliar essa componente nas
crianças abrangidas por este
projeto municipal, quer no seu
início, quer no seu final.

2. Exercício público “Terra
Treme”
No dia 5 de novembro a Creche da Quinta do Lago aderiu
ao exercício público de cidadania no âmbito do Risco Sísmico “A Terra Treme”, promovido
pela Autoridade Nacional de
Proteção Civil.
Este exercício procurou
alertar e sensibilizar as

crianças sobre como agir antes, durante e depois da ocorrência de um sismo.

3. Aula no Circuito de
Manutenção
Com um intuito de promover
a atividade física em contacto
com a natureza e aproveitando
o tempo ameno de inverno,
os grupos do JI da creche da
Quinta do Lago realizaram uma
aula no Circuito de Manutenção do Valverde.

4. Semana da Saúde e
do Desporto
Entre 6 e 10 de maio, decorreu nas Piscinas Municipais de
Coruche, a Semana
da Saúde e do
Desporto,

iniciativa dinamizada em parceria com a EN da Búzios e a
Unidade de Cuidados na Comunidade. No dia 8 de maio a
ANS de Coruche - Búzios dinamizou uma ação sobre suporte
básico de vida na Creche e Jardim de Infância da Quinta do
Lago - Pólo de Santo Antonino.

5. Encontro de Gerações
No âmbito do Dia Internacional
da Família, foi promovido um
encontro de gerações entre as
crianças das creche da Azervadinha, JI da Branca, JI da Erra e
JI de Santana do Mato com as
turma de ginástica do projeto
GerontoMotricidade realizando
uma aula de ginástica em conjunto.
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Centro Qualifica da EPC –

TRANSPORTES
ESCOLARES

O caminho para a qualificação
O Centro Qualifica da Escola Profissional de Coruche
desenvolveu, ao longo do ano, várias iniciativas no
âmbito da educação e formação de adultos, de forma
a facultar-lhes as oportunidades que, outrora, no seu
percurso escolar, não lhes foi possível concluir, devido
às adversidades e/ou escolhas da sua vida.
Depois de uma vida de reflexão e de várias oportunidades profissionais lhes terem sido negadas, muitos foram os adultos que regressaram à “escola” para
cumprir os seus objetivos e melhorar os seus níveis de
educação e formação.
O Centro Qualifica da EPC tem proporcionado aos
adultos um serviço de informação, orientação e encaminhamento, que permite aos mesmos optarem pelo
percurso que melhor se adeque às suas necessidades.
Através do desenvolvimento de processos de Reconhecimento e Validação de Competências, 34 adultos
viram, até ao momento, as suas competências adquiridas ao longo da vida, reconhecidas e certificadas,
através de um júri de certificação, obtendo os seus
diplomas de 6º, 9º e 12º anos.
Com vista a promover a qualificação nas freguesias limítrofes do concelho, o CQ reforçou as parcerias com
as Juntas de Freguesia do Couço, Branca e a União de
Freguesias de Coruche, Fajarda e Erra, e estabeleceu
novas com as freguesias de Santana do Mato e S. José
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da Lamarosa, de forma a contribuir para a
igualdade de oportunidades à população
do concelho.
Neste sentido, o Centro Qualifica tem efetuado várias visitas às diversas juntas de freguesia com o objetivo de estabelecer relações
de proximidade com a população, divulgando o processo de reconhecimento e validação de competências
e a formação modular certificada.
Tendo em conta a necessidade do aperfeiçoamento
da qualificação da população adulta, deu-se início ao
projeto da formação modular certificada em áreas diversificadas, como línguas, contabilidade, segurança e
higiene no trabalho, marketing e publicidade, metalurgia e metalomecânica, eletricidade e energia, trabalho
social e orientação, informática e artesanato.
Estas formações têm a duração de 50 horas, são gratuitas e subsidiadas, e funcionam em horário pós-laboral.
A Formação Inicial de Formadores é, igualmente, uma
valência deste Centro Qualifica.
O CQ pretende continuar a contribuir para a melhoria
dos níveis de qualificação da população e aumento da
empregabilidade do concelho porque...

…
“Mais Qualificação, melhor emprego”!

O Decreto-Lei nº 299/84
de 5 de Setembro
referente a transportes
escolares que têm direito
ao serviço de transporte entre
o local da sua residência e o local de
estabelecimento de ensino que frequentam, os
alunos que residam a mais de 3Km ou 4Km dos
Estabelecimentos de Ensino, com ou sem refeitório.
Este serviço de transporte escolar aplica-se a todos os
alunos do 1º Ciclo ao Secundário. Assim, e sabendo da importância do
Transporte Escolar no apoio social e tendo em conta as características do
Concelho, esta Autarquia concede também transporte a todos os alunos que
frequentam estabelecimentos de ensino do Concelho e que se encontram a
menos de 4 Km do local, pagando a importância mensal de 17.95€
Sempre que seja possível o Município de Coruche garante ainda transporte
aos aluno do Pré-Escolar, independentemente da distância casa/escola, assim
como do escalão que auferem, pagando a importância mensal de 17.95€
Atendendo à nova legislação Lei nº 13/2006 de 17 de Abril “Transporte
Colectivo de Crianças”, esta Autarquia dispõe de todos os veículos
equipados com cintos de segurança, cadeiras, mala de 1º socorros,
dísticos e certificado da D.G.V.-inspecção extraordinária (viaturas), para o
transporte de crianças. Todos os alunos do pré-escolar são acompanhadas
por uma auxiliar de educação, devidamente identificada para o efeito,
estando também todos os motoristas habilitados com certificado emitido
pela DGTT, ao transporte colectivo de crianças
Os custos referentes ao transporte de alunos que frequentam o ensino
básico, 2º e 3º Ciclo, são suportados na totalidade pela Câmara Municipal.
Os custos referentes aos alunos que frequentam o ensino secundário
(10º, 11º e 12º ano) são comparticipados em 50% pela Câmara
Municipal, sendo os restantes 50% suportados pelo aluno.
Atendendo ao nº de crianças a transportar diariamente esta Autarquia
tem protocolos de cooperação com a Junta de Freguesia da Branca,
Junta Freguesia, Erra, Junta de Freguesia da Lamarosa, Junta de Freguesia
de Santana do Mato, Junta de Freguesia do Biscaínho, União Freguesias
Coruche, Fajarda e Erra, Associação Recreativa e Cultural Biscaínhense,
Empresa “Ribatejana”, Câmara Municipal de Montijo, Câmara Municipal de
Ponte de Sôr, entre outros.
Os alunos que frequentam o Agrupamento de
Escolas de Coruche e que residam na
área do perímetro da Vila de Coruche,
nomeadamente Vila de Coruche, Vale
Mansos, Foros do Paul, Valverde,
Bairro da Areia, Casal dos Ossos
e Santo Antonino e que se
encontram a menos de 4 Kms do
estabelecimento de ensino, foi
criado o TIC (Transporte Infantil
de Coruche) e TEC (Transporte
Escolar de Coruche), através da
Empresa “Ribatejana”, em que os
alunos poderão aderir aos seguintes
passes escolar – “passe 4-18@escola.
tp”, passe estudante, passe linha, ou
pagando a viagem/diária.

Reabilitação e ampliação do Pavilhão
Desportivo da EB2/3 Dr. Armando Lizardo
O Pavilhão desportivo da
EB2/3 Dr. Armando Lizardo está a ser reabilitado
com o intuito de poder
oferecer à comunidade
os espaços necessários

à prática desportiva e ao
ensino. Com a ampliação
ficará dotado demelhores
condições para a prática
desportiva dos alunos e
dos clubes, com constru-

ção de arrumos e colocação de bancadas.
O custo total do investimento é de 555,218,00€
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Academias de Coruche
No decorrer do ano letivo 2018/2019, as academias da manhã e da tarde da Escola Básica
de Coruche funcionaram com cerca de 25 crianças, onde foram desenvolvidas atividades
de caráter lúdico com o intuito de proporcionar momentos divertidos onde as crianças
puderam dar asas à sua imaginação, bem como à criatividade.
Os dias festivos foram também lembrados e comemorados com a realização de trabalhos
de expressão plástica e musical. Muitas foram as atividades livres e os jogos coletivos realizados. Sempre a pensar no melhor para cada criança, mas também a pensar no conjunto
fomentando valores como o respeito e a partilha, a entreajuda e a amizade.

AAAF Lamarosa

N

as AAAF do Núcleo Escolar da Lamarosa, realizaram-se atividades lúdicas em que as crianças exploraram,
livremente e em conjunto, vários materiais (legos, bonecos, livros de histórias, jogos de mesa, brinquedos de faz de
conta, balões,…) e espaços (áreas da sala e recreio). Houve
assim muitos momentos de brincadeira espontânea e de livre
escolha.

Ocorreram também atividades de cariz socializante, que proporcionaram interação entre as crianças (jogos tradicionais,
lanche piquenique, canções, dança,...).
Desenvolveram-se ainda atividades com enfoque nas celebrações, que suscitaram o envolvimento ativo das crianças
em tarefas de expressão plástica (pintura, modelagem, desenho, recorte e colagem), o que, por sua vez, fomentou

a sua imaginação e criatividade, assim como proporcionou
um contacto com materiais de diferentes cores, texturas e
tamanhos (canetas de feltro, lápis de cor, plasticina, tintas,
esponjas, cartolinas, serpentinas, confettis, purpurinas, placa
eva, botões, papel crepe,…).

Bootcamp da Comunidade Intermunicipal
das Lezirias do Tejo na Brigada Mecanizada
80 crianças, entre os 13 e os 18 anos,
de dez municípios, integrados na
Comunidade Intermunicipal da
Lezíria do Tejo (CIMLT), participaram nos dias 16 e 17
de abril, em atividades de
Bootcamp promovidas

pela Brigada Mecanizada, em Santa Margarida (Constância).
Fazer a cama, atar os atacadores das botas, arrumar caixas de ferramentas, transportar feridos, lançar granadas, camuflar
e concluir uma Pista de Obstáculos, são
apenas alguns dos desafios com que

estes jovens foram confrontados, num
ambiente didático e de superação, que
contou com o apoio do Campo Militar de
Santa Margarida, do Batalhão de Apoio
de Serviços e do Batalhão de Infantaria
Mecanizado.

Desporto escolar - EPC em grande no futsal e no btt
O Desporto Escolar é um projeto de continuidade na EPC que proporciona a prática de atividades desportivas. Pretende incentivar a
prática regular de exercício físico e a adoção de hábitos de vida
saudáveis, visando ainda a inclusão, a partilha de experiências e o
combate ao abandono escolar. As atividades desportivas
desenvolveram-se à escala escolar e regional, nas
modalidades de Futsal e BTT. Na escola, realizaram-se Torneios de Futsal inter-turmas no final
dos períodos escolares. A equipa de juvenis
masculinos disputou o campeonato distrital
de Futsal, vencendo a fase de grupos após
encontros realizados na Azambuja, Coruche e Salvaterra de Magos.
Na modalidade de BTT, o grupo do escalão
de juvenis participou em provas regionais
em Santarém e Entroncamento. O Desporto
Escolar da EPC é coordenado pelo professor Pedro Moreira. Parabéns a todos os atletas!

CRECHE E JARDIM
DE INFÂNCIA DA
AZERVADINHA

A

Creche e Jardim de Infância de Azervadinha, é
um espaço familiar onde
todos interagem e contribuem
para o sucesso das crianças em
todos os seus domínios.
É um espaço aberto a opiniões
e sugestões enriquecendo as
aprendizagens tornando-as significativas. Defende-se assim que
sejam as crianças a construi-las,
numa dinâmica pro-ativa
num processo tentativa /erro.
Assim
sendo,
primazia-se
pelo contacto
direto e pela
experimentação
assentes
nos modelos educativos High Scott e
Escola Moderna, sendo
estas a base do projeto da instituição “aprender a apreender”.
Crianças felizes fazem adultos felizes!

“ O sol faz dias longos, mas são as boas
ações que fazem os
dias bons”
(Padre António
Vieira)

+ Educação
Páscoa
Radical
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I Aquatlo
jovem

Dia do coração
– Ginástica
para crianças

PAAF |Programa

Teve a sua primeira edição no dia
17 de novembro de 2018 nas Piscinas e Estádio Municipal e contou
com a presença de 80 jovens.

No sentido de promover estilos
de vida saudáveis e amigos do
coração, realizou-se, na rua, uma
demonstração do que é e como
de ser feito o Suporte Básico de
Vida, com o apoio dos Bombeiros
Municipais. Seguiu-se então uma
caminhada e em simultâneo uma
divertida aula de ginástica na rua
para as crianças participantes.

O PAAF é dirigido aos alunos do 1º
Ciclo do Ensino Básico e pretende
apoiar os professores titulares garantindo aos seus alunos as melhores
aprendizagens na área de Expressão
e Educação Físico-Motora.
Os técnicos da autarquia apoiam
os professores nos conhecimentos
práticos necessários para a realização das suas aulas de educação
física. São trabalhadas as perícias
e manipulações, deslocamentos e
equilíbrios, ginástica, jogos, atividades expressivas entre outras.

e 15 a 18 de abril decorreu
mais uma animada Páscoa
Radical para os jovens
dos 11 aos 14 com inúmeras
atividades desportivas realizadas
no Pavilhão Desportivo e Piscinas
Municipais, bem como atividades
de aventura realizadas na Herdade
dos Concelhos.

CRECHE E JARDIM
DE INFÂNCIA DA
QUINTA DO LAGO

N

a Creche e Jardim de Infância
da Quinta do Lago as crianças
são as personagens principais, dando-se
prima zia à interação com a comunidade envolvente, potenciando um crescimento saudável em comunhão com
as famílias. Somos solidários e comemorámos o “Dia
do Pijama”, protegemos o Ambiente e por isso hiçamos a
Bandeira Verde Eco-Escolas, gostamos de nos divertir
com disfarces, gostamos de ouvir os que os mais
velhos têm para nos ensinar e gostamos de cantar para eles, o Natal para nós é especial, por
isso colocamos os barretes do Pai Natal para
celebrar, adoramos meter a mão na massa e
fizemos doce de abóbora. No ano letivo que
agora termina foram tantas as atividades que
fizemos... Deixamos uma pequena amostra:

Sarau Académico 2018 - Entrega de Diplomas de Mérito Pessoal,
Social, Académico e desportivo

7

de Apoio à
Atividade Física
no 1º ciclo

+ Educação
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CONCURSO NACIONAL DE LEITURA
A 13.ª Edição do Concurso Nacional de Leitura (CNL) decorreu
entre o dia 3 de outubro de 2018, data oficial de abertura, e o
dia 25 de maio de 2019, dia da grande final, em Braga.
A representar o Agrupamento de Escolas de Coruche esteve o aluno do
1°Ciclo da EB Coruche, Pedro Serrão.
O nosso aluno ganhou o prémio Quizz ficando em 5°lugar.

Celebração do Natal
No passado dia 14 de dezembro de 2018, os alunos do Curso Profissional de Técnico de
Apoio Psicossocial e da turma
de Ensino Diferenciado, da Escola Secundária de Coruche,
deslocaram-se ao Centro de
Dia da Santa Casa da Misericórdia para celebrar o Natal. A
atividade englobou a apresen-

tação da Peça de Teatro “O Espírito de Natal”, um Momento
Musical, a oferta de lembranças
realizadas pelos alunos e um
lanche partilhado.
Os utentes responderam de
forma espantosa ao desafio
lançado pelos alunos e
participaramcom muito
agrado no decorrer da

Peça de Teatro e no Momento
Musical. Um momento mágico,
de união e partilha, que ilustrou
o verdadeiro sentido do Natal!

CELEBRAR
A FAMÍLIA
No passado dia 12 de maio de 2019, celebrámos a Família. Uma parceria entre a Associação das Obras Assistenciais da Sociedade S. Vicente Paulo - Casa Nossa
Senhora do Castelo e os alunos do Curso Profissional de
Apoio Psicossocial da Escola Secundária de Coruche,
em articulação com a Biblioteca Escolar, durante o mês
de abril, no âmbito da Prevenção dos Maus-tratos na Infância e Juventude.
As atividades foram dinamizadas pelos alunos do Curso
Profissional de Técnico de Apoio Psicossocial juntamente
com as crianças e jovens que frequentam o ATL da Associação, que em conjunto realizaram e produziram o
Vídeo “Eu e a Minha Família”, a Performance Expressiva
“Afetos” e a Peça de Teatro “A Minha Família é a Melhor
do Mundo”.
Um muito obrigado a quem esteve presente e pode testemunhar a alegria das crianças e jovens e
das suas famílias.
Agradecemos também a todos aqueles
que estiveram envolvidos nesta atividade
e a tornaram possível.

+ Sustentabilidade
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Projeto “Viver Coruche,
capital Mundial da Cortiça“

O Sobreiro e a Cortiça são símbolos da Vila de Coruche, a CAPITAL
MUNDIAL DA CORTIÇA, fazem parte de uma paisagem única mas também da economia local, está ligada às nossas
gentes e costumes, assume-se como a essência de
Coruche.
Por isso mesmo faz todo sentido ser um recurso a ser valorizado no projeto pedagógico do
Ninho das Corujinhas, é importante que desde
cedo as crianças tenham contato com o que
faz parte do meio que as rodeia, é ainda de
salientar que várias famílias estão ligadas profissionalmente a este recurso, e sendo as famílias
os nossos principais parceiros faz todo sentido
ter em conta este aspeto.
O Projeto irá ser desenvolvido durante o mês de
Maio procurando integrar, de um modo pedagógico e
lúdico, a FICOR ( Feira Internacional da Cortiça) que decorrerá no final desse mesmo mês. Com este projeto
pretendemos vivenciar com as nossas crianças e famílias um símbolo da nossa vila, o Sobreiro, através

de atividades diversificadas e que proporcionem experiências
enriquecedoras valorizando o nosso património local.
O Sobreiro e a Cortiça são símbolos da Vila de Coruche, a CAPITAL
MUNDIAL DA CORTIÇA, fazem parte de uma paisagem única mas
também da economia local, está ligada às nossas gentes e costumes, assume-se como a essência de Coruche.
Por isso mesmo faz todo sentido ser um recurso a ser valorizado
no projeto pedagógico do Ninho das Corujinhas, é importante que
desde cedo as crianças tenham contato com o que faz parte do
meio que as rodeia, é ainda de salientar que várias famílias estão
ligadas profissionalmente a este recurso, e sendo as famílias os nossos principais parceiros faz todo sentido ter em conta este aspeto.
O Projeto irá ser desenvolvido durante o mês de Maio procurando
integrar, de um modo pedagógico e lúdico, a FICOR ( Feira Internacional da Cortiça) que decorrerá no final desse mesmo
mês. Com este projeto pretendemos vivenciar com as
nossas crianças e famílias um símbolo da nossa vila,
o Sobreiro, através de atividades diversificadas e que
proporcionem experiências enriquecedoras valorizando o nosso património local.

Semana Verde 2019

E

ntre 21 de março e 6 de abril, com o objetivo de informar e sensibilizar a comunidade educativa e o público em geral para
a adoção de medidas adequadas na gestão de recursos e
comportamentos que procurem limitar os impactos no ambinete, foram desenvolvidas várias atividades e projetos enquadrados na Estratégia
Nacional de Educação Ambiental
(ENEA), tais como exposições, dinamização de jogos eco-escolas, hastear das Bandeiras Verdes Eco-Escolas, mini
trail pais e filhos, teatro infantil, atividades de reciclagem e
vivitas temáticas “Descobrir Coruche, do Montado ao Rio”,
envolvendo todas as escolas do concelho de Coruche.
A 29 de março as crianças das escolas galardoadas com Bandeira Verde, participaram em
diversas atividades ligadas à natureza, floresta
e preservação ambiental. Os alunos de pré-escolar puderam assistir à peça de teatro
infantil “Capuchinho Vermelho na Floresta
Encantada”, o filme Paxi-O Efeito de Estufa,
as crianças puderam desfrutar de pinturas
faciais, insufláveis e jogo interativos onde
aprendiam a reciclar, a poupar água e a prevenir as alterações climáticas.

9

Plantação
de Bolotas
(Comemoração
do dia da árvore
Semana Verde)

No âmbito da semana verde,
as crianças do Jardim de Infância de Branca saíram para
o campo para apanhar bolotas
em fase de germinação.
Depois de muito explorar, apanharam algumas bolotas para
plantar em vasos (garrafas recicladas e decoradas) e no dia
da árvore, 21 de março,
levaram para casa.

+ Sustentabilidade
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“Combina e move-te”

Semana Europeia da Mobilidade

D

e 16 a 22 de setembro 2018 assinalou-se a Semana Europeia da Mobilidade sob o tema “Combina e Move-te”.

Tendo como principal objetivo objetivo encorajar todos a experimentar diferentes
modos de transporte nas deslocações diárias, o Município de Coruche abraçou a
iniciativa pela 12.ª vez consecutiva, com um conjunto de ações que assinalaram
mais uma jornada ecológica e de mobilidade sustentável. As iniciativas destinadas
à comunidade educativa foram várias desde a limpeza de espaços verdes à
realização de um jogo que permitiu a utilização de vários tipos de transporte
sustentável, as caminhadas, ginástica para crianças, rastreios de saúde, entre
vártias atividades de foro ecológico e sustentabilidade ambiental.

XXXIV FEIRA
DO LIVRO CORUCHE 2018
Foi alicerçada num conjunto de dinâmicas e iniciativas à volta do
livro e da leitura, que decorreu, em finais de Outubro, no pavilhão
multiusos, mais uma edição da Feira do Livro. Significativa a sua
longevidade sem interrupção. É também o evento cultural que mais
dias ocupa em termos de programa. À semelhança de anteriores
edições, todas as atividades têm como substância, o livro a leitura
e as suas boas práticas. Distribuída pela zona central do pavilhão,
a mostra bibliográfica da responsabilidade da distribuidora
aopédasletras, ofereceu aos visitantes uma panóplia
de títulos das mais variadas áreas do conhecimento
bem como de género literário, não faltando,
como não poderia deixar de ser, uma mostra
alargada de literatura infantojuvenil. Também
significativas foram as sessões de animação
de leitura, destinadas essencialmente às
camadas etárias mais baixas da comunidade
educativa do Concelho. No que tocou às
gentes mais adultas, embora transversal a
todas as idades, não faltaram apresentações
de livros, conversas com autores e
muita poesia. No entanto e, replicando o
contentamento dos participantes, realce-se o
atelier de “escrita e imaginação” superiormente
ministrado pelo consagrado autor Gonçalo M. Tavares.

CAMINHADA
AVÓS E NETOS

Missão Internacional
Jovens Repórteres
para o Ambiente 2019
No âmbito do programa Jovens Repórteres para o
Ambiente 2019, da International Foundation for
Environment Education, Coruche acolheu a Missão
Internacional – Cork Mission, que decorreu de 1 a
6 de abril, em parceria com a Câmara Municipal de
Coruche e a Associação Bandeira Azul da Europa
(ABAE), que este ano elegeu a vila de Coruche para esta importante missão.
Os participantes, oriundos de vários
países, Portugal, Turquia, malta e
Grécia, tiveram oprtunidade de
interpretar questões de sustentabilidade ligadas à fauna, flora e
atividades económicas de Coruche.
A Missão Internacional dos Jovens
Repórteres para o Ambiente iniciou com
uma visita ao Observatório do Sobreiro e da
Cortiça, seguindo-se a entrevista ao Presidente da
Câmara Municipal de Coruche, Francisco Oliveira,
que falou das boas práticas desenvolvidas no
concelho e na aposta no ambiente como fator de
sustentabilidade.
Hugo Costa, deputado da Assembleia da República,
tem também trabalhado em matérias relacionadas ao
ambiente e energia, foi também entrevistado pelos JRA.

No âmbito da Semana
Europeia da Mobilidade, realizou-se uma
colorida caminhada intergeracional com as
crianças das JI Quinta
do Lago e Azervadinha,
JI da Branca e JI da Erra,
Lar de São José, Ninho
dos Corujinhas e com
os seus respetivos avós.


GALARDÃO
ECO-ESCOLAS
Foi no dia 4 de outubro de 2019
que decorreu em Pombal o Dia
das Bandeiras Verdes, onde as
escolas de todo o país, participantes no programa Eco-Escolas 2017/2018 da Associação
Bandeira Azul da Europa foram
galardoadas com a Bamdeira
Eco-escolas. O concelho de Coruche participou, no referido ano
letivo, com 6 escolas: Creches e
Jardins de Infância Municipais da
Azervadinha e Quinta do Lago,
Jardim de Infância da Erra, EB1
da Erra, EBI/JI Couço e EB1 da
Branca, as quais ganharam o
galardão, fruto das boas práticas
ambientais adotadas ao longo
do ano letivo.
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Semana do Ambiente 2019
O âmbito da disciplina de Cidadania
e Desenvolvimento, o Agrupamento de Escolas
de Coruche, em
parceria com a Câmara Municipal de
Coruche, organizou a
Semana do Ambiente, sob
a temática “Descobrir Coruchedo montado até ao rio”. Durante
a semana de 2 a 5 de abril, na
Escola 2,3 Dr. Armando Lizardo,
desenvolveram-se várias atividades com o intuito de sensibilizar
a comunidade educativa para
as questões da sustentabilidade

1-PIRÂMIDE DA
DIETA
MEDITERRÂNICA/

RODA DOS
ALIMENTOS:

EBI/JI do Couço

Hastear da Bandeira
Eco – Escolas
25 março 2019



Sementeiras

As salas 1 e 2 do JI do
Couço realizaram diversa
s sementeiras . Com
o objetivo de experienciar
formas diferentes de
semear(semear em
terra e semear em algodão
). Ambas as experiências
decorreram com
o objetivo de integrar
os projetos Eco- Escolas
e Regime alimentar.
Experiência semear feijão

em algodão


E esperamos, regando sempre

.



O resultado foi este.

ĚƵ

2- EMENTAS SAUDÁVEIS;
EMENTA DA DIETA MEDITERRÂNICA
PEQUENO ALMOÇO: leite e derivados, com pão (de cereais)

PROJETO “A CADA TAMPA UM
MUNDO MELHOR”
Neste ano letivo, continuámos o projeto iniciado em
2017/2018, apelando a toda a comunidade para
reunir tampinhas, pois ao reciclar o plástico podemos
transformar este recurso em novos equipamentos.
O projeto é dinamizado pela disciplina de Inglês e
está a ser desenvolvido em parceria com a empresa
EXTRUPLÁS, no Seixal, que se dedica à Reciclagem
Recuperação e Fabrico de Produtos de Plástico, produzindo mobiliário urbano em plástico 100% reciclado. Em Portugal, todos os anos, são produzidas cerca
de 553 mil toneladas de lixo de plástico e é prioritário
aumentar a sua reciclagem para reduzir o impacto
ambiental e poupar na utilização de outros recursos, por exemplo, a madeira. Até ao momento, já foram realizadas duas entregas
de tampinhas durante este ano. O projeto
continua a decorrer, pois todos juntos
podemos criar um mundo melhor!
Agradecemos a todos aqueles que
já participaram e convidamos toda a
comunidade a entregar as suas tampinhas na EPC.

3- COMEMORAÇÃO
DO “DIA DA ALIMENTAÇÃO”;
No dia 16 de Outubro, os alunos expuseram os seus trabalhos , junto
à sala do aluno e aos cacifos da Escola B. 2,3 Dr. Armando Lizardo,
de forma a alertar a comunidade escolar para a importância de
uma alimentação saudável e de como a deverão fazer.

ALMOÇO: dourada/robalo grelhada/o com batata

EBI/JI Couço



Cortiça, à Hypesolar Fotovoltaica,
à Dacsa Atlantic e fazer o “Roteiro das freguesias”, dinamizado pelo Museu Municipal de
Coruche.
Ao longo da semana esteve
patente na Escola 2,3 Dr Armando Lizardo uma exposição
sobre o concelho de Coruche e
a importância da sustentabilidade ambiental. Esta exposição é
o resultado do trabalho desenvolvido pelos alunos do 2º ciclo
e 7º ano de escolaridade.
A Semana do Ambiente encerrou com a Ação de Sensibilização ZooUrbanidade - Suma, dedicada à reciclagem.

torrado.
Lanche ( a meio da manhã e a meio da tarde): uma maçã.

No âmbito da Planificação
de Atividades das turmas
6ºD e 6ºE, na disciplina
de Ciências
Naturais os alunos
realizaram trabalhos individuais
alusivos aos
temas:

medidas
s 1 e 2 do
mini horta

ambiental, motivando os alunos
a tornarem-se mais conscientes
em relação à escola e da comunidade onde esta se insere. A
Semana do Ambiente centrou-se na realização de pequenas
palestras, destinadas ao 2º ciclo
e 7º ano, com diversos parceiros
que colaboraram nestas atividades de sensibilização ambiental,
destacando-se a importância
dada às alterações climáticas, à
biodiversidade do montado, às
energias renováveis e ao consumo sustentável de água.
Os alunos tiveram oportunidade de realizar uma visita ao
Observatório do Sobreiro e da
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cozida, cenoura e feijão verde. Sumo de laranja
natural, pão de cereais e fruta (maçã, pêro e uvas).

JANTAR: sopa de legumes, bife de perú no

forno com esparguete e água e fruta (melão
e melancia).
Constança Neves,
nº11,6ºD

4- CAMPANHA “GUERRA AO
AÇÚCAR”.
Esta campanha iniciou, no “Dia da Alimentação” e todos
os dias da semana os alunos, registam numa tabela se o
seu lanche da manhã excede, ou não a ingestão de 25gr.,
diários, de açúcar recomendada pela OMS. Esta campanha
ainda está a decorrer, no entanto, há a salientar o esforço,
empenho e comprometimento dos alunos por manter estilos de
vida saudáveis e uma alimentação saudável.
Profª Luísa Cotrim

PERGUNTAS E RESPOSTAS DO CLUBE DE ASTRONOMIA
Como se sabe a temperatura das estrelas? Vamos lá com um termómetro? Não!
Como se sabe de que é que as estrelas são
feitas? Vamos lá buscar uma amostra para
analisar no laboratório? Não!
E o que é que acontece se um meteorito cair
na zona onde vives? Como funciona o olho
humano? Porque é que o Sol ao nascer é vermelho e não é redondo?
Os alunos do clube de astronomia sabem as respostas a todas estas perguntas e muito mais. Eles
construíram um espetroscópio com o qual ficaram a perceber como se sabe a temperatura das
estrelas e de que são feitas; eles dissecaram um
olho de um mamífero e ficaram a perceber como

é o olho humano e porque é que ele é tão importante em Astronomia; fizeram a simulação em
computador da queda de um meteorito no bairro
onde vivem; simularam o efeito de Tyndall e de
Rayleigh para perceberem por que é que o Sol é
vermelho ao nascer e ao pôr. Fizeram uma simulação de controlo de um robot em Marte, utilizaram muitos telescópios, levaram telescópios para
casa, participaram nas Olimpíadas de Astronomia e
ficaram num lugar honroso a nível nacional e...
e muitas mais coisas.

+ Cidadania
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MUNICÍPIO DE CORUCHE DISTINGUIDO PELO TERCEIRO
CONSECUTIVO COMO AUTARQUIA + FAMILIARMENTE RESPONSÁVEL.
O Observatório das Autarquias Familiarmente Responsáveis distingue anualmente as
Autarquias que se enquadram que adotam
e dinamizam boas práticas quer enquanto
entidade empregadora, promovendo medidas facilitadoras da conciliação de vida familiar e laboral para os seus trabalhadores,
quer para os munícipes com a dinamização
de medidas facilitadoras da vida familiar, em
particular para as famílias com três ou mais
filhos por serem as que mais colaboram no
combate ao envelhecimento e desertificação, sendo fonte de riqueza, através da criação de emprego, do aumento do espírito de

iniciativa e da estabilidade social.
O Observatório de Autarquias Familiarmente
Responsáveis nasceu em 2008, com objetivos mais vastos e procurando criar sinergias
positivas para todos os municípios nacionais:
- Dar visibilidade às autarquias que se destaquem por práticas amigas das famílias;
- Potenciar a experiência obtida por uns municípios em benefício dos outros;
- Colocar ao dispor das autarquias uma equipa pluridisciplinar, constituída essencialmente por pessoas da área da sociologia, psicologia, assistência social e familiar e economia
que, com experiência nos âmbitos da família

Centro de reabilitação
e inclusão de Coruche

SUPER-HERÓIS
No dia 3 de Março, realizou-se
mais uma edição da Corrida
dos Super-Heróis. O ponto de
partida para esta aventura foi
na Avenida do Sorraia e contou
com a presença de uma centena
de heróis.

O

CRIC celebrou, este ano, 20 anos ao serviço da diferença e da inclusão.
Com a missão de constituir uma resposta de qualidade ao nível da
reabilitação e inclusão de pessoas em situação de deficiência
e outros grupos desfavorecidos e suas famílias, o CRIC dispõe de
duas respostas sociais: Centro de Atividades Ocupacionais ( com
35 clientes) e Residência Autónoma ( com 5 clientes).
No Centro de Atividades Ocupacionais, o CRIC promove ateliers de
Expressão Plástica, Expressão Musical, Teatro, Psicomotricidade, Fisioterapia, Natação Adaptada, Ginástica, Catequese, Culinária, Leitura e
Escrita, Grupo de Danças e Cantares Regionais, Atividades socialmente
úteis, Horta e Visitas de Estudo.
Trabalhamos, continuamente, para a valorização do empowerment e autodeterminação dos nossos clientes e, deste modo, para a melhoria da sua
qualidade de vida, abraçando o lema: “ Ao serviço da diferença enquanto valor”.
Visite-nos em https://cricoruche.wixsite.com ou na nossa página de Facebook: CRICoruche e acompanhe as nossas atividades!

Ações de educação
pública nas escolas

A

BÚZIOS - Associação de Nadadores Salvadores
de Coruche, desde o seu nascimento, em
1997, que dá muita atenção à área da sensibilização, entendendo que esta é uma das maiores
formas de prevenção de acidentes aquáticos, sabendo-se
que 85% dos afogamentos podem ser evitados com prevenção.
Nesta área desenvolve projetos de sensibilização escolar, demonstrações
de salvamento, formações a professores, auxiliares de acção educativa,
educadores de infância e estudantes de cursos superiores ligados ao ensino.
Relativamente a sensibilizações escolares, após algumas acções individuais
em escolas do 1º ciclo durante os anos de 1998, 1999 e 2000, que
resultaram em enormes êxitos, em 2001 cria pela primeira vez um projeto
integrado de sensibilização escolar, onde para além de sessões de sensibilização para alunos, também realiza cursos de suporte básico de vida,
segurança e prevenção no meio aquático para técnicos/professores de
natação e ações de formação de como acompanhar crianças a
atividades aquáticas. Desde 2001, todos os anos letivos realiza projetos desta natureza, tendo realizado sensibilização a mais de 2.500
alunos e 350 professores até ao momento.
No ano lectivo 2018-2019 encontra-se a realizar um destes projectos integrados de sensibilização aquática, abrangendo os 3º, 8º e
11º anos do concelho de Coruche.
Estes projectos estão disponíveis para execução em qualquer escola,
bastando para isso contactar a BÚZIOS através do 919638575 ou do
email buzios@buzios.org.pt.

e das autarquias possam contribuir positivamente para a avaliação de medidas nesta
área, quer previamente quer a posteriori.

Campo de férias
nadador salvador júnior

O

“Nadador_
Salvador
Júnior” é
um campo de férias
pedagógico na área da
Segurança Aquática com 14
anos, para jovens dos 11 aos 17
anos, incluindo atividades pedagógicas (Suporte Básico de Vida,
Salvamento Aquático), desportivas
(canoagem, natação, orientação,
voleibol, futebol, pólo aquático),
educativas (toxicodependência,
comportamentos de risco) e lúdicas

(passeios pedestres, jogos tradicionais).
O Nadador Salvador Júnior é um
projeto pioneiro em Portugal, onde
veio dar resposta a uma necessidade
local, para os jovens que não têm
muitas atividades para as pausas
letivas.
A Búzios - Associação de Nadadores
Salvadores de Coruche, sendo uma
pessoa coletiva de utilidade pública
encara este projeto como um serviço de educação pública, onde tenta
incutir boas práticas de vida e ativi-

dade desportiva aos
formandos, sempre com base
no “Salvamento Aquático”. Desta
forma poderemos ter num futuro
próximo pessoas mais educadas
relativamente à segurança aquática e recrutar futuros nadadores
salvadores, tanto na área profissional como desportiva.
Este ano o projeto irá decorrer de 24
de Junho a 05 de Julho estando as
inscrições disponíveis em www.buzios.org.pt a partir do início do mês
de junho.

+ Cidadania
Feira
Internacional
da Cortiça

ESCOLA EM FESTA || Coruche 2019 —

13

MATEMÁTICA
No âmbito da Planificação de Atividades das turmas 6ºD e 6ºE, na disciplina de Matemática
os alunos realizaram trabalhos individuais alusivos aos temas:
1-Matemática com Arte: Polígonos inscritos e circunscritos;

DESPORTO
ESCOLAR

“O olhar da Coruja”
Mª Eduarda Baltazar, 6ºE

DESCOBRIR O MUNDO EM CHAPÉUS

2- Visita de Estudo ao CCB “Arte Moderna”

A Escola Dr. Armando Lizardo apresentou, no passado
dia 7 de maio, uma exposição intitulada “Descobrir o
Mundo…. em chapéus”, no âmbito da disciplina de
Geografia.
Os trabalhos realizados pelos alunos do 7ºano
pretenderam demonstrar as particularidades e
especificidades de vários países, distribuídos pelos
vários continentes.,

Mais um ano se passou e mais uma vez, o nosso Agrupamento esteve representado
nas Olimpíadas da Física, da Química+ e da Astronomia em instituições do Ensino
Superior.
Foram momentos de partilha e de aprendizagem em que os nossos alunos do ensino
secundário se envolveram ativamente, tendo obtido algumas distinções. Porém, se o
que se ganha é importante, torna-se ainda muito mais a participação empenhada de
docentes e alunos nestes desafios que potenciam o conhecimento e a aprendizagem.

A originalidade e a criatividade, aliada ao saber
científico caracterizaram esta exposição e refletiu o
empenho e interesse demonstrados pelos nossos
alunos.
Docentes de Geografia

GEOG
CHAPÉUS
OLÍMPIADAS
FÍSICA E QUÍMICA

+ Cidadania

14 — ESCOLA EM FESTA || Coruche 2019

EB Coruche

EB1 Erra
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Um dia pela vida
Um dia pela Vida
Num primeiro momento, ainda incrédulos, o sentimento é
de estranheza, de
incompreensão, de ambiguidade, até. É como se a palavra cancro
arrancasse do
nosso universo a compreensão da realidade do seu significado
e significante,
agora em ríspida intimidade com quem a escuta. Depois, o
medo, o pânico, a
incerteza...
Num segundo momento, surgem, como se do céu caíssem,
de mãos dadas e
com os olhos postos num futuro promissor, embaixadoras
desta tão nobre
causa que(re)inventam a esperança, a força, a crença numa
cura, a alegria, a fé,
a confiança, a audácia...
JUNTOS SOMOS MAIS FORTES E SÓ PARAMOS QUANDO ENCONTRA
RMOS A
CURA!
Agrupamento de Escolas de Coruche - 11 de outubro 2018

“ Crianças felizes
fazem adultos felizes”

EBI/JI Couço



+ Cidadania
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EB1da Branca

EPC

À DESCOBERTA DE CORUCHE
Ao longo do ano letivo, os alunos
da E.B.1 do Biscainho, em conjunto
com a
comunidade educativa, famílias,
vizinhos e instituições, ficaram a
saber mais sobre os
costumes e tradições do concelh
o de Coruche. Com as recolha
s efetuadas
participamos no desfile de Carnava
l, pelas ruas de Coruche, onde
desfilaram vários
trajes, domingueiros e de trabalho
, muitos deles emprestados por
familiares que os
guardaram por muito tempo com
muita estima.

Foi com agrado que visitámos também
o Núcleo Rural de Coruche, onde
além
de podermos vivenciar o antigam
ente também metemos as “mãos
na massa” e
modelámos a nossa bolota!

EB1 Rebocho

NE Fajarda

NE Lamarosa














O passado da nossa Terra



É sempre bom conhecer.



Mas há muito para aprender!



Já sabemos tanta coisa…









Jardim Infância Biscainho

Educadora Teresa Dias

Os meninos do JI Biscainho realizaram diferentes atividades e projetos ao longo do ano dos quais destacamos:
Atelier passarinhos de Portugal, atividade conjunta com EB1 Biscainho, através da oferta da Junta freguesia
do Biscainho foi possível deslocar uma artesã ao JI que nos ensinou a pintar e a produzir músicas com os
Passarinhos de Barro.
Relativamente ao Projeto do Agrupamento…
O Sr. Manuel Marques visitou o JI, sendo este o único alfaiate do nosso país que ainda faz as casacas para
os cavaleiros.
Deu-nos orientações para realizarmos as casacas de cavaleiro com que nos apresentámos no Desfile de Carnaval em Coruche.
Visitamos na nossa freguesia o Centro Equestre António Ribeiro Telles.
Em Coruche, fomos ao núcleo rural/Museu Municipal Coruche.
Realizamos o Projeto” as profissões de antigamente e que ainda estamos a desenvolver.
Visitámos a Praça de Toiros de Coruche.
A Biblioteca Móvel também nos visitou.
No dia da Mãe oferecemos um lindo Presente (álbum de fotografias).
Todo o trabalho desenvolvido neste JI teve a participação das crianças, famílias, comunidade, Técnicos
especializados e Assistentes Operacionais, que em conjunto e com uma excelente articulação fomos
respondendo aos interesses e necessidade de cada criança, sendo o nosso JI um exemplo vivo de Escola
Inclusiva.
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Projeto Step1, o futuro nas tuas mãos

A

EPC desenvolveu ao longo
deste ano letivo um novo
projeto intitulado Step1 – “O
futuro nas tuas mãos!”. Direcionado
para as turmas de 12º ano, o projeto teve como principal objetivo
preparar os alunos que se encontram a frequentar o último ano dos
cursos profissionais para a entrada
no mercado de trabalho e/ou prosseguimento de estudos. Foram realizadas sessões de esclarecimento
sobre diferentes temas: técnicas de procura ativa de
emprego, empreendedorismo, networking,
prosseguimento de
estudos e a importância da aprendizagem
ao longo da vida.
Estas ações pretenderam incentivar aos
alunos finalistas dos cursos de Turismo, Manutenção Industrial com variante de
Eletromecânica e Gestão a realizar
escolhas sensatas e fundamentadas após a conclusão dos cursos.

Entre os profissionais convidados,
estiveram: o Dr. Osvaldo Ferreira,
Diretor dos Serviços Administrativos
e Financeiros do Supremo Tribunal
de Justiça, que partilhou a sua vasta experiência profissional na área,
respondendo às questões e dúvidas dos futuros Técnicos de Gestão
e transmitindo-lhes alguns saberes
necessários para a integração com
sucesso no mercado de trabalho; o
Dr. Heliodoro Martins, Diretor
dos Recursos Humanos da empresa
Amorim Florestal, que deu o
seu contributo
numa sessão
destinada aos
alunos do 12º
ano de Manutenção Industrial/Eletromecânica, sublinhando
os fatores que hoje
em dia mais influenciam a
empregabilidade; José Carlos Nunes, Carla Serra e Susana Pereira,

Lar
de São José

A terra, que é o nosso lar

Cuidar do meio ambiente é uma
tarefa de todos. Preservar o planeta não é algo difícil se adotarmos atitudes, gestos e comportamentos que façam a diferença.
As crianças do Lar de S. José estão a dar o seu contributo.
Todos juntos, com o nosso e o
vosso contributo vamos preservar o Planeta Azul!
A partir destes pressupostos, temos desenvolvido projetos com
os quais pretendemos:

Além da nossa casa,
habitamos noutro lugar,
é maior e deste lar
não nos podemos mudar.
Esta casa partilhamos
com gente, plantas, animais,
montanhas, desertos, selvas,
lagos, rios e também mares.
É a Terra que nos dá
alimento, ar, abrigo,
a água para beber
e roupa para nos vestirmos.
Por isso é dever de todos
Cuidar dela e protegê-la,
Porque não há um tesouro
Tão rico coma a Terra
Leonardo Antivero

• A MANIFESTAR
COMPORTAMENTOS
DE PREOCUPAÇÃO E
PROTEÇÃO DA NATUREZA

• RECONHECER O SER VIVO COM CARACTERÍSTICAS E
NECESSIDADES DE CRESCIMENTO, NUTRIÇÃO E ABRIGO

• APRECIAR
OS ESPACOS VERDES
E O CONTACTO COM
A NATUREZA

• RECONHECER
E PRATICAR ATITUDES E
COMPORTAMENTOS
DE RESPEITO E PROTEÇÃO
DOS ANIMAIS

• PROMOVER A
CURIOSIDADE E O
INTERESSE PELO MUNDO
QUE NOS RODEIA

• RECONHECER A
IMPORTÂNCIA DOS
CUIDADOS A TER COM
OS SERES VIVOS

representantes dos Institutos Politécnicos de Santarém, Portalegre e
Setúbal, respetivamente, conversaram com os alunos finalistas sobre
a importância do prosseguimento
de estudos, assim como Cristiana
Carvalho, antiga aluna da EPC que
frequenta atualmente a Licenciatura em Gestão de Empresas; a Dr.ª
Maria do Castelo, técnica do Centro
de Emprego de Salvaterra de Magos, conversou com os alunos finalistas acerca das oportunidades que
os futuros trabalhadores têm para
ingressar no mercado de trabalho,
entre elas os estágios profissionais.
desenvolvimento do projeto, da responsabilidade
da Agência Nacional para
a Qualificação e o Ensino Profissional (ANQEP), teve por base um
trabalho multidisciplinar, envolvendo professores e coordenadores
de curso, o serviço de Psicologia e
Orientação, os departamentos de
empregabilidade e comunicação, o
Centro Qualifica da EPC, empresas
parceiras e outras entidades.

O

Escola Profissional de Coruche - AULAS PRÁTICAS

N

a EPC as aulas têm uma componente prática
muito reforçada e procuram integrar, sempre
que possível, os recursos e o património da região, que tornam as aprendizagens mais significativas.
São exemplos de aulas práticas, ao longo deste ano: a
aula de Cozinha Típica de Espanha, desenvolvida pelos
alunos do 11º ano de Turismo, no âmbito da disciplina
de Comunicar em Espanhol, durante a qual confecionaram saborosos gaspachos e tortilhas; os típicos crepes franceses, confecionados pela turma do 10º ano
de Gestão, ou as aulas práticas de animação turística,
privilegiando a interação com grupos diversificados e o
treino de dinâmicas de grupo. No que se refere à integração dos recursos da região, destacamos: a visita realizada pelas turmas do 10º ano, no âmbito da disciplina
de Área de Integração, ao Núcleo Rural de Coruche,
onde os alunos contactaram com o património agrícola
e as tradições dos avós no Centro de Artes, Ofícios e
Saberes Tradicionais; a visita das turmas de Turismo à
aldeia do Escaroupim e Falcoaria Real, em Salvaterra de
Magos, durante a qual realizaram um passeio de barco
no Tejo, conheceram uma casa típica avieira e aprenderam mais sobre a atividade centenária dos falcoeiros;

o roteiro fotojornalístico “Descobrir Coruche”, realizado
pelas turmas do 8º ano Operador de Distribuição e do
9º ano Operador de Informática, inserido nas disciplinas de Português e Cidadania e Mundo Atual; a visita
da turma do 9º ano à fábrica Mundiarroz e ao Observatório do Sobreiro e da Cortiça, na disciplina de Cidadania e Mundo Atual, para conhecer melhor os principais
produtos agrícolas do concelho.

Exposição do átrio principal
da EB 2,3 Dr. Armando Lizardo

A

exposição do átrio principal da EB 2,3 Dr. Armando Lizardo, apresenta trabalhos
realizados ao longo do ano letivo,
pelos alunos do 5º ao 8º ano de
escolaridade, das escolas, EB 2,3
Dr. Armando Lizardo e Escola Secundária de Coruche, no âmbito
das atividades das disciplinas de
Educação Visual, Educação Tecnológica e do Clube das Artes.
“Descobrir Coruche” foi o tema
aglutinador proposto para o desenvolvimento das atividades,
tendo que os grupos disciplinares
de Educação Visual e de Educação
Tecnológica, recentrado as suas
atividades sob o tema “Um lugar
no concelho”, e que também foi
assumido pelo clube das artes.
As técnicas utilizadas são diversas
e resultaram das que se enten

deram adequadas para lecionar
os conteúdos programáticos das
disciplinas e no caso do clube das
artes, as que traduziram a vontade
dos participantes.
Dinamizado pelos docentes de
Educação Visual e de Educação
Tecnológica, do sétimo ano de
escolaridades, os alunos dessas
turmas pintaram as portas dos
cacifos, objetivando, entre outros,
tornar o espaço visualmente mais
agradável e promover a preservação do mobiliário.

Exposição "Descobrir Coruche"
construídos
mblemáticos de Coruche. Trabalhos
É uma mostra dos pontos de interesse/e
6ºC) no âmbito da
Armando Lizardo (5ºA, 5ºC, 6ºB e
pelos alunos da Escola EB 2/3 Dr.
.
e expostos nas Piscinas Municipais
disciplina de Educação Tecnológica
Coruche pela cedência do espaço para
de
Municipal
Câmara
à
especial
Um agradecimento
a exposição.

+ Cidadania
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FORMAÇÃO
EM CONTEXTO DE TRABALHO

RANKING`S
DESPORTIVOS

s cursos profissionais na EPC oferecem a oportunidade de realizar dois períodos de Formação
em Contexto de Trabalho, durante o 11º ano e no final do 12º ano. São duas oportunidades
de contacto direto com o mercado de trabalho, que potenciam as aprendizagens técnicas
desenvolvidas na escola. Muitas vezes, estes períodos “abrem portas” para o futuro profissional dos
nossos alunos, sendo frequentes os casos em que as empresas possibilitam a realização de estágios
profissionais, após a conclusão do 12º ano, e até a oportunidade do primeiro emprego.
A Formação em Contexto de Trabalho visa a aquisição de conhecimentos e/ou o desenvolvimento de
competências técnicas, relacionais e organizacionais relevantes para o perfil de desempenho à saída
do curso frequentado pelo aluno.

A Escola EB23 Dr. Armando Lizardo promoveu ao
longo do ano lectivo Os Ranking`s Desportivo, com
objetivo de proporcionar aos alunos momentos
diversificados e oportunidades de exercitação de
destrezas motoras, nos períodos de recreio e ou
atividades não letivas, evidenciando de forma
continuada ao longo do ano aquele que tem melhor
desempenho

O

Para a concretização desta importante etapa de aprendizagem dos nossos alunos, contamos com o
apoio das empresas parceiras, à escala regional e nacional, muitas das quais colaboram há vários anos
com a EPC. Contudo, todos anos existem empresas que estabelecem pela primeira vez o protocolo
de colaboração com a nossa escola e com as quais procuramos manter uma relação de continuidade,
procurando incentivar da melhor forma a empregabilidade e o sucesso pessoal dos nossos alunos.

RANKING'S DESPORTIVOS

OBJECTIVOS
1. Tornar o espaço
escola mais alegre e
participado.

Inês
Oliveira
6o Ano Turma F

2. Contribuir para

a diversificação
de interesses e
identificação das
aptidões físico
motor dos alunos.

SALTO À CORDA
A PÉS JUNTOS
– 70 saltos em 30
segundos

RANKING

'S DESPO

RTIVOS

3. Promover de

Ciclo de Conferências

forma participada
as relações
interpessoais
RANKING'S
DESPORTIVOS

“Relações em Construção”

A

Cáritas de Coruche - nas suas respostas sociais Intervenção Precoce e CAFAP, bem como,
a Câmara Municipal de Coruche, no serviço de
educação numa estreita parceria, realizaram nos dias
14 e 15 de Maio um ciclo de conferências intitulado
“Relações em Construção” que decorreu no auditório
do Observatório do Sobreiro e da Cortiça.
Este ciclo de conferências foi dividido em quatro conferências com os seguintes temas: “do berço à escola” escola; “a idade do berço” - desenvolvimento; “a idade
do armário” - adolescências e a “carpintaria de pais”
- parentalidade positiva. Contou com a participação de
nomes com uma inigualável experiência e sabedoria
nestas áreas, transformando o ciclo de conferências
num momento enriquecedor e muito proveitoso para
todos os participantes. João Costa, David Rodrigues,
Rita Silveira Machado, Joana Rombert, Maria do Carmo
Vale, Daniel Sampaio, Filomena Gaspar, Joana Sequeira,
Carlos Neto e Tomás de Mello Breyner, presentearam-nos com a sua sabedoria e conhecimento, e devolveram-nos as ferramentas necessárias para a intervenção
com famílias de crianças e jovens.
No primeiro dia contámos com a ilustre presença do
Secretário de Estado da Educação, João Costa, que
nos falou sobre a aplicação do Decreto Lei 54/2018,
referindo que escola inclusiva implica mais inclusão e
por isso mais democracia. A escola exigente é aquela

que abre a porta a todos os alunos, principalmente aos
que revelam maiores dificuldades. “A flexibilidade curricular é um princípio fundamental para a inclusão”. No
seguimento da reflexão sobre a escola inclusiva, David
Rodrigues, presidente e fundador da Pró-inclusão, num
discurso cativante e efusivo demonstra com exemplos
da sua prática que “a inclusão é o que se faz para que
da diferença não nasça a desigualdade”.
No segundo dia deste ciclo de conferências, o psiquiatra e terapeuta familiar Daniel Sampaio fez-nos reflectir
sobre a adolescência e como esta está diferente nos
dias de hoje, levando-nos numa visão sistémica a quatro
pontos essenciais: relação conjugal; estilo parental;
regulação emocional e a intervenção com adolescentes
problemáticos quando existe dificuldades na comunicação e no comportamento. No período da tarde, Carlos
Neto, professor da Faculdade de Motricidade Humana,
abordou a importância do brincar e da parentalidade
positiva, levando à reflexão de uma forma envolvente
e emotiva, expondo que brincar é uma escolha livre,
intrínseca da criança, por forma a explorar o meio, correndo riscos, aprendendo, imaginando e fantasiando.
Este momento de formação teve lotação esgotada a
140 participantes, que nos dois dias tiraram o maior
partido do ciclo de formação e que no final congratularam a organização pela excelente qualidade.

Inês Olive
ira e Ma
Saltos à co
rda a par tilde Lopes - 6o
F
com coleg
a - 17 Salto
s

RANKIN
DESPORTG'S
IVOS

TOQUES DE BOLA
36 Toques de bola em 30
segundos

Lara
Cardoso
5o Ano Turma

ING'S DESPORTIVOS

RANK

F

SALTO À
CORDA
A PÉ S JU
NT OS
– 54 saltos
em 30
segundos

RANKING'S DESPORTIVOS

DIAS
DRO
LEAN
oA

5

BAT IME NTO S
COM BOL A DE
BAS QUE TEB OL

– 78 batimentos
consecutivos com
duas bolas de
Basquetebol em 30
segundos

Mariana Santos - 6oF
Saltos à corda com duas colega
s - 40 Saltos

“A educação é um processo
de vida e só vivendo se realiza. Só vivendo, a criança
como o adolescente ou o adulto
previnem e preparam o futuro.
Educar é dar-se como modelo
a si e aos outros.”
João dos Santos

2

1

3
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Visita de estudo à Feira Internacional
do Turismo, Madrid e outras visitas
Os alunos e os professores da turma do 12º ano de Turismo visitaram as cidades de Madrid e
Toledo, entre os dias 25 e 27
de janeiro. A visita teve como
principal objetivo participar
na FITUR, a Feira Internacional do Turismo, um dos maiores eventos do setor do Turismo à escala mundial. O grupo
teve também oportunidade de
contactar com a oferta turística
e cultural de Madrid, ficando a conhecer, entre outros locais, o Palácio
Real, a Catedral de Almudena, o
Mercado de San Miguel, as Praças
Mayor e Puerta del Sol. Entre as
visitas realizadas, destacaram-se o

Museu do Prado, o Museu Nacional Centro de Arte
Reina Sofia, o Parque do Retiro e a famosa Gran
Via. No último dia, houve ainda tempo para almoçar
em Toledo, uma cidade fantástica classificada como
património mundial da humanidade pela UNESCO.
Foi, sem dúvida, uma experiência enriquecedora para
os nossos alunos em todos os aspetos e uma viagem
que não irão esquecer, com um excelente convívio
entre alunos, professores, e os monitores da ALA
VIAGENS, Francisca Rodrigues e Pedro Azevedo, que
acompanharam o grupo ao longo de toda a viagem.
Durante o ano, os alunos de todos os cursos realizaram outras visitas de estudo, enquanto experiência
motivadora e enriquecedora das aprendizagens, entre as quais destacamos: a visita da turma do 9º ano
Operador de Informática ao estádio do Sport Lisboa
e Benfica e ao Museu Cosme Damião, em Lisboa;
a ida ao teatro das turmas de 10º ano, que assistiram à peça Farsa de Inês Pereira e ainda visitaram o
MAAT, Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia, em
Lisboa; a visita das turmas de 11º ano ao Museu Nacional dos Coches e ao Palácio Nacional de Queluz;
a visita das turmas de 12º ano ao Palácio Nacional
de Mafra, com percurso guiado na basílica, palácio e
biblioteca e contacto com a encenação da obra “O
Ano da Morte de Ricardo Reis”, de José Saramago,
pela companhia de teatro Éter.

Agrupamento de
escolas de Coruche
no Palácio de Belém

No presente ano letivo, duas turmas do ensino
secundário, 12ºA e 12ºB, tiveram a oportunidade de
serem recebidas pelo professor Marcelo Rebelo de
Sousa no Palácio de Belém.
O 12ºA, cuja inscrição esteve a cargo da Professora Ana
Paula Vieira, foi selecionado no âmbito do Programa “Cientistas
no Palácio”, para uma sessão com o Cientista Dr. Arlindo Correia,
subordinada ao tema “Inteligência Artificial”, que decorreu no dia 22
de janeiro. A turma foi ainda acompanhada pela Professora Bibliotecária, Marta Ramalho.
O 12º B, cuja inscrição esteve a cargo da Professora Teresa Alves
Isidorinho, foi selecionado no âmbito do Programa “Escritores no Palácio”,
para uma sessão com a escritora Hélia Correia, a qual decorreu no dia 14
de maio. A turma foi ainda acompanhada pelo Professor Manuel Emídio e
pela Professora Bibliotecária, Marta Ramalho.
Antes da sessão no Palácio, ambas as turmas tiveram oportunidade de
fazer uma visita guiada ao Museu da Presidência, sendo depois conduzidas
ao interior do Palácio para assistir à Sessão. De salientar que, em ambas as
Sessões, os grupos foram recebidos e conduzidos pela escritora Isabel Alçada; os participantes tiveram ainda o prazer de contar com a presença do Professor Marcelo Rebelo de Sousa, o qual conversou com os alunos presentes.
Após cada uma das Sessões de apresentação e debate com o Cientista
/ Escritora, os participantes foram convidados a dirigir-se à varanda do Palácio
para degustar os típicos Pastéis de Belém e para a sessão fotográfica com
os oradores e organizadores.
Um especial agradecimento ao Município pela cedência do transporte!
Foi uma experiência única para os alunos do nosso Agrupamento!

Dia da Poesia Abril - Mês de Prevenção dos Maus Tratos na Infância

N

“Serei o que me deres … que seja amor”

o dia 21 de março, comemoramos o Dia Mundial
da Poesia e o Dia Mundial
da Árvore no Centro de Dia da
Fajarda (Associal Fajarda),com
a atividade “Poesia sem idade”.
Esta atividade envolveu a EB1
NE da Fajarda, a Turma do Curso
Profissional de Técnico de Apoio
Psicossocial da Escola Secundária
de Coruche e foi desenvolvida no
âmbito do Projeto “Bibliomóvel
“ - pareceria entre a Biblioteca Escolar do Agrupamento e a Biblioteca
Municipal Coruche.
Foram momentos
únicos de partilha!

ATLETISMO
+ LEZÍRIA

D

ecorreu no Cartaxo mais
um Encontro de Atletismo
do projeto Mais Lezíria
com a participação das crianças
das Escolas de Coruche, conseguindo alcançar 5 pódios.

A Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Coruche,
com o apoio da Câmara Municipal, promoveu, uma vez mais, um
conjunto de iniciativas no âmbito da
Campanha do Mês de Prevenção dos
Maus-Tratos na Infância.
“Abril, Mês de Prevenção dos Maus
Tratos na Infância”, é uma campanha
que tem como principais objetivos
promover os direitos das crianças,
relações de proximidade, de afeto e
uma parentalidade positiva entre pais
e filhos, sensibilizando a comunidade
em geral, para a importância da prevenção dos maus-tratos na infância e
juventude.
Decorreram ao longo do mês de abril,
um conjunto de atividades e de iniciativas alusivas à temática:
- laços azuis nas fachadas das Instituições locais que trabalham com crianças,

- Caminhada pela prevenção dos
Maus Tratos na Infância
- Distribuição de laços azuis para colocar ao peito como forma de sensibilização e divulgação da Campanha
- Distribuição de cartazes com a História do Laço Azul como forma de
consciencialização junto da população
local;
- Divulgação da Campanha junto das
Farmácias do concelho através da
distribuição de sacos de papel com
o logo da Campanha disponibilizado
pela CNPDPCJ – Comissão Nacional
de Promoção dos Direitos e Proteção
das Crianças e Jovens.
- História do Laço Azul.
- Laço Humano no Estádio Municipal
José Peseiro com as crianças do Centro escolar de Coruche, Lar de São
José, Ninho dos Corujinhas, Creches e
Jardins de Infância Municipais

Presidente da República no Programa “Escritores
no Palácio de Belém” com Hélia Correia

O

Presidente Marcelo Rebelo de Sousa esteve presente no terceiro encontro da terceira edição do
Programa “Escritores no Palácio de Belém”, onde usou da palavra e assistiu à conversa conduzida
pela escritora Hélia Correia com quatro turmas de alunos do ensino secundário.
Neste terceiro encontro estiveram presentes alunos do 12.º ano da Escola Secundária de Coruche, alunos
do 10.º e 11.º ano da Escola Secundária D. Manuel Candeias Gonçalves em Odemira, e alunos do 10.º ano
da Escola Secundária Diogo de Macedo em Vila Nova de Gaia.
A terceira edição do Programa “Escritores no Palácio de Belém”, que teve início no passado dia 30 de abril,
decorre até 21 de maio de 2019 e conta com os escritores: Francisco José Viegas, Gonçalo M. Tavares, Hélia
Correia, José Luís Peixoto, Rosário Pedreira e Teolinda Gersão.
O programa destina-se a proporcionar o encontro entre escritores de obras recomendadas pelo Plano Nacional de Leitura e alunos dos vários níveis de escolaridade.
O Presidente da República sublinha assim a importância das políticas de promoção da leitura, enquanto
contributo fundamental para o estabelecimento da igualdade de oportunidades no sistema educativo.
O Programa “Escritores no Palácio de Belém” conta com a colaboração da Associação Portuguesa de Escritores, da Associação Portuguesa de Editores e Livreiros, do Plano Nacional de Leitura, da Rede de Bibliotecas
Escolares e da Sociedade Portuguesa de Autores.
Fonte: Site da Presidência da República Portuguesa

+ Cidadania
“Conflitos Parentais - Como

o Sistema de Justiça deve Lidar
com os Conflitos Parentais”

ESCOLA EM FESTA || Coruche 2019 —

Associação de Pais e Encarregados
de Educação de Coruche

pelo Sr. Dr. Juiz Joaquim Manuel da Silva
Joaquim Manuel Silva, Juiz de Família
e Menores, esteve no passado dia 6
de setembro em Coruche, no Auditório do Museu Municipal no âmbito
de um Workshop promovido pela
CPCJ de Coruche “Conflitos Parentais
- Como o Sistema de Justiça deve Lidar com os Conflitos Parentais”
O Sr. Dr. Juiz Joaquim Manuel da Silva,
defende que a residência alternada de
filhos de pais separados é a melhor
opção para garantir o bem-estar da
criança, sobretudo quando os progenitores estão em guerra, porque isso
diminui o conflito. O magistrado fala
de direito, mas também de ciência e
psicologia, para defender este ponto
de vista e acredita que seu papel não
é apenas julgar, mas sobretudo informar
e conciliar, ajudando os pais que não estão juntos a conseguirem ser um casal
parental que restitua a família à criança.
Formou-se em Filosofia e Direito, foi professor no secundário, exerceu
advocacia e chegou à magistratura quase aos 40 anos. Hoje tem 56, é juiz
de família e menores desde os 44 e assume-se como defensor dos filhos
quando os pais estão em guerra. Muitas vezes consegue o milagre de pais
inimigos passarem a ter uma relação civilizada, talvez porque prefere conversar
com eles em vez de ler relatórios.

Campanha Estendal
dos Direitos

Atividades Lúdicas no Centro Escolar

Clube das Artes
Espaço criativo, local, onde os alunos se exprimem bidimensionalmente e tridimensionalmente, comunicando as
suas preferências e vivências.
Esta atividade poderá incentivá-los no caminho das artes
nas suas diversas vertentes, contribuindos para o despertar
da importância da cultura no desenvolvimento pessoal
e social.

Desfile de Carnaval Infantil
Sob o tema “Descobrir Coruche”, saiu à rua o Desfile de Carnaval Infantil
com cerca de 750 crianças que se deslocaram desde a Praça da Liberdade até
ao Parque do Sorraia, distribuindo sorrisos e boa disposição, mostranto tradição
e costumes da nossa terra. Para terminar esta manhã colorida todos puderam
desfrutar de uma sessão de circo dando asas à imaginação e boa disposição.

No dia 20 de novembro, no âmbito do 28.ºaniversário da Convenção sobre os Direitos da Criança, a Comissão Nacional de
Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças e Jovens promove a campanha Estendal dos Direitos, a qual será dinamizada em Coruche através da CPCJ, envolvendo todas as escolas
do Agrupamento de Coruche, Creches Municipais, Lar de São
José, Ninho dos Corujinhas, Cáritas Paroquial de Coruche, Casa
Nossa Sra. Do Castelo.

A Campanha Nacional “Estendal dos Direitos”
pretende envolver organizações e cidadãos/ãs, através da exposição de mensagens sobre os Direitos da Criança no espaço
público, procurando assim:
• Aumentar a consciência pública acerca da Convenção
sobre os Direitos da Criança
• Aumentar a consciência das crianças e jovens sobre
os seus direitos
• Facilitar a integração plena das crianças e jovens no
processo de desenvolvimento dos seus direitos.

Dia da Família

EB1 Coruche

Desfile de Carnaval
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Programa
XVI Edição Escola em Festa
12 a 14 junho 2019
12 junho (4.ª feira)
9h30 às 12h30
Water Fun – Jogos nas Piscinas
PÚBLICO ALVO 1.º ceb (3.º e 4.º ano)
LOCAL Piscinas Municipais de Coruche
ColorADD Social nas Escolas
• Ver e Sentir as Cores
• Rastreios ao Daltonismo
• Ação de Sensibilização sobre Daltonismo
PÚBLICO ALVO 1.º ceb (3.º e 4.º ano)
LOCAL Piscinas Municipais de Coruche

9h30 às 12h
Visita Pedagógica ao Monte do Areeiro
(passeio interpretativo privilegiando o contacto com a natureza)
PÚBLICO ALVO pré-escolar e 1.º ceb (1.º e 2.º anos)
(limitado às vagas existentes)
LOCAL Monte do Areeiro

13 junho (5.ª feira)
Encontro Anual de Docentes e Não Docentes Aposentados
10H – Receção no Auditório do Pavilhão Desportivo Municipal de Coruche
10H30 – Visita ao Núcleo Escolar da Branca
12H30 – Almoço Convívio
15H – Visita ao Núcleo Rural
PÚBLICO ALVO 2.º e 3.º ceb; Ensino Secundário e Profissional
LOCAL Escola Secundária de Coruche

17h

Lanche de Verão
PÚBLICO ALVO Docentes do Concelho
LOCAL Piscinas Municipais de Coruche

14 junho

(6.ª feira)

9h00

Jogos sem Carteiras
(programa próprio) Dinamizado pela EB2.3 Dr Armando Lizardo
PÚBLICO ALVO 2.º e 3.º ceb
LOCAL EB2.3 Dr. Armando Lizardo

Organização

