COLÉGIO
HORIZONTE
1

3ª sessão do
programa sobre
Adolescência.

15

2

Torneios inter-turmas
(Horizonte Porto); último
dia de aulas.

Primeira Confissão
das alunas do 2º ano.
12h00, Horizonte Gaia.

16

8

Visita de estudo do
3º CEB à Boulangerie
de Paris.

Recoleção de mães, professoras e
alumnae, às 10h30, Horizonte Gaia.
3ª sessão do programa Primeiras Letras.
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12 14
Recoleção para
pais, professores e
alumni, às 21h30,
no Cedros.

Dia do Pai.

Nota: As férias da Páscoa começam no dia 16 de março, sábado.
As aulas do 3º trimestre recomeçam no dia 02 de abril, terça-feira.
A Secretaria estará encerrada de 29 de março a 01 de abril.

Barragem da Régua e Parque Eólico (Serra das Meadas)

1 Barragem da Régua e Parque Eólico (Serra das Meadas)

3 O 1º ano festeja o Carnaval

1 Barragem da Régua e Parque Eólico
(Serra das Meadas)
As alunas do 3ºCEB visitaram, na Região Demarcada do Douro, a Barragem de Bagaúste
na Régua. Estiveram na sala de máquinas da
Central, com três monumentais turbinas, e
nas várias secções de componentes associados às turbinas e às galerias.
Após o almoço, serpentearam pela Serra das
Meadas acima em direção ao parque eólico.
O Engenheiro Paulo Pereira da EDP – renováveis apresentou as características das torres eólicas, do seu modo de funcionamento
e controlo. É um dos mais antigos do nosso
país pelo que a sua capacidade produtiva não
é muito elevada; se o vento fosse constante,
seria possível abastecer um aglomerado com
cerda de 18 mil pessoas.

2 A junior Achievement
Não se nasce empreendedor. Aprende-se.
O empreendedorismo é uma atitude de vida
que precisa de ser construída e desenvolvida.

2 A junior Achievement

4 O 5º ano festeja o Carnaval

A Junior Achievement Portugal é uma associação sem fins lucrativos, empenhada
em levar às escolas programas que desenvolvem nas crianças e jovens o gosto pelo
empreendedorismo.
Durante o mês de fevereiro, as alunas do
1º e 2º anos frequentaram as sessões dos
programas “A família” e “A comunidade”,
respetivamente, constituídos por uma série
de cinco atividades. Assim, desta forma, as
alunas ficaram a perceber como funciona
uma família e como todos trabalham para
fazer do local onde vivem um lugar melhor.
Descobriram como as pessoas e os negócios
operam dentro de uma comunidade.

34 Carnaval
O Carnaval no colégio foi vivido com muita
animação e rigor. As alunas e as mães empenharam-se em recriar personagens e situações. O 1º ciclo e 5ª ano foram até ao Porto
disputar um animado concurso de máscaras,
organizado pelas alunas do 8º ano. No âmbito

do Carnaval, o Departamento de Expressões
organizou uma exposição de máscaras, confecionadas pelas alunas. Os vários materiais
e técnicas utilizados permitiram um fantástico efeito visual.
Sessão sobre Gestão dos Afetos
As alunas dos 8º e 9º anos tiveram uma sessão dada pela Dr.ª Teresa Tomé Ribeiro, no
dia 22 se janeiro, sobre gestão das emoções
e dos afetos e construção dos sentimentos.
A importância de tomar decisões sabendo
usar a razão e o coração, fazer bom uso da
liberdade, saber resistir à pressão do meio,
construir sentimentos, aprender a usar as
coisas e a amar as pessoas e não a amar
as coisas e a usar as pessoas, foram temas
focados nesta sessão.
O balanço foi muito positivo ficando a vontade de aprender mais numa nova sessão.

IV Congresso Internacional
de Educação Diferenciada
A EASSE – European Association of Single-Sex
Education é uma organização internacional que
procura defender os direitos das famílias e das
escolas que escolheram ou pretendem escolher
a educação diferenciada como modelo de
organização escolar.
Realiza o seu IV Congresso Internacional de
Educação Diferenciada em Lisboa, nos dias 19 e
20 de Abril de 2013, e pretende ser um fórum em
que novas ideias e propostas se afirmem como
um contributo sério para a excelência educativa,
onde especialistas procedentes de diversos países
apresentarão exemplos de boas práticas que muito
têm contribuído para um efetivo sucesso escolar.
Sendo ela, uma das formas de organização da
escola que possibilita desenvolver em sala de aula
a educação personalizada, tem-se vindo a revelar
como um modelo de vanguarda capaz de uma
melhoria substancial dos resultados académicos.

SESSÕES E ORADORES
JOSEP MARIA BARNILS, Presidente da EASSE
MARGARIDA GARCIA DOS SANTOS, Presidente da EASSE Portugal
LAURINDA ALVES, Jornalista e Escritora
ALFONSO DE SALAS, Director da Divisão Intergovernamental para
os Direitos Humanos do Conselho da Europa
JAUME CAMPS, Professor e Investigador na Universidade
Internacional da Catalunha
COMUNICAÇÕES
sobre experiências na Educação Diferenciada
MESA REDONDA E DEBATE
com os Presidentes ou Directores Executivos de:
IBSC International Boys’ Schools Coalition
NCGS National Coalition of Girls’ Schools
GSA Girls ´Schools Association
NASSPE National Association for Single-Sex Public Education (USA)
ABIGAIL JAMES, Professora, Escritora, Perita em Educação
Preços especial para Pais e Professores
Saiba mais e inscreva-se em www.easseportugal.org

