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Biblioteca Escolar “Ana Fortuna”

UM ANO DE BE, COM BE E PARA A BE
Parece-nos que foi há uns dias atrás que iniciámos o ano letivo com a nossa D. BE a dar
as boas vindas na BE Ana Fortuna e comemorando o Mês Internacional das Bibliotecas Escolares e tudo chegou já ao fim!
Foi um ano de muito trabalho no qual tentámos desdobrar-nos entre as oito bibliotecas
que compõem o nosso agrupamento dando um bocadinho de nós a cada uma delas.
Para isso ser possível, contámos com a colaboração das coordenadoras de estabelecimento, das educadoras/professores titulares de turma/professoras de Educação Especial,
dos coordenadores de departamento, professores das várias disciplinas, das técnicas TEIP
e das Assistentes Operacionais.
O nosso Diretor assim como os seus adjuntos estiveram sempre disponíveis para nos ouvir e apoiar na execução das diversas iniciativas, até quando propúnhamos ir ler para a
praia “- Na praia? Leituras? Vamos a isso”.
A Associação de Pais foi nossa parceira em várias ocasiões e é nossa ambição termos os
pais cada vez mais presentes nas nossas bibliotecas.
A equipa da BE manteve sempre uma atitude muito participativa e a todos o nosso especial agradecimento.
Mas tudo o que fizemos só foi possível porque tivemos connosco alunos que com o brilho
dos seus olhos tornaram ricos os nossos dias e que, muitas vezes, no final das atividades,
questionavam e afirmavam “- Já terminou? Queremos mais…”.
Por agora ficamos por aqui. Boas férias a todos e no próximo ano esperamos poder dar
mais e melhor.
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Agir De Novo…

Prémios ADN ano letivo 2016/17

O carapau rasgou os mares e deu asas!
Na espuma dos últimos dias da grande corrida do carapau, deram à costa marés de prémios para as cinco turmas do pódio,
nomeadamente: 7º E (5º lugar), 8ºE (4º lugar), 6ºH (3º lugar),
7ºA (2º lugar) e 8ºA (1º lugar). No dia 14 de junho, o 8ºA foi ao
cinema para participar na aventura do carapau-mor dos mares,
o inolvidável Pirata das Caraíbas. Seguiu-se a distribuição de sacos brinde, oferecidos pela
Junta de Freguesia de S. Sebastião, a todos os alunos das turmas classificadas nos 5º, 4º e
3º lugares. O vendaval de prémios só sossegou nas nuvens, no dia 25 de junho. Os ventos
sopraram a favor na Base Aérea do Montijo e os alunos do 7ºA, acompanhados de bravos
professores, assistentes operacionais e alunos da turma B do 12º ano, subiram aos céus
para mais um batismo de voo. A todos os nossos Parabéns pela excelente faina!

A Equipa ADN
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Programa Erasmus+
O projeto da nossa escola no jornal Setubalense!
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Projeto de Educação Para a Saúde
Formação: Afetos e Educação para a Sexualidade
No âmbito do projeto PES, no dia 4 de julho, realizou-se com muito sucesso, e com a dinamização da enfermeira da Saúde Escolar, um encontro formativo que contou com 36 docentes, divididos em duas sessões. Nestas, deram-se a conhecer várias estratégias /
atividades de promoção da educação para os afetos e educação sexual na escola, fez-se
partilha de conhecimentos e experiências e forneceram-se materiais de apoio às dinâmicas
demonstradas. Divulgou-se também o novo Referencial da Educação para a Saúde, documento orientador das áreas e objetivos a desenvolver na escola, pela Saúde Escolar e pelos docentes.
As sessões decorreram de forma construtiva e animada, contribuindo de forma muito positiva para a formação dos docentes nestas áreas, aguardando-se muitas replicações das
atividades aqui demostradas e de outras fornecidas, com os alunos.

A coordenadora do PES
Rita Damas

