
Regras de segurança COVID? SEMPRE! 
As regras de higienização são cumpridas com rigor nas escolas 
do AE Maximinos: nos intervalos das aulas os assistentes 
operacionais limpam os corrimãos, escadas, maçanetas das 
portas, chão, mesas e cadeiras das salas em que há mudança 
de turma. Os tabletes são sempre desinfetados. Nada escapa! 

Os alunos estão afastados nas salas de aula e, nos intervalos, também devem 
manter a distância de 1,5m a 2m dos seus colegas. Antes de comer, e de 
entrar nas salas, a regra é lavar as mãos com água e sabão ou desinfetar com 
álcool gel. SEMPRE! Conhece os principais sintomas da doença? 
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Aprender? Sempre! 
Em tempo de pandemia… aprender e evitar a COVID-19
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Cuide de si e dos 
outros, usando 

máscara… 
e lavando as mãos  

Como se dá o 
contágio? 

Por gotículas de 
saliva que as 

pessoas infetadas 
espalham em sua 

volta. 

Tem sintomas? 
Vive em Braga?

220411194 

SNS - 808242424           

Foto:retirada de cartaz DGS

TOSSE, FALTA DE AR  
E FEBRE 

… igual ou  

superior a 38ºC

1
CANSAÇO E DORES 

NO CORPO 
… de cabeça, costas, 

músculos, etc.

2
PERDA DE OLFATO E 

PALADAR 
Não sentir cheiro nem 
sabor dos alimentos
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QUERO APRENDER! 
As aulas têm sido na escola, num 
momento em que muitos adultos 
t raba lham em casa at ravés do 
computador e da internet. Por que 
motivo? 

Os alunos que querem aprender, são curiosos, 
colocam questões e gostam de debater assuntos, 
aprendem em aulas presenciais ou em aulas 
síncronas. Mas aprendem melhor na escola. 

Os alunos que não fizeram aprendizagens 
anteriores em algumas disciplinas, ou que não 
se esforçam, ficariam cada vez mais distantes 
dos seus colegas, em termos de conhecimentos, 
se as aulas fossem todas em casa, através da 
classroom. A escola prepara-os para que, no 
futuro, possam tirar um curso, trabalhar e ter 
qualidade de vida. 

Há boas práticas que não 
podem ser esquecidas.  

São várias as turmas que nos surpreendem com 
o resultado de dinâmicas de aula que 
conduziram a aprendizagens que ficarão para 
sempre: sobre matérias de disciplinas, que são 

úteis para a vida diária, e aprendizagens que se 
fazem ao nível social, através de trabalhos em 
que a partilha de informação e a descoberta nos 
mostram que aprendemos mais quando estamos 
juntos do que quando cada um está em sua casa, 
isolado dos outros. 

Aprendizagens académicas: 
saber e saber fazer relativo a 
cada disciplina ou articular 
saberes de várias disciplinas. 

Aprendizagens sociais: ser 
r e s p o n s áv e l , r e s i l i e n t e , 
t o l e r a n t e , s o l i d á r i o ( a ) , 
a s s e r t i v o ( a ) , c o l a b o r a r, 
partilhar, respeitar, etc..
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CE DA NAIA 
A turma 15, do 4º ano, do CE da Naia, selecionou o tema que, nos 
últimos tempos, tem dominado o mundo: a doença COVID-19, 
provocada pelo Vírus SARS-CoV-2. 

Como é prática no 1º ciclo, trabalhou-se a Cidadania e 
Desenvolvimento numa dimensão transversal, mobilizando 
contributos das diferentes áreas do currículo (TIC, Português, Estudo 
do Meio, Expressões, Matemática e OC), cruzando, assim, conteúdos 
e conhecimentos com o tema “Saúde". Deste projeto resultaram 
trabalhos diversos, como jogos de tabuleiro, cartazes, crucigramas, 
sopa de letras, construções 3D, desenhos, etc. 
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EB1 E JI DE ESTRADA 
As turmas 7 e 9, do 3º e 4º anos, iniciaram o projeto Hypatiamat, 
direcionado para a disciplina de matemática, visando o 
desenvolvimento de conteúdos programáticos do currículo, com o 
firme propósito de melhorar as aprendizagens e a performance 
escolar dos alunos.  

Esta plataforma possui um leque alargado de aplicações, videos e 
documentos de orientação metodológica direcionada principalmente 
para os alunos mas, também, para professores e encarregados de 
educação. 

CE DE GONDIZALVES 
Aproveitando o interesse das crianças pelo arco-íris, foram criadas 
situações de aprendizagem ativa, através da construção de teias de 
saberes prévios sobre atitudes e valores, que as levaram a expressar 
os seus pensamentos, ideias e descobertas, pela via da comunicação 
oral ou outras formas de comunicação. No final, em conjunto, 
construíram um grande arco-íris, no qual cada turma escreveu, numa 
nuvem, uma palavra selecionada entre várias que as crianças 
valorizaram.  
Este grande arco-íris foi colocado no exterior da escola com a ajuda 
da Associação de Pais.

EB1 DA GANDRA 
No S. Martinho, no âmbito do projeto do 4º ano "Lendas e estórias da 
História e Identidade do meu País", a turma 12 da EB1 da Gandra 
organizou um concurso interno cujo objetivo era transformar a 
castanha no seu personagem favorito. Mais tarde, o júri, constituído 
por alunos do primeiro ano, selecionou os vencedores. Sempre à 
distância, observando os desenhos através dos vidros das janelas da 
sala. 

Desta forma, conseguiu-se desenvolver uma atividade conjunta entre 
"padrinhos e afilhados", salvaguardando o devido distanciamento 
social.  

CE DE MAXIMINOS 
As crianças das salas 1 e 2 (JI) participaram numa atividade de regras 
básicas de educação rodoviária, que teve em vista a identificação do 
sentido direito e esquerda, a promoção da ajuda entre pares e a 
capacidade de esperar a sua vez. 

As crianças participaram com empenho e entusiasmo nesta atividade 
de educação cidadã. Desenvolveram várias competências nas três 
áreas de conteúdo tendo, no entanto, como objetivo principal o 
desenvolvimento nas Áreas de Conhecimento do Mundo e Formação 
Pessoas e Social.
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EB 2/3 FREI CAETANO BRANDÃO E ESCOLA SECUNDÁRIA 
No dia 10 de dezembro comemorou-se o Dia Internacional dos 
Direitos Humanos. 16 turmas, da escola EB 2/3 e da Escola Secundária,  
participaram na Exposição Colectiva sobre Direitos Humanos, que teve 
lugar na EB 2/3. Aí divulgaram os trabalhos que resultaram de projetos 
centrados neste domínio de formação cidadã, realizados na disciplina 
de Cidadania e Desenvolvimento. Parabéns aos(às) alunos(as) do 5º2, 
6º1, 6º2, 6º4, 6º6, 7º1 ao 7º6, 9º1, 9º2, 9º3, 9º 4 e 9º7. Os trabalhos 
evidenciam processos de reflexão que permitiram, com certeza, a 
responsabilização enquanto cidadãos(ãs). A intervenção na escola 
marcou positivamente quem participou nestas dinâmicas. 

ESCOLA SECUNDÁRIA E EB 2/3 FREI CAETANO BRANDÃO 
A Biblioteca Escolar (BE) e o DC de Matemática e Ciências 
Experimentais desafiaram os alunos a participar na Semana da Cultura 
Científica, que decorreu entre 23 e 27 de novembro. A pesquisa 
promovida em Físico-Química, Ciências Naturais, Física e Química A e 
Clube Espaço BG, com a colaboração de Português e TIC, conduziu a 
cartazes realizados por alunos de 8º, 9º, 11º e 12º anos, divulgados em 
exposição virtual, na página. web da BE. 

Destacaram-se cientistas portugueses de importância internacional 
atual, como Elvira Fortunato, Nuno Peres, Nuno Santos, Nuno 
Figueiredo, Rui Reis, Luís Arnault, e outros, do passado, como Pedro 
Nunes, Augusto Nobre, Egas Moniz, Branca Edmée e Rómulo de 
Carvalho (António Gedeão). A atividade proporcionou aos alunos momentos de aprendizagem 
curricular/cívica e desenvolvimento de competências digitais.

LABORATÓRIOS DE APRENDIZAGEM (1º CICLO) 
Os Laboratórios de Aprendizagem destinam-se a alunos do 1º ciclo que 
revelam dificuldades na aprendizagem da leitura, escrita e raciocínio 
matemático. Com esta medida do Plano Plurianual de Melhoria (PPM) 
pretende-se atuar a tempo, de modo a que façam as aprendizagens 
esperadas no ano que frequentam e se preparem para novas 
aprendizagens no futuro. Para que tenham sucesso no 1º ciclo e nos 
níveis de ensino seguintes. 
Têm sido utilizadas estratégias e materiais diferentes, de forma a que os 
alunos aprendam de forma lúdica e divertida, usem os conhecimentos 
em situações do dia-a-dia e ganhem gosto pela aprendizagem.  

OFICINAS DE APRENDIZAGEM (2º CICLO) 
As Oficinas de Aprendizagem destinam-se a alunos do 5º ao 8º ano, e 
têm em vista melhorar a competência da leitura, escrita, comunicação e 
raciocínio matemático. Nas disciplinas de Português, Inglês e 
Matemática, os alunos têm a oportunidade de fazer aprendizagens em 
pequeno grupo, com recurso a estratégias e material adequado às 
suas necessidades específicas. 
Garantir aprendizagens de carácter sequencial, que facilitem o sucesso 
nestas e noutras disciplinas, é o grande objetivo desta medida do PPM.


