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Blogue Expressão

OBTER MAIS INFORMAÇÕES
Agrupamento de Escolas Afonso de Albuquerque (Guarda)

PRINCIPAL

CONCURSOS/REGULAMENTOS

ENTENDI

LEITURA E ESTUDO

CLIMA@EDUMEDIA Projeto tem hoje sessão de encerramento
quintafeira, 27 de abril de 2017 09:48:00

CONSULTAS

Não tem comentários

Pesquisar

DESTAQUE

PERFIL DOS ALUNOS  9
Algumas conclusões sobre o
PERFIL, algumas preocupações
dos professores

Tem hoje lugar na Fac. Ciências da Universidade do Porto pelas
14h30 a sessão de encerramento do projeto Clima@Edumedia a que o
Clube EXPRESSÃO aderiu há cerca de dois anos. Durante estes dois anos
o projeto deu formação a professores e alunos sobre as Alterações
Climáticas e sobre a sua divulgação nos media; levou o clube
EXPRESSÃO a uma candidatura ao concurso Alterações Climáticas
(infelizmente sem resultados); encorajou os media escolares a fazerem
informação sobre este tema tão atual. Ao projeto aderiram algumas
dezenas de escolas em todo o país.

ARTIGOS MAIS POPULARES
ÊXITO NO EQUAMAT ESAAG em
9º, os melhores alunos em 3º
Os alunos Miguel Oliveira e
Manuel Martins, do 8ºA, fizeram um
tempocanhão para chegar ao nível
20 do passatempo EQUAMAT q...

Hoje, dia 27 de abril, na sessão de encerramento, serão apresentados
os resultados do projeto e as escolas vencedoras do concurso (Santa
Maria da Feira, Lourinhã e Vendas Novas) apresentarão as medidas
implementadas. Será ainda lançado um novo produto do projeto, que
resulta da conjugação dos vários materiais produzidos, a plataforma de
recursos educativos Clima@Edumedia. Mais informações sobre o
Clima@Edumedia no respetivo site.

SEXTAFEIRA Escolas do
Agrupamento estão encerradas
Na próxima sextafeira, dia 12 de
maio, devido à tolerância de ponto
concedida pelo Governo, as escolas
do Agrupamento estarão encer...

+1 Recommend this on Google

Mensagem mais recente

0 comentários :
Enviar um comentário
Os comentários anónimos serão rejeitados.
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Mensagem antiga

PRESIDENTE DA AE
DISTINGUIDO António Pereira
eleito Tesoureiro da FNAEBS
O Presidente da Associação de
Estudantes do Agrupamento de
Escolas Afonso de Albuquerque,
António Pereira, foi eleito Tesoureiro da Comi...

GALERIA AEAAG

ARQUIVO

