
Vamos publicar
aquilo que vai
acontecendo no
nosso
agrupamento.

Em dia de
aniversário do
nosso
agrupamento
nasce mais uma
publicação: a 
 newsletter J5!
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O início do ano letivo: receção do 5º ano
Foi desta maneira divertida e colorida que se iniciou mais um ano letivo. 
Os novos alunos tiveram direito a uma receção colorida e muito positiva. Todos os
balões tinham uma palavra motivadora!

O que foi acontecendo no 1º semestre...

Assim começa uma
nova aventura!



Obrigada, D. Joaquina!

No fim de outubro, a Escola D. João V despediu-se da D. Joaquina,
que se reformou ao fim de 41 anos de serviço na portaria da
Escola.
Foi com muita emoção e aplausos que a comunidade educativa
agradeceu o serviço prestado por esta funcionária conhecida de
todos os que passaram pela escola.

PARA MAIS INFORMAÇÕES: http://www.aedjv.pt/

NOTÍCIAS 

a recolha de tampas

ainda continua... 

O Papa-Tampas 
O“Papa-Tampas” foi o projeto que uniu a Força Aérea ao Agrupamento D. João V com
muito sucesso!
Os nossos alunos  recolheram 213 Kg  de tampas de plástico, que se destinaram a apoiar
duas crianças com paralisia cerebral.
O Papa-Tampas ainda continua na escola a receber as tampas. Vamos continuar com a
recolha.

Parabéns aos alunos pela participação!
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Algumas atividades

Dia da Hispanidade
O Pão-por-Deus 
Halloween
Dia Mundial da Poupança
Dia Internacional da Convenção dos
Direitos da Criança
Natal...

https://www.facebook.com/Agrupamento-Escolas-D-Jo%C3%A3o-V-289604517853915/?__cft__[0]=AZW77yGLezFjl67Ahft0i_wWtUMeCctsdELJ8XyKR60Z1mV6VH9Qu5cwm7jej6WsXqe-pp3n3idO4ig24SdXJxqH-_d4g8l73wycOmeo2K8_xno6VJCH08FOgdx5IHswF7oqtDIHMTvyj11FmLRCHDFgvcJmJGjJxhLRpseaWrqn6A&__tn__=kK-y-R


NOTÍCIAS... 

A situação pandémica que temos vivido,
tem dificultado a concretização das
atividades programadas. Após diversos
adiamentos alheios à escola, os alunos
do 9º ano (regular e CEF) assistiram, no
dia 10 de fevereiro, no Auditório da
Escola, à representação da peça Auto da
Barca do Inferno, de Gil Vicente, pela
Companhia Teatro do Bairro.

O TEATRO VEIO À ESCOLA

Palestra sobre a
ansiedade
As técnicas do Espaço+ realizaram uma série
de palestras para os alunos  sobre a
ansiedade. 
Para além de esclarecerem o conceito,
foram ainda partilhadas algumas técnicas
com o objetivo de se controlar episódios de
ansiedade.

Valentine’s 
Para celebrar o dia de S. Valentim
(Valentine’s), os alunos do ensino
básico escreveram palavras ou
frases em Inglês alusivas à amizade.
Os trabalhos foram afixados nas
diversas salas de aula.


