NEWSLETTER – novembro

A nossa plataforma Classroom UAARE 21-22

Contamos com a nossa plataforma Google Classroom UAARE 21-22 onde disponibilizamos
materiais para as várias disciplinas e publicamos notícias, não só sobre os nossos alunosatletas, como de outra ordem.

A SEAM
A SEAM prossegue o seu trabalho sendo que neste último mês tem concentrado o seu trabalho nos
apoios a nível de Inglês, 8º ano, no trabalho com o aluno-atleta Afonso Rebelo. A nível da FQ a maior
atenção tem sido prestada a nível do 11º ano, com as alunas do 11ºCT2, assim como com o Afonso
Rebelo. A Matemática tem trabalhado fundamentalmente ao nível do 11º ano, Beatriz Monteiro e
12º ano, Alexandra Persson.

Divulgação

Nesta semana divulgamos um artigo interessante sobre o tenista Roger Federer, que partilhamos aqui
convosco e que poderá suscitar os vossos comentários.
https://www.linkedin.com/pulse/from-brat-champion-roger-federers-story-mental-monica-jasuja/

Resultados desportivos e outras notícias dos nossos alunos-atletas:

Equitação - Afonso Rebelo, do 8ºB, com um 3º lugar no Pequeno Grande Prémio no fim de semana de 12 a 14
de novembro, no CEIA (Centro Equestre Internacional de Alfeizerão).

No Badminton, excelentes resultados!
https://aerbp.pt/uaare-campeonato-nacional-de-naoseniores/?fbclid=IwAR2dXmJxNdVk3sSD1CrKcLrxNW9wucDC5YWlxuOmbg3lELlXgR41tOfd

No Futebol Feminino, Marta Salvador, do 12ºSE2, integra a Seleção A do SLB.

Kempo – De partida para a Taça do Mundo na Hungria a nossa aluna-atleta, Ana Rita Gomes, do 2º TAE

Ginástica- Já em Baku, no Azerbaijão, está a nossa Francisca Coutinho, atleta de Ginástica, para participar nos
Campeonatos do Mundo.

Para badminton - O nosso ex-aluno, Diogo Daniel e a nossa atual aluna, Joana Canudo, participaram
ativamento no Dia Paralímpico Alcoitão 2021, onde se mostraram verdadeiros Cidadãos. Parabéns, temos
muito orgulho em vós!
https://www.facebook.com/paralimpicos.pt/videos/430125201908797

Hóquei em Patins - Também no Hóquei em Patins temos boas notícias. A nossa aluna-atleta, Carolina
Monteiro, do 11º CT2, a jogar no CACO, tem, em conjunto com a sua equipa, obtido excelentes resultados.
Vejam!

Carolina Monteiro

Divulgação da UAARE a nível internacional
No dia 23 de novembro, terça-feira, realizou-se, pelas 10:30h, na sala UAARE da ESRBP uma reunião
dinamizada pela Professora Acompanhante UAARE, Alexandra Sampaio. A sessão teve como objetivo
a divulgação do Projeto UAARE, a professores de escolas envolvidas no Projeto Erasmus KA2, “ART
FOR ALL” (Itália, Bulgária Bélgica e Portugal). Estiveram igualmente presentes na sessão a Professora

da SEAM, Maria Paula Jales, bem como as alunas Beatriz Monteiro e Joana Canudo do 11.º CT2, na
qualidade de alunas-atletas da UAARE, tendo relatado a sua experiência neste âmbito.
Pelas 11:30h, a psicóloga escolar Dina Nogueira fez uma apresentação do SPO (Serviço de Psicologia
e Orientação) aos professores acima mencionados, tendo-se referido aos objetivos e funções do
mesmo, realçando a relação desta valência com a educação inclusiva.
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