DIVULGAÇÃO
PREIA-MAR.
REVISTA DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE
ESTARREJA
2017-2018

A próxima edição da revista ganhará vida
com a colaboração da comunidade escolar do AEE.
Participem!
1. Objetivos

Esta publicação escolar visa:
Promover a reflexão sobre temas relacionados com o ensino, a educação e as diversas áreas disciplinares/
científicas;
Divulgar trabalhos de toda a comunidade escolar, bem como de agentes da comunidade envolvente, em
diversas áreas do conhecimento/ cultura (línguas, ciências, tecnologias, literatura, artes, história, filosofia, …) e da
cidadania;
Motivar para a prática de escrita (segundo modelos diversificados);
Promover a aquisição de hábitos de leitura, ao nível da população escolar e da comunidade em geral;
Contribuir para a consolidação de hábitos de leitura;
Recuperar, consolidar e projetar a memória das instituições escolares que enformam o Agrupamento de
Escolas de Estarreja;
Reforçar o diálogo entre a escola e a comunidade envolvente;
Partilhar as reflexões e os conhecimentos gerados em ambiente escolar.
2. Secções/ temáticas

Ensino, pedagogia, didática
Línguas, literatura, filosofia, ciências, tecnologias, artes, ambiente, …
Artigos informativos ou artigos de opinião sobre temas diversos
Expressão criativa (escrita – narrativa, poesia, teatro -, desenho, fotografia, pintura…)
Memórias das Escolas
Serviços de Psicologia e Orientação
Educação Especial
Projetos (desenvolvidos pela Escola e ou com a Escola)
História local/regional (instituições, figuras de destaque, tradições…), relacionada com educação e cultura
Breve noticiário de atividades diversas
3. Procedimentos e critérios
Prazo para entrega de colaborações: 31 de maio de 2018 (edição do biénio 20162017 e 2017-2018)
Envio de colaborações escritas/textos:
- formato obrigatório em documento Word;
- Arial, corpo 11, espaçamento 1,5 entre linhas;
- sem marcação de parágrafo à esquerda;
- sem imagens integradas;
- menção obrigatória da autoria (nome, turma/ano, função/cargo, …);
(se um texto já tiver sido publicado em outros suportes (jornal, revista, blogue,…), essa
indicação deverá estar expressamente indicada no documento a enviar.)

Envio de imagens:
- exclusivamente em formato .jpeg, .tiff ou .png com resolução mínima de 200 dpi;
- menção obrigatória do nome do autor, no ficheiro de imagem.
A seleção de textos/artigos e de imagens/fotografias, bem como a sua distribuição pelas
secções, é da responsabilidade da equipa editorial.
Havendo trabalhos que excedam o limite de páginas da revista ou das secções em que
se inserem, a sua publicação transitará para o número seguinte, ponderando a pertinência e
atualidade do assunto.
As fotografias, os desenhos ou as gravuras originais poderão ser reduzidas, ampliadas
ou fragmentadas, de forma a integrar-se nos textos que pretendem ilustrar, em consonância com
a conceção gráfica global da revista definida pelo professor responsável.

Contactos
- professoras Rosa Domingues, Rosa Mendonça e Teresa Bagão, na Escola Secundária
de Estarreja
- professora Silvina Almeida, na E.B. 2,3 Prof. Dr. Egas Moniz, em Avanca
- professor Emídio Ferro, na E.B. 2,3 Padre Donaciano de Abreu Freire
- professora Catarina Rodrigues, coordenadora do 1.º Ciclo do Agrupamento

Presentemente, apenas se encontra à venda o número 5, na ESE e na biblioteca municipal.

