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Desmatação da zona envolvente do Complexo Andaluz
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ESAS na Rede dos 50 anos da Política Agrícola Comum
Escola Superior de Rio Maior – Novo Curso
Bullying - Estratégias de Prevenção e Intervenção

Desmatação da zona envolvente do Complexo Andaluz.
No âmbito da campanha nacional de sensibilização
para prevenção dos incêndios florestais, e em cumprimento do Decreto-Lei nº 124/2006, de 28 de junho
(que estabelece as medidas e ações a desenvolver
no âmbito do sistema nacional de defesa da floresta
contra incêndios) republicado pelo Decreto-Lei nº
17/2008, de 14 de janeiro, foi adjudicada à empresa
Benirelva – Construção e Manutenção de Espaços
Verdes, Lda, a realização dos trabalhos de limpeza e
desmatação na zonas envolventes da residência de estudantes, áreas circundantes aos serviços centrais e
unidades orgânicas a funcionar no Complexo Andaluz.

Atividades de Tempos Livres para Crianças na ESAS
Estão abertas as inscrições para o Programa “Férias na ESAS” a crianças com idades compreendidas entre os
7 e os 12 anos, que irão decorrer de 2 a 27 de Julho, na Escola Superior Agrária de Santarém.
Para mais informações contacte: mafalda.ferreira@esa.ipsantarem.pt

ESAS na Rede dos 50 anos da Política Agrícola
Comum.
A Escola Superior Agrária passou a integrar a Rede 50 anos
da Política Agrícola Comum (PAC). Assim feita e aceite
a candidatura, poderá através do endereço eletrónico
http://ec.europa.eu/agriculture/50-years-of-cap/events-inyour country/index_pt.htm, que estabelece a ligação à página da ESAS, poderá encontrar as atividades previstas.
A primeira atividade a ser desenvolvida pelo Centro de documentação será uma mostra bibliográfica intitulada “ Páginas
da Agricultura portuguesa: anos 60-80”, integrada no projeto “Revisão dos 50 anos da PAC e implicações na agricultura
portuguesa.
A partir do mês de Setembro estão previstas outras
atividade as quais serão divulgadas oportunamente.

Escola Superior de Rio Maior – Novo Curso
A Escola Superior de Desporto de Rio Maior (ESDRM), irá ministrar com
outros parceiros europeus, um novo curso de 1º ciclo – European Bachelor in Physical Activity and Lifestyle Counselling - , ou seja Atividade
Física e Estilos de Vida Saudáveis.
O curso foi aprovado pela Comissão Europeia, com a duração de 3 anos,
ministrado exclusivamente em inglês.
Como entidades parceiras do curso salientamos: Hanze University Groningen, School of Sport Studies, Holanda; University IN Holand Haarlem,
Holanda; Instituto Universitario di Scienze Motorie, Roma, Itália; University of Southern Denmark, Dinamarca; University of Worcester, Reino
Unido; University of Kaunas, Lituânia; European Network of Sport Science, Education & Employment.

Bullying - Estratégias de Prevenção e Intervenção
“No quadro das mobilidades Erasmus, encontra-se na Escola Superior de Educação de Santarém a professora
Maria Carmen Bellver Moreno, da Faculdade de Filosofia e Ciencias da Educação, da Universidade de Valência
(Espanha).
A sua linha de investigação e de docência está centrada sobre as problemáticas da Violência Escolar, nas suas
várias dimensões, nomeadamente ao nível dos sistemas de prevenção e das estratégias de intervenção.
Ao longo da sua estadia, até ao dia 15 de Julho, serão desenvolvidas várias atividades dirigidas quer a estudantes
e professores da ESES e do IPS quer a professores e outros profissionais da área social, que desenvolvam a sua
atividade na região.
No dia 5 de Julho, quinta-feira, das 17h às 19h, no Auditório 1 da ESES, será realizado um seminário subordinado
ao tema “Bullying - estratégias de prevenção e intervenção”, moderado pela professora Sónia Seixas, da ESES, e
aberto a toda a comunidade educativa e outros profissionais interessados.
Embora o seminário não tenha nenhum valor de inscrição, por uma questão de organização, solicita-se a inscrição para secretariado.direccao@ese.ipsantarem.pt.”
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