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Avaliação Externa do Agrupamento de Escolas de Santo António 

 

O SOL QUANDO NASCE É PARA TODOS! 

Este é o caminho que temos vindo a trilhar e que nos levou a uma avaliação externa por parte da 

IGEC com os seguintes resultados: 

- Bom nos Resultados Escolares 



- Bom na Prestação do Serviço Educativo  

- Muito Bom na Liderança e Gestão.   

                              Relatório do AE de St António 

Receção à Comunidade Educativa do Agrupamento de Escolas de Santo António 

 

 

 

O novo ano letivo no Agrupamento de Escolas de Santo António teve início com as boas-vindas aos 

novos alunos, em todas as escolas do agrupamento. Foram organizadas atividades de receção que 

http://www2.escolasdestantonio.edu.pt/wp-content/uploads/2015/11/AEE_projeto_relatório_AE_Sto_Antonio_Charneca_Barreiro.pdf


permitiram aos alunos, aos pais e encarregados de educação conhecerem a nova escola e alguns dos 

seus professores.  

Na escola  sede, a diretora recebeu todos com entusiasmo e, seguidamente, teve um encontro com 

os pais e encarregados de educação, onde prestou os esclarecimentos oportunos.   

A associação de pais e encarregados de educação concedeu  lanches apetitosos aos alunos. 

Foi um dia inesquecível para todos. 

Receção aos Encarregados de Educação 

No dia 12 de setembro, enquanto os novos alunos da escola sede faziam o reconhecimento do 

espaço  e experimentavam  atividades lúdico expressivas,  os pais e encarregados de educação 

assistiram a uma sessão de sensibilização  dinamizada por professores , pela psicóloga e pela 

assistente social da escola acerca de  regras e comportamentos assertivos na educação de crianças e 

jovens. 

 

Receção aos alunos e encarregados de educação da EB/JI da Cidade Sol 

As férias de verão chegaram ao fim e, na manhã do dia 12 de setembro, a EB da Cidade Sol voltou a 

abrir as suas portas para receber encarregados de educação e alunos do Jardim de Infância e do 1º 

ano do Ensino Básico, dando assim início a mais um ano letivo. 

De sorrisos nos lábios deram-se as boas vindas e todos se puderam divertir, aprender e dar o seu 

contributo neste convívio no qual se realizaram ateliers de pinturas faciais, jogos tradicionais, 

estafetas, “A escola de sonho”… 

Pais e filhos sonharam a sua escola e, no final, toda a comunidade educativa deu “um abraço” ao 

som de música multicultural, selando um compromisso de tolerância, respeito e amizade para com 

os outros. 

Foi desta forma que se desejou a todos um excelente ano letivo! 

Fotos 

https://drive.google.com/drive/folders/0B8TWHU9193NCZERjMURiTGo0eEU


 

 

 



Mensagem 

 

Pela Prof.ª Manuela Espadinha, diretora do agrupamento 

A ESCOLA SOMOS TODOS NÓS 

Há 31 anos que vi nascer a escola sede do Agrupamento de Escolas de Santo António. 

Nos últimos oito anos fizemos nascer e crescer mais um capítulo da nossa História de modo muito 

bem sucedido. 

Em setembro de 2017, virámos a página e continuámos a nossa caminhada. Tenho aprendido muito 

com todos vós, parto sempre do princípio que é preciso corrigir erros, inovar, fazer mais e melhor. 

O Agrupamento está sempre presente na minha e nas nossas vidas, na defesa da equidade e, 

consequentemente, na defesa da escola pública. 

A Avaliação Externa do Agrupamento feita pela Inspeção Geral da Educação foi muito positiva e 

começámos o ano letivo com mais um prémio - a nova bandeira eco-escolas que se vai erguer  como 

símbolo da força do trabalho com e para os nossos alunos. 

Temos obra feita, o vosso apoio é fundamental para lhe dar ainda mais sustentabilidade. 

A Escola somos todos nós! 

Bem hajam! 



Ação de sensibilização sobre Aprendizagem ao longo da Vida 

 

No dia 7 de setembro, pelas 14 horas, os adultos da Cidade Sol e de Santo António da Charneca 

assistiram a uma ação de sensibilização sobre o valor da aprendizagem ao longo da vida. 

Esta ação foi promovida pelo Agrupamento de Escolas de Santo António e pela equipa do RSI do 

Catica, um momento alto da valorização dos adultos e da sua formação integral, promovida na 

escola sede. 

Os formandos/adultos dos cursos EFA de B2 (6º ano) e de B3 (9º ano) mostraram a importância 

destes cursos para a sua valorização pessoal e social e, consequentemente, para a abertura de 

caminhos no campo da empregabilidade. 

Para além destes dois grupos,  o ano letivo começou com mais um curso B1 (4º ano) e outro B2 (6º 

ano). 

Agradecemos a participação de todos! 

Professores recém-chegados ao agrupamento com acolhimento 

hospitaleiro 

 



 

 

O dia começou com uma reunião geral de abertura do ano letivo para divulgação de quem somos e 

os desafios que enfrentamos. As regras de funcionamento foram apresentadas pela diretora, bem 

como todo o processo de monitorização e de autoavaliação. 

Congratulou-nos, com a sua presença, o nosso amigo crítico, Dr.Vitor Alaíz. 

Como bom “garfo que somos”, tivemos a habitual e saudável companhia do nosso pessoal não 

docente e da gastronomia confecionada pelo conhecido assistente operacional, Sr.Jorge. 

Como não podia deixar de acontecer, depois da reunião geral de início de ano letivo, no dia 6 de 

setembro, houve surpresa para os professores novos no Agrupamento: uma viagem no rio 

concedida pela Câmara Municipal do Barreiro 



"Ser professor hoje" 

 

 

O ano letivo estava prestes a começar e, como habitualmente, tivemos o prazer de assistir a um 

seminário  sobre a condição do trabalho  docente no século XXI, com a professora Drª Ana Feitosa. 

Com a parceria do Centro de Formação de professores do Barreiro e Moita, a sessão contou com a 

presença dos docentes de todos os ciclos do Agrupamento de Escolas de Santo António. 

A formação de professores tem sido e será, cada vez mais, uma ferramenta chave para o 

desenvolvimento de competências dos profissionais em Santo António. 



Ler+Mar: Exposição "Mensagem Secreta" 

 

Esteve patente  junto à Biblioteca da Escola Sede,  a exposição referente à atividade Mensagem 

Secreta no âmbito do projeto Ler+Mar. Estes trabalhos foram  a resposta à atividade levada a cabo 

pelas turmas de 6º ano na disciplina de EV, com a coordenação das professoras Laura Belo, Elisabete 

Afonso e Paula Celeste. A Mensagem Secreta consistiu em mensagens com recurso a símbolos SPC 

e  braile com o código de utilização da água e medidas de protecção dos recursos hídricos, enviadas 

a todas as turmas de pré-escolar e 1º ciclo do agrupamento. 

Foi um trabalho magnífico! 



Dia do Diploma 

 

 

 



 

No passado dia 29 de setembro, pelas 20h, realizou-se, na escola sede do agrupamento, a cerimónia 

de reconhecimento dos alunos que mais se distinguiram ao longo do último ano letivo.  

A direção do Agrupamento premiou as duas melhores alunas do ensino secundário regular e dos 

cursos profissionais pelo seu destaque ao nível da média global que atingiram. 

  

Foram atribuídos Diplomas de Excelência aos alunos que mais se destacaram pelos seus resultados 

escolares, diplomas de Mérito àqueles que tiveram mais empenho e qualidade na participação em 

projetos do agrupamento e que apresentaram maiores progressos nos seus percursos escolares. 

Um agradecimento especial à organização deste evento de celebração de vitórias.  

 Aqui fica o link para visualizar as fotos 

                                                    https://f2k0jm.s.cld.pt/ 

https://f2k0jm.s.cld.pt/


Dia das Línguas 

 

No dia 26 de setembro, na escola Sede, assinalou-se o Dia das Línguas com atividades diversificadas. 

A turma do 7ºB, na disciplina de Inglês, criou apresentações traduzindo  palavras em diferentes 

línguas. Os alunos recorreram à ferramenta Tagxedo para criarem nuvens de palavras, que se 

encontram expostas à entrada da Biblioteca Escolar e no blogue da mesma.  



Mais um Prémio! Bandeira Eco-Escolas 

 

 

Dia 27 de Setembro o agrupamento  recebeu a nova Bandeira Eco- Escolas, fruto do trabalho dos 

alunos e professores. 

Mais investimento na Sala de Aula 

 



 

Workshop w1- A iniciativa Laboratórios de Aprendizagem- Atividades de aprendizagem para a sala 

de aula. 

 No dia 29  de setembro de 2017 na Escola Básica 2/3 e secundária do Agrupamento de Escolas de 

Santo António,  deu-se  início ao workshop W1 - A iniciativa Laboratórios de Aprendizagem - 

Atividades de Aprendizagem para a sala de aula.  Esta acção desenvolvida pela Direção-geral da 

Educação, em parceria com a European Schoolnet (EUN),  foi dinamizada pela embaixadora da 

iniciativa, a professora Sónia Barbosa. Os docentes manifestaram  bastante interesse e 

recetividade  pela temática abordada. 

Projeto REEI 

Rede de Escolas para a Educação Intercultural 

  

 Designação do projeto -Aprender na Diversidade: uma janela de oportunidades 

 

O Agrupamento de Escolas de Santo António orgulha-se de ter ganho este PROJETO, tutelado pelo 

ACM (Alto Comissariado para a Migrações), para os dois próximos anos letivos, promovendo a 

EQUIDADE e valorizando a diversidade como uma janela de oportunidades para toda a nossa 

comunidade educativa. 

O projeto pretende ser desenvolvido de acordo com os seguintes “pilares” de educação: 

- Uma organização que reflete e aprende na diversidade (cultura organizacional). 

- Uma ferramenta para o sucesso: criação de kites pedagógicos (desenvolvimento curricular). 

- “Aprender em família” – relação com a comunidade. 

Estas linhas de ação enformam o desenvolvimento de estratégias integradoras e o respeito pela 

individualidade de cada um, pela  cultura de todos, pois como diz Malinowski: “todas as culturas são 

válidas e a existência constrói-se na diferença”. 

Vamos pôr mãos à obra! 

  



A diretora 

Manuela Espadinha 

 

Mês Internacional das Bibliotecas Escolares 

 

MIBE -Mês Internacional da Biblioteca Escolar 2017 

Dia 23 de outubro é o Dia da Biblioteca Escolar em Portugal.  

O tema definido este ano pela International Association of School Librarianship (IASL) para o Mês 

Internacional da Biblioteca Escolar (MIBE) é LIGANDO COMUNIDADES E CULTURAS.  

https://biblioteiaaesa.wordpress.com/2017/10/06/mibe-mes-internacional-da-biblioteca-escolar-2017/
https://www.iasl-online.org/


 A nossa Biblioteca irá proporcionar  atividades que pretendem envolver a Comunidade Educativa. 

Assim todas as turmas de 1º, 2º 3º e 5º ano serão “brindadas” com iniciativas diversificadas no 

âmbito Formação de Utilizadores.  

Alunos Monitores 

 

 

 

Estão abertas as inscrições para os alunos Monitores da Biblioteca Escolar, até dia 31 de outubro. 

Aluno da Semana 

A Escola Básica da Cidade Sol promove, semanalmente, o aluno da semana. É eleito um aluno da 

educação pré-escolar e do 1º ciclo pelas suas competências escolares ou pelas atitudes 

demonstradas em contexto escolar.  

  

Assim se valorizam os alunos que revelam competências e atitudes merecedoras de 

reconhecimento!  

  

Fotos 

https://drive.google.com/drive/folders/0B8TWHU9193NCRHBSMjRJODlPZUE


 

 

 



Includ-ed 

Metodologia INCLUDE-ED 

  

                                                                       INCLU-ED 

A EB da Cidade Sol, incluindo as valências da Educação Pré-escolar e do 1.º Ciclo, irão implementar a 

metodologia INCLUD-ED. 

O Agrupamento de Escolas de Santo António e outros agrupamentos TEIP serão pioneiros, a nível 

nacional, na implementação da metodologia INCLUD-ED. 

“É um projeto baseado em um conjunto de Atuações Educativas de Êxito voltadas para a 

transformação educacional e social, que começa na escola, mas integra tudo o que está ao seu redor. 

Queremos atingir uma educação de êxito para todas as crianças e jovens que consiga ao mesmo 

tempo eficiência, equidade e coesão social. 

Combinando ciência e esperança, o projeto visa a uma melhoria relevante na aprendizagem escolar 

em todos os níveis, e também o desenvolvimento da convivência e de atitudes solidárias. 

Um mundo melhor – construído por todos, e para todos!” 

Dia do Animal, no JI da Fonte do Feto 

Celebrámos o Dia Mundial do Animal 

- com a recolha de alimentos e acessórios para ofertar a Associações de Animais abandonados  

-com a visita de alguns animais de estimação das nossas crianças, à sala . 

http://www.comunidadedeaprendizagem.com/o-projeto


 



 



 



Marcas de um ciclo com grandes vitórias 

 

Relatório TEIP enviado! META cumprida ... em todos os sentidos! Dever cumprido... a TODOS muito 

obrigada por estes 3 anos passados nesta casa. Momentos de muito trabalho,  muito stress é 

verdade! Mas foram nestes momentos que encontrei pessoas EXTRAORDINÁRIAS. Obrigada SANTO 

ANTÓNIO por tudo o que RECEBI. Até já ... até sempre!  

Prof Sofia Delgadinho 

 

Foi com muito orgulho que trabalhei, participei e vesti a camisola do “nosso” Agrupamento, 

sempre com o objetivo de o tornar melhor e de o valorizar. Foi com grande alegria e orgulho que 

testemunhei as conquistas e o vi evoluir, assim como as escolas onde tive o privilégio de lecionar. 

Prof Pedro Caeiro 

  

Uma casa onde amei trabalhar e espero sempre voltar. Sto António estará sempre no meu coração. 

Beijinhos grandes. 

Prof.Ana do Paço 



  

Continue a sua luta, Manuela! Escola  igual não há! Santo António é que é!  

Prof.Marta Oliveira 

  

Yeh, Yeh,Yeh, Santo António é que é! 

Prof.Adelaide Pinto 

Contacte-nos 

 

Coordenação do Grupo de Informação e Comunicação:  

Professoras Fernanda Mendes, Luísa Ferreira, Teresa Patita 

 

Contacto:  

Agrupamento de Escolas de Santo António 

Rua António Aleixo, 2835-511 Santo António da Charneca 

newsletter@escolasdestantonio.edu.pt  

 

http://www2.escolasdestantonio.edu.pt 

http://www2.escolasdestantonio.edu.pt/
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