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Recolha de alimentos 

Recolha de alimentos por parte das diferentes turmas do agrupamento, com a coordenação dos 

diferentes diretores de turma, para apoiar as famílias carenciadas. 

 



 

Colónia de Férias- Ajudaris 

No passado dia 7 de dezembro, uma reportagem da SIC sobre a AJUDARIS contou com 7 dos 25 

alunos do nosso agrupamento, que já foram às colónias de férias de verão! Bem haja AJUDARIS & 

Agrupamento de Escolas de Santo Antonio.... Mais uma vez o trabalho solidário é reconhecido! 

 

Orientação Escolar e Profissional 

Já teve início a Orientação Escolar e Profissional aos alunos das turmas de 9º ano de escolaridade. 

Estas sessões têm o objetivo de ajudar os estudantes na escolha do seu projeto vocacional, tendo 

em conta o perfil, os interesses e o seu percurso escolar. As sessões irão continuar até ao final do 

ano letivo. 

 



Justiça para Todos 

Projeto Justiça para Todos torna-se cada vez mais uma prática pedagógica eficaz para o 

desenvolvimento de competências argumentativas e de cidadania. Os nossos alunos mostraram, no 

Tribunal do Barreiro, mais uma vez, que são capazes de desempenhar papéis muito importantes, 

"vestindo" vários papéis numa encenação de um julgamento com um Exmº Senhor Juíz do Barreiro. 

Construíram os textos, simularam o crime e viram/sentiram as consequências que podem advir 

dessa situação. 

É um PROJETO que contribui grandemente para a formação de cidadãos responsáveis no mundo de 

hoje. Obrigada às docentes do curso CEF e Profissional de Restauração , à psicóloga e à assistente 

social do nosso Agrupamento. Que orgulho! 

 

 

 



 

 

 

 



Mensagem 

 

 

“Tudo vale a pena, se a alma não é pequena” 

Tal como nos diz o poeta Fernando Pessoa, a vida é feita de desafios, de conquistas, de recompensas, 

quando sonhamos e alcançamos o que mais desejamos. 

Em Santo António, o sonho comanda as nossas vidas pedagógicas porque aqui ensinamos todos, 

interagimos todos numa realidade diversa. Sabemos para onde queremos ir, integramos todas as 

crianças e jovens em percursos formativos adequados às suas escolhas e apetências. 

Com marés altas e menos altas, como nos diz René Char, “No auge da tempestade há sempre um 

pássaro para nos tranquilizar”. É a esperança e a força que temos para dar aos nossos professores, 

alunos, pais e encarregados de educação, nesta missão nobre das nossas vidas - a caminhada da 

educação com todos e para todos.  

Conto convosco! 

A diretora 

Manuela Espadinha 



Impacto das ações de formação realizadas no Agrupamento 

 

Gestão e Resolução de Conflitos: 

Testemunhos da Ação de Formação “Gestão e Resolução de Conflitos. Promover Ambientes de 

Aprendizagem e Cidadania”. 

- Esta ação proporcionou-me um olhar mais aberto sobre o ensino/aprendizagem. Permitiu a 

reflexão sobre a nossa prática e atuação no dia a dia junto dos alunos. 

- Uma ferramenta para encarar os conflitos de uma forma positiva. 

- Relembrar para aplicar… e melhorar a relação na sala de aula. 

- Ideias de estratégias para aplicar com os alunos para reduzir conflitos. 

- Os contributos entusiásticos e assertivos que o formador nos transmitiu ao longo da 

formação  dotou-nos de ferramentas possíveis para  utilizar no contexto escolar. 

 

- A formação mostrou uma nova forma de olhar para/e resolver conflitos na sala de aula. 

Autoavaliação Organizacional no caminho da Melhoria 

O que dizem os formandos/docentes  da Ação de Formação sobre Autoavaliação Organizacional 

no caminho da  Melhoria 

  

-Autoavaliação: um caminho essencial para a melhoria das escolas. 

- Com partilha de conhecimentos, experiências, junção de vontades e trabalho colaborativo 

contribuímos para a evolução do nosso Agrupamento. 

- Refleti para melhorar. 

- Compreendi a importância da construção e análise de documentos que nos permitem refletir sobre 

a nossa prática pedagógica como docentes, colocando os alunos no caminho do sucesso. 

-Autoavaliação, um processo que nos permite tomar consciência das dinâmicas desenvolvidas, 

analisar os pontos fortes e fracos e o caminho para a sua melhoria. 



- Conheci alguns métodos que permitirão definir a organização da autoavaliação. 

 

Entrega dos  Prémios do Concurso " Mundo à mesa" 

No dia 24 de janeiro  a Srª diretora Manuela Espadinha e a professora Sónia Castanheira responsável 

pelo Concurso " Mundo à Mesa" procederam à entrega  dos prémios  aos alunos vencedores e a 

menção honrosa à mãe do aluno Adjair, a D. Anália Camilo. 

 

 



 



 

 

 



 

 

 

 

Projeto REEI- Tertúlias entre Culturas 

No âmbito da Rede de Escolas para a Educação Intercultural (REEI) o Agrupamento criou o projeto 

“Aprender na diversidade: uma janela de oportunidades”. Desde o início do ano têm vindo a ser 

realizadas várias tertúlias acerca das diferentes culturas que enriquecem as nossas escolas.  

No dia 11 de janeiro, Dulci Santos partilhou com os alunos das diferentes salas do Jardim de Infância, 

da Escola Básica da Cidade Sol, características do cotidiano vivido em S. Tomé e Príncipe. Ensinou 

algumas expressões utilizadas e traduziu-as , cantou e coreografou uma música de S. Tomé e 

Príncipe. No final todos dançaram a coreografia e aprenderam algumas expressões. 



No dia 18 de janeiro, Maria Varela, identidade referência da comunidade educativa da Cidade Sol, foi 

à escola explicar o seu papel na comunidade enquanto figura de apoio às famílias. A “Avó Maria”, 

como é carinhosamente tratada por todos,  explicou os laços familiares de Angola e as respectivas 

denominações. Descreveu alguns rituais como o casamento integrado numa lógica cultural, familiar 

e afetiva. No final cantou e dançou com os alunos e a educadora Carla uma música de Angola. 

 

 

 



 

 

No dia 25 de janeiro Rosa Trigoso, antiga auxiliar de educação da Escola Básica da Cidade Sol, foi à 

escola falar sobre a cultura e o cotidiano de Moçambique. Rosa descreveu o espaço físico da sua 

terra natal, flora, fauna e construção. Explicou procedimentos e rituais de beleza que antecedem o 

casamento, apresentou objetos que estão na base da confeção de uma máscara de beleza corporal e 

facial usada pelas meninas dias antes do casamento e explicou como executá-los. Rosa descreveu e 

envergou o vestuário usado no dia-a-dia no norte de Moçambique e partilhou algumas expressões 

características do seu país.  



 



 

Participação do Agrupamento no II Ciclo de Seminários Regionais 

( PNPSE 2017/18) 

Decorreu no passado dia 16 de janeiro o II Ciclo de Seminários  Regionais PNPSE 2017/18 na Escola 

Sec. da Moita, estando o Agrupamento de Escolas de Santo António representado pela Diretora  

Manuela Espadinha , a qual apresentou  as medidas para a promoção do Sucesso Escolar no 

Agrupamento. 



 

 

Atividades da Biblioteca Escolar e escolas. 

 

1 - Formação de utilizador- Bibliopaper 



 

 

 



 

2 - Aprendendo matemática com a aplicação Milage aprender+  

 

3 - . Turma do 4º ano da EB de Coina 

 



 

4 - Formação SeguraNet- Ensino Secundário 

 

5 - 3º ciclo- Escola Segura 



 

 

6 - Internet Segura- 2º ciclo 

 



7 - Exposição 

Exposição 

No âmbito da disciplina de Cidadania e Empregabilidade, os formandos dos Cursos EFA (Educação e 

Formação de Adultos), das turmas B2+3_A e B2+3_B, realizaram trabalhos desenvolvendo o tema 

como "Criar uma Empresa". O projeto passou por várias fases, tais como, pesquisa de mercado, 

planeamento, cronograma, logotipo e apresentação da empresa que culminou na exposição de 

trabalhos.  

O Planeta Limpo de Filipe Pinto 

A Biblioteca Escolar promoveu o encontro  com o autor e músico Filipe Pinto, vencedor do programa 

Ídolos em 2010 e licenciado em Engenharia Florestal, no dia 1 de fevereiro . A apresentação do livro 

“ O Planeta limpo da Filipe Pinto” abrangeu as escolas de Fonte do Feto, Penalva e Vila Chã . Esta 

atividade inserida no âmbito da Educação Ambiental contou com o apoio do programa Eco-Escolas. 

 

 



 

 

 



 

 

Autoavaliação- Resultados do 1º período  

Durante a última quinzena de janeiro, os docentes do Agrupamento têm reunido para análise e 

reflexão dos resultados do 1º período e apresentarem as estratégias para a melhoria das 

aprendizagens dos alunos.    

 



 

 

 



 

 

 

 



3º Lugar-Medalha de Bronze - 45º  Campeonato da Europa de 

Cadetes, Juniores e Sub 21 

O aluno Tiago Pereira do 10ºano da turma B está de Parabéns pelo prémio alcançado no 45º  

Campeonato da Europa de Cadetes, Juniores e Sub 21. 

 

Rankings 

- TAPAR O SOL COM A PENEIRA 

O Agrupamento de Escolas de Santo António valoriza as práticas de Inclusão e a Equidade, ensinando 

mesmo os que não querem aprender. Tem medidas de apoio para os alunos, projetos de mediação, 

de aprendizagem diferenciada, projetos inovadores com investimento no TIC, prémios de distinção 

dos nossos alunos. 

Tem ações estruturantes que contribuem para a solução dos problemas apresentados, 

transformamos dificuldades em oportunidades de melhoria. Trabalhamos intensamente na 

monitorização e autoavaliação de modo a encontrarmos caminhos de melhoria para os problemas 

que nos atingem diariamente. Não são os Rankings, por si só, que nos dão uma avaliação da 

qualidade do trabalho que se pratica na escola, nem valem como instrumento para a melhoria da 

sua eficácia. 

 Não aceito, não aceitamos, rótulos da comunicação social que tenta tapar o "SOL com a Peneira", 

desvalorizando o papel da escola junto dos mais frágeis e menosprezando todas as outras 

estratégias que se implementam diariamente para o sucesso dos alunos. 

Contamos com o compromisso dos nossos professores, alunos e pais e encarregados de educação 

para melhorarmos, dia a dia, o sucesso dos nossos alunos. 



 

Ação sobre Igualdade de Género 

Relação Família, Escola, Comunidade e Parcerias… reforçando os laços que nos unem, mais uma vez 

numa parceria ativa entre o GISP e a Equipa do CATICA (Equipa do Rendimento Social de Inserção) 

promovemos no passado dia 17 de janeiro de 2018 na nossa Escola Sede uma ação sobre Igualdade 

de Género. 

 



 

Desenvolvimento profissional dos assistentes sociais em 

agrupamentos de escolas TEIP…  

Desde o ano letivo 2016/17 que reúnem trimestralmente assistentes sociais procurando fomentar o 

desenvolvimento profissional e o trabalho em rede, dada a especificidade e tecnicidade da profissão. 

No passado dia 31 de janeiro de 2018 reuniram-se no nosso agrupamento as assistentes sociais de 3 

agrupamentos de escolas (Santo António, Miradouro de Alfazina e Vertical Almeida Garrett da 

Amadora). 

 



 

 Concurso Turma TOP  

No dia 24 de janeiro, as turmas 6ºF e 9ºD realizaram uma visita de estudo aos Bombeiros 

Voluntários Sul e Sueste no âmbito do Concurso Tuma TOP que premeia as turmas de segundo e 

terceiro ciclo que não tem faltas de assiduidade injustificadas e faltas disciplinares. Realizaram 

atividades de Suporte Básico de Vida,  utilizaram extintores para apagar pequenos fogos e simularam 

uma saída de emergência em caso de incêndio. 

Muitos parabéns às turmas vencedoras e aos alunos dos Cursos Profissionais de Restauração (9ºF e 

11ºD) que confecionaram os bolos oferecidos às turmas vencedoras e aos Bombeiros. 

 



 

Alunos agraciados com óculos 

 No passado dia 31 de janeiro a Indústria dos Óculos beneficiou dois alunos com acompanhamento 

especializado na área da visão, sendo os alunos agraciados com óculos graduados, adaptados à 

situação individual de cada um. Os mesmos foram acompanhados pela assistente social do GISP. 

No dia 24 de janeiro, as turmas 6ºF e 9ºD realizaram uma visita de estudo aos Bombeiros 

Voluntários Sul e Sueste no âmbito do Concurso Turma TOP que premeia as turmas de segundo e 

terceiro ciclo que não têm faltas de assiduidade injustificadas e faltas disciplinares. Realizaram 

atividades de Suporte Básico de Vida,  utilizaram extintores para apagar pequenos fogos e simularam 

uma saída de emergência em caso de incêndio. 

Muitos parabéns às turmas vencedoras e aos alunos dos Cursos Profissionais de Restauração (9ºF e 

11ºD) que confecionaram os bolos oferecidos às turmas vencedoras e aos Bombeiros. 



 

 



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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