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Visita do Sr. Secretário de Estado da Educação
Secretário de Estado da Educação, Prof.Dr.João Costa visitou a Escola Sede do Agrupamento de
Escolas de Santo António, no dia 16 de novembro de 2017, na sequência de um pedido da diretora e
do Conselho Geral.
Fomos também visitados pelo Senhor Presidente da Câmara do Barreiro, pela Senhora Vereadora da
Educação, pelas Presidentes de Juntas de Freguesia de Barreiro e Coina, pelas nossas associações de
pais e encarregados de educação. A receção foi calorosa por parte de todos os professores,
funcionários e alunos que assistiram a este momento, pois "QUANDO SONHAMOS JUNTOS
ACREDITAMOS QUE PODEMOS MUDAR:::".
Bem hajam!
Manuela Espadinha

Futebol Intercultural

Futebol Intercultural
No passado dia 11 de outubro decorreu no nosso agrupamento um jogo de futebol entre diferentes
equipas, da comunidade e do agrupamento.
O jogo é uma das várias atividades desenvolvidas numa parceria Gabinete de Intervenção Social e
Psicológico e o CATICA - Equipa do Rendimento Social de Inserção. Teve o grande apoio e
participação dos docentes de educação física e em especial da turma de desporto 11º E.

6ª Feira Louca
No passado dia 13 de outubro fizemos uma distribuição de roupas e brinquedos no miniginásio.
Distribuímos acessórios (29 peças), brinquedos (132 ), saias e calções (7 pares), calças (2 pares),
blusas de manga curta e comprida (31 peças) e roupa de bebé (39 peças)!

A UAEEAM do 1º ciclo tem nova sala
No presente ano letivo a UAEEAM do 1º Ciclo, que funciona na EB Cidade Sol, desde o ano letivo
2003/2004, tem um novo espaço. Desde o seu início até ao presente, funcionou na sala nº 9.
De modo a melhorar as condições de resposta aos alunos que dela beneficiam, foi efetuada a
mudança para a sala n.º 7.
Com um espaço maior, têm muito melhores condições.
OBRIGADO/A A TODOS/AS!!!
(Os Alunos: Adjair, Ariana, Lara, Tamára, Daniela, Gisel, Rafael, Nerilson e Diogo)

Mensagem

A ESCOLA que temos e a ESCOLA que QUEREMOS…

Chegados ao final de novembro, podemos orgulhar-nos de termos uma ESCOLA viva, onde impera
uma cultura organizacional que defende a igualdade de oportunidades para todos os nossos alunosEQUIDADE.
Temos uma ESCOLA participativa que, em cooperação, enriquece e é enriquecida em comunidade.
Temos práticas pedagógicas promotoras da diversidade e estamos a fazer crescer as nossas práticas
interculturais, de modo a prepararmos os nossos alunos com as competências do século XXI.
Estamos a proporcionar ações de capacitação para professores no seu contexto de trabalho,
fomentámos ações de sensibilização para as famílias, em suma estamos no caminho do CRESCER
diário que nos alenta e nos conforta, porque “na vindima de cada sonho fica a cepa a sonhar outra
aventura” – Miguel Torga.
Obrigada Comunidade Educativa de Santo António!
A diretora
Manuela Espadinha

O Outono chegou
Na sala I do Jardim de Infância da Fonte do Feto, começamos a falar do outono…

12 de outubro – Día de la Hispanidad
No dia 12 de outubro celebrou-se o Día de la Hispanidad. Este dia, feriado em Espanha e na maioria
dos países da América Latina, assinala a chegada de Cristovão Colombo à América a 12 de outubro
de 1492. Os nossos alunos de Espanhol celebraram este dia com a realização de trabalhos sobre os
21 países onde se fala a língua espanhola e a visualização de um documentário.
Além disso, elaboraram leques, cartazes, molduras e emblemas alusivos à cultura hispânica. Na sala
de professores houve uma pequena degustação de aperitivos espanhóis.
Foi uma manhã com muito "salero".
As professoras agradecem o empenho dos alunos e um agradecimento muito especial ao senhor
Jorge Silva, funcionário do bar da sala de professores.

Comemorações do 50º Aniversário da Casa dos Rapazes
Serviço de Coffee-break, na Escola Superior de Tecnologia do Barreiro, no âmbito do seminário
“Acolhimento Residencial e Autonomização”, dinamizado pela Casa dos Rapazes
No dia 11 de outubro, as turmas do 9.ºF, 10.ºE e 11.ºD dos Cursos de Restauração do Agrupamento
de Escolas de Santo António, realizaram um serviço de Coffee-break, na Escola Superior de
Tecnologia do Barreiro, no âmbito do seminário “Acolhimento Residencial e Autonomização”,
dinamizado pela Casa dos Rapazes do Barreiro, iniciativa que fez parte das comemorações do 50.º
Aniversário daquela Instituição.
Foi um Sucesso!

Serviço de Jantar do 50.º Aniversário da Casa dos Rapazes do Barreiro
As turmas do 9.º e do 11.º Ano, dos Cursos de Restauração, do Agrupamento de Escolas de Santo
António, participaram no serviço de Jantar de Honra, de Celebração do 50.º aniversário da Casa dos
Rapazes do Barreiro, que se realizou no passado dia 13 de Outubro, na referida Instituição. O Jantar
contou com a presença de sua Eminência o Exmo. Senhor Bispo de Setúbal, D. José Ornelas, do
Presidente da Câmara do Barreiro, corpos directivos da Instituição, funcionários, antigos e atuais
alunos entre outras individualidades. Foram muito elogiados!

Comemorações: Halloween e S. Martinho
No dia 31 de outubro celebrou-se o Halloween e também o día de Muertos. Foram vários os alunos
do 2º ciclo ao secundário que participaram no Concurso de máscara de Halloween e de Catrinas, que
pretende valorizar os nossos alunos artistas.
La Catrina faz parte do folclore mexicano e é uma das maiores representações do Día de los Muertos.
A biblioteca juntou-se a esta iniciativa apresentando a exposição de livros alusivos a esta temática,
assim como de trabalhos decorativos realizados pelos alunos de vários níveis de Inglês.
Os alunos das turmas de Restauração do Agrupamento de Escolas de Santo António, (11.ºD e 10.ºE –
Curso Profissional de Restauração e 8.ºE e 9.ºF – CEF), celebraram o Halloween, com a realização das
tradicionais Abóboras. Foi uma atividade deveras assustadora!!!...…ihihih

S. Martinho
No dia 10 de novembro, no Agrupamento de Escolas de Santo António, os alunos dos Cursos de
Restauração celebraram o S. Martinho, com a confecção das tradicionais castanhas, que distribuíram
na escola e batatas doces assadas. De realçar o empenho da turma do 8.º ano que muito trabalhou
para que esta iniciativa fosse um sucesso!!!

Turmas de Restauração do AESA, solidárias com as populações
vítimas dos incêndios
AS TURMAS DE RESTAURAÇÃO SENSIBILIZADAS PELA TRAGÉDIA QUE ACONTECEU NO NOSSO PAÍS,
RESOLVERAM FAZER UMA RECOLHA DE BENS NECESSÁRIOS PARA AS VITIMAS DOS INCÊNDIOS.
Os bens recolhidos foram entregues em mão nas regiões de Carregal do Sal, Tondela, Lajeosa do Dão
e Santa Comba Dão, em colaboração com um grupo de voluntários ligados à Igreja de Santo António.
Já fizeram três recolhas e estão no início da quarta campanha.
A recolha foi feita na sala do Bar, onde são lecionadas as aulas dos Cursos de Restauração e/ou na
escola, ao cuidado das professoras de Restauração e foi divulgada no Agrupamento, com a
colaboração do GISP, e no FB.
Não custa nada ajudar!!! Hoje por eles amanhã por nós!!!
Turmas de Restauração do Agrupamento de Escolas de Santo António
SOMOS UMA ESCOLA SOLIDÁRIA!!!

SOLIDARIEDADE DOS ANTIGOS ALUNOS DE RESTAURAÇÃO
Os alunos do Curso Profissional de Restauração, que concluíram o 12.º ano no ano letivo 2016/2017,
solidarizaram-se com a nossa campanha e disponibilizaram a verba de 70€, porque todos já estão a
trabalhar, para aquisição de bens alimentares para enviar para as vítimas dos incêndios. A eles o
nosso muito obrigada!!!
Há valores que uma vez adquiridos nunca se perdem!!!
Levanta-te e atua

Alimentação saudável
Ação de sensibilização dos alunos para a importância de incluir a fruta nas suas refeições diárias
No dia 14 de novembro os alunos do 10.ºE e 11.ºD, dos Cursos Profissionais Técnico de Restauração,
do AESA, no âmbito do Projeto Educação para a Saúde, colaboraram na elaboração de mais de uma
centena de copos de fruta, que foram distribuídos aos alunos, pelas turmas do 6.ºE e 6ºF. Esta
atividade decorreu em articulação com a disciplina de Ciências da Natureza e teve como objetivo
sensibilizar os alunos para a importância de incluir a fruta nas suas refeições diárias (indo, assim, de
encontro ao preconizado no Referencial de Educação para a Saúde- Educação Alimentar).

Boas novas no Agrupamento de Escolas de Stº António
No dia 17 de novembro, depois da carta escrita pelos alunos do 4º ano da Escola Básica de Penalva
para o Senhor Presidente da Câmara do Barreiro onde expuseram os seus sonhos para a sua escola,
o senhor Presidente visitou-os e assistiu a uma visita guiada à escola feita por todos eles.
Esta experiência foi enriquecida pela sua participação no conselho de turma, uma prática de
exercício de cidadania na sua plenitude.

Visita à Web Summit
Para o 12ºA, a 7/11/2017 surgiu a oportunidade de visitar uma das maiores conferências de
tecnologia do mundo: a “Web Summit”, na companhia dos docentes Rui Alves, Sónia Barbosa, Dulce
Aldir, Lídia Prates e Marisa Guerreiro.
Foi possível assistir a um debate entre os robôs Einstein e Sophia.
Foi uma forma de obter novas perspetivas sobre a tecnologia que nos rodeia, a importância que as
inovações tecnológicas têm na nossa vida e a evolução digital futura do mundo.

Apps for Good 2017/18
O Agrupamento de Escolas de Stº António vai participar pela 3ª vez no Projeto Apps for Good
2017/18.
Não esquecendo que o Agrupamento venceu a primeira edição do APPS for Good no ano letivo
2014/15 e foi à final no ano letivo 2015/16, este ano a nova equipa vai continuar o bom trabalho e
apresentar um projeto digno de vencedores. A equipa este ano é composta pelos professores: Carlos
Jorge, Susana Duarte e Helena Martins.

Igualdade de Género
No passado dia 23 de novembro, no período da manhã,as nossas meninas dos CEF'S e de alguns
profissionais receberam formação, participaram e esclareceram dúvidas sobre a IGUALDADE DE
GÉNERO numa relação! Obrigada APAV! Mais uma parceria CM Barreiro, com o apoio do GISP, no
nosso Agrupamento de Escolas de Santo António!
JUNTOS FAZEMOS A DIFERENÇA!

Formação de professores - ações de capacitação- continuam em
alta...
A Formação de professores no âmbito da Gestão de Conflitos num contexto intercultural
e Autoavaliação Organizacional no Caminho da Melhoria foram pontos fortes deste período.

PROJETO REEI- abraçar a identidade

A educação intercultural está a dar os seus passos com as etapas de desenvolvimento do nosso
projeto Aprender na Diversidade:uma janela de oportunidades.
O fortalecimento organizacional é já uma evidência. Sendo todos “diversos”, diferentes, somos
todos complementares.
Nos meses de outubro e novembro realizaram-se ações para as famílias, em reuniões por escolas,
para nos conhecermos melhor e podermos trabalhar as temáticas das várias raízes culturais em
contexto educativo.
Queremos uma Escola participativa e enriquecida pela Comunidade!
A diretora

Manuela Espadinha
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Coordenação do Grupo de Informação e Comunicação:
Professoras Fernanda Mendes, Luísa Ferreira, Teresa Patita
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