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O Mundo à mesa- Projeto REEI 

Atividades de novembro/dezembro: 

• Magusto na Cidade Sol 

No dia 13 de novembro realizamos o nosso magusto.Tivemos um dia muito divertido e com muita 

animação, onde vivenciamos tradições culturais e promovemos o convívio entre as crianças do 

jardim de infância e do 1.º CEB 



 

 



 

• As novas tecnologias- Plickers 

No período da tarde, fomos assistir na BECRE à “Lenda de S. Martinho”, que serviu de ponto de 

partida para conhecermos a ferramenta “PLICKERS”.  

Através do “PLICKERS”, a professora Mafalda colocou diversas questões sobre a “Lenda de S. 

Martinho”, onde cada equipa tinha que responder, com a ajuda de um cartão com um código. Foi 

muito divertido e interessante. Obrigada à professora Mafalda por nos ter dado a conhecer esta 

ferramenta da Web para aprendermos. 



 



 

 

Dia do Pijama 



 

1 - F. Feto 

 

2 - EB de Coina 

 

• Idas ao teatro: 

Visita de estudo da Pré da  F. Feto, ao Teatro da Luz, assistir à peça de teatro "Pinóquio ". 



 

 

 

• Os alunos da EB de Coina foram assistir ao teatro musical- Aladin 

 



 

• Participação da Pré da F. Feto,  no concurso de figuras de Natal, promovido pela CMB, e 

exposto no Mercado 1° de maio no Barreiro. 

 

• Heróis da Fruta 

Os grupos do Jardim de Infância de Santo António da Charneca estão a participar no projeto 

«HERÓIS DA FRUTA». 



O objetivo principal deste projeto é motivar as crianças a adotarem e a manterem hábitos 

alimentares saudáveis, a comerem mais frutas e mais legumes, na sua rotina diária, que as ajudem a 

crescer mais saudáveis, ativas e felizes. 

 

 

• Sessão sobre o Bullying na EB de Coina apresentada por uma aluna da escola Sede, cujo 

irmão frequenta esta escola. 



 

 

Mensagem 

 

Recomeça.... 

 Se puderes 

 Sem angústia 

 E sem pressa. 



 E os passos que deres, 

 Nesse caminho duro 

 Do futuro 

 Dá-os em liberdade. 

 Enquanto não alcances 

 Não descanses. 

 De nenhum fruto queiras só metade. 

 E, nunca saciado, 

 Vai colhendo ilusões sucessivas no pomar. 

 Sempre a sonhar e vendo 

 O logro da aventura (...) 

Miguel Torga, Diário XIII. 

Tal como Miguel Torga, é assim que recomeçamos o novo ano , com força para sonharmos e 

enfrentarmos os desafios de 2018. 

Bom ano para toda a comunidade educativa de Santo António! 

A diretora 

Manuela Espadinha 

Corta - mato 

• Em todo o agrupamento foram efetuadas atividades  de corta-mato, abrangendo todos os 

ciclos de ensino, sendo que os alunos apurados irão participar na fase seguinte.  

•  No dia 21 de novembro as turmas 3A, 3G, 4A e 4B da Cidade Sol participaram no corta-mato 

escolar que se realizou na escola sede do Agrupamento.  A aluna Matilde Costa, da turma 4B 

foi apurada, no escalão Infantis A, femininos, e irá representar o agrupamento nos corta-

matos concelhio e distrital que se realizarão a 30/01 e 07/02, respetivamente, na Quinta de 

Braamcamp.  

• No dia 27 de novembro foi a vez dos nossos petizes das turmas 1A, 1B, 2A e 2B participarem 

ativamente no corta-mato que decorreu nas instalações da nossa escola. Foram apurados, 

no escalão de Benjamins, os alunos: Lara Manso (2A); Tryanna Semedo (2B); Giovana Barão 

(1A); Inês Neto (2A); Keith Cafricano (1B); Érica Lopes (2A); Kenzo Sanches (2B); Diego 

Pimentel (1B); Francisco Gonçalves (2A); Daniel Dias (1B); Quévin Alberto (2B) e Edilson 

Dariri (2A). Parabéns a todos os participantes! “Mente sã em corpo são”! 

https://www.pensador.com/autor/miguel_torga/


 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

Projeto Romano Atmo e a Semana da alimentação 

Integrado no Projeto Romano Atmo e na Semana da Alimentação, o grupo JI C, Sala Vermelha, 

realizou a Roda dos Alimentos com o JI A, Sala Azul, e a turma 1.º B. 

Nesta atividade ficamos a conhecer algumas palavras na língua Romano, como por exemplo, 

SANDIM (melancia), CHUTE (leite). 



 



 

 

Dia da deficiência 

No dia 3 de dezembro celebrou-se o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência e, para assinalar 

esse dia, as turmas do 1º ano e a UAEEAM da EB da Cidade Sol ouviram a história «Mica Traquina e a 

nova amiga bailarina» contada pela própria autora, a bailarina e coreógrafa Joana Duarte. É uma 

história que fala de inclusão, amizade, respeito pela diferença e… dança! 

Para encerrar a atividade, todos os alunos deram asas à sua imaginação e realizaram uma dança 

inclusiva. 



 

 

Entrevista da Sic, na EB da Cidade Sol- 5 dias 5 causas- Ajudaris 

 



 

 

 



 

 

 



 

Colóquio Ajudaris 

Colóquio Internacional Ler e Ser 

No passado dia 14 de outubro o Agrupamento de Escolas de Santo António, representado pela 

professora Mafalda Araújo e a convite da Dr.ª Rosa Vilas Boas da Ajudaris, marcou presença no 

colóquio Internacional Ler e Ser. Foi apresentado, para uma plateia riquíssima, o resultado de 7 anos 

de trabalho e pertença a esta rede de afetos que é o Projeto Ajudaris. O colóquio contou com a 

presença de oradores de vários países onde a temática da leitura e escrita foram o cerne da 

discussão. 

A parceria com a Ajudaris é uma rede de afetos que promove ativamente a aprendizagem da escrita 

e os valores da solidariedade e da amizade! 

 



Festa da Escrita e da Solidariedade 

As turmas JIda Cidade Sol,sala vermelha , 2ºE de Vila Chã, 2ºB de Coina, 5ºB   e turma do 6ºA do 

ano letivo 2016-2017 apresentaram, leram, representaram os textos que se encontram publicados 

no livro da AJUDARIS sobre a FAMÍLIA. 

A sessão contou com o apoio de canções dos alunos das turmas de 6º D,E e F da professora Helena 

de Educação Musical, com a assinatura dos livros por parte dos nossos pequenos escritores, com a 

sua venda pelo gabinete de intervenção social e psicológica do Agrupamento e com a presença das 

nossas famílias. 

O grande evento foi organizado pela adjunta da direção Marisa Guerreiro. 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

O GISP marcou também presença na venda dos livros do projeto Ajudaris . 

 

Colóquio Includ-ed 

Includ-ed 

Uma nova metodologia chega a Portugal. 12 escolas convidadas para o projeto piloto e uma é do 

Agrupamento de Escolas de Santo António: Escola Básica da Cidade Sol. 

No fim de semana de 1 a 3 de dezembro a comitiva portuguesa rumou a Barcelona para participar 

no seminário internacional de comunidades de aprendizagem. A Universidade de Barcelona valida a 

metodologia e a DGE garante o apoio.  

A coesão social é um dos grandes pilares desta metodologia! 



 

Formação do Includ-ed 

No dia 18 de dezembro de 2017 foi dinamizada uma formação pelo Dra. Maria Vieites Casado, de 

Barcelona, sobre  Comunidades de Aprendizagem e na implementação das Ações Educativas de 

Sucesso na EB1 de Cidade Sol. Nesta sessão estiveram presentes os docentes da escola, a sua 

coordenadora, a diretora do Agrupamento e o Dr. Vitor Alaíz 

Um agradecimento da diretora pelo envolvimento dos nossos docentes 

 

 



 

 

 

Escola Solidária 

Durante a interrupção letiva de dezembro, alunas da turma 8E e a respectiva diretora de turma, 

assim como outros elementos da comunidade educativa, uniram-se ao projeto “Levanta-te e Atua”, 

na recolha de alimentos no Fórum Barreiro, para as famílias carenciadas do nosso agrupamento. 



 

 

 

O GISP participou na organização e logística da Festa de Natal Solidária promovida pela Associação 

de Estudantes da Escola de Santo António para todos os alunos da escola sede. Mais uma vez, os 

alunos ergueram a bandeira das Escolas Solidárias – Fundação EDP. 



 

 

O Mundo à mesa- projeto REEI 

A  escola sede foi palco de uma grande iniciativa denominada "O mundo à mesa", uma iniciativa 

lançada no Conselho Pedagógico no âmbito do projeto REEI , coordenada pela docente Sónia 

Castanheira (representante dos projetos no CP) e com grande êxito ao nível da participação e da 

qualidade dos sabores ali evidenciados. 

-As turmas participantes foram a sala vermelha do JI de Sto António, a UAAAM Cidade Sol, as turmas 

do 5ºB, 6ºD, 8ºA, 8ºB, 8ºC, 8ºD, 9ºA, 9ºB, 10ºE/F, 11ºB+C e EFA B23A.Um agradecimento aos seus 

diretores de turma e a todos os seus alunos que participaram neste grande evento de promoção 

da  Educação Intercultural 

O júri pontuou e os resultados foram os seguintes: 

1º prémio - JI da Cidade Sol 

2º prémio - Turma 10ºE/F do Curso Profissional de Restaurante Bar e Turismo 

3º lugar  - 8ºB da escola sede. 

Foi atribuída uma MENÇÃO HONROSA à Encarregada de Educação da Unidade de Multideficiência 1, 

da Cidade Sol. 
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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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