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A voz dos alunos-Orçamento Participativo 

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DÁ VOZ AOS ALUNOS NO DIA NACIONAL DO ESTUDANTE 

2017 

O Dia Nacional do Estudante comemorou-se no dia 24 de março. Neste dia os estudantes do 3.º ciclo 

do ensino básico e do ensino secundário decidiram, de forma democrática numa assembleia 

eleitoral, qual a proposta que queriam ver implementada na sua escola no âmbito do Orçamento 

Participativo das Escolas. Através desta iniciativa, pretendeu-se dar voz aos alunos e resposta às suas 

necessidades e interesses, assim como promover a sua participação cívica que foi extraordinária. 

Depois de abertos os procedimentos os alunos, sob a coordenação e apoio da professora Maria José 

Cantarinha, desenvolveram e apresentaram quatro propostas. 

Lista A – A nossa nova sala de convívio 

Lista B – Banco agradável, escola confortável 

Lista D – Bons momentos a fazer exercício, bons jogos para ti 

Lista J – Caixotes ecológicos 

 “Venceu” o projeto A nossa nova sala de convívio. Parabéns a todos e obrigada pelo empenho! 

 



 

 

2018 

Pelo segundo ano consecutivo, os estudantes do 3.º ciclo do ensino básico e do ensino secundário 

vão poder decidir o que querem melhorar na sua escola. Para isso, precisam de ter uma ideia, reunir 

apoio e, claro, conseguirem os votos dos colegas! Trata-se de um processo democrático que 

acontece em cada escola.  

Os alunos apresentaram propostas  de novos  projetos  que consideram vir a beneficiar 

a nossa  ESCOLA. 

A melhor proposta será votada no final de março por volta do Dia do Estudante. 

 



 

 

 

 



 

ACM 

 

No dia 26 de janeiro realizou-se o III Encontro da Rede de Escolas para a Educação Intercultural 

(REEI) no Alto Comissariado para as Migrações (ACM) em Lisboa. Partilhámos boas práticas entre os 

diferentes estabelecimentos de ensino com a finalidade de desenvolver o respeito pelas diferenças e 

o estabelecimento de relações positivas de interação e aproximação entre alunos/as e outros 

membros da comunidade educativa de diferentes culturas 

 



Torneio Triball 

 

No passado dia 1 e 2 de fevereiro decorreu o TRIBAL, torneio de basquetebol, futebol e andebol, 

organizado pelos alunos da turma 11º E (técnico de apoio à gestão desportiva), recolhendo 

alimentos no ato da inscrição, que reverteram para a Paróquia de Santo António, que apoia 

habitualmente inúmeras famílias na comunidade! 

Assim, contámos com a participação de alunos, professores e a presença do Sr. Padre Tiago e de 

digníssimos representantes da nossa Junta de Freguesia de Santo António da Charneca.  

 

 

 



 

 

Mensagem 

 

 

 

Quando os ventos de mudança sopram, umas pessoas levantam barreiras, outras constroem 

moinhos de vento. 



Erico Veríssimo 

  

E tem sido assim mesmo. Os nossos alunos foram informados desta oportunidade de participação na 

melhoria da vida escolar e, com a orientação dos professores, apropriaram-se da ideia, discutiram os 

objetivos do projeto, debateram  sobre ele, procuraram apoios e "moveram moinhos de vento" para 

se candidatarem. 

Os projetos nasceram e, de forma democrática, irão votá-los para eleger aquele que consideram vir 

a beneficiar a nossa  ESCOLA. 

Importa, por isso, fazer escolhas, lutar por elas, exercer o exercício de cidadania desde muito cedo. 

Como afirma o Senhor Ministro da Educação, "o VOTO é o ouvido da democracia e a voz dos 

cidadãos". 

  

Parabéns aos nossos alunos! 

A diretora 

Concurso Nacional de Leitura 

Mais uma vez o nosso Agrupamento participou no Concurso Nacional de Leitura. Este ano foi 

alargado a todos os ciclos de ensino. 

Aqui estão os resultados do CNL. Os vencedores de cada ciclo irão representar o agrupamento, na 

fase concelhia, no próximo dia 13 de abril na Biblioteca Municipal do Barreiro. 

Parabéns aos vencedores! 



 

 



 

 



 

Carnaval  

 

No dia 8 de fevereiro o Agrupamento de Escolas de Santo António participou no Desfile de Carnaval 

Escolas do Barreiro sob o tema “Trajes do Mundo” no âmbito do Projeto Rede de Escolas para a 

Educação Intercultural (REEI). 

 A brincar, compreendemos que na diferença é que está a riqueza. 

 



 

 

 

 



 

 

•  Aqui fica o registo fotográfico  Carnaval no Agrupamento de Stº António 

Atividades em parceria com o GISP 

Sentimentos 

 

As psicólogas Ana Margarida Cláudio e Isabel Cascão foram às turmas 1ºE e 2ºC da EB1 de Coina 

falar acerca dos Sentimentos. Refletiram acerca do que são sentimentos, como estão presentes no 

nosso dia a dia, como  gerir o que sentimos e a importância de reconhecer o que o outro sente. Só 

percebendo as emoções “podemos descobrir um dos caminhos, nem que seja um pequeno 

cheirinho, para chegar ao coração dos outros, para chegar ao coração de si próprios” (Graça 

Gonçalves). 

https://drive.google.com/drive/folders/1izzvlAnwO5wy9-8A3IjsCFSSOJkLh4Tn?usp=sharing


 

 



 

 

Dia dos Afetos 

 

No dia 9 de fevereiro, para comemorar o dia dos Afetos, a Equipa GISP esteve a dinamizar uma 

atividade no Bar dos Alunos, das 10h às 13h. Os alunos da escola eram convidados a escrever uma 

frase sobre os Afetos numa língua multicultural em corações, cartolinas e marcadores de livros, 

tendo como objetivo a educação multi e intercultural. Os trabalhos realizados foram expostos no 

Bloco A.  

Esta atividade contou, para além da Equipa do GISP, com a Estagiária do Curso Profissional de 

Animação Sócio-Cultural, Débora Bastos, que organizou e elaborou os materiais utilizados.  

 



 

 

 

Formação: Diz Não Há Violência 

 

No passado dia 15 de fevereiro as turmas 8º A e 9º B tiveram formação sobre: Não Há Violência no 

Namoro, no Auditório Municipal Augusto Cabrita – Parque da Cidade, no Barreiro. Aprendemos que 

numa relação há que haver respeito e confiança! 

 

Chama Solidária 

Chama da Solidariedade: 6 e 19 de fevereiro de 2018 

 



O Agrupamento de Escolas de Santo António e o Centro Social de Santo António reuniram-se para 

acolherem no passado dia 19 de fevereiro a Chama da Solidariedade, que percorre todo o país. 

Também juntos entregaram na Câmara Municipal do Barreiro a Chama da Solidariedade e para o 

livro (que será entregue ao Presidente da República) uma folha em tecido com o tema da 

Solidariedade da Rede de Escolas para a Educação Intercultural. A celebração implicou um encontro 

entre gerações, com muita música, apresentações de alunos e a participação de pessoas de todas as 

idades em aulas de Zumba, Ginástica e Jogos Tradicionais. Foi uma tarde muito dinâmica e divertida! 

 

 

 



 

 

 

 



Comemorações 

Comemoração  do dia Internacional dos Direitos Humanos (8 dezembro) e dia Escolar da Não 

Violência e da Paz (30  janeiro) 

 

 



 

 



 

 

 



Partilha de Práticas 

 

 

 

Trabalhos dos alunos da Pré da Fonte do Feto 

 



 

 

Visitas de estudo 

Visita de estudo ao ISPA 

No dia 5 de Fevereiro tivemos a possibilidade de visitar um dos mais prestigiados institutos, neste 

caso, de Psicologias Aplicadas que é o único que possui uma licenciatura em Bioinformática do país. 



Fizemos uma visita guiada pelos laboratórios de investigação de psicologia onde pudemos avaliar o 

nosso olfato e a nossa capacidade de visão. Visitamos também os laboratórios de Biologia onde 

conhecemos a mascote da escola (um anfíbio que veio do México e que come mexilhões) e, no 

âmbito da Biologia Marinha, observamos peixes e deram-nos a conhecer como estes se reproduzem 

e se desenvolvem. 

Foi uma visita muito educativa e divertida pois apesar de aprendermos diversas coisas divertimo-nos 

muito também. 

 

 



 

 

Visita  ao Posto de Comando do MFA 

No dia 9 de fevereiro, os alunos do 9º B, 11ºB/C e 12ºB, realizaram uma visita de estudo ao Posto de 

Comando do MFA, na Pontinha, em Lisboa. 

À tarde tiveram a possibilidade de se divertirem, fazendo exercícios no Bounce. 

Foi um dia bem passado, com vontade de repetirem. 

 



 

 

 

 

 

 

Visita à Exposição Joan Miró e Palácio da Ajuda; 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Visita ao Museu do Combatente 

 



 

 



 

Teatro O Sonho - representação da peça «Auto da Barca do Inferno» de Gil Vicente 



 



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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