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A biblioteca escolar e o Concurso Nacional de Leitura -2ª fase
O Concurso Nacional de Leitura, fase concelhia, decorreu dia 13 de abril, na Biblioteca Municipal
do Barreiro.
O nosso agrupamento foi representado em todos os ciclos de ensino pelos seguintes alunos:
1º ciclo - Miguel Jesus (EB de Penalva);
2º ciclo - Elias Serralha (EB de 2º/3º ciclo c/Sec. de St. António);
3º ciclo - Daniela Martins (EB de 2º/3º ciclo c/Sec. de St. António);
Secundário - Patrícia Morais (EB de 2º/3º ciclo c/Sec. de St. António);
PARABÉNS pelo desempenho!

Dia da árvore na Escola dos Fuzileiros
As turmas do 8.ºE e do 9.ºF dos Cursos de Educação e Formação de Restauração, do 10.ºD, do curso
Técnico Profissional de Desporto e a turma do 10.ºE, do curso Técnico Profissional de Restauração,
do Agrupamento de Escolas de Santo António, participaram no passado dia 21 de março, na
comemoração do Dia da Árvore, tendo, a convite da Escola de Fuzileiros do Vale de Zebro, ido à
referida escola plantar mais de 150 árvores.Os participantes adoraram a experiência e foi muito bom
o convívio entre os intervenientes na atividade.
Obrigada à Escola dos Fuzileiros pelo convite para a realização de mais uma atividade que nos
encheu de orgulho!!!

XXI Jornadas Pedagógicas
Os alunos dos cursos de Restauração do Agrupamento de Escolas de Santo António, (9.ºF, 10.ºE e
11.ºD), realizaram o serviço de Coffee – Break e Champanhe de Honra, no âmbito das XXI Jornadas
Pedagógicas, que se realizaram na Escola Superior de Educação do Barreiro, organizadas pelo Centro
de Formação do Barreiro, que também comemorou os seus 25 anos de existência.
Parabéns ao Centro de Formação e aos nossos alunos que mais uma vez demonstraram o seu
profissionalismo!

Atividades na EB de Vila Chã
Comemoração do 25 de abril
No dia 26 de abril a turma 4ºG, juntamente com a sua professora dinamizaram atividades alusivas
ao 25 de abril para todas as turmas da escola.

Dia da Mãe
A EB de Vila Chã para comemorar o Dia da Mãe convidou as mães para uma aula de zumba na escola.
As mães participaram juntamente com os seus educandos, de forma ativa e descontraída na
atividade. Foi um momento que contribuiu para o reforço das relações entre a escola e a família e
promoveu o exercício físico, tão importante para a saúde!

eTIMS
O Agrupamento fez parte de um estudo piloto eTIMS (Trends in International Mathematics and
Science Study (TIMSS) da International Association for the Evaluation of Educational Achievement
(IEA), tendo sido seleccionadas as turmas do 4ºA, 4ºC e 4ºF para participarem

Youthstart- Ministries Comission II
MinistriesCommission II
No dia 8 de maio teve lugar no Teatro Thalia em Lisboa o evento de encerramento do projeto Youth
Start, Ministries Commission II.
O Agrupamento de Escolas de Santo António fez-se representar pelos professores Norberto
Fernandes, Paula Domingues e Sofia Moreira.
Além da Subdiretora Geral da Educação, Eulália Alexandre, estavam presentes altos representantes
dos ministérios da educação de todos os países envolvidos no projeto: Áustria, Eslovénia,
Luxemburgo e Portugal.
Dana T. Redford, da PEEP, Portugal e coordenador internacional do projeto lançou o debate sobre o
desenvolvimento de políticas públicas baseadas em evidências e moderou o painel de convidados
que apresentaram o valor acrescentado de projetos como o Youth Start no desenvolvimento dos
seus sistemas educativos. Os resultados preliminares foram apresentados pelo coordenador da
avaliação do projeto, Käre Moberg, da Dinamarca.
O Secretário de Estado da Educação, João Costa, encerrou o evento.

Mensagem

Criar outros tempos com mais tempo pedagógico

Diariamente a qualidade do nosso trabalho pedagógico aumenta com aprendizagens diferenciadas
em diversos espaços, também fora da sala de aula.Os alunos têm de conhecer o mundo, novas
realidades e ter novas experiências.Os professores recriam, otimizam e mudam muitas das suas
estratégias.
Para além das visitas de estudo que enriquecem o currículo, assistimos diariamente a novas
experiências que valorizam a diversidade, os alunos distinguem-se com vários prémios no Português
e na Matemática e a cultura do Agrupamento consolida-se dando sinais de abertura para novos
projetos que abrem caminhos para a Flexibilidade Curricular.
Acredito que se mudam os tempos e se vão mudar as vontades!
A Diretora
Manuela Espadinha

Ação Decojovem /Parceria com a Biblioteca Escolar
Consumertalks – Gestos Simples para um consumo Sustentável foi o título da ação dirigida às
turmas de Educação e Formação de adultos, dinamizada pela DECOJovem no dia 24 de abril. Esta
ação realizou-se no âmbito da área Cidadania e Empregabilidade, solicitada pela docente Elisabete
Churrito e resultou da parceria estabelecida entre a DECO e a Biblioteca Escolar do Agrupamento.
Realizou-se,também, no dia 3 de maio para as turmas do 9º C e 9ºD, acompanhados pela
professora Liliana Vieira.

Atividades em parceria com o GISP
Semana da Família - Biblioteca Escolar & GISP – Atividades Pré-escolar e 1º ciclo

No dia 15 de maio comemorou-se o Dia Internacional da Família. O GISP e a BE desenvolveram um
conjunto de atividades de caráter intercultural no sentido de abranger a diversidade cultural dos
nossos alunos e das suas famílias.

Neste âmbito sugeriu-se que em contexto sala de aula fosse abordada a temática da Família, para tal
sugerimos a leitura do livro de Todd Parr "O Livro da Família" e que cada aluno, em casa com a
família realizasse uma ilustração colaborativa sobre a sua família e completasse uma frase(1º ciclo)

Biblioteca Escolar & GISP – Escola Sede
Relativamente à escola Sede a Biblioteca Escolar e o GISP sugeriu que em contexto sala de aula
houvesse uma abordagem ao tema Família; também o visionamento de curtas-metragens sobre a
temática. Os desafios às turmas implicaram que cada aluno completasse uma frase, juntamente com
a sua família:
“Na nossa família somos
gostamos
precisamos
adoramos
cozinhamos
sonhamos
jogamos
- Serão em Família (18 de maio de 2018)
No âmbito da comemoração do dia da família (15 de maio), reunimos os familiares da maioria dos
alunos que atuaram no GISP Caça Talentos no miniginásio, no passado dia 18 de maio, pelas 18h30m.
Decorreu uma sensibilização parental, dinamizada pelas técnicas do GISP (assistente social Nádia
Barreiros e psicóloga Ana Margarida Cláudio), sobre o que é determinante no exercício da
parentalidade . Os familiares mais novos estiveram ocupados com atividades lúdicas e os alunostalentos a prepararem-se , todos acompanhados pelos animadores Cátia Pita e Mário Costa
(estagiários da ESE de Setúbal).
Contámos também com a presença dos alunos EFA na plateia.
Por fim fomos brindados com as atuações dos seguintes alunos: Elias Serralha 6B; Letícia Silva 6 A;
Maria Valente 5B; Miguel Mané 6 A; Nélia Salvador 7F; Rute Pucarinho 10 B+C, Soraia Tavares 7B e
da apresentadora Diana Kalemba 10 B+C.
Agradecemos desde já a presença e colaboração de todos!

GISP – Projeto Universitário de Cabo Verde – Mochilas Solidárias
Na sequência da Campanha "Mochilas Solidárias", do Projeto Universitário Cabo Verde, lançámos o
desafio ao Agrupamento e vários grupos turma desde o pré-escolar ao ensino secundário reuniram
23 Mochilas. Cada mochila contém pelo menos 4 cadernos, 1 dossier com folhas quadriculadas e de
linhas, 1 estojo, com lápis, borracha, canetas, régua, marcadores, 1 tesoura e 1 tubo de cola.

A turma do 3ºE, da EB de Vila Chã participou com muito agrado no Projeto “Mochilas Solidárias”
que consiste em oferecer mochilas cheias de material escolar a um aluno de Cabo Verde. Os alunos

do 3ºE encheram uma mochila com material escolar variado e esperam que o aluno de Cabo Verde
que receber a mochila da turma fique muito feliz com as ofertas.

GISP -Jogo da Interculturalidade na EB de Coina

+ fotos aqui- Jogo da Interculturalidade

GISP – INCLUDED-ED – EB1/JI Cidade Sol

No passado dia 9 de maio realizaram-se Grupos Interativos no JI da Cidade Sol para comemorar o
Dia da Europa. Foi uma manhã muito produtiva onde se realizaram várias atividades de culinária e
artes plásticas. Aprendemos a fazer pães com chouriço, tortilha, folhados de salsicha, crepes e
pintámos bandeiras de diferentes países. É tão bom aprender a brincar.

No passado dia 15 de maio, Dia Internacional da Família, realizou-se uma Tertúlia Literária Dialógica
sobre o “Ulisses”, com pais, parceiros (CATICA-Equipa de RSI e CLDS3G Barreiro), Direção,
Coordenação do estabelecimento de ensino, docentes, educadores e técnicos do GISP.

GISP – SIDAC
O Serviço de Intervenção nos Comportamentos Aditivos e nas Dependências (SICAD) tem por missão
promover a redução do consumo de substâncias psicoativas, a prevenção dos comportamentos
aditivos e a diminuição das dependências. Decorreram durante este mês de maio sessões de
sensibilização, com o formador José Diogo, junto das turmas 9 A, 9B e 9C.

Atividades do Pré escolar da Cidade Sol
No dia 17 de maio, as crianças do Jardim de Infância da Cidade Sol foram visitar os quartéis dos
bombeiros do Barreiro. Na parte da manhã a sala azul e amarela visitou o Quartel dos Bombeiros
Voluntários do Sul e Sueste e na parte da tarde a sala vermelha visitou o quartel dos Bombeiros Do
Corpo De Salvação Pública Do Barreiro.

No dia 18 de maio, as crianças do Jardim de Infância da Cidade Sol foram visitar o Jardim Zoológico
de Lisboa. Utilizaram o comboio Fertagus para se deslocarem.

No dia 16 de maio, recebemos no Jardim de Infância da Cidade Sol a "Avó Juliana", que nos contou
3 contos de Moçambique e nos ensinou uma canção de embalar, esta atividade foi proporcionada
pelo Setor Educativo da CMB.

No dia 21 de maio, comemoramos o DIA DA FAMÍLIA no Jardim de Infância da Cidade Sol. Os nossos
pais e familiares, vieram ao Jardim de Infância participar em várias atividades bem divertidas.

No dia 25 de maio realizou-se o dia B no Jardim de Infância da Cidade Sol

Atividades da EB de Coina
Plano Nacional de Leitura
Na sequência da leitura da história "Quem quer ir comprar pão" do livro “Livro com Cheiro a
Chocolate” da autora Alice Vieira trabalhámos as personagens, modelando-as em pasta. De seguida
desenhámos a figura e fizemos o projeto de pintura. Depois, pintámos a personagem e
apresentamos o resultado acabado.
3°Ano, Turma B

Dia B na escola

Dia da Criança no Fun Parque da Costa da Caparica

Um dia diferente na Feira Pedagógica

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

