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Dia de África no Agrupamento
No âmbito do Projeto REEI, e dada a percentagem de alunos com nacionalidade/ descendência
africana, o nosso Agrupamento assinalou o Dia de África (25 de Maio) com várias iniciativas, ao
longo da semana:
- a exposição das salas de pré-escolar da EB da Cidade Sol aberta a comunidade no centro comercial
local,
- um Desfile de Moda Africana
- exposição de trabalhos efetuados pelos alunos do 2º, 3º ciclos e secundário e dos cursos EFA.
•

lanche africano (1ºA) em articulação com UAAEEAM.

Testemunho da aluna Patrícia Barros, impulsionadora desta atividade na Escola Sede

"Senti-me muito orgulhosa por ter organizado um grande dia , muito especial para nós africanos ou
de origem africana. Ficará para sempre na nossa memória como o desfile de moda africana, como
também a escola toda decorada com as nossas culturas e tradições".
Tisha, 10ºB/C.
Esta atividade teve a participação do GISP, da professora Liliana Vieira, Elisabete Churrito e Luísa
Ferreira.

+ fotos aqui- Dia de África
Semana de África na Pré da Cidade Sol
Nos dias 22, 23 e 24 de maio, o Jardim de Infância da Cidade Sol esteve na Loja nº 11 do Centro
Comercial da Cidade Sol, com a exposição "África veio à Cidade Sol", contou com o apoio do Sr. Ilídio,
que nos emprestou a sua loja e dos pais e famílias das nossas crianças, que nos emprestaram
diversos artigos, realizaram alguns petiscos e mantiveram as portas abertas.

O Nosso muito OBRIGADO a todos os que connosco colaboraram.

Dia de África da EB da Cidade Sol
No passado dia 23 de maio, a turma do 1.ºA em conjunto com os alunos da UAEEAM, comemoraram
o Dia de África recebendo a agradável visita de algumas mães e de uma avó que mostraram e deram
a provar algumas iguarias dos seus países de origem nomeadamente, Angola, Moçambique, São
Tomé e Príncipe e Senegal. As crianças puderam também observar alguns trajes típicos e ainda ouvir
uma história tradicional africana.

Prémios
Concurso de Matemática Pangea
Realizou-se , no dia 26 de maio, a final Nacional do concurso de Matemática Pangea, onde
participaram 3 alunos do nosso agrupamento, sendo eles Miguel Silva, 5ºA; Beatriz Salgueiro, 5ºE e
Tiago Marques 6ºF, os quais tinham ficado entre os 100 melhores na 1ª fase a nível Nacional.
Dos três alunos finalistas a Beatriz Salgueiro obteve a medalha de prata- 2º lugar na categoria de 5º
ano e o Tiago Marques obteve o 5º lugar na categoria do 6º ano.
Parabéns aos alunos!

Xadrex
Campeões de xadrez interescolas - Alunos da Vila Chã
Durante a manhã de dia 7 de junho, realizou-se o “Interescolas de Xadrez do Barreiro 2018”, no
parque da Cidade e o 1.º lugar foi para os alunos da EB1 de Vila Chã!
Parabéns estamos todos muito orgulhosos!

Escola Secundária Santo António vence campeonato Interescolas 2+3º Ciclo Barreiro 2018
No dia 7 de junho, o Plano Desenvolvimento Xadrez do Barreiro e a C.M.Barreiro organizaram mais
uma edição deste campeonato em que competiram 7 equipas de 6 jogadores num sistema todos
contra todos.
A escola Secundária Santo António sagrou-se campeã deste evento ao finalizar a prova com 30,5
pontos e foi representada por Guilherme e Catarina Matos, Alexandra Savinykh,Gonçalo
Guerra,David Ferreira e Rodrigo Loureiro.

Conta-nos uma história
PODCAST-DGE
No passado dia 1 de junho- dia da criança, recebemos uma grande prenda. A história em formato
áudio, “A vaca que pôs um ovo” submetida no âmbito da 9.ª edição do concurso “Conta-nos uma
história!” - pela equipa " 1.º ano Turma- F de fantásticos", foi uma das vencedoras na categoria 1.º e
2.º Ano, um maravilhoso 2.º Lugar: para a turma F do 1.º ano da Escola Básica de Vila Chã.

Mensagem

Articulação de conteúdos, o currículo em desenvolvimento
Todos sabemos que o currículo enquanto corpo de aprendizagens socialmente necessárias se
desenvolve dentro e fora da sala de aula.
Temos assistido, ao longo do ano letivo, a várias práticas de um modelo de escola que corporiza um
conjunto de saberes necessários para que os nossos alunos cresçam, aprendam e se integrem na
sociedade.
Aprendemos a trabalhar melhor juntos,num espaço mais articulado, com estratégias e
metodologias diversificadas, tentando-se que nunca nenhum aluno fique para trás.
Os prémios obtidos e o reconhecimento social do nosso trabalho fala bem alto, pois as nossas
mudanças organizacionais já "espreitam" a Flexibilidade Curricular ao mudarem o coração da nossa
ESCOLA.

Obrigada pela força que continuam a dar ao nosso caminho pedagógico,

A diretora

Feira Pedagógica
Decorreu entre os dias 30 de maio e 2 de junho a Feira Pedagógica no Parque da Cidade do Barreiro
com a representação do nosso agrupamento na exposição de trabalhos e participação na
conferência "As tecnologias no âmbito da flexibilidade curricular.

Conferência- As tecnologias no âmbito da flexibilidade e da
autonomia
O Agrupamento de Escolas de Santo António esteve representado na Conferência: As Tecnologias no
âmbito da Flexibilidade e Autonomia Curricular, através da docente Paula Domingues com as "APPS
na EBSSA". Uma ferramenta de enriquecimento nas Aprendizagens". A criar APPS desde 2014/2015.

APEPE na Feira Pedagógica do Barreiro
O Parque da Cidade acolheu, entre os dias 30 de maio e 1 de junho, a XVII Feira Pedagógica. Este
evento, promovido pela Câmara Municipal do Barreiro, visa dar a conhecer os diversos projetos
educativos do concelho, com stands e iniciativas várias nesta área e complementares.
A Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB+JI da Penalva (apepe) esteve presente nos
dias 31 de maio e 1 de junho, com uma tenda divertida, com atividades dedicadas aos mais novos,
como modelagem de balões, pinturas faciais, minifeira do livro infantil, espaço de leitura e

minibowling, bem como garantiu um espaço de snack-bar, com café, chocolate quente, águas,
waffles, tostas e (para os mais gulosos!) algodão doce.
Foram dois dias de alegria e boa disposição! Para o ano há mais!

Programa Escolas Solidárias
No dia 30 de maio a Escola EB 2,3 com secundário de Santo António foi distinguida na celebração da
Fundação EDP - programa ESCOLAS SOLIDÁRIAS - no Teatro Camões em Lisboa...
Parabéns Direção, Docentes, GISP, Alunos, Não docentes, Familiares e Parceiros ...Todos juntos pela
INTERCULTURALIDADE.

Exposição Projeto Kid´s Guernica
Não devemos ter medo de inventar seja o que for. Tudo o que existe em nós existe também na
natureza, pois fazemos parte dela.
Pablo Picasso
Este ano letivo, o Agrupamento de Escolas de Santo António participou pela primeira vez no Projeto
Kid’s Guernica, um projeto internacional com simbolismo artístico, cultural e histórico, adotado,

desde 2005, pela AMRS (Associação de Municípios e Região de Setúbal) dirigido às escolas da rede
pública e já considerado uma referência nacional.
O trabalho desenvolve-se a partir da análise do quadro “Guernica”, obra emblemática de Picasso,
abordando-se valores como a solidariedade, o respeito, a tolerância, a compreensão dos povos, etc,
e relembrando que a guerra ainda hoje é uma realidade que massacra a humanidade e que urge
erradicar do mundo.
A “Arrábida Biosfera” foi o tema escolhido pela organização para a 6.ª edição deste evento,
abraçado pelas nossas turmas do 2.º e 3.º ciclos e respetivos professores de Educação Visual em
articulação vertical. Outras disciplinas se associaram permitindo a exploração mais científica dos
temas, nomeadamente Ciências Naturais e História e Geografia de Portugal. Os materiais didáticos
reunidos e outros abordando os temas e os valores associados ao Projeto foram também explorados
nas disciplinas da área das línguas.
Na escadaria do Bloco A, está patente, orgulhosamente, a exposição dos trabalhos enviados pelos
nossos alunos, através da CMB (Câmara Municipal do Barreiro), como proposta para elaboração de
uma tela com as dimensões da “Guernica” (7,80m x 3,5m) e que traduz a essência artística e o
espírito crítico dos nossos alunos. Estão de parabéns!!!

Exposição " Seres da Arrábida"
Learn the rules like a professional, so you can break them like an artist.
Pablo Picasso
Partindo do tema da 6:º edição do Projeto Kid’s Guernica, e tendo como referência a obra
escultórica do artista plástico Pablo Picasso, as turmas A, B, C e D do 5.º ano de escolaridade criaram
esculturas trabalhando as formas dos seres vivos caraterísticos da Arrábida.
Este trabalho foi desenvolvido nas disciplinas de Educação Visual e Educação Tecnológica do 2.º ciclo
(articulação horizontal) e, tal como Picasso, fazendo upcycling de materiais para construção das
obras que podem ser observadas no Bloco A, junto da entrada da BE/CRE (Biblioteca Escolar e
Centro de Recursos).
Este é um magnífico exemplo de um novo valor acrescentado a caixas de cereais e de outros
produtos, arame, tampas de plástico, etc cujo destino era o Ecoponto mais próximo.

Gala do 12º ano
A gala foi organizada pelos alunos do 12º ano-A e B. Esta gala foi preparada durante dois meses e
exigiu muito esforço e dedicação. Foi um momento que trouxe à tona várias emoções: felicidade ,
nostalgia, etc.
Para os finalistas foi um momento final, o último momento em que participaram todos e que os fez
relembrar todos os momento que partilharam. Foram 3 longos anos de muito companheirismo,
amizade e união.
Nesta despedida não podia faltar a presença de todos os professores e a sempre presente e
dedicada , a diretora Manuela Espadinha.
Em suma , esperemos que os próximos finalistas partilhem um momento tão especial quanto o
nosso.
Maria Inês, 12ºB

Visitas de estudo
Assembleia da República
O Agrupamento de Escolas de Santo António efetuou uma visita à Assembleia da República a convite
do deputado André Pinotes Batista. Uma visita memorável para as turmas do 9ºB, 12ºB e 10º,
acompanhados pels Srª Diretora , o representante da vereadora da Educação Helder Costa e as
docentes Luísa Ferreira e Júlia Araújo.Uma visita bem merecida para um agrupamento com um
grande projeto educativo inclusivo, diferenciador e multicultural.

“We will always have Paris”
Os alunos do 12º ano escolheram Paris para a viagem de final do secundário que decorreu entre os
dias 19 e 25 de abril. Os dias dividiram-se entre a monumental agitação turística da cidade e o
mundo encantado dos contos infantis e da adrenalina do Disneyworld. Versailles, Arc du Triomphe ,
Champs Elliseés, La Seine, Le Louvre, Moulin Rouge, Montmartre, Sacré Coeur e Tour Eiffel fizeram
parte do roteiro dos primeiros dias. Os últimos dias foram passados dentro do maravilhoso mundo
da Disney onde se misturam princesas, heróis, aventura, luz e cor. Apesar do cansaço da hora de
ponta em dias de greve do metro e do comboio e dos muitos passos a pé, todos os momentos foram
de aprendizagem e diversão. Por certo que, na legenda das memórias gravadas nas centenas de
fotos que registaram esta viagem, vão poder escrever “We will always have Paris”.
Obrigado por fazermos parte destas memórias!
Rui Alves
Sofia Moreira

Testemunho
Nesta viagem passámos 6 dias excelentes em Paris.Tivemos oportunidade de conhecer um país novo,
a sua cultura , o seu ambiente e claro de ir à Disneyland.
Divertimo-nos imenso. Foi uma viagem cheia de bons momentos para um dia recordarmos e assim
agradecemos aos professores Rui Alves e Sofia Moreira por se term disponibilizado a
acompanharem-nos nesta viagem.
As turmas do 12ºA e 12ºB
Passeio camoniano
No dia 22 de maio, as professoras de Português, Anabela Gomes e Gertrudes, acompanhadas das
professoras Fernanda Sequeira e Maria João Correia, levaram as turmas do 10º ano, A, B e C a uma
visita de estudo. Assim, de manhã, visitaram o castelo de Almourol depois de uma travessia de barco,

que permitiu apreciar a paisagem e a natureza. À tarde, depois de um piquenique e de algumas
aventuras pelo campo, os alunos ouviram atentamente a guia do Jardim-Horto de Camões e ficaram
impressionados com o auditório ao ar livre, onde o som tem um impacto estranho ao ouvido. No fim,
ainda houve tempo para alguns darem um banhinho no rio… Foi muito divertido!

Uma visita multidisciplinar
Os alunos do 11º ano, turmas A, B e C, participaram numa visita de estudo no dia 23 de maio. Esta
visita resultou da articulação entre professores de várias disciplinas das turmas e, por isso, para além
de ter como objetivos conhecer o património artístico e cultural, também requereu algum «esforço
físico». Assim, de manhã, os alunos visitaram o Convento de Mafra, onde conheceram o ambiente
barroco, e, à tarde, subiram a pé até ao Palácio da Pena, em Sintra, e tomaram contacto com a
natureza. A acompanhá-los, foram 3 alunos do 7ºC, alunos de Português Língua Não Materna, que
foram conhecer as belezas históricas e naturais do nosso país.

Porto by plane- Barreiro by train

Depois de muito trabalho e esforço para angariar fundos, a turma do 11º A foi visitar a cidade do
Porto no final do 2º período. Acompanhados da diretora de turma e da professora Madalena Amaro,
fizeram-se à estrada de madrugada, rumo ao aeroporto. Foi a estreia de voo para alguns destes
alunos, mas não houve medo que travasse o entusiasmo. Já na Invicta a aventura começou ao
apanhar o metro para a Boavista e o autocarro para a Pousada.

“Salientamos o convívio porque nos uniu, a arquitetura pois era única, a comida porque foi algo que
nunca tínhamos experimentado, a pousada pois superou as nossas expectativas, a viagem de avião
(para alguns a primeira vez), a viagem de comboio e elétrico, e todos os outros momentos de cultura,
aprendizagem e lazer fora da escola; Aprendemos a chegar a hora aos transportes (ser pontual), ver
o horário antes de ir à paragem, trabalhar em equipa, ser responsável, gerir dinheiro…”- dizem todos.
A diretora de turma,
Sofia Moreira
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Professoras Fernanda Mendes, Luísa Ferreira, Teresa Patita
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