
Boas festas com ... Ano  X—Nº 78 
dezembro de 2021 

… são os votos da equipa redatorial para toda a comunidade AESA! 



Presépios de Natal no AESA 

      Partilhamos fotos desta iniciativa que é 
uma tradição natalícia da EBQL: os alunos de 
2º e 3º ciclos da disciplina de Educação e 
Moral foram desafiados a darem asas à imagi-
nação e criarem um presépio com materiais 
recicláveis. 

       De entre os muitos trabalhos apresenta-
dos, a comunidade escolar elegeu os três 
presépios destacados. Os dois meninos da 
foto ao lado ficaram em 1º e 2º lugares.  Para-
béns a todos os participantes! 

    Presépio da escola básica Telha Nova 1/
JI, realizado pela Assistente Operacional 
Manuela Costa, com colaboração de outras 
colegas.     Presépio da escola sede, ESSA, 

realizado pela Assistente Operacio-
nal Cristina Lapa, com colaboração 
de outras colegas. 

    Presépio da escola secundária, realizado 
pelos alunos de Educação e Moral, em resul-
tado da reflexão realizada nas aulas da pro-
fessora Rosa Aragoa. 

     E porque no Natal  estamos mais abertos 
aos outros, não podemos deixar de lembrar os 
que mais sofrem... 



Outras imagens de Natal no AESA 

     No âmbito das atividades de Natal, as turmas de 3º 
ciclo da docente Maria José Lino - 8º A, 8º C, 8º D, 8º E e 
9º A - realizaram postais de Natal e elaboraram árvores de 
Natal recicladas, na disciplina de Inglês.  

      Os trabalhos encontram-se em exposição nas paredes 
junto à Biblioteca escolar da EBQL. Convidam-se todos a 
ler as mensagens deixadas pelos jovens destas turmas. 

   Na escola básica Telha Nova 1/JI, crianças e professores do pré-escolar e 1º ciclo mobilizaram-se para decorar vários espaços 
com elementos alusivos à quadra festiva que não deixa ninguém indiferente. 

     O boneco de neve e a 
famosa rena Rodolfo aco-
lhem todos na biblioteca da 
ESSA... 
 
     E a árvore de Natal ins-
talada pela Associação de 
estudantes da ESSA, na sala 
dos alunos. 



Exposição de Natal 

      Decorreu de 13 a 17 de dezembro a primeira fase do 
projeto de Cidadania e Desenvolvimento da turma C do 11º 
ano, “Estendal solidário”. Foram angariadas, trocadas e 
doadas entre a comunidade educativa, dezenas de peças 
de roupa que irão proporcionar algum conforto e alegria a 
muitos. O produto final angariado neste estendal irá ser 
doado à Associação Rumo (instituição de solidariedade 
social), no início de segundo período.  

      A segunda fase deste projeto decorrerá no final do 
segundo período nos mesmos moldes. Agradecemos desde 
já a vossa solidariedade. Boas Festas! 

João Limas 

Diretor de turma 

Solidariedade no AESA 

     Foi no início deste ano letivo que começou a minha aventura como professora estagiária e tem sido muito enriquecedor poder acompanhar os alunos no 
seu percurso, seguindo de perto a sua evolução.  
     Apesar de o primeiro período ter passado muito rápido, tivemos oportunidade de desenvolver algumas atividades lúdicas que motivaram os alunos para a 
aprendizagem da língua francesa e que nos permitiram estar mais perto de cada aluno. Neste sentido, de modo a celebrarmos o Natal, as turmas A, B e C do 
7º ano prepararam uma exposição, no âmbito da disciplina de francês, constituída por personagens e objetos alusivos a esta época, construídos a partir de 
materiais recicláveis. Para além de sensibilizar os alunos para a possibilidade de, através da criatividade e da entreajuda, criarem as suas peças a partir de 
materiais improváveis, permitiu que partilhássemos histórias e muitas gargalhadas enquanto trabalhávamos e aprendíamos.  
     Foi muito bonito ver o empenho e a alegria dos alunos na construção e na montagem desta exposição e sentir o seu entusiasmo enquanto decoravam a 
sala de aula. Tem sido uma aventura muito feliz! Feliz Natal a todos. 

Ana Isabel Castro 

Estagiária  de Português-Francês 

Cabazes de Natal Concerto natalício online 

      No último dia de aulas, os alunos de Educação Musical, 
do professor Luís Vitorino, deram um concerto em live 
streaming ao qual assistiram vários convidados e que 
também foi partilhado nas equipas da plataforma Teams 
dos Conselhos de Turma do 2º ciclo. 

Está disponível em: 

https://drive.google.com/file/d/1VpE5WePyRDy_v-aZ2kSw28X7_6TzfDQU/
view?usp=sharing 

Esperamos que gostem! 

 

 

Prof. Luís Vitorino 

     Natal só faz sentido quando a comunidade escolar se solidariza. Este 

ano, em colaboração com a Associação de Pais, vamos oferecer 70 caba-

zes de Natal às famílias do agrupamento, dando mais dignidade à palavra 

"Natal". A todos muito obrigada! 

 

https://drive.google.com/file/d/1VpE5WePyRDy_v-aZ2kSw28X7_6TzfDQU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1VpE5WePyRDy_v-aZ2kSw28X7_6TzfDQU/view?usp=sharing


Erasmus + Projeto TREES 

TREES-To Reinforce European Environment Sustainability 
 

     Foi no país coordenador do projeto TREES, ilha do Chipre, mais concretamente na cidade de Nicosia, que decor-
reu o primeiro intercâmbio físico entre as escolas parceiras (Chipre, Portugal, Alemanha, Itália e Bulgária), subordina-
do ao tema «Looking for eco-Robot».  

     Durante uma semana, alunos e professores, partilharam vivências e culturas, visitaram locais únicos do património 
europeu (natural e construído) do país anfitrião, construíram conhecimento e começaram a dar forma ao Eco-robot 
que visa ser uma ferramenta útil na melhoria e sustentabilidade do ambiente das nossas localidades. Os participantes 
neste intercâmbio ficaram também a conhecer o Chipre, situado no lado mais oriental do Mediterrâneo e a terceira 
ilha maior e mais populosa deste mar europeu. A República do Chipre ocupa cerca de 53% do território da ilha, sendo 
que o restante encontra-se ocupado desde 1974 (após invasão militar) pela autoproclamada República Turca do Chi-
pre do Norte que é reconhecida apelas pela Turquia. A capital da República do Chipre, Nicosia, é a única cidade do 

mundo dividida em dois territórios e atravessada por uma fronteira. A Linha Verde, ou «Linha Átila» é a linha que divide a ilha do Chipre. esta área que ocupa 
cerca de 3,7% do território ilhéu, que é controlado pelas forças de paz da ONU.  Aquando da invasão os habitantes de origem grega da parte norte da ilha 
foram despojados dos seus bens e forçados a mudar-se para o sul da ilha. As casas foram ocupadas, os edifícios e templos religiosos transformados e adapta-
dos para os recém-habitantes desta região. O aeroporto internacional de Nicosia ficou na parte Turca e é agora um terminal abandonado, sendo agora o 
aeroporto de Larnaca o maior da ilha e que serve a maior parte dos voos internacionais.  

     Esta história recente da Europa está profundamente marcada nos corações dos nossos parceiros cipriotas que 
aguardam não só poder voltar às suas cidades natais como também voltar a rever e a abraçar familiares e amigos 
que resistem a viver na parte Norte da ilha cipriota. Este país possui praias com águas azuis transparentes, assim 
como belas e altas montanhas, sendo o ponto mais alto o Monte Olimpo tem um clima subtropical mediterrânico, 
com vegetação endémica tipicamente mediterrânica. Estas características únicas, proporcionaram o desenvolvi-
mento de espécies da flora e da fauna marcantes, tais como os rinocerontes e elefantes anãos, que tivemos opor-
tunidade de conhecer ao visitar o museu do Kavo Grecqo. Existem indícios arqueológicos de que a ilha do Chipre 
era habitada há mais de 12 mil anos, sendo que a chegada dos gregos à ilha data de 1200 anos AC. Foram vários os 
povos e impérios que se instalaram na área (assírio, egípcio, persa, bizantino, romano, inglês) e deixaram a sua 
marca na atualidade. Durante esta semana confirmámos que foi nesta ilha que nasceu a deusa Afrodite (nome da 
mitologia grega) e que na cidade de Larnaca se encontra o túmulo de S. Lázaro, que depois de ressuscitado por 
Cristo, foi viver para ali. 

     Este intercâmbio foi um momento importante no desenvolvimento do projeto Erasmus+ TREES, pois permitiu consolidar atividades anteriores e alavancar 
outras, após um ano de trabalho colaborativo entre os participantes através do meio digital, devido às restrições que a crise pandémica do COVID tem 
proporcionado. Houve ainda tempo para aprender gastronomia e danças tradicionais com os alunos gregos e tomar consciência da situação dos muitos 
refugiados que procuram chegar à Europa atravessando o mar Mediterrâneo, retratada na escultura da fotografia. 

     Ευχαριστώ τα λέμε σύντομα! (Efcharistó ta léme sýntoma! Thanks and see you soon! Obrigado e até sempre!) 

Rosário Santos 

Coordenadora do projeto 

     Viajar é a melhor maneira de aprender novas coisas e conhecer novos lugares e culturas. Com este projeto, tive essa oportunidade e não a trocaria por 
nada. Conheci uma nova realidade, fiz novas amizades e aprendi bastante durante este tempo. Obrigada às professoras que se disponibilizaram para nos 
proporcionar toda esta experiência. 

Beatriz Viana 
 

     Com esta viagem enriqueci os meus conhecimentos em áreas como a história, os valores sociais e até política europeia, e ainda fiz amizades novas que 
espero levar para a vida. Viajar é, de facto, uma das melhores maneiras de expandir horizontes. Agradeço imenso às nossas três mães adotivas por me terem 
escolhido para as acompanhar nesta viagem incrível, que ficará para sempre no meu coração. 

Carolina Figueiredo 
 
 
     Uma experiência espetacular, enriquecedora em todos os aspetos, a nível pessoal, cultural e técnico. Uma aprendizagem sem igual, que nos faz crescer 
enquanto pensadores e pessoas! Um obrigado não basta às nossas fantásticas “mães” adotivas por esta experiência e por nos terem proporcionado a melhor 
semana possível! E foram tantos os momentos inesquecíveis passados. Muito obrigado a todos! 

Diogo Gonçalves 



Centro Qualifica 

      Decorreu, na sede do Agrupamento, a disse-

minação do curso estruturado: “Adult Survival Strategies 

for Teaching low Skilled and Low Qualified Adults”, no 

qual participou a coordenadora do Centro Qualifica, que 

ocorreu em Riga, em setembro. As atividades propostas 

foram bem acolhidas pelos participantes, sendo que, 

eventualmente, serão postas em prática com os adultos/

formandos. 

Profª Alzira Esteves 

Coordenadora do Centro Qualifca 

     No dia 16 de dezembro, foi assinado um 
protocolo de parceria entre o Município do 
Barreiro e o Centro Qualifica do Agrupa-
mento de Escolas de Santo André, no âmbi-
to da certificação do processo de RVCC. 

 
 

Projeto Erasmus+ premiado 

Projeto “DemEUcracy for ALL” vence IV Prémio Ibero-Americano 
de Educação em Direitos Humanos "Óscar Romero" 

 
     Avaliadas as 24 candidaturas 
elegíveis, 18 de escolas (Categoria 
A) e 6 de organizações da socieda-
de civil (Categoria B) o pro-
jeto Erasmus+ “DemEUcracy for 
ALL”, a ser implementado no AE-
SA, foi o vencedor da Categoria A. 
   
 
 
    

     Os projetos premiados nesta primeira fase participarão da 2ª fase do 
Prémio Ibero-Americano, a ter lugar em 2022, onde as experiências vencedo-
ras a nível nacional serão avaliadas por um júri de nível regional (fase inter-
nacional), no âmbito do IV Seminário Internacional sobre Educação em Direi-
tos Humanos. Os dois vencedores ibero-americanos serão escolhidos nas 
duas categorias.  

     
 

       Apresentação do projeto De-
mEUcracy for ALL no Agrupamento 
de Escolas de Santo André em:  
 
https://www.youtube.com/watch?
v=J9_75J77DnE&t=8s 
 
 
 

Laura Silva Maria 
Coordenadora do projeto  

 

 Pedro Mexia foi nosso convidado 

 

    Mais um momento valioso vivido a 25 de novembro, numa parceria 
entre a biblioteca da ESSA e a biblioteca Municipal do Barreiro, com o 
multifacetado Pedro Mexia, poeta, ensaísta, crítico literário, sobejamente 
conhecido. O auditório encheu, respeitando as normas de segurança, 
para debater questões literárias e sociais atuais. No público estavam 
alunos, docentes e comunidade barreirense, com alguns ex-alunos da 
ESSA, hoje adultos, que deram o seu testemunho! 
     O momento cultural que abriu o encontro esteve a cargo do Clube de 
Teatro da ESSA que fez saltar das páginas dos livros personagens e figuras 
caras ao nosso convidado. Obrigada a todos os que ajudaram a concreti-
zar esta atividade. 

Fátima Correia 
PB da ESSA 



Bibliotecas Escolares: 1º ciclo 

 
 

       À semelhança de anos anteriores e com o objetivo de incentivar as famílias a colaborar nas dinâmicas da escola, alguns alunos 
participaram no Concurso "Estrela de Natal", cujo desafio era promover a reutilização de materiais a fim de construir novos objetos. 
Parabéns a todos os que participaram, e pelas estrelas fantásticas que realizaram, a nossa escola ficou muito mais bonita. 

     Como noutros anos, 
o Pai Natal visitou a 
nossa escola e houve 
presentes para todos.  

     Na nossa biblioteca 
algumas turmas tiveram 
a oportunidade de ouvir 
histórias de Natal pela 
sua voz!  

    Como sempre, os 
ouvintes estiveram aten-
tos e gostaram muito. 

 

    Este ano as turmas do 3º A, B, C e D e a turma do 2º D 
participaram no Desafio de Natal da Mimosa que tinha 
como mote "Da criatividade, à generosidade".  

      Na prática, os alunos escreveram postais de boas festas 
que as docentes entregaram a três instituições vizinhas da 
escola.  Os alunos escreveram mais de 100 postais que fo-
ram entregues ao "Solar das Memórias", Lar residencial 
"Nossa Casa" e ao Centro de Atividades Ocupacionais da 
NÓS. 

       Os idosos gostaram muito de receber esta simples lem-
brança!  

Anabela Duarte, PB do 1º ciclo 



Bibliotecas Escolares: 2º e 3º ciclos 

 
           

      Na última semana de aulas, a BE foi à sala de aula: os alunos do 5ºano participaram entusiasticamente num exercício de escrita criativa, conti-
nuando uma história de Natal de Enid Blyton, "O Pai Natal apanha um susto”.  Foram selecionados os textos mais criativos de cada turma, que 
serão colocados pelos próprios autores no Padlet de Escrita Criativa das BE.    

      Aos alunos que participaram no 1º desafio do Concurso "Ser Escritor é Cool" foram entregues pela Profª Anabela Luz, Coordenadora de escola, certifica-
dos e lembranças da BE. Os textos vencedores que vão representar a escola a nível nacional são das alunas Íris Costa (6ºC) e Beatriz Calhau (9ºA). Os pró-
ximos desafios serão em fevereiro e maio de 2022.  

    Nos dias 14 e 15 de dezembro, os alunos do 2º ciclo e os professores que os acompanharam tiveram o privilégio de receber o Coletivo de Teatro 
"Estórias com Asas". Os atores Lita Pedreira e Luís Geraldo trouxeram-nos uma “viagem de Natal” e nela "invocando o seu espírito de comunhão e de 
partilha (...) e embalados pelo sonho e aconchegados pelo calor da lareira da memória embarcámos numa viagem que para em todas as estações".  

Fernando Augusto, PB da EBQL 



Ficha Técnica 

Propriedade: Agrupamento de Escolas de Santo André 

Redação e edição: Gracinda Dias, Fátima Correia e Carlos Franco. 

Aconteceu … em 2021 

     O ano que que está prestes a findar foi rico em vários acontecimento que, de algum modo, podem ter escapado a alguns. Para memória futu-
ra, deixamos registados alguns deles... 

 Expo 2020 no Dubai  
     Foi um dos eventos mais aguardados e começou  a 1 de outubro a megaexposição mundial, após adiamento devido à pandemia. Conta com a repre-
sentação de 191 países através de pavilhões únicos. O tema é “Connecting Minds and Creating The Future” e a finalidade é sensibilizar os visitantes para 
as questões da sustentabilidade, mobilidade e oportunidade, explorados em pavilhões próprios que nos mostram como as nossas vidas e ações estão 

todas interligadas. Terão sido investidos 7,50 mil milhões de euros na criação deste evento, que merece uma visita e que possui vários traços pedagógicos. 
     Como em tudo no Dubai, nada é pequeno e a extravagância é uma das palavras que melhor descreve o que por lá vemos. No final, ficamos com a sensação 
de ter ido ao futuro numa experiência sensorial extraordinária. 

Cimeira do Clima (COP 26) 
 
       A Conferência das Nações Unidas sobre Altera-
ções Climáticas, que teve lugar em Glasgow e ter-
minou a 13 de novembro após duas semanas de 
negociações entre as Partes na Convenção-Quadro 
das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas 
(CQNUAC), registou progressos significativos. 
      Entre as principais iniciativas contam-se: o re-
forço dos compromissos em disponibilizar fundos 

para ajudar os países em desenvolvimento a combater as alterações climáti-
cas e a adoção do Compromisso Mundial sobre o Metano. Mas muitos passos 
têm ainda de ser dados para salvarmos o planeta! 

Morte de Jorge Sampaio 
   Jorge Sampaio, ex-presidente da República, 
entre 1996 e 2006, faleceu a 10 de setembro, aos 
81 anos. Foi também alto representante das Na-
ções Unidas para a Aliança das Civilizações e presi-
diu à Plataforma Global para os Estudantes Sírios, 
num exemplo de solidariedade. 


