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Natal 

“Soa a palavra nos sinos, 

E que tropel nos sentidos, 

Que vendaval de emoções” 

 
                    Miguel Torga                     

Natal mais uma vez... 

Almoço 
de  

Natal 
do 

AESA 



     Durante o mês de dezembro, as crianças do pré-escolar do AESA prepararam o Natal fazendo diversas atividades, como os flocos de neve para decorar as 
salas e o auditório, a prenda para as famílias (folha em terracota com uma vela).  

     A decoração da entrada do Jardim de Infância da Telha Nova foi realizada em colaboração com as famílias. 

     Toda a dinâmica culminou na festa com familiares e amigos em que as crianças cantaram canções em inglês e disseram poemas alusivos à quadra. A festa 
decorreu na escola sede pois foi o local escolhido por votação das crianças.  

Natal no pré-escolar 



     No âmbito do concurso “Árvores de Natal Recicla-

das”, promovido pela Câmara Municipal do Barreiro, a 

Unidade de Ensino Estruturado e a turma D do 1º ano, 

em representação da EB1/JI Telha Nova Nº1 abraçaram 

esta iniciativa, promovendo a consciência cívica dos 

alunos para as questões ambientais dos resíduos e do 

desperdício. 

      No dia 10 de dezembro foi feita a inauguração da 

exposição, patente no mercado municipal do Barreiro, 

bem como a entrega de prémios aos participantes, sendo 

que a árvore levada a concurso ganhou o 2º prémio. 

                                 Exposição “Natal pelo Mundo” 
 

     No último dia de aulas do 1º período letivo, realizou-se na EB1/JI Telha Nova nº1 a exposição “Natal pelo mundo”, dando uma perspetiva de como diferen-

tes culturas celebram esta festividade e quais as suas tradições e costumes. É de salientar as dinâmicas de articulação entre os diferentes parceiros educati-

vos, nomeadamente no trabalho desenvolvido pelos docentes das Atividades de Enriquecimento Curricular, pelas famílias, pelos professores titulares e alu-

nos. 

Natal no 1º ciclo 



     Realizou-se, no último dia de aulas, o já habitual Concerto de 

Natal da Escola E.B. 2/3 de Quinta da Lomba. Neste espetáculo 

foram interpretados diversos temas de Natal por um coro forma-

do por sessenta alunos, em representação de todas as turmas do 

2º ciclo. Uma vez mais o público compareceu em grande número 

e, para além de alunos e docentes, estiveram presentes muitos 

Encarregados de Educação e familiares dos alunos. 

 

Natal no 2º e 3º ciclos 

Concerto de Natal 

Natal na comunidade 

     No passado dia 14 de dezembro decorreu a atividade "Natal na Comunidade", organizada pelos docentes da disciplina de Educação Musical das Escolas E.B. 

2/3 de Quinta da Lomba, E.B. 2/3 da Quinta Nova da Telha e E.B. 2/3 Padre Abílio Mendes. Esta atividade, que visa o desenvolvimento de valores de solidarie-

dade nos alunos participantes, decorre desde há vários anos no Lar da Santa Casa da Misericórdia e no Centro Hospitalar Barreiro Montijo (pisos da Pediatria 

e da Psiquiatria).  

       Com o objetivo de levar um momento de alegria e boa disposição a quem se encontra numa situação  desfavorável, foram cantados temas de Natal pelos 

alunos das várias escolas. Nestas visitas, a Escola E.B 2/3 de Quinta da Lomba fez-se representar com dois grupos de 10 alunos, representando as turmas do 

6º ano de escolaridade. 

Luís Vitorino 
Prof de Educação Musical 



     Foi com prazer que oferecemos à comunidade escolar da ESSA a oportunidade de  oferecer livros na 

quadra natalícia,  em mais uma iniciativa de promoção da leitura. 

     Assim, entre dia 12 e 15 de dezembro, a biblioteca encheu-se de vida e alegria ao receber os alunos, 

professores  e funcionários que nos visitaram. 

     A todos fica o agradecimento pela colaboração, em especial às alunas do curso profissional de Técnico 

de Receção e Turismo que ajudaram a supervisionar as vendas e à Dª Adelaide Silva, funcionária da Biblio-

teca. 

      
Profª bibliotecária da ESSA 

      
      Maravilhosos, os Anjinhos feitos pelos 

nossos alunos no âmbito do concurso «O 

meu Anjo», resultante de uma parceria da 

Biblioteca Escolar da EB2,3 de Quinta da 

Lomba com a Professora Rosa Aragoa, de 

E.M.R.C. 

      E porque num concurso tem sempre de 

haver uma votação, deixamos um registo 

dos mais votados. 

1º lugar - Anjo nº5 
Rita Nobre, 5º C 

2º  lugar   Anjo n.º 10 
Sara Gomes, Magda 
Miranda, e Catarina 

Lamego, 6º A 

3º lugar - Anjo n.º 23 
Felícia Ventila, 6º B 

1º ciclo: “12 horas de Leitura” 
 

     Decorreu na EB1/JI Telha Nova nº1, no dia 29 de novembro, a atividade “12horas de Leitura”. Esta iniciativa tinha por 

objetivo aumentar os níveis de literacia dos alunos, incentivando-os a ler, não só para adquirir conhecimento mas também 

pelo prazer de ler. 

     Foram desenvolvidas  em permanência, na escola, atividades de leitura, às quais se deu continuidade, após o horário 

letivo dos alunos, com as famílias a lerem obras variadas, bem como a declamar poesia ou excertos de várias obras. Houve 

ainda um momento de reflexão acerca da importância do livro e da leitura na nossa vida. 

2º/3º ciclos: Exposição e concurso 

Secundário: Feira do livro de Natal 

Bibliotecas 



     No dia 7 dezembro realizou-se uma conferência intitulada "Podem apostar que eu vou ganhar", no âmbito da disciplina de Matemática, sobre 

Probabilidades, dirigida aos alunos do 12º ano  e da responsabilidade do professor José Paulo Viana, conhecido pela sua colaboração de muitos 

anos na rubrica “Desafios”,  do Jornal Público e membro ativo da Associação dos Professores de Matemática e consultor do programa de Matemática 

ainda em vigor no 12.º ano.  A iniciativa resultou do trabalho conjunto dos professores Edgar Pedro (Dep. Expressões) e M.ª João Vieira (Dep. Matemáti-

ca). O balanço foi positivo dado que os alunos participaram entusiasticamente na atividade, colocando questões pertinentes e, no final, ficaram com agra-

do para mais dois dedos de conversa informal com o conferencista. 

Maria João Vieira 
Profª de Matemática 

     O grupo de Português do agrupamento inscreveu no seu plano de atividades as idas ao tea-
tro como momento privilegiado de aprendizagem do texto dramático, a fim de desenvolver nos 
alunos o gosto pelo estudo deste género literário. Deste modo, os docentes da disciplina acredi-
tam que é possível uma abordagem diferente desta tipologia textual, ao orientar o seu estudo 
para a estreita ligação entre texto e representação, destacando a relação evidente entre duas 
artes em questão, a literatura e o teatro. 

     Assim, a convite dos docentes Fernando Augusto e Alexandra Gonçalves, um dos grupos de 
jovens atores da companhia de teatro Arte Viva, coordenados pela encenadora Joana Pimpista, 
esteve no auditório da ESSA, para representar O fantasma de Canterville, de Oscar Wilde, para 
todos os alunos do 9º ano. Esperamos que o espetáculo tenha servido de motivação para a 
leitura da obra, no segundo período. 

      Por sua vez, os alunos do secundário, deslocaram-se várias vezes às instalações do teatro 
municipal para assistir à comédia La Nonna, da autoria de Roberto Cossa, acompanhados pelas 
docentes Carolina André, Fátima Correia, Mª Manuel Dias e Nídia Carolino. 

     Esta peça explora a figura de uma avó centenária, burlesca, dotada de um apetite voraz, que 
acabará por destruir uma família de emigrantes italianos, numa crítica mordaz ao modo como 
na nossa sociedade se vivem as relações familiares. 

 
Fátima Correia 

Coordenadora de Português 

Conferência de Matemática 

Fomos ao teatro 



O AESA, através do projeto 

Erasmus+ KA2 – Comics in 

Teaching Languages, foi 

galardoado com uma Men-

ção Honrosa no Concurso Nacional para atribuição do Selo Europeu de Lín-

guas (ELL). Estão, assim, de parabéns todos os alunos e docentes envolvidos 

no referido projeto nos dois últimos anos. 

O Selo Europeu de Línguas (ELL) é uma certificação de qualidade concebida 

para reconhecer e incentivar o domínio do ensino e aprendizagem das lín-

guas, destacar novas metodologias no ensino de línguas, e disseminar o 

conhecimento das línguas, promovendo boas práticas. 

Todos os anos, o Selo Europeu para as Línguas (ELL) é atribuído aos projetos 

de aprendizagem de línguas mais inovadores em cada país. Ao apoiar esses 

projetos, a nível local, regional e nacional, o ELL visa elevar os padrões de 

ensino de línguas na Europa. 

A Coordenadora do Projeto, 
 Graça Bernardino 

     Realizou-se, no passado dia 14 de dezembro, pelas 14 horas, a sessão inaugural 

do Clube de Debate do AESA, dinamizada pelo docente Joaquim Narciso e subordina-

da ao tema "Eterno Retorno ou Progresso?", partindo de dois conjuntos de manus-

critos, um de 1693 e outro de 1715, de Gottfried Wilhelm Leibniz. A ocasião foi tam-

bém aproveitada para evocar a memória de Leibniz, por altura do tricentenário da 

sua morte, ocorrida em 14 de novembro de 1716, muito embora o seu enterro só 

tivesse lugar exatamente um mês depois. 

      Como toda a vida de Leibniz foi um esforço para estabelecer pontes de diálogo 

entre as mais diversas fações, quer filosóficas, científicas, políticas, religiosas, entre 

os mais diversos Estados e entre as mais diversas pessoas, a sua figura foi adotada 

como patrono do próprio Clube que, assim, se associa a uma das figuras do pensa-

mento ocidental que mais valorizou o debate, inclusive como forma de aprender, 

sem deixar de apresentar os seus pontos de vista, num contínuo esforço de adaptação ao outro, procurando incorporar o que lhe parecia melhor e 

apresentar os seus próprios argumentos da maneira que o outro melhor os pudesse aceitar. 

     Na sessão, estiveram presentes 13 pessoas, o que, juntamente com mais outras 3 que estiveram na tentativa de repetição às 17 horas, perfaz um 

conjunto de 16 participantes, a que se espera que se juntem muitos outros que não puderam estar presentes. Neste momento, entre alunos e professo-

res, o Clube já conta com 20 membros. Na foto, pode-se vislumbrar um momento de descontração do Clube já após a primeira sessão. 

     Lembramos que a criação deste Clube, dedicado à livre discussão dos mais diversos temas e problemas sem os espartilhos do currículo e da avalia-

ção, pode constituir um espaço complementar ao desenvolvimento curricular, permitindo uma compreensão mais aprofundada de temas e problemas 

sempre atuais. 

 
O coordenador do Clube, 

Joaquim Narciso 

Clube de Debate 

AESA com distinção 



Ficha Técnica 

Propriedade: Agrupamento de Escolas de Santo André 

Redação e edição: Arlete Cruz, Gracinda Dias, Fernanda Afonso, Fátima Correia, 

Dulce Ferreira e Carlos Franco. 

Turma Imbatível 

    Chama-se “Turma Imbatível” e é uma iniciativa que pretende dotar as crianças de mais 

sentido crítico na hora de comer. O projeto do LIDL apoiado pela Direção- Geral de Saúde 

pretende mudar comportamentos na escola e em casa. 

    Os alunos de quatro turmas da nossa escola participaram nesta atividade, que consistiu 

na realização de jogos associados à importância de “a brincar também se aprende a ter 

vidas mais saudáveis”. 

Escola para pais 

 

“Educar não é tarefa fácil, nunca foi, pois exige tempo, paciência, esforço e resiliência” 

     A Escola pode contribuir para a formação das crianças e dos jovens, mas nunca substituirá os Pais. O 

projeto “Escola para Pais” teve a sua semente na Oficina de Formação, integrada no projeto Erasmus+ 

Network  of Success, em junho de 2016. Constituiu-se a equipa, a qual integra elementos desde o Pré-

escolar ao Secundário. 

     Partindo das fragilidades das crianças identificadas pelas educadoras ao longo dos últimos anos, a equi-

pa do projeto elegeu dois temas preponderantes a abordar este ano letivo: 

Tema 1- O que é ser pai/ mãe (três sessões) 

Tema 2- A importância do “Não” na educação (duas sessões) 

      A Escola para Pais pretende ser um espaço onde pais e profissionais da área da educação podem partilhar angústias, desejos, experiências, trocar ideias e 

saberes, encontrar apoio na resolução de problemas, ganhar mais autoconfiança.  

      O projeto concretiza-se em sessões mensais, com o apoio de profissionais especializados em Psicologia da Educação - “Associação de Psicologia e Desen-

volvimento Comunitário- PSI. BRR”. A primeira sessão realizou-se no dia 19 de dezembro; a próxima está agendada para 9 de janeiro de 2017, com início às 

20:00h, na ESSA. 

Ana lança, Edgar Pedro, Idalina Le Forestier, Sofia Nunes, Teresa Bondoso 

Equipa da Escola para Pais 

Diversidade no Agrupamento 


