
     O carnaval é celebrada no Reino Unido com panquecas, sendo 
conhecido como Pancake Day. Fazem-se corridas de panquecas, 
em que os participantes, geralmente mascarados, correm uma 
certa distância segurando uma frigideira com uma panqueca 
cozida, que têm de virar algumas vezes.  
     Os alunos do pré-escolar e 1º ciclo, após a corrida da panque-
ca, foram para a biblioteca ouvir “Uma Última Carta”, de Antonis 
Papatheodoulou. As turmas de 3º e 4º anos ainda trocaram 
postais entre si, com poemas em inglês e frases de amizade em 
português.  

Anabela  Duarte 
PB 1º ciclo 

     Dia dos namorados 
    Apesar de no dia 14 de fevereiro, os alunos 
ainda estarem a recuperar das brincadeiras de 
Carnaval, o Dia dos Namorados foi comemorado no 
regresso às aulas… 

        Para responder aos pedidos musicais da comu-
nidade escolar, o Clube de música da ESSA andou 
pela escola a espalhar sons de amor dedicados aos 
“eleitos” dos corações apaixonados... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

   A Associação de 
Estudantes convidou o 
Cupido para disparar 
setas e atingir cora-
ções desprevenidos. 

Brincar... Sentir... 
Ano VI—Nº 5 

fevereiro de 2018 

      Os alunos do 11ºL relembraram os conheci-
mentos adquiridos na área da comunicação e da 
relação interpessoal, aplicando-os na receção do 
Desfile de Carnaval, do dia 9 de fevereiro. Recebe-
ram as crianças dos jardins Infantis e da escola do 
1º ciclo do nosso agrupamento, num total de 18 
turmas. 
      O trabalho de receção constou numa primeira 
etapa da identificação do espaço para cada turma, 
assim como dos acompanhantes e, numa segunda 
fase, do acompanhamento das turmas no trajeto pré-definido. A participação nesta atividade foi grati-
ficante para os alunos deste curso, constituindo mais uma oportunidade para o treino de competên-
cias específicas.                                                    

Idalina Le Forestier 
Profª. de ARCC 

Mais uma vez, o AESA  deixou-se levar pelo espírito carnavalesco... 



Visita de Estudo 

Não à violência no namoro 

            Nos dias 5, 7 e 8 de fevereiro, as turmas do 11º ano do curso de Ciências e Tecnologias realiza-
ram uma visita de estudo ao Museu da Eletricidade, no âmbito das disciplinas de Física e Química e 
Biologia e Geologia. Este museu, localizado na antiga Central Tejo, em Belém, está agora integrado 
no Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT).  
     A atividade permitiu aos alunos não só visualizar a maquinaria necessária à produção de eletrici-

dade, segundo os antigos moldes, mas também conhecer um pouco mais acerca dos procedimentos 

de produção elétrica numa central termoelétrica. No entanto, devido à importância da substituição 

das antigas formas de produção energética por procedimentos mais sustentáveis, este museu apre-

senta ainda secções onde são promovidas outras fontes de energia, focando-se essencialmente nas 

renováveis. 

       Os alunos tiveram ainda a oportunidade de assistir às exposições "Bill Fontana Shadow Soun-

dings" e Tensão & Conflito - Arte em vídeo após 2008". 

                                                                                         Cristina Oliveira 
 Profª. de FQ 

Fotos cedidas pelo Clube de Fotografia  

     Fruto da articulação entre o Clube 

de Proteção Civil, o Clube de Teatro e a 

Polícia de Segurança Pública, realizou-

se, a 9 de fevereiro, uma conferência 

sobre violência no namoro. 

      O momento inicial esteve a cargo dos 

nossos atores que representaram a peça 

“Mão grossa em pele fina”, escrita por 

Martim Serralheiro, ex-aluno da ESSA e 

do Clube de Teatro. O gosto pela representação, adquirido durante o secundário, permaneceu 

e concretizou-se na redação de um texto que mostra outra faceta do namoro já que, muitas 

vezes, nem tudo é doce, questionando os papéis sociais que representamos e pondo em causa 

as “máscaras” da sociedade. A dramatização foi intensa e impressionou a audiência, não dei-

xando de sugerir possíveis ajudas para quem vive situações como a encenada. 

       Na segunda parte, os polícias convidados abordaram situações de violência no namoro e 

alertaram para a forma de agir perante estas situações, designadamente, denunciando esses 

casos que constituem um crime público. Também informaram que os autores deste tipo de 

violência, mesmo quando menores de idade, não são inimputáveis, havendo formas de dar 

cumprimento à lei em vigor. Os agentes da autoridade interagiram com o público jovem, 

fazendo-o refletir sobre um assunto ao qual ninguém deve ficar indiferente.    



 

 
 

 

     No dia 9 de fevereiro, a ex-aluna da ESSA Jéssica Pinheiro, 
que agora frequenta o ensino superior, veio à “sua” escola 
partilhar a experiência  de escrita que começou a viver nas 
aulas de Literatura Portuguesa da professora Lurdes Cabrita 
e que, agora, materializou num livro. 
     A docente que tanto a marcou fez a apresentação da 
obra, destacando alguns fragmentos como  
     À iniciante nas letras desejamos que a aventura de escre-
ver continue...  

     Regressados da pausa de Carnaval, tivemos o 
prazer de receber na nossa biblioteca a autora 
Irene Banazol, que nos veio apresentar o seu livro e 
nos “enredou” nas suas “malhas”. 
    A obra mergulha na memória de uma filha e irmã 
de militares, que percorreu vários territórios do 
antigo império português, começando nos Açores 
onde nasceu e passando pela India, China ou África 
para terminar em Elvas, acompanhando o processo 
de descolonização e desintegração de um certo 
tempo. 
     A apresentação esteve a cargo da ex-docente da 
ESSA Ana Maria Lucas, que tanto contribuiu para 
motivar os alunos para a leitura e que destacou 
algumas passagens da obra. No final, a autora fez 
questão de oferecer exemplares aos presentes. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agradecemos ao “Atelier Gráfico” a produção dos cartazes e ao Clube de Fotografia.  

Concurso “A carta de amor mais divertida” 
 

      Para celebrar o amor de uma  maneira divertida, os alunos foram convidados a escrever uma carta em que 
demonstrassem a sua criatividade. Tivemos 56 composições e o júri teve dificuldade na seleção já que os textos 
estavam muito bons! Na sessão de entrega dos prémios houve leitura e riso porque o amor é festa.  
      Partilhamos os textos que ficaram em 1º lugar e agradecemos aos alunos e professores de Português o entusia-
mo e empenho. 

Fátima Correia 
PB da ESSA 

Em fevereiro, lemos o mês inteiro! 

Bibliotecas 



Job-Shadowing em França 
     No dia 1 de fevereiro, à distância de hora e meia de voo, estávamos no aeroporto de Bordeaux e foi preciso outro tanto tempo 
para chegarmos ao destino: Villeneuve-sur-Lot, uma vila tranquila, situada numa fértil planície da região de Aquitaine, banhada 
pelos rios Garonne e Lot. 
     A deslocação das professoras Francisca Pataco e Gracinda Dias realizou-se no âmbito do projeto “SCI-Supervisão colaborativa e 
Inclusão”, subtemática do projeto CLIL. Fomos recebidas na escola, Institution Sainte-Catherine, por uma comitiva de alunos e pro-
fessores a entoar “Les Champs Elysées”, debaixo de uma chuva miudinha que, nem por isso,  inibiu de concretizar a surpresa de boas
-vindas a todo o grupo, incluindo os participantes da Roménia, em intercâmbio escolar. Deste modo, mais um objetivo veio, espon-
taneamente, enriquecer a nossa mobilidade ao permitir-nos observar práticas de acolhimento da escola. Com efeito, esta tem uma 
longa tradição de participar em intercâmbios escolares, desenvolvendo no presente ano letivo, entre outros, um projeto de solidari-
edade internacional com Madagáscar. Esta abertura à Europa e ao mundo transparece também na oferta formativa da escola no 
que se refere à variedade de  línguas estrangeiras lecionadas. 
      Sainte-Catherine é uma escola privada, católica, o que explica o nome de santa 
atribuído, facto que não é permitido em escolas públicas. Nesta, pelo contrário, os 

símbolos religiosos marcam presença, a começar pela cruz imponente na fachada principal ou pelas orações afixa-
das nos corredores dos edifícios.   Os cerca de 1000 alunos, dos quais uma centena em regime de internato, convi-
vem pacificamente embora o espaço de recreio das crianças mais novas seja exclusivo. Assistimos a uma grande 
diversidade de atividades, nas diferentes salas de pré-escolar, sempre suportadas por recursos materiais, potenci-
adores da criatividade e da inovação pedagógica.  

Durante a visita às turmas do 1º ciclo, chamou-nos a atenção o comportamento cívico dos alunos, evidencia-
do através de pequenos gestos e de práticas reveladoras do respeito pelo outro e de preocupação com a manu-
tenção do espaço. Percebemos que estes comportamentos contribuem para colmatar o número reduzido de pessoal auxiliar. Mas foi à hora do almoço, no 
refeitório, que nos certificámos de que o desempenho cívico dos alunos, assente no  espírito de entreajuda, de solidariedade e de valorização do ambiente, é 
fundamental para o bom funcionamento da escola. São equipas de alunos que, rotativamente, põem as mesas, arrumam as cadeiras e que, no final da refeição, 
procedem à correta triagem de restos alimentícios e de todos os objetos recicláveis. 

Para além da “digressão” pelos diferentes espaços escolares, também assistimos a aulas de várias disciplinas. E, como não podia deixar de ser, os nossos 
anfitriões proporcionaram-nos o encontro com encarregados de educação e com representantes da comunidade local. Foi um momento agradável de partilha 

cultural e gastronómica em que experimentámos sabores da afamada cozinha francesa. Ao longo do serão, prosseguimos 
nessa “viagem” pelos sentidos com a alegre e colorida visão do traje nacional da Roménia exibido pelas alunas numa dança 
tradicional e ainda houve lugar para ouvir música francesa e para silenciar a 
assistência logo aos primeiros acordos da guitarra portuguesa a acompanhar um 
fado, na voz poderosa de Mariza. 
     Finalmente, tivemos oportunidade  de realizar uma visita guiada à vila e à 
região. Villeneuve-sur-Lot situa-se num departamento do sudoeste de França 
cuja principal fonte de rendimento está ligada à atividade agrícola. Os campos 
são férteis, com vastas extensões de pomares, maioritariamente ameixieiras. 
Estas árvores frutificam abundantemente e dão origem a uma variedade de 
produtos regionais muito apreciados: pruneaux secs, fourrés ou enrobés au cho-
colat.  

  Sentimos que o tempo voara e que, rapidamente, também tinha chegado a nossa hora de “voar” e de acondicionar, delicadamente, ao lado dos inevitáveis 

doces típicos, a não menos doce lembrança de uma semana de valor acrescentado, cultural  e afetivo.  
As docentes Francisca Pataco e Gracinda Dias                                                                                                         

No âmbito do Projeto Erasmus+, Ação Chave 1, nomeadamente na subtemática «Ferramentas de Apoio à Implementação do CLIL: Colabora-
ção, Supervisão e Inclusão (CSI)» as docentes Fortunata Beatriz e Cristina das Neves, deslocaram-se entre 12 e 16 de fevereiro a Baia Mare, na 
Roménia, numa missão de ensino. As docentes lecionaram aulas em Francês a alunos do Liceu Mihai Eminescu National College, oriundos de 
diversos países europeus, partilhando experiências educativas e metodologias tais como, a supervisão colaborativa e a diferenciação pedagógi-
ca, visando a inclusão dos alunos com diferentes tipos e ritmos de aprendizagem. Foram igualmente desenvolvidas competências interculturais. 
    Esta missão de ensino numa escola bilingue romeno-francês, teve como objetivos não só aplicar metodologias ativas e inclusivas, como con-
tactar com uma realidade diferente e assistir a aulas ministradas pelos professores de História, Geografia e Romeno em língua francesa. 
    Acresce referir a oportunidade de, numa sessão plenária, que contou com a presença da direção, 
apresentar a todo o corpo docente a nossa organização e as nossas práticas, bem como explicar o 
conceito de supervisão colaborativa. Além desta apresentação, seguida de debate, os docentes rome-

nos puderam assistir in loco a essa prática. 
    Numa vertente cultural, entre outros, as docentes assistiram a uma peça de teatro adaptada de um autor francês, 
representada pelos alunos do Clube de Teatro à qual assistiram também encarregados de educação e membros da 

comunidade local. Partilhando a gastronomia de ambos os países, as professoras 
portuguesas e os docentes romenos, proporcionaram refeições em comum, tendo merecido grande agrado as iguarias 
nacionais que a equipa portuguesa levou. As docentes visitaram também alguns monumentos representativos da História 
da cidade de Baia Mare assim como da região de Maramures, o que permitiu uma visão global do território. 
     Para culminar a visita, e como forma de valorização da iniciativa desta escola, as docentes portuguesas foram entrevista-
das pela imprensa local e regional.   
Foi uma experiência gratificante e enriquecedora que contribuiu para a internacionalização da nossa instituição, destacan-
do-se o acompanhamento da Coordenadora do Projeto na Roménia, Professora Doutora Ileana Vasilescu, que tão amavel-
mente nos recebeu. 
                                                                                                                                           As docentes Cristina das Neves e Fortunata Beatriz 

O bilinguismo - Baia Mare – Roménia  - Lycée National “Mihai Eminescu” – Ecole Européenne 

Projetos internacionais 



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. 

      … caminhando 
      O projeto “Escola para Pais”, pretendendo contemplar as preocupações dos pais e encarregados de educação dos alunos de 
todo o agrupamento, realizou a sessão “Nós e as Tecnologias”. A oradora foi a Dra. Andreia Santos, psicóloga da Associação de 
Psicologia e Desenvolvimento Comunitário do Barreiro, com experiência em psicologia clínica e intervenção comunitária nos últi-
mos doze anos e que integra o projeto no presente ano letivo. 
      Os jovens de agora já nasceram na era digital, rodeados de tablets, ipods, smartphones, ligando-se às mais diversas redes sociais 
com a facilidade de um simples clik; as brincadeiras entre grupos vizinhos e jogos de rua deram lugar aos jogos eletrónicos que 
podem ser jogados na solidão de qualquer quarto e a qualquer hora, pela noite dentro. O contacto interpessoal e a capacidade de 
estar sozinho perderam-se um pouco; ganha-se uma vida dupla -o “faz de conta”- nos jogos eletrónicos. Segundo Ivone Patrão, esta 
é a  “geração cordão”, que depende emocionalmente da tecnologias. Alguns pais e educadores questionam-se quanto ao número 
de horas diárias que os seus filhos e alunos podem permanecer “ligados” sem prejuízo da sua saúde. Estudos recentes evidenciam 
alterações ao nível do humor, do sono, dos hábitos alimentares, da atenção e da aprendizagem. 
      Que fazer? Que podem os pais e educadores fazer? Como lidar com os pedidos dos filhos para ficar até mais tarde a jogar? Pais 
e encarregados de educação querem sempre o melhor para os seus, sendo a felicidade a meta a alcançar. 
      Para Amy Blankson, uma das principais especialistas na junção da psicologia e tecnologia positivas, no seu recente livro (abril 2017),“The Future of Happi-
ness: 5 Modern Strategies for Balancing Productivity and Well-Being in the Digital Era ”, há cinco estratégias modernas para aumentar a produtividade e o bem
-estar na era digital, a saber: ter os pés assentes na terra, conhecer-se a si próprio, treinar o cérebro, criar um hábito para a felicidade, inovação consciente.  
Crianças e jovens aprendem os hábitos pelos exemplos que veem; o filho que vê o pai/ mãe preferir jogar no telemóvel ao invés de brincar com a criança ou 
dialogar com o jovem, irá captar a mensagem de que assim é que é e irá reproduzi-la mais tarde. 
      Congratulamos os que estiveram presentes, pais educadores e professores. 
      A próxima sessão, sobre redes sociais, decorrerá a 9 de abril. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                           P`la equipa 

 Idalina le Forestier  

        Realizou-se no passado dia 10 de fevereiro, no Pavilhão da ESSA, o 1º Encontro da Jr. NBA League - Divisão do Pacífico, em que o gosto pelo 
basquetebol foi, mais uma vez, vivido pelos nossos alunos e pelos admiradores desta modalidade. 
       Os resultados foram: 
Golden State Warriors 44  x  18 LA Lakers  
LA Clippers 54  x  4 Sacramento Kings  
Golden State Warriors 46  x  34 Phoenix Suns  
LA Lakers 18  x  50 LA Clippers  
Golden State Warriors 58  x  8 Sacramento Kings  
Phoenix Suns 38  x  20 LA Lakers  
Próximo encontro dia 24 fevereiro, no Pavilhão da escola Sec. Stº António 
 
Luís Junho  
Prof.responsável pela equipa 

A escola precisa do seu voto!   

        No âmbito da 7ª edição do projeto «Heróis da Fruta», as crianças do 1º 
ciclo gravaram um teledisco para ensinar aos adultos que as frutas e os legu-
mes têm superpoderes que nos podem ajudar a viver com mais saúde. 
     A competição mais saudável e divertida do ano decorre até 15 de março 
no site www.heroisdafruta.com. 

Proteger a natureza 
 
     Biólogos do Oceanário de Lisboa dinamizaram atividades práticas com todas as tur-
mas do 1º ciclo, durante o mês de fevereiro. Os objetivos centraram-se na promoção de 
conhecimentos acerca do oceano a fim de sensibilizar para a problemática do lixo mari-
nho, sobretudo do plástico e incentivar à alteração de comportamentos. 

Anabela  Duarte 
PB 1º ciclo 

Projeto Escola para Pais 

Desporto Escolar 

Tome nota 


