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       Lisboa acolheu a Exposição Mundial em maio de 1998, sob o tema dos oceanos. A imagem promocional de 
quatro bebés a nadar em meio subaquático correu mundo e simbolizava  a nossa ligação ao mar. 
       Estiveram representados 146 países, em pavilhões que mostraram um pouco da história e da cultura, fazen-
do do Parque das Nações um verdadeiro embaixador da multiculturalidade. 
      Em 20 anos houve muitas mudanças, mas o espaço continua a manter a vivacidade e o dinamismo da altura, 
muito contribuindo para a Lisboa cosmopolita de hoje. Os bebés tornaram-se adultos, as árvores também cres-
ceram e a água continua a correr tranquilamente no rio artificial e a alimentar as “explosões” dos vulcões, para 
gáudio de crianças e de adultos. 
      O então Pavilhão da Utopia, hoje Altice Arena, continua a ser a maior sala de espetáculos do país e o Oceaná-
rio  foi considerado o melhor aquário do mundo.  
      O país  afirmou-se na realização deste acontecimento, que em muito melhorou a autoestima nacional. 

      O Maio de 68 foi um movimento de revolta, iniciado por estu-
dantes de Nanterre, que depressa contagiou outras universidades 
e se estendeu aos operários, paralisando a França durante um 
mês com greves de 10 milhões de trabalhadores. 
      As aspirações dos jovens de então centravam-se na libertação 
da moral, desafiando a sociedade para a mudança. Por sua vez,  
os trabalhadores  lutaram por aumentos salariais e melhores 
condições de trabalho e as mulheres pela afirmação dos seus 
direitos. 
      Os acontecimentos em França tiveram impacto no  
Portugal salazarista, desencadeando também um  
movimento de contestação juvenil ao regime na década  
de 60,  inspirada em ideais como a liberdade e a  
igualdade. 
      Cinquenta anos depois, é manifesta a  
herança que o Maio de 68 deixou, não só  
à sociedade francesa, mas ao mundo. 



Teatro de sombras 

 

Os candidatos em Processo de Reconhecimento, Validação e Certificação de Compe-

tências (RVCC) de nível Básico e a respetiva formadora de Linguagem e Comunicação, Sofia 

Milheiro, celebraram o Dia Mundial da Poesia com uma exposição de poemas sensoriais e 

com a atividade «A Poesia bate à porta». Assim, na noite de 21 de março, a Poesia pediu 

licença para entrar, invadiu vários espaços escolares, contagiando alunos de todas as idades, 

docentes e não docentes com a partilha de boa disposição misturada com diversos versos, 

estrofes, poemas... e foi muito bem recebida! 

 

Profª Sofia Milheiro 

 

 

Em cena, “Contrato de casamento”  

Centro Qualifica 

      “Estou aqui” é um dos temas musicais, interpretado pela Carolina, que 
faz parte da nova peça de Teatro de Sombras “O Tico e o Teco”. 
E estávamos lá todos! Cerca de oitenta espectadores entre alunos, 
assistentes operacionais, cidadãos da comunidade, direção, 
encarregados de educação, familiares e professores para assistirem à 
sessão de antestreia da peça “O Tico e o Teco “ que se realizou no dia 
29 de maio, pelas 11horas. Todos juntos a fazer crescer o Projeto de Apren-
dizagens Práticas que já vai na sua quarta peça de teatro de sombras, sem-
pre com temas novos e assuntos da atualidade. 
     “O Tico e o Teco”, peça da autoria de Luís Cunha, inicia com um 
acontecimento insólito entre um avião e um drone. Somos então 
conduzidos a reviver pequenas experiências dos jovens dos nossos dias. 
Utilizando expressões e formas de falar características, o espectador 
que pode ser de todas as idades, vai aprendendo a viver melhor. 
                                                                                                        Prof. Luís Cunha 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     8ºF. Aulas de História. Conteúdo a desenvolver: o século XVIII a nível 
político, económico, social e artístico. O conceito: estudar nas aulas, 
visitar o Palácio Nacional de Queluz com recriação de época incluída e 
analisar o filme Maria Antonieta. O desafio: dramatizar um texto criado a 
partir do quadro “Mariage à la mode” de William Hogarth. Os alunos 
disseram sim, a diretora de turma disse sim e a professora de Português 
idem. 
     Nós, os professores, não tínhamos bem a ideia da odisseia que estava 
a nascer (na verdade tínhamos, pois já andamos por cá há uns aninhos 
mas, dito assim, aumentamos a carga dramática deste texto e, afinal de 
contas, é de dramatização que estamos a falar/escrever). Divagamos.  
     Aulas de Cidadania. A diretora de turma, o professor de História e os 
alunos. Ensaios, ensaios, amuos (de ambas as partes), desespero (dos 
professores) e muito trabalho (alguém duvida?). 
     Intervalo. O professor de História e a diretora de turma pedem auxílio 
à professora de Português. Um reforço bem necessário. A obra foi nas-
cendo. À dramatização juntou-se um powerpoint para contextualizar a 
apresentação bem como uma seleção da boa música do século em estu-
do para passar enquanto os convidados aguardavam. 
     Ensaio geral (obrigado ao 8º E, as nossas cobaias). Correu bem, o entu-
siasmo aumentou.  Os trajes. Obrigado ao Clube de Teatro da ESSA. Caro-
lina, foste incansável. 
     O cenário. Obrigado aos professores da Educação Especial pelas ideias 
e pelos “panos pretos”. 
     Vinte e três de maio. Chegou o dia. 
     Tudo pronto. A Dt e o professor de História, com o auxílio da professo-
ra de Ciências, a correrem feitos doidos. A professora de Português fecha-
da na casa de banho com as meninas. Penteados, trajes, maquilhagem… 
ufa! 
     Os pais, os professores (da turma e não só, obrigado) e a Direção do 
Agrupamento presentes. Depois aconteceu tudo muito rápido. Com atra-
so mas com muita dedicação, os atores subiram ao palco e o escriba 

lamechas quase chorou. Parabéns meninos! Não é necessário dizer mais 

nada. Parabéns. Obrigado a todos. 
 

Prof.Orlando Lourenço 



Desporto Escolar 

     No dia 8 de maio, a EB 2+3 Quinta da Lomba participou com 7 equipas na Fase Regional do Pro-
jeto Basquetebol 3x3 que se realizou no Pavilhão Municipal Luís de Carvalho - Barreiro, tendo alcan-
çado os seguintes resultados: 
       Infantis A Feminino - 1º lugar 
       Infantis A Masculino - 2º lugar 
       Infantis B Feminino - 1º lugar 
       Infantis B Masculino - 4º lugar 
       Iniciados Femininos - 3º lugar 
       Iniciados Masculinos - 5º lugar 
        Juvenis Femininos - 5º lugar  
      As equipas de Infantis A e Infantis B femininos garantiram a presença na Fase Nacional que se 

realizou no dia 17 de maio em Viseu, na qual tiveram uma participação bastante positiva. As Infantis 

A sagraram-se Campeãs Nacionais e as Infantis B alcançaram o 4º lugar. 

                                                                                                   Prof. Luís Junho 

Campeonatos Regionais de Ténis 
 

     No passado dia 11 de maio, a nossa escola participou nos Campeonatos Regionais (realizados no Clube de Ténis 
de Monsanto, em Lisboa), na modalidade de Ténis, para o Desporto Escolar. Tiago Mendes, do 11ºH, conseguiu a 
proeza de atingir esta fase tão adiantada da prova.  Além da zona de Setúbal, estiveram presentes neste evento, 
Lisboa e Vale do Tejo, Lezíria e Médio Tejo e a zona Oeste. 
      Esta competição desenrolou-se num sistema de eliminação direta do “quadro principal” que era composto por 
16 jogadores. Mas todos os jogadores tiveram a oportunidade de realizar, no mínimo, 2 partidas, uma vez que só 
eram eliminados definitivamente do torneio quando tivessem uma segunda derrota, pois após a primeira partida 
perdida, passavam para o “quadro dos perdedores”. 
     As partidas foram disputadas num “short-set”, em que era considerado vencedor quem chegasse primeiro aos 4 
jogos, desde que tivesse uma diferença de pelo menos 2 jogos. Quando o resultado chegasse a uma igualdade 
cifrada em 4 jogos (4-4), havia um “Tie-break” disputado até aos 7 pontos, desde que houvesse, no mínimo, uma 
diferença de 2 pontos. De salientar ainda que, quando um jogo estivesse com uma igualdade em 40 pontos, era 
aplicado o “gold point” (ponto de ouro), isto é, vencia esse jogo quem conquistasse o ponto seguinte. 
      O nosso bravo e corajoso Tiago Mendes, na sua primeira partida, perdeu com um parcial de 4-0. Apesar de não 
ter ganho qualquer jogo, deu bastante réplica, pois foram jogos disputados com bastante equilíbrio. Na sua segun-
da partida, apesar de ter estado em vantagem por várias vezes, acabou por perder com o parcial de 5-3, resultando 
na sua precoce eliminação deste torneio, não conseguindo, deste modo, o desejado apuramento para os Campeo-
natos Nacionais que se realizarão na cidade dos arcebispos (Braga). 
      Foi um dia espetacular em termos climatéricos, com o nosso único representante a empenhar-se ao máximo nos 
jogos em que participou. Por isso, está de parabéns, pois dignificou a escola com muita categoria. A terminar, gos-
taria de expressar o meu desejo para que este Núcleo de Ténis continue a fazer parte do Desporto Escolar neste 
Agrupamento, uma vez que se conseguiu juntar cerca de 20 alunos a treinarem com uma regularidade considerá-

vel, muitos deles, inscritos pela 1ª vez 
numa atividade de Desporto Escolar. 
Além disso, estou convencido de que 
alguns deles, se tivessem aparecido nos 
treinos mais cedo, teriam tido a proeza 
de chegar a esta fase tão avançada da 
prova e, eventualmente, alcançar metas 
mais elevadas, pois mostram ter potenci-
al para tal e, consequentemente, capaci-
dade para progredirem ainda mais na 
modalidade. 

 
Prof. Bruno Santos  

 

Yoga no AESA 

    A prática de Yoga será uma reali-
dade muito em breve na sede do 
nosso agrupamento, a preços aces-
síveis, com o instrutor Hugo Lima. 
As aulas são principalmente desti-
nadas ao pessoal docente e não 
docente e, caso haja vagas, à co-
munidade local. Prevê-se o seu 
funcionamento ao final do dia, às 
segundas e quintas, em horário a 
divulgar. 
 Em junho haverá uma aula de 
entrada livre. Venham experimen-
tar! 
 



Um dia no Alentejo 

     À semelhança de anos anteriores, a Direção organizou um passeio, no dia 

19 de maio, destinado, essencialmente, aos assistentes operacionais e técni-

cos do agrupamento, mas no qual também participaram alguns professores. 

       O ponto de encontro, à porta da ESSA, num sábado de manhã, a alegria e 

boa disposição dos presentes deixavam adivinhar que não se tratava da habi-

tual entrada para o local de trabalho. Era, sim, o ponto de partida para um dia 

diferente, já a antecipar uma chegada com o coração a transbordar da plenitu-

de que a paisagem alentejana nos faz sentir com os seus campos verdes mati-

zados de roxo e de amarelo com salpicos vermelhos de papoilas ondulantes. A 

planície ia-se desenrolando, assim, perante os nossos olhos, em imagens 

fugidias, captadas do autocarro em movimento ou na vista panorâmica 

da imensidão silenciosa alcançada do cimo de castelos sobranceiros. 

      De Estremoz, “cidade branca”, até à romântica vila de Castelo de 

Vide, conhecida como “Sintra do Alentejo”, passando por Marvão, em-

poleirada no topo de uma colina rochosa, fomos à descoberta do patri-

mónio natural, por ruas íngremes e recantos misteriosos nestas povoa-

ções carregadas de história. O almoço, em Portagem, foi um dos mo-

mentos altos do convívio entre os cerca de 70 participantes que aprecia-

ram a típica gastronomia alentejana, num lugar à beira das águas sere-

nas do rio Sever, sob a vigilância atenta do castelo de Marvão, a uma altura de 800 

metros. 

      A viagem de regresso foi passada mais num clima  de “vou para a festa!” do 

que o contrário, pois, na generalidade, as “baterias” pareciam ter carga renovada, 

não acusando fraqueza ou desgaste que pudesse desvanecer as sonoras gargalha-

das ou desafinar as vozes na hora das cantorias. Foi um dia bem passado  e despe-

dimo-nos com promessas de “para o ano há mais!” 

                                                                                                                                                                                                                                                          
Profª Gracinda Dias   



1º ciclo 

 

Participar e envolver os alunos na dinâmica escolar 
Reuniões de Delegados – 4ºano 

 
     Os delegados das turmas de 4ºano reúnem-se, quinzenalmente, na 
biblioteca escolar e conversam sobre os melhoramentos a realizar na 
escola e conflitos a resolver entre turmas. 
     Seguidamente, reúnem com o coordenador da escola para lhe fazer o 
relato destas reuniões, colocarem as questões debatidas e os problemas 
que consideraram pertinentes resolver para um melhor funcionamento 
da escola. 
     Por fim, os delegados partilham com os colegas das outras turmas do 
1º ciclo e pré-escolar o resultado destas reuniões a fim de os sensibilizar 
sobre o que devem melhorar e cuidar na escola, bem como as respostas 
às suas questões dadas pelo coordenador de estabelecimento. 
     A função destas reuniões é envolver os alunos na dinâmica da escola, 
melhorar e ajudar o bom funcionamento da mesma e resolver conflitos 
entre os alunos. 

Um dia no jardim zoológico 

Programa “Leite Escolar” 

 
   Ao longo de todo o ano letivo, houve distribuição diária e gratuita de 

20cl de leite escolar às crianças que frequentam a educação pré-escolar e 

aos alunos do 1º ciclo . 

     Para complementar necessidades nutricionais destas crianças, podem 

ser associados ao leite escolar outros  alimentos saudáveis. Trata-se de 

uma ação no âmbito educativo e da saúde que pretende abranger todos 

os alunos do Jardim de Infância e escolas do 1º Ciclo. 



Exposição de Expressão Plástica 

Concurso nacional de leitura 

     No dia 24 de maio de a EB 2,3 de Quinta 

da Lomba participou na 12ª edição do 

Concurso Nacional da Leitura, atividade 

promovida pelo Plano Nacional de Leitura. 

A escola foi representada pela aluna Caro-

lina Arroja Alves, do 9º C, que apesar do 

empenho não conseguiu passar à próxima 

fase do concurso.  

A Carolina adorou a experiência e promete 

voltar para o ano. Pois o mais importante é participar. Que se cuidem os outros 

concorrentes!  

Ivone Pedroso 

Dia B 2018 

A exposição dos traba-

lhos realizados no âmbi-

to da disciplina de Dese-

nho A, pelos alunos do 

10ºJ, do curso de Artes, 

está patente no átrio 2 

da ESSA, destacando-se 

o aluno Ricardo Mendes 

por ter tomado a iniciativa de solicitar, previamente, a mostra dos trabalhos por 

ele realizados naquela disciplina, e das telas que produziu no Atelier de Desenho 

e Pintura da CACAV (Círculo de Animação e Cultura de Alhos Vedros) onde realiza 

o estágio, que integra o seu currículo, sob a forma de Formação Artística de 

Introdução às Artes Plásticas e Educação Estética. Esta parceria institucional tem 

sido um contributo fundamental no processo de auto-conhecimento e de cresci-

mento deste aluno permitindo-lhe iniciar a transição para o mundo exterior à 

comunidade escolar, onde também aprende vivenciando diversos tipos de situa-

ções com que terá que se deparar enquanto cidadão ativo, no futuro. 

 
Fátima Rosado 

Profª de NEE 

Arte à solta 

   No âmbito da articulação entre Oficina de Artes e as disciplinas de 
Português e Matemática, a disciplina anfitriã desafiou alunos e pro-
fessores para um trabalho interdisciplinar e o resultado está à vista. 
A escadaria do Bloco B da EB 2,3 de Quinta da Lomba ficou mais 
bonita.  

     Frases e mensagens de vários escritores serviram de base  à deco-
ração numa intervenção que toda a comunidade educativa po-
de contemplar.  

 

Profªs Jany Miguel, Ana Afonso e Alexandra Gonçalves 

Revista do Clube de Debate 

       Alunos e professores dinamizadores do Clube de Debate uniram 
esforços, nesta reta fina do ano letivo, e conseguiram dar forma à revis-
ta que reúne não apenas o registo das atividades deste Clube nos últi-
mos dois anos, mas também um conjunto de reflexões sobre temas 
diversos. O título escolhido espelha a personalidade do Clube: pensar 
no outro lado das questões, dar espaço ao contraditório no seio da 
comunidade educativa. 

      A publicação é eletrónica mas pode ser adquirida em versão papel 
na Biblioteca da ESSA! Para aguçar o apetite dos leitores, mostramos a 
capa e o índice, concebidos pelo Atelier Gráfico do AESA. A todos os 
colaboradores deixamos o nosso obrigado! 

Fátima Correia 
PB da ESSA 

      Mais uma vez, o AESA participou na iniciativa camarária, Dia B, ação 
de voluntariado urbano em que pusemos mãos à obra, ou seja melhorá-
mos os espaços das nossas escolas. 



Uma semana em ... 

 
 
 
 

Missão de Ensino CLIL 

Larnaca - Chipre 

O projeto KA1 Erasmus+ SPEAK ENGLISH, REACH SUCCESS!, encontra-se na sua 
reta final. No primeiro ano do projeto, um elevado número de professores fre-
quentaram diversos cursos de formação, no Reino Unido, no âmbito da metodo-
logia CLIL (Content and Language Integrated Learning, que prevê o ensino de 
diversas disciplinas através de uma língua estrangeira). Também foram observa-
das as boas práticas no âmbito desta metodologia em escolas de Espanha e Itália. 
Ao longo do segundo ano do projeto, a metodologia CLIL foi aplicada com algu-
mas turmas do AESA, desde a educação pré-escolar até ao ensino secundário. Foi 
igualmente desenvolvida uma Oficina de Formação CLIL que foi frequentada por 
professores de vários agrupamentos de escolas dos concelhos Barreiro e Moita. 
Simultâneamente foi implementado o ensino bilingue nas turmas do 1º ano do 
1ºciclo no âmbito do Programa Escolas Bilingues em Inglês (PEBI). 
A experiência adquirida ao longo destes dois anos foi agora partilhada com alunos 
e professores do Regional Gymnasium Livadia em Larnaca, Chipre, entre 30 de 
abril e 4 de maio. Nesta escola, onde não existia ainda qualquer experiência de 
ensino bilingue, as docentes Laura Silva Maria e Rosário Santos tiveram a possibi-
lidade de implementar com os alunos cipriotas, atividades no âmbito das discipli-
nas de Ciências, Artes, TIC e Inglês, recorrendo à metodologia CLIL. Atividades 
como Growing a Bean Plant, The Solar System e Describe and Draw foram realiza-
das em diversas turmas, tendo os alunos mostrado grande agrado. Os alunos 
mostraram-se satisfeitos, não só com a presença de duas professoras vindas de um país tão longínquo como Portugal, mas também pelo facto de terem tido 

uma quebra na rotina das suas aulas.  
Ao longo desta semana de trabalho foi ainda realizado um workshop para 
todos os docentes do Regional Gymnasium Livadia, no qual foi apresentado o 
projeto SERS, assim como uma breve abordagem da metodologia CLIL.  
Os cipriotas, à semelhança dos portugueses, são um povo hospitaleiro, apreci-
ador de um bom convívio à volta de uma mesa farta. Assim, o grupo de traba-
lho foi presenteado com algumas iguarias cipriotas, como meze, afelia, kleftiko 
e sheftalia. 
Esta experiência intercultural permitiu vivenciar a igualdade na diversidade. 
Cada vez mais conseguimos compreender que o ser humano, independente-
mente do seu país, raça ou religião, se entristece com a ignorância de quem 
não aceita a diversidade. Por ouro lado, em qualquer parte do mundo, o ser 
humano alegra-se com gestos de amizade, integração e partilha, que estas 
experiências proporcionam a todos os participantes. 
Este projeto inserido no programa ERASMUS+, é financiado com o apoio da 
Comissão Europeia. A informação contida nesta publicação (comunicação) 
vincula exclusivamente os autores, não sendo a Agência Nacional do Programa 
de Aprendizagem ao Longo da Vida e a Comissão Europeia responsáveis pela 
utilização que dela possa ser feita. 

Laura  Silva Maria  

Pla equipa Speak English, Reach Success!   

Prémio Selo Escolar eTwinning 2018-19 

O AESA está de parabéns pois somos um dos 1,211 agrupamentos/escolas europeias premiadas com este prémio que 
reconhece o nosso trabalho. 

Estas escolas/agrupamentos são pioneiras e reconhecidas como líderes nas seguintes áreas:  
-práticas digitais 
-práticas eSafety 
-abordagens pedagógicas inovadoras e criativas 
-promoção de desenvolvimento profissional contínuo do seu staff 
-promoção de práticas de aprendizagem colaborativas entre staff e estudantes. 

Este prémio não é apenas o reconhecimento individual dos professores mas também o reconhecimento do envolvi-
mento de toda a equipa eTwinning do agrupamento. 



Uma semana em … 

 
 
 

         BREAKING DOWN WALLS! 
    Erasmus+ Strategic Partnership 

 
 

 

1º ENCONTRO INTERNACIONAL DE ALUNOS, LETÓNIA 
 
No âmbito do projeto Erasmus+ «Breaking down Walls», o Agrupamento de 

Escolas de Santo André participou, entre os dias 14 e 18 de maio, no primei-

ro encontro de trabalho, com alunos, realizado em Nītaure, na Letónia. 

O AESA foi representado pelas professoras Mariana Guerreiro (Informática) 

e Sofia Milheiro (Português) e pelos alunos selecionados: Mariana Seixo, 

Filipe Chen e Pedro Tomás, do 8.ºano de escolaridade. 

O projeto integra diferentes escolas de seis países europeus (Portugal, Itália, 

Turquia, França (Reunião), Alemanha e Letónia) e todos os alunos foram 

recebidos de braços abertos pelos alunos da escola de Nītaure, assim como 

pelas famílias letãs que se disponibilizaram para os alojarem e lhes proporci-

onarem o seu primeiro contacto com a sua cultura e o seu modo de vida. 

A semana começou com uma calorosa receção de toda a comunidade edu-

cativa letã e foi rica em experiências únicas e diversificadas, nas quais os alunos e os professores participaram em diversos workshops para apresentarem e 

partilharem o trabalho desenvolvido (jogos interativos (Scratch), jogo de tabuleiro, vídeo da mascote, quiz digital (Kahoot), livro de histórias. 

Na realidade, o encontro contou com inúmeras atividades de caráter formativo, cultural e lúdico, das quais se destacam as visitas guiadas à cidade medieval 

de Sigulda, ao Castelo de Turaida, ao Parque Nacional de Ligatne, ao Castelo Medieval de Cēsis, ao Museu Etnográfico Letão, ao Museu Nacional de Arte Letã, 

à cidade de Riga e a realização de um safari no Deer Park (primeiro parque natural privado de veados na Letónia). 

Em suma, este encontro permitiu a todos os participantes ter um contacto direto com outras culturas. Permitiu, ainda, uma experiência única de partilha de 

saberes, incluindo a comunicação em línguas estrangeiras. Todos os que participaram neste encontro trouxeram, certamente, consigo um sentimento mais 

forte de pertença e de partilha de uma identidade europeia construindo pontes de compreensão e Paz que irão alcançar várias partes do mundo. 

                                                                                                                                                      
Pela equipa BDW 

                                                                                                                                                                                                          Mariana Guerreiro 
                                                                                                                                                                                                                 Sofia  M ilheiro 



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. 

ARRAIAIS 

      Manuel Amado (Lisboa 1938) é arquiteto de formação. Com um longo percur-

so na pintura ,iniciado nos anos 50 , a sua obra encontra-se representada em 

inúmeras coleções públicas e privadas. Os seu trabalho constituído em grande 

parte por séries temáticas revela a sua formação, sendo patente o rigor com que 

representa a luz e a sombra e os efeitos de perspetiva na composição da pintura. 

 

 

 

Publicado por Luís Braga (prof. Artes) 

  

 

 

 

 
                                                                                       
 

 

     

  

 

        

 

 

     Júlio Artur da Silva Pomar foi um artista plástico e pintor português. Pertenceu à 3ª geração de pintores 

modernistas portugueses, sendo autor de uma obra multifacetada, centrada na pintura, desenho e escultura. 

Faleceu este mês, vítima de doença prolongada. As artes portuguesa ficaram mais pobres. 

Maio de 68 

Festa de final de ano EB1/JI Telha Nova 1 
 22 de Junho -19 h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
        

COMES E BEBES 
       Entremeadas 

       Bifanas 
       Bebidas 

       Caldo Verde 
       Caracóis 

 
ANIMAÇÃO NO PALCO 

 
Zumba, Kizomba: Enzo Lopes 

Grandioso Arraial 2018 
 

     Convidamos toda a comunidade educativa a participar nesta iniciativa 

que todos os anos é aguardada com expectativa, não só pelo agrupamento, 

mas também pela comunidade local para a qual é já uma referência. 

Notas d’Arte 
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