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Aconteceu...
Obras de requalificação
A Câmara Municipal e a
Junta de Freguesia procederam, durante as férias de
Páscoa, à remoção do fibrocimento da escola Telha
Nova nº1 e já está concluída
a substituição dos telheiros.
Também já estão instalados
quadros brancos em todas
as salas na E.B.2º/3º ciclos.
Teste PISA
O Agrupamento foi selecionado para a aplicação, no
dia 10 de abril, do Programa
Internacional de Avaliação
do Desempenho de Alunos.
O teste versou sobre questões de literacia, matemática e ciências e destinou-se a
40 alunos de 15 anos.
Exposições
A Escola Telha Nova nº1
apresentou, no início do 3º
período, as exposições
“Móbiles” e “Rua dos cheiros”, integradas no âmbito
da temática do PAA, “Os 5
sentidos”.
Sessão de formação
No dia 15 de abril, a equipa
do Projeto de Apoio Tutorial
promoveu a sessão “Ser e
estar
em
harmonia—
contributos do ioga” dedicada à gestão do stress, dinamizada por Rita Carneiro.
Ação de formação
Decorreu, em abril, uma
ação de sensibilização para
os alunos do 1º ciclo, sobre
sismos/incêndios, com o
apoio da Proteção Civil do
Barreiro.
Conferência
A AE da ESSA organizou no
dia 24 de abril, no auditório
da escola sede, a conferência “A identidade do desemprego jovem”, dinamizada
por Carlos Paz, professor e
comentador do Canal Económico TV.

Esta é a madrugada que eu esperava
O dia inicial inteiro e limpo
Onde emergimos da noite e do silêncio
E livres habitamos a substância do tempo
Sophia de Mello Breyner Andresen

Dia do Francês
Allez hop, on bouge en Français!
Aconteceu… no passado dia 10 de abril. O auditório da ESSA encheu-se de cor e alegria assinalando, com diversas atividades, a celebração da francofonia. Um evento que envolveu alunos do 3º
ciclo e do secundário, pautado pela boa disposição, em que os verdadeiros artistas foram os nossos alunos que dinamizaram este momento com uma mostra do trabalho desenvolvido ao longo
do ano letivo. Contámos também com a participação de alguns convidados, antigos alunos, que
mantêm ligação com a escola. Música, dança, humor, representação, enfim, um conjunto de
atividades que nos provam que quando nos questionam se o Francês está vivo, podemos responder: sim, e recomenda-se!

Cartazes de Abril

Projetos internacionais
Associação de Pais
A Associação de
Pais e Encarregados de Educação
do AESA é um
companheiro de
jornada atento,
participativo
e
atuante.
Envolver a família na escola e no processo
educativo dos educandos tem sido um dos
nossos objetivos. Podemos, de forma
organizada, ajudar a fazer a diferença,
trabalhando em conjunto com a comunidade educativa, de modo a que os nossos
educandos sejam no futuro cidadãos capazes de intervirem na sociedade e de serem
felizes.
A nossa Associação, enquanto órgão formalmente constituído, tem trabalhado em
articulação com a escola e para a escola e
tem tentado chegar até aos alunos e Encarregados de Educação. Procuramos acompanhar as diversas vertentes da atividade das
escolas do agrupamento e colaborar na
construção de uma comunidade em harmonia. A escola é muito mais do que um
somatório de espaços edificados para
apreender matérias; o enriquecimento é
constante, criam-se afetos e atividades
várias, solidariedades, vontades, projetos,
sonhos.
Gostaríamos de ampliar a nossa capacidade
de intervenção por forma a conseguirmos
abranger, cada vez mais, um vasto leque de
ação. Para que isso seja possível, todos os
Encarregados de Educação são necessários
e bem-vindos, pois são uma ajuda preciosa
nesta tarefa interminável e gratificante, de
procurar melhorar as condições de aprendizagem, trabalho e convivência.
Pretenderíamos que cada Encarregado de
Educação chamasse a si um papel interventivo na vida escolar dos seus educandos e
colaborasse na busca de propostas e alternativas, ensinando aos futuros adultos
como é importante participarmos e contribuirmos para uma sociedade melhor, mais
culta e capaz de enfrentar os desafios do
futuro.
A APEE engloba algumas áreas de intervenção, tais como: Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC), Componente de
Apoio à Família (CAF) e Atividades de
Animação e Apoio à Família (AAAF), Espaço
Solidário, organização de colóquios/
palestras, participação na Comissão de
Avaliação Interna e no Conselho Geral,
avaliação de necessidades e dificuldades do
agrupamento e reuniões com diversas
entidades de forma a encontrar rápida
resposta às solicitações.

SUCESSO EM REDE – NETWORK OF SUCCESS

Balanço das mobilidades realizadas no 2º. Período
Bringing Creativity & Thinking Skills into the Educational Process foi o curso frequentado
por dois professores do 1º Ciclo, Nuno Marques e Rui Cecília, e por dois do 3º. Ciclo, Alexandra Soares e Vitor Oliveira, na última semana de fevereiro em Riga, na gélida Letónia. Já em
março, e em paragens da civilização helénica, Piraeus, dois professores do ensino secundário, Edgar Pedro e Nuno Serralheiro, puderam participar com colegas da Croácia, Grécia e Turquia, numa formação
sobre Empreendedorismo, Trabalho em Rede e Comunicação New Teachers for new Competences: Entrepreneurship,
Network and Comunication.

Por terras de Shakespeare, em Stratford-upon-Avon, estiveram as professoras Francisca Vale, do 3º. Ciclo e Secundário, com Ivone Pedroso, do 2º Ciclo, num curso sobre a motivação de alunos Enhancing Student`s Motivation through
Inquiry-based learning, nos últimos dias de março. Cada saída, um curso, novas aprendizagens que irão ser partilhadas até ao final deste ano letivo. Contamos com o vosso interesse e com a vossa presença aquando das disseminações que serão publicitadas a seu tempo.
A equipa coordenadora

Euroyouth

Projeto “Forest School”

No dia 5 de abril, os alunos Tiago Almeida e
Rafael Geraldes, do curso profissional de Informática de Gestão, iniciaram um estágio profissional
na Irlanda, na cidade de Cork, com a duração de 3
meses.
Este
estágio
decorre no âmbito
do Programa Erasmus+ mobilidade
de jovens do ensino
profissional,
em
colaboração com a
Euroyouth, instituição de que a ESSA é parceira e
destina-se a alunos que já tenham concluído o
ensino secundário.
A ESSA dá, assim, continuidade à sua prática
de propiciar o enriquecimento do currículo dos
alunos em experiências únicas, perspetivando-se a
ideia de que no próximo ano letivo haja um grupo
maior de alunos a usufruir desta oportunidade.

A ESSA participou
numa reunião internacional em Bruxelas, que
decorreu entre os dias
23 e 26 de março, no
âmbito da participação
do Centro de Formação
de Escolas de Barreiro e
Moita no Projeto Europeu “Forest School”.
Deste projeto fazem
parte, como parceiros internacionais, Portugal, representado
por várias entidades (Associação Questão de Equilíbrio, que é a
entidade coordenadora, o CFEBM e a Escola Secundária de
Palmela), Bélgica, Itália e Dinamarca.
O enfoque do projeto visa trabalhar os princípios da cidadania
para a integração de jovens com dificuldades de inclusão e em
risco.
As instituições presentes deram conta do trabalho que realizam neste âmbito, contactaram com pedagogias ativas aplicadas a crianças e jovens nesta situação. Os participantes tiveram
ainda oportunidade de visitar diversas escolas e instituições da
cidade de Bruxelas.
Os alunos da ESSA participam, no presente momento, no concurso europeu para a escolha do logotipo deste projeto.

No dia 21 de abril, a
ESSA acolheu um
grupo de professores
gregos, no âmbito da
parceria que o AESA
associacaopaisessa.wordpress.com
tem com a Euroyouth. A área de
e no facebook:
interesse dos visiwww.facebook.com/associacaopaisessa
tantes privilegiou a
utilização das novas tecnologias na administração
Teresa Amaral escolar e, por essa razão, assistiram a uma
(Presidente da APEE do AESA) demonstração dos programas informáticos utilizados na gestão do dia a dia escolar.
As nossas atividades (que são sempre
muitas) podem ser seguidas através da
webpage:

Alzira Mendes
Graça Bernardino

Comunidade escolar
Em Agenda

Mass training—suporte básico de vida

As nossas sugestões
Espetáculo musical
ESSA

No âmbito do projeto “Os sentidos
à volta da Serra” - intercâmbio
entre a ESSA e uma escola da Covilhã— .

Cinema
Fórum Barreiro
C a pitã o
Falcão
é
reconhecido
como o mais
patriota dos
super-heróis.
Leal a Salazar, dedica-se a combater
todas as ameaças antifascistas
que podem pôr em causa o
Estado Novo... Uma comédia
de ação realizada por João
Leitão que parodia uma época
especialmente negra da História recente de Portugal.
Teatro

Rosa enjeitada, uma comédia
delirante de Fernando Gomes,
com encenação de Luís Pacheco,
sobre Rosa, uma mulher que
pensa em mudar de vida, deixar
a prostituição e abandonar Francisco, o homem com
quem vive e que é obrigada a
sustentar.
Em cena no Teatro Municipal
ArteViva (sextas e sábados, às
21.30 H. até final de maio)

MASS TRAINING de Suporte Básico de vida (SBV) promovido pelo Clube EUROPEU do AESA, com a colaboração
do INEM
No dia 8 de abril, o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), a convite
do CLUBE EUROPEU do AESA, realizou um mass training de Suporte Básico de
Vida (SBV), no Auditório da Escola Secundária de Santo André. Esta formação
abrangeu todas as turmas do 12º ano e os respetivos professores num total 200
pessoas.
Estes alunos e professores ficaram melhor preparados para agir numa situação de emergência médica, pois na sequência de um acidente ou de uma
doença súbita, a probabilidade de sobrevivência e recuperação das vítimas
depende da capacidade de resposta de
quem está por perto : saber quando e
como pedir ajuda, e iniciar de imediato Suporte Básico de Vida.
Todos os participantes tiveram formação teórico-prática de SBV, com o contributo de 21 formadores do INEM. Depois de 45 minutos de sessão teórica, os
participantes foram divididos em grupos, tendo aprendido a praticar, eles próprios, os procedimentos do Suporte Básico de Vida.
A par da colaboração do INEM com a ESSA, também foram dinamizados dois
workshops, pelo Centro Hospitalar Barreiro Montijo EPE (CHBM) sobre Primeiros
Socorros e SBV, nos dias 25 e 26 de março,
destinados ao pessoal não docente.
O Suporte Básico de Vida é um conjunto de procedimentos e metodologias
padronizadas cuja finalidade é reconhecer as situações de perigo de vida iminente, saber como e quando pedir ajuda e saber iniciar de imediato, sem recurso a qualquer utensílio, manobras que contribuam para a preservar a ventilação e a circulação, de modo a manter a vítima estável até à chegada de profissionais.
É importante consciencializar os alunos de que estes procedimentos podem
salvar vidas humanas, já que… todos os segundos contam!
Clube EUROPEU do AESA
Alzira Nobre Mendes
Maria Manuela Rocha

Pré-escolar

Visita de estudo

A Sala Amarela do
Jardim de Infância do
Bairro 25 de abril
encheu-se de espantalhos
articulados.
Todos lindos e merecedores do nosso
carinho. Os encarregados de educação estão de parabéns pelo esforço e
empenho demonstrado em mais esta atividade.
De momento, temos o prazer de desfrutar destas
obras de arte que enfeitam o nosso espaço escolar.
Convidamos toda a comunidade educativa a visitarnos.

No dia 20 de março, alunos e professores de Português do 12º ano, realizaram a habitual visita de
estudo a Sintra e a Mafra.
Partilhamos alguns esboços do palácio-convento,
realizados no local pelo
professor de Artes Luís Braga.

Graça Rodrigues

Música
Concertos românticos...
MEO Arena
14 e 15 maio—Roberto Carlos
23 maio—Pablo Alborán
30 maio—Julio Iglesias
Ficha Técnica
Propriedade: Agrupamento de Escolas de Santo André
Redação e edição: Arlete Cruz, Gracinda Dias, Fernanda
Afonso, Fátima Correia e Dulce Ferreira.

Apanhados!!!

Os professores de Educação Física nem
sempre estão a “bombar”….

