
No dia 20 de março, o AESA comemorou o seu 1º aniversário como 
agrupamento escolar. Sob o signo da alegria e do convívio realizaram
-se diversas de atividades, envolvendo alunos das diferentes escolas 
e ciclos de ensino . O ambiente de festa marcou vivamente o dia. 
 
 
 
Spelling Contest - concurso dinamizado pelos docentes dos grupos 
230 e 330, e que envolveu alunos representando cada turma do 5º 

ao 8º anos. 
 

 
 
 

Exposição de trabalhos de Inglês—2º ciclo   

 
 
   
 

 
Peddypaper -  o grupo 230 organizou o primeiro Peddy paper de 
Matemática e Ciências Naturais destinado aos alunos do 6ºano. Num 
jogo onde estiveram à prova conhecimentos e capacidades, as equi-
pas participaram com grande entusiasmo tentando obter o maior 
número de respostas certas no mais curto espaço de tempo. Os 
vencedores serão conhecidos no início do próximo período. 

 

Campeonato de SuperTMatik  - organizado pelas docentes do grupo 
230 a lecionar a disciplina de Ciências Naturais. Esta atividade teve 
como objetivo o apuramento de dois alunos do 5º ano e dois do 6º ano 
para representarem o agrupamento no campeonato online, que conta-
rá com a participação de alunos de todo o país. Após uma disputa re-
nhida, foram apurados os seguintes alunos: 

Campeão 6º ano - Rafael Torcato 6ºF 

Vice campeão 6º ano - João Fidalgo 6ºB 

 Campeão 5ºano  - Francisco Cardetas 5ºF 

 Vice campeão 5º ano - Daniel Gonçalves 5ºA 
 
A ESSA recebeu os alunos do pré-
escolar e do 1º ciclo com um con-
junto de atividades desportivas, 
jogos, pintura, conto, cinema, músi-
ca, dança e caça aos ovos da Páscoa. 

 

                                         
   “Depois do Inverno, morte figurada, 

  A Primavera, uma assunção de flores. 

  A vida 

  Renascida 

  E celebrada 

  Num festival de pétalas e cores.” 
                                                   Miguel Torga 

         

Ano III — Nº 6  —  março de 2015 — Barreiro 

Mega-aula  
 

A Associação dos Antigos 
Alunos da ESSA promoveu a 
3ª aula de Zumba, no ginásio 
da ESSA, no dia 7 de março, 
contando com a participação 
de cerca de 200 pessoas. 

 
          

Futurália 
 

Numa iniciativa do SPO do 
AESA, várias turmas visitaram 
este certame, a 13 de março, 
a fim de se informarem sobre 
as ofertas do ensino superior. 
 

Workshops 
 

No dia 18 de março, teve 
lugar no auditório da ESSA, 
um workshop dedicado a 
“Nutrição e imagem corpo-
ral”, organizado pelo Cube 
Europeu em parceria com o 
Centro Hospitalar Barreiro-
Montijo. Foram também 
realizadas duas sessões dedi-
cadas à temática dos cuida-
dos paliativos para o ensino 
noturno. 
 
 

Torneio de Pokémon 
 

Sob proposta do aluno Bruno 
Silva, do 12º A, realizou-se, a 
19 de março, um torneio, no 
auditório da ESSA, envolven-
do cerca de 20 alunos, de 
diferentes turmas, fãs do 
desenho animado japonês .  
 

 
Formação para Assistentes 

Operacionais 
 

Nos dias 25 e 26 de março, 
entre as 14h00 e as 16h00, 
tiveram  lugar dois workshops 
sobre suporte básico de vida, 
“Todos os segundos contam”, 
destinados aos A.O da ESSA. 
Esta ação foi promovida pelo 
Clube Europeu em parceria 
com o Centro Hospitalar do 
Barreiro-Montijo. 

                 

 Aconteceu... 

Dia do Agrupamento Editorial 

Decorrido um ano após a 
constituição do AESA, 
apraz-nos constatar que o 
caminho percorrido  foi 
positivo. Com efeito, 
almejámos, desde o início, 
que a fusão das escolas  
ultrapassasse a mera 
medida burocrática e se 
pautasse pela construção 
de uma  comunidade 
marcada por uma identi-

dade comum. 
 Passo a passo,  estimu-
lando o bom clima relacio-
nal entre todos os agentes 
educativos, afinando 
procedimentos de traba-
lho, rentabilizando as 
várias sinergias foi possí-
vel   chegar   a um discur-
so pedagógico  identitário 
do  AESA, o qual está 
firmado no seu projeto 
educativo. De referir, 
ainda, que a extraordiná-
ria amplitude do  PAA do 
agrupamento é prova 
manifesta  do  seu dina-
mismo pedagógico, cientí-
fico, cultural e artístico, 
sem nunca esquecer a 
dimensão da cidadania 
como fator  fundamental 
na formação integral do 
aluno. 
Em suma, manteremos 
como lema da nossa cami-
nhada futura o verso de 
Sebastião da Gama ( poe-
ta e professor): 
 
«Pelo sonho é que va-
mos”. 
 

A Diretora: 
Arlete Cruz 



 

A onda de solidariedade em torno do problema da Jacinta 
(doença de Proteus ou gigantismo das extremidades dos 
membros superiores e inferiores, obrigando à amputação 
das pernas) começou pequenina, com a recolha de tampi-
nhas e foi crescendo com as iniciativas espontâneas de 
colegas e professores até se espraiar num mar de eventos 
cujos promotores e participantes se imbuíram de espírito 
de boa-vontade e entreajuda. 

Espetáculo teatral 
Nos dias 27 de fevereiro e 6 de março, o Clube de Teatro 
da ESSA apresentou à comunidade 
escolar a peça “Branca de Neve & 
Companhia”, que resultou da junção 
da peça infantil, ainda em cena para 
as crianças do agrupamento, e um 
quadro sobre a violência entre os 
jovens. Os alunos do Clube dinamiza-
ram a venda de bilhetes junto de 
familiares e amigos. Deste modo, as duas sessões tiveram 
casa cheia e os nossos jovens atores preparam-se, agora, 
para novos “voos”, já que a partir de maio vão apresentar 
um espetáculo para os lares de idosos do Barreiro e da 
Moita, em parceria com a PSP. 

Noite de Fados  
O PPCE, integra-
do no Projeto “5 
sentidos” - OU-
VIR – organizou 
a Tertúlia de 
Solidariedade no 
dia 13 de março 
no Auditório da 
ESSA e fez-se 
ouvir o FADO. 

Com a colaboração da AE e parceria da Associação de Pais, 
abraçou uma causa nobre para com a aluna Jacinta Silva, 
facilitando mais fundos para aquisição das próteses que a 
tornarão mais autónoma e livre de movimentos. 
A Jacinta esteve presente e o seu sorriso aberto cativou os 
fadistas que lhe dedicaram os seus fados com a alma cheia 
de ternura. 
A sala cheia, esteve em uníssono com o Património Imate-
rial da Humanidade -desde 2011- e com a sensibilidade 
dos que juntos fazem grandes obras. 
Uma equipa de alunos do Curso Vocacional de Receção 
permitiu um toque de profissionalismo ao evento, fazendo 
o chek-in e orientando os convidados.  

Ajudar cantando e cantando património foi uma alegria. 
Construiu-se cidadania. 

Prof.ª Idalina le Forestier/ Coordenadora do PPCE 
 

Doações 

Várias turmas da ESSA procederam, entre os seus elemen-
tos, a uma recolha de fundos, tendo entregue a quantia 
apurada na direção. 

Leilão de tela 
O quadro doado pelo artista plástico Luís Braga foi vendi-
do para uma licitante portuguesa a residir no Luxemburgo 
por 300 euros. 

Venda de bolos 
Os alunos da turma do Vocacional secundário também se 
envolveram na ajuda à colega da sua turma, confecionan-
do bolos caseiros que venderam na escola, ao longo das 
duas últimas semanas de aulas. 

        
Durante o segundo período, todos as 
equipas do AESA mantiveram uma 
grande atividade, destacando-se a 
vitória da equipa de Basquetebol 
Juniores Femininos no Campeonato 
da Península de Setúbal. A equipa de 
Voleibol de Juvenis Masculinos que, 
não tendo adversários na zona de 
Setúbal, disputou três jornadas em 
Lisboa e qualificou-se para a fase 
intermédia de apuramento para o 
respetivo Torneio Regional. Em Ténis, 
a aluna Catarina Covas, do 12ºI, 
apurou-se para a fase final na catego-
ria Júnior da Península de Setúbal. 
 
 

Corta-Mato da Península de 
Setúbal 

O Agrupamento fez-se representar 
neste Corta-Mato, que decorreu no 
dia 11 de fevereiro, por trinta alunos. 
De destacar a classificação do aluno 
Fábio Ramos, 10º B, em 15º e o 6º 
lugar coletivo obtido pelos Iniciados 
Masculinos. 
 
 

Basquetebol 3x3 
Disputado no dia 26 de fevereiro no 
Laranjeiro, salienta-se o apuramento 
para a Fase Regional das equipas de 
Iniciados e Juniores Femininos do 
nosso Agrupamento. 
 
 

Atividade Interna 
Realizaram-se todas as atividades 
incluídas no Plano Anual de Ativida-
des: Torneio de Atletismo, que de-
correu a 25 de fevereiro nas escolas 
Básica e Secundária, servindo de 
apuramento para o "Mega-Sprint";  
Torneios de Badminton e Voleibol 
4x4 da Escola Secundária e Torneio 
de Voleibol 4x4 e do Jogo do 
"Queimado" na Escola Básica. 
Como habitual, é de destacar a parti-
cipação massiva dos alunos do Se-
cundário no Torneio de Voleibol, no 
dia 19 de março, disputado por 46 
equipas divididas em quatro esca-
lões. 
 

O Coordenador 
Luís Filipe Nunes  

VISITA DE ESTUDO A PARIS E EURODISNEY  

Entre 14 e 18 de março , do presente ano letivo, realizou-se 
uma visita de estudo a Paris e à Eurodisney.  Esta visita 
visou promover o desenvolvimento e consolidação de 
competências na língua francesa em contexto. 
Uma experiência emocionante e enriquecedora que permi-
tiu ao grupo de alunos participantes aplicar in loco diversos 
conhecimentos do Francês e contactar com a cultura fran-
cesa. 
Tratou-se de um momento pautado pela boa disposição, 
pela descoberta e por um comportamento por parte dos 
nossos alunos que refletiu os valores da cidadania e o res-
peito pelos outros. 
Enfim, respondendo à pergunta que nos é tão frequente-
mente colocada - o Francês está vivo? – respondemos, sim 
e recomenda-se! 

Prof.ª Cristina das Neves/Fortunata Beatriz 

 
LANDING IN LONDON –15 A 20 DE MARÇO 2015 

 
A tradição voltou a ser o que era! Após um interregno de 
dois anos, o projeto Landing in London levou até Londres 
um grupo de 20 alunos do AESA. Para alguns, foi o batismo 
de voo, a primeira oportunidade de cruzar os céus. 
Visitámos os incontornáveis madame Tussaud’s, London 
Eye, Natural History Museum, Science Museum, Big Bem, 
Westminster, Buckingham, entre outros. 
Fizemos um cruzeiro no Tamisa que nos permitiu observar 
de perto a magnifica Tower Bridge, a famosa Tower of 
London e deleitámo-nos com a beleza de todo o percurso. 
Uma das visitas que mereceu forte adesão do grupo foi a 
ida à excêntrica Camden Town com uma ambiência e lojas 
diferentes de tudo o que 
já conheciam.  
Covent Garden foi tam-
bém do agrado de todos, 
especialmente pelos mini 
espetáculos ao vivo e 
pelas atuações do mais 
variado tipo de artistas. 
Os nossos finais de tarde 
tiveram como destino 
Piccadilly, o ponto de 
encontro obrigatório 
neste “melting-pot” que é 
a cidade de Londres. 
No dia de Oxford, o grupo 
teve contacto com as prestigiadas universidades inglesas, 
com os seus emblemáticos edifícios e jardins. Puderam 
igualmente vivenciar o ambiente de uma cidade com carac-
terísticas muito próprias, debordante de cultura e beleza 
paisagística. 
Regressámos cheios de vontade de lá voltar, assim que 
possível. 

                                  Prof.ª Dinorete Abrantes/Lurdes Serra 

Atividades solidárias  

Comunidade escolar 

Visitas de estudo Desporto Escolar 



 
O vencedor do passatempo  
do ACPkids/kidzania, na 
categoria 1º e 2º ano, dese-
nho coletivo, foi o trabalho 
dos alunos do 1ºD, do do-
cente Nuno Marques. A 
turma elaborou um trabalho 
criativo sobre algumas re-
gras de segurança rodoviária constantes no livro "O júnior 
na Cidade." O prémio é uma visita à KidZania com tudo 
pago, incluindo transporte, para toda a turma.  
 

 

As Bibliotecas do AESA desafiaram os alunos do Pré-
escolar, 1º e 2º ciclos a decoraram um ovo da Páscoa, 
utilizando materiais diversos. Os ovos foram elaborados 
nas salas ou com as famílias e estiveram expostos nas 
bibliotecas das escolas básicas. A fase de votação já encer-
rou, tendo sido apurados alguns vencedores. 
Parabéns a todos!  
 

 
 

 

No dia 4 de março, o Toastmasteres Clube do Barreiro 
realizou a primeira sessão de um conjunto de oito deste 
Programa com a turma do Voc 3, no auditório da EB 2,3 
da Quinta da Lomba. Com esta iniciativa pretende-se 
desenvolver as capacidades inatas para liderar e comu-
nicar.  A Toastmasters Internacional é uma organização 
sem fins lucrativos com cerca de 300mil membros em 
113 países com mais de 14mil clubes e é centrada no 
desenvolvimento de competências de comunicação e 
liderança. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Realizou-se no dia 28 de janeiro, na ESSA, a 1ª sessão 
do Workshop “Metodologias Estimulantes da Criativida-
de”, para os docentes do 1º ciclo do Agrupamento de 
Escolas de Santo André. 
O sucesso dos alunos é mais facilmente alcançável com 
recurso a metodologias de CL (Cooperative Learning), 
em que o aluno esteja envolvido, responsabilizando-o 
na sua aprendizagem; o TPS (Think-Pair-Share), TSI 
(Three-Step-Intervew), Storyboarding e Jigsaw são 

alguns dos métodos mais utilizados. 
Através do Workshop “Metodologias Estimulantes da 
Criatividade” concretiza-se a partilha da aprendizagem 
das docentes que frequentaram o curso “Stimulating 
Creativity through Cooperative learning, em Madrid, de 
10 a 14 de novembro de 2014. 
Com o recurso ao CL alcançam-se várias alterações: 
- Os alunos trabalham, empenham-se e aprendem mais 
- Os alunos aceitam mais os outros 
- Os alunos desenvolvem competências sociais, apren-
dendo a ser disciplinados  
- Alunos e professores aprendem a ver a interdepen-
dência positiva na vida e a usá-la 
- Vê-se a importância da cooperação 
- Melhora a auto estima, empatia 
- Aumenta o sucesso. 
A 2ª sessão, de carácter mais prático, realizar-se-á em 
abril.  
 
Última hora: Os docentes Nuno Marques, Rui Cecília (1º 
Ciclo); Alexandra Soares e Vitor Oliveira (3º Ciclo) fre-
quentaram , de 22 a 28 de fevereiro, em Riga – Letónia, 
o curso “Bringing Criativity & Thinking Skills into the 
Educational Process”.  
  
                                               Professora Idalina Le Forestier 

O projeto SUCESSO em REDE já tem logotipo. 
O júri reuniu no final de fevereiro, e está de parabéns toda a 
turma do 12ºJ e o aluno Hélder Figueira. 

1º ciclo 

Comunidade escolar 

Youth Leadership Program  Dia Mundial da Poesia 

Sucesso em rede – Network of success 

O AESA participou no concurso de 
escrita criativa “Identidades e Cultu-
ras”, promovido pela CMB e venceu 
nas categorias do 1º ciclo e do secun-
dário. Partilhamos os textos dos 
alunos vencedores. 
 

Pessoas de vários Países 
 
Em África as pessoas  
São castanhas  
Como o chocolate, 
Castanho e saboroso. 
 
Na China e no Japão 
As pessoas são amarelas 
Como a banana 
Pequenina e suculenta. 
 
Na Índia as pessoas 
São vermelhas 
Como o pimento, 
Ardente e picante. 
 
Em Angola as pessoas  
São pretas, 
Como uma mancha de tinta, 
Escura, misteriosa e profunda. 
 
Em Portugal as pessoas  
São brancas, 
Como a neve 
Fria e fofa… 
 

Marta Sofia Junho, 4ºA 
 

Identidades 
Quem sou? 
Quem és? 
A resposta é simples 
Somos todos humanos. 
 
Perdemo-nos em virtudes! 
Deixámos a sociedade 
Cheia de falhas e imaturidades 
Mas será isso culpa da idade? 
 
Se somos o que somos 
E orgulhamo-nos de tal 
Porquê julgar os outros? 
Porquê deixarmos alguém mal? 
 
Não interessando a cor, 
Nem a etnia 
Somos todos iguais por dentro 
E isso sim, é a realidade da vida! 
 
A tua cultura, as tuas origens, 
A tua história, 
E até mesmo a tua maturidade 
Faz tudo parte do teu bilhete de identida-
de 
 
Não interessa donde vens 
Importa sim para onde vais 
Pois levas contigo a cultura que tens 
Algo que recebeste dos teus pais 
 
Sabes o meu nome e não a minha história 
Independentemente do caminho 
Procuro traçar apenas um destino 
O meu passaporte é quem sou 
E o meu visto, é o que vivo 
Se há algo que me ensinaram até hoje 
Foi sempre a aceitar o mais diferente dos 
amigos. 
                                            Jivraj  - 12ºK 

Concurso “Ovos de Páscoa” 

1º lugar - Leonor Gonçalves 
(sala azul) 

1º lugar - Lara  
(sala azul) 

2º lugar - Pedro  
(2ºC) 



No dia 25 de fevereiro, esteve presente na ESSA o fotógrafo David 
Cardoso, a convite do Clube de Fotografia, a fim de realizar um 
workshop para os alunos do clube. Durante o evento, o fotógrafo 
mostrou várias tipologias de máquinas fotográficas, ensinou a regular 
o ISO, a velocidade e a abertura e outros conteúdos de relevo para 
saber como utilizar uma máquina fotográfica. Após esta demonstra-
ção, foi realizada uma saída de campo dentro da escola e testados os 
conhecimentos transmitidos. De seguida, abordou-se o modo de 
edição de fotografia, designadamente o Photoshop e o LR. Para con-
cluir, foram exibidas algumas fotografias realizadas pelo convidado. 
A 3 de março, foi a vez do fotógrafo Nelson Favas realizar um 
workshop, no exterior da escola, sobre retrato de rua e de modelo. 

Este evento foi alargado à turma do Curso Profissional de Técnico de 
Apoio à Infância, dado o grande interes-
se manifestado por vários elementos. 
Reforçamos que alguns dos estudantes 
desta turma em particular são elemen-
tos muito ativos do nosso clube. 
No decorrer deste evento foram dadas 
indicações, tendo os alunos enquadrado 
os vários planos dinâmicos do 

Workshop, sob a autorização dos 
respetivos encarregados de edu-
cação quando menores de idade. 
No final da atividade, os elemen-
tos participantes manifestaram o 
seu agrado que se traduziu na 
participação ativa e dinâmica no 
Workshop, fundamentalmente 
assente em componentes práticas 
e numa estrutura construtivista. 

Todos os alunos tiveram oportunidade de fotografar e serem fotogra-
fados. Deste modo, o fotógrafo Nelson Favas propiciou uma sessão 
fotográfica a todos os elementos recetivos à iniciativa.  
 

Professoras Fortunata Beatriz e Francisca Pataco 

No âmbito do projeto realizou-se, nos dias 17 e 18 de março, a visita 
de estudo à Covilhã, dinamizada pela Escola Secundária Campos Melo, 
nossa parceira neste intercâmbio. 
Os representantes do AESA, alunos e professores dos cursos profissio-
nais, foram muito bem recebidos pelos colegas anfitriões, com um 

interessante roteiro cultural pela 
região. Em Seia tiveram oportunida-
de de visitar o Museu do Pão e o 
Centro de Interpretação da Serra da 
Estrela e na Covilhã visitaram uma 
fábrica de queijo regional, o Museu 
do Queijo e o Museu dos Lanifícios da 

Universidade da Beira Interior. Do 

roteiro ficou por ver a neve na Serra 
da Estrela pois a chuva e a neve que caíram nesses dias impossibilitou 
a subida à Torre… 
Nos dias 7 e 8 de maio, será a vez da ESSA receber os representantes 
da escola da Covilhã e mostrar-lhes o que há de melhor na nossa 
região. 

Dulce Ferreira (Profª de Informática) 

 Avaliar para Melhorar 
Dando cumprimento à legisla-
ção e visando o sucesso educa-
tivo e a garantia do serviço 
prestado, a Comissão de Avali-
ação Interna (CAI) tem vindo a 
desenvolver desde 2005 um 
conjunto de atividades no 
sentido da melhoria. Para tal, é 
elaborado no início de cada 
ano letivo um Plano de Ação. 
Assente na premissa de que 
apenas com a colaboração de 
todos será possível alcançar o 
sucesso desta missão, o proces-
so de autoavaliação do Agrupa-
mento tem procurado auscul-
tar todos os setores de modo a 
identificar as áreas a melhorar. 
Assim, para envolver toda a 
comunidade educativa e local, 
foi nossa preocupação que a 
equipa tivesse a maior repre-
sentatividade possível.  
Além disso, acreditando na 
partilha de experiências e 
colaboração entre escolas 
como forma de enriquecimen-
to, a CAI tem incentivado a 
realização de encontros no 
âmbito do tema. Nesse sentido, 
colaborámos na organização 
das Jornadas Pedagógicas 
promovidas pelo Centro de 
Formação de Escolas do Barrei-
ro e Moita realizadas nos dias  
25 de fevereiro e 4 de março 
no auditório da Escola Secun-
dária de Santo André. 
 Numa perspetiva de cultura 
aprendente, o nosso processo 
de autoavaliação tem vindo a 
evoluir no sentido da melhoria 
do sucesso educativo baseado 
numa política de qualidade, 
exigência e responsabilidade, 
promovendo a credibilidade do 
desempenho do Agrupamento. 
Valeu a pena? Citando Fernan-
do Pessoa, “Tudo vale a pena 
quando a alma não é peque-
na”… A melhoria dos resulta-
dos obtidos pelos alunos é, sem 
dúvida, a melhor prova de que 
valeu a pena e continua a valer 
a pena autoavaliar para melho-
rar. 

 
             A Coordenadora da CAI 

Cristina Neves 

 

A leitura é uma competência 
fundamental na formação dos 
alunos e transversal a  todas 
as disciplinas, por isso é um 
dos objetivos enunciados no 
nosso Projeto Educativo pelas 
inúmeras vantagens que 
proporciona, designadamen-
te: 
- agiliza o cérebro, que preci-
sa de se exercitar para se 
manter ativo e saudável; 
- aumenta o conhecimento e exercita a memória; 
- alarga o vocabulário, o que nos ajuda a comunicar 

melhor; 
- desenvolve a  criatividade e 
o pensamento crítico; 
- melhora a concentração; 
- reduz o stress ao distrair-nos 
e ao ajudar-nos a abstrair de 
problemas do nosso quotidia-
no; 
- não custa 
muito, pois 

as bibliotecas têm um conjunto de 
recursos que nos podem emprestar! 
Muitos já são acessíveis na internet e 
os e-books também são uma alternati-

va, às vezes 
mais baratos 
que as edi-
ções em pa-
pel. Em suma, 
os hábitos regulares de leitura 

beneficiam-nos de várias 

maneiras! 
 
O AESA respondeu, uma vez  
mais, ao desafio, lançado 
pelo Plano Nacional de 

Lei-
tura, 
e 
dedi-
cou duas semanas de março à 
motivação para a leitura, num 
conjunto variado de atividades 
que promoveram o mágico 
encontro dos nossos jovens 

leitores com vários autores e contadores de histórias. 

 
                                                     
 

 Fátima Correia 
                                P’las equipas das BE 

Comissão de Avaliação 
Interna 

Ficha Técnica 

Propriedade: Agrupamento de Escolas de Santo André 

Redação e edição: Arlete Cruz, Gracinda Dias, Fernanda 

Afonso, Fátima Correia e Dulce Ferreira. 

Apanhadas!!! 

Mês da leitura Clube de Fotografia  

Projeto "Os sentidos à volta da Serra" 

Escritores e cantores Daniel Completo 
e José Fanha 

Escritor Richard Towers 

Jovem escritor Pedro Guilherme, 12º H 

Contador Jorge Serafim 

Tradutora Rosa Mesquita 

Escritor Bruno Vieira Amaral Leitura andarilha - alunas de Lit. Port. 11º H 


