
Natal 
Soa a palavra nos sinos, / E que tropel nos sentidos, /Que vendaval de emoções!  

 
Miguel Torga 

 

No dia 17 de dezembro, pelas 12 horas,  no polivalente da EB 2,3 da Quinta 

da Lomba,  os alunos dos 5º e 6º anos, dirigidos pelo professor de Educação 

Musical, brindaram a comunidade escolar com o já tradicional Concerto de 

Natal. 
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Concerto de Natal 



Teatro  na ESSA 

  
 O Clube de Teatro   apresentou,  a 16 de dezembro, no auditório da 

ESSA, a peça de teatro infantil  “Mãe Natal e outras histórias”. Estive-

ram presentes  crianças de todas as salas do pré-escolar e as do 2º ano. 

As aventuras e desventuras do Pai Natal , as exigências da  Mãe Natal, 

os duendes trabalhadores , bem como os momentos de música e de 

dança entusiasmaram o público infantil que interagiu  com os atores de 

forma  animada.  E como a magia do Natal todos contagia, e há sempre 

em nós uma criança,  os alunos do secundário assistiram  igualmente 

ao espetáculo, tendo a peça  sofrido  ligeiras adaptações  em função 

desta  faixa etária. 

A equipa de alunos e professores do Projeto LER+J ovem deu início às 

atividades deste projeto de promoção da leitura. Assim, no dia 16 de 

dezembro deslocaram-se ao Centro de Dia Padre Abílio Mendes para 

passar a tarde com os idosos que habitualmente frequentam este 

equipamento social da nossa cidade. 

A quadra natalícia foi vivida através da leitura de vários textos inte-

grados numa dramatização, a que se se seguiu um momento de con-

vívio entre gerações e de um apetitoso lanche. 

A alegria reinou, tendo ficado a promessa de se repetirem novamente 

iniciativas do género. 

Projeto LER + jovem 



 Animados pelo espírito natalício, os alunos de literatura portuguesa 

(10º H e 11º G)  apresentaram, na biblioteca da ESSA,  uma exposi-

ção  intitulada “Memorial de Natal”.  Postais  ilustrados com poesia 

de autores portugueses e  textos originais  (memórias, pequenas 

narrativas e mensagens  natalícias) espalharam a magia do Natal  

pela biblioteca. 

A exposição foi coordenada pelas professoras Fernanda Afonso e 

Lurdes Cabrita, conjuntamente com a professora bibliotecária da 

ESSA. 

 

No dia 15 de dezembro decorreu na ESSA  a atividade 

"Laboratório Aberto", dinamizada pelo Grupo de Recrutamento de 

Física e Química. Esta atividade contou com a participação de 

alunos da ESSA que demonstraram nos laboratórios de Física e de 

Química algumas atividades práticas destinadas aos seus colegas 

das turmas do 7ºano da E.B 2/3. Esta atividade teve como objetivo 

a motivação dos alunos para a aprendizagem da Física e da Quími-

ca, fomentando a sua curiosidade e espírito crítico, o que  foi ple-

namente atingido, uma vez todos os participantes demonstraram 

vivamente o seu envolvimento nas diversas atividades. 

Decorreu na Biblioteca Escolar da Escola Básica 2,3 de Quinta da Lom-

ba uma exposição que reuniu mais de 100 presépios elabora-

dos  pelos alunos sendo condição prioritária a utilização de materiais 

reciclados. 

A população escolar votou nos presépios que considerou mais criati-

vos, tendo sido o  mais votado um trabalho coletivo  realizado  por 

um grupo de  alunos do 6º ano, Turma A  (Afonso Francisco, ,Beatriz 

Mouzinho,  Sara Henriques).  Estes jovens foram premiados com ma-

teriais oferecidos pela Editora Raiz. 

Parabéns a todos os concorrentes que com os mesmos materiais con-

seguiram resultados muito diferentes. 

Alguns presépios estiveram expostos no Mercado 1º de Maio até ao 

dia 19 e , em seguida, na sede do Agrupamento.  

Exposição “Memorial de Natal “ 

Exposição “Presépios “ 

“Laboratório Aberto” 



Como é  habitual, o AESA participou no concurso 

municipal «Árvores de Natal recicladas». As obras  

estão expostas no  Mercado Municipal 1º de Maio, 

onde  podem ser apreciadas pelo público, até ao dia 

de Reis. 

Na EB 2,3 da Quinta da Lomba aconteceu, uma vez mais, o almoço 

anual Bimbólico. A mentora do projeto, a professora Clara Barbosa, 

rodeada por sete Bimbies elaborou de modo exímio a já famosa sopa 

de peixe que depois de pronta reuniu numerosos admiradores 

(comensais...) que a degustaram com prazer.  

Convívio de Natal 

No dia 16 de dezembro realizou-se, pelas 19h30, um convívio de Natal com 

os formandos dos cursos EFA, do ensino noturno da ESSA. Num ambiente 

muito animado, não faltou a troca de presentes entre os participantes. 

Almoço “Bimbólico” 



 O AESA vence concurso  de contos de Natal 

Os alunos do 6º F,  orientados pela  professora Teresa Nunes, conquistaram o 1º prémio  do concurso promovido 

pelo Fórum Barreiro, subordinado ao tema “Fábrica de Natal”,  com  a narrativa transcrita.  Os vencedores terão 

direito a uma visita  ao jardim zoológico. Parabéns aos jovens escritores! 





Na Biblioteca da EB1/JI decorreu uma exposição/ concurso de Estrelas de 

Natal elaboradas pelos alunos da Escola. A exposição integrou cerca 

de duzentas e cinquenta estrelas executadas com materiais muito diversi-

ficados. A aluna Ana Catarina Alves, 3º C, nº 2 fez a estrela que recebeu 

maior numero de votos classificando-se em 1º lugar. 

 

 No âmbito do projeto Atividades Práticas, dinamizado na Escola 

Básica 2,3, alunos dos 2º, 3º ciclos e ensino secundário, apresenta-

ram no dia 9 e 16 de dezembro um teatro de sombras, O Super Rui, 

dando vida a personagens e adereços de papel, criados, recortados e 

representados pelos mesmos. Este trabalho em que imperou o espí-

rito de equipa, contou com a colaboração do público (1 turma do 1º 

ciclo e 4 do 2ºciclo , professores e pais) em momentos diferentes do 

espetáculo. Nesta atividade, salientou-se a importância da diferença, 

assim como, do respeito pela mesma, no crescimento e enriqueci-

mento pessoais do indivíduo e do grupo. Dia 6 de Janeiro a repre-

sentação é feita para todas as salas do pré escolar e para 3 turmas 

do 1º Ciclo. 

Almoço de Natal 2015 

Concurso de Estrelas de Natal 
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