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Plano Anual de atividades do AESA
Plano Anual de Atividades

Projeto “Observisão” - o ano piloto

Em jeito de balanço final das atividades realizadas durante o ano letivo
2016-2017 ficam aqui alguns gráficos e algumas imagens do muito que
se foi realizando por aluno, professores e restante comunidade do
nosso Agrupamento.
Mais de 90% das atividades realizadas foram inscritas no PAA, assim
como, se realizaram mais de 90% das atividades planeadas.

O primeiro ano de implementação do projeto culminou com a realização de
um encontro entre todos os participantes, no dia 22 de junho, para se proceder
ao balanço da observação de aulas entre pares levada a cabo durante os 2º e 3º
períodos. Da reflexão conjunta, sustentada pelo instrumento de análise SWOT,
resultou uma grande partilha de ideias, de observações pertinentes e de propostas para a evolução do projeto.

Atividades realizadas

A diretora acentuou a importância da
supervisão colaborativa para o desenvolvimento profissional dos docentes em
prol da aprendizagem e do sucesso dos
alunos. Valorizou, ainda, a participação de
todos os docentes que aceitaram este desafio, pioneiro no agrupamento.
Ainda no âmbito do projeto “Observisão”, decorreu uma oficina de forma-

Participação do AESA em projetos concelhios
Em diversos momentos do ano letivo que agora termina, o nosso Agrupamento marcou presença nas propostas de atividades da Câmara
Municipal do Barreiro, que este ano teve como tema base a comemoração dos 80 anos de abastecimento público de água no concelho do
Barreiro.
A partir deste tema proposto da CMB, o nosso Agrupamento cruzou
com o tema dos 5 sentidos que tem sido constante nos últimos anos e
ficámos com o tema aglutinador «Água e os 5 sentidos».
A participação fez-se notar desde a atividade de desfile do Carnaval até
à Feira Pedagógica, passando pela criação da Curta-metragem inserida
no projeto «Diário de um copo de água», pela criação de diversas poesias no Concurso de Poesia, pela constituição dos Guardiões da Água
(Pré-escolar), pelas decorações criativas do Cravo de Abril, pelas criações artísticas do Dia B, pela criação do projeto artístico e pintura do
muro exterior do campo de futebol do Luso, entre muitas outras atividades de parceria.
Foram muitos os envolvidos nestas atividades e todos juntos fazemos
com que este seja um Agrupamento dinâmico e participativo na comunidade e uma referência no Concelho.
Ficam aqui algumas imagens do que se fez nesta área e que ao longo
do ano letivo foi sendo partilhado através dos nossos meios de comunicação: newsletter, blogue (http://aesandre.blogspot.com), facebook
(Agrupamento S André Barreiro) e site (www.aesa.edu.pt).

ção, enquanto estratégia de enriquecimento de conhecimentos sobre a supervisão em contexto escolar, em que os formandos tiveram oportunidade de realizar um trabalho prático, nomeadamente na construção de instrumentos de
registo que poderão vir a ser adotados pelos participantes.

“OBSERVISÃO” em números:

Nº de professores por grupo disciplinar

Rosário Santos
Coordenadora Clubes e
Projetos

P’la equipa coordenadora do projeto

Erasmus+ KA2 – “Comics in Teaching Languages “

Erasmus+ – “SPEAK ENGLISH, REACH SUCCESS!”
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A Coordenadora do projeto
Maria da Graça Bernardino (Professora de Inglês do AESA)

Catedral , a Igreja de Santa Maria , a Basilíca de S.Francisco e a Fortaleza
da Cidade.

Clube de Teatro/Projeto Ler+ Jovem
O Projeto Ler+ Jovem, implementado na ESSA nos anos letivos de 2015/16 e 2016/17,
pelo Clube de Teatro em parceria com a BE e envolvendo também vários alunos e docentes
de Português, terminou com um espetáculo teatral intitulado “O sonho do Infante”, de Álamo
Oliveira, no dia 3 de junho, no AMAC, integrado na Feira Pedagógica.
Este projeto foi patrocinado pelo Plano Nacional de Leitura e visou a promoção da leitura
entre gerações. Assim, vários jovens da nossa escola leram e partilharam com adultos do
concelho vivências e memórias, tendo por base textos de autores portugueses e estrangeiros
de várias temáticas.
Amigos, colegas, pais e familiares não quiseram deixar de estar com os nossos jovens,
acompanhando-os em mais uma atuação. A todos os que colaboraram connosco, deixamos registado o nosso agradecimento. Aos alunos que nos deixam
porque vão partir para outros “voos”, ficam os nossos votos de sucesso pessoal e profissional e esperamos que o “bichinho” da leitura e do teatro não se
pague nas suas vidas.
Carolina André e Fátima Correia

Concerto de final de ano
No dia 16 de junho, os “músicos” do
Clube de Música AESA, seleccionados das
turmas de 5º e 6º anos, partilharam com a
comunidade os seus talentos para cantar e
tocar vários instrumentos, num reportório
atual e animado.
O concerto decorreu no bar dos alunos
da E.B. 2,3 num momento que contou com
a participação de cerca de 120 alunos que
atuaram para pais e outros familiares,
professores, alunos e funcionários, compareceu em grande número para assistir à
apresentação de vários temas trabalhados
ao longo do ano letivo.

Teatro de sombras

O Projeto de Atividades Práticas, sob coordenação do professor Luís Cunha, estreou no passado dia 30 de maio a peça de teatro de sombras “O
Mundo”. Desta vez, falamos de pessoas, que por qualquer motivo, são obrigadas a abandonar as suas casas, o seu país. Para onde vão? Conseguirão chegar ao destino? Como serão recebidas?
Este ano, convidámos para trabalhar connosco os professores Jany Miguel,
Joaquim Silva, Luís Vitorino, Mário Louro, Pedro Silva e Vítor Gomes; e ainda
os alunos do 6º A, a aluna Madalena Paulitos do grupo de teatro da ESSA; a
aluna Carolina Amaro, as assistentes operacionais Isabel Alves e Filomena
Fernandes; a nossa psicóloga do Centro de Recursos para a Inclusão – NÓS,
Drª Ana Alves; a encarregada de educação que integra a Associação de Pais,
Eduarda Nicodemos e o Sr. João Raio, ex-presidente da Junta de Freguesia de
Santo André, que gentilmente colaboraram connosco.
Luís Cunha
Professor de Educação Especial

Meditação no 1º Ciclo
Em maio, a turma do 2º B, da Professora Lívia Peres, iniciou as aulas de
meditação com a professora Idalina Le Forestier. Todos sabemos que as
crianças são o futuro da humanidade e por isso é importante desenvolver
uma prática que valorize o que são, o que sentem e o que pensam. Foi nesse
sentido que decidi por em prática esta atividade com os meus alunos em
sala de aula, que considero profícua para o seu desenvolvimento. Após o
término das aulas, foram questionados sobre o que sentiram enquanto
praticaram meditação. As respostas foram as mais variadas:

Eu sinto-me feliz, calma e descontraída. ( Carolina Morais);
Eu sinto que estou mais concentrada no trabalho em sala de aula .(Sara)
Estou em silêncio e mais calmo. ( Rafael G)
Sinto que me porto melhor e obedeço mais à professora.( Tomás)
Sinto-me mais atento e concentrado. ( Afonso)
Sinto-me feliz e calma. ( Lara, Rita e André)
Sinto-me relaxado e tranquilo. (Diogo)
Sinto-me relaxado e feliz. ( Daniel)
Sinto-me feliz e mais calmo. ( Henrique)
Eu sinto que estou noutro sítio. ( Tiago)
Sinto que estou mais calma e com mais imaginação. ( Leonor Gonçalves)
Estou mais calma, mais feliz e mais concentrada. (Laura).
Após estas resposta, podemos concluir que os alunos mostraram muito
interesse e vontade em praticar meditação.

Dia Mundial do Ambiente– Logradouro KIDS
É necessário conhecer a natureza para a poder respeitar e, entender a sua
importância para a poder preservar. Por esta razão é indubitável a importância
de levar os jovens a contactar com os espaços naturais. Agir local, pensar global.
No dia 5 e 6 de junho, em comemoração do dia Mundial do Ambiente, o OrnithoAESA convidou à Escola Sede, os petizes do 1º e do 2º ano, do Agrupamento, para participarem num conjunto de atividades cujo mote era “aprender para
saber respeitar e preservar a natureza”.
Organizadas em 10 postos, cada qual com um tema diferente, as atividades
decorreram no Logradouro e nos Laboratórios de Biologia e, os alunos do 10º e
do 11º ano, uns responsáveis pelos postos, outros com a função de monitores,
estavam lá para ensinar.
Entre jogos, pequenas experiências e atividades de educação ambiental, os
mais pequenos puseram à prova os seus conhecimentos de estudo do meio,
aprenderam sobre a vegetação e sobre a avifauna do Logradouro e foram sensibilizados para a importância da preservação da biodiversidade e do meio ambiente.
Ao todo participaram 8 turmas do 1º ciclo (cerca de 200 alunos) e 80 alunos do ensino secundário. Foram dois dias fantásticos, pela sã convivência entre
alunos de ciclos diferentes, pela partilha de afetos, pela aprendizagem mútua (porque até a ensinar, os mais velhos aprenderam), pelas mensagens de conservação que foram passadas e pela alegria dos mais jovens que percorrerem o logradouro, munidos de binóculos, sentindo-se verdadeiros exploradores da
natureza.
Um grande agradecimento às turmas 10ºA, 10º B e 11º B pela sua participação na iniciativa, pela forma entusiasta como se envolveram e pela vontade e
dedicação para que tudo corresse bem.
Leonor Martins
Coordenadora do Projeto “Ornithoaesa”

Oficina de Artes - 3º ciclo
Os alunos do 7º e 8º ano das disciplinas semestrais de Oficina de Artes e TIC do 3º ciclo da EB 2,3 de
Quinta da Lomba, participaram na XVI Feira Pedagógica do Barreiro, que teve lugar no Parque da Cidade,
dinamizando algumas atividades, nomeadamente: um jogo interativo; entrevistas aos visitantes abordando o tema; distribuição de desdobráveis e marcadores de livro realizados por eles sobre os perigos da
Internet, no âmbito do projeto “Marca a diferença: Unidos por uma Internet melhor”, alertando a comunidade para as boas práticas na utilização de uma Internet mais segura.
Para além disso, promoveram uma exposição no dia do Arraial Popular na EB QL com uma mostra dos
trabalhos realizados pelos alunos ao longo do ano nas duas disciplinas.

Jany Miguel

PES
Promovido pelo PES-AESA, em parceria com o
Programa Eco-Escolas, decorreu no dia 8 de junho, na EB1/JI Telha Nova Nº1, uma apresentação
sobre Alimentação Saudável e Sustentável, particularmente dirigida a alunos do primeiro ciclo e
respetivos encarregados de educação. Durante 45
minutos, o chefe Hernâni Ermida apresentou
algumas sugestões práticas, rápidas e saudáveis
para os lanches dos alunos e abordou vários aspetos: roda dos alimentos, porções dos grupos
alimentares, soluções divertidas e equilibradas para aniversários, lanches e outras refeições,
consumo excessivo de sal e açúcar e utilização de ervas aromáticas em substituição. Após esta
apresentação, as crianças realizaram jogos e ações práticas sobre o tema.
Vítor Oliveira
Coordenador do PES

Informática
A convite da ESTBarreiro e fruto da cooperação entre as duas instituições de ensino, os alunos do Curso Profissional Técnico de Gestão e Programação de
Sistemas Informáticos (CPGPSI) da ESSA estiveram presentes nas Jornadas de Biotecnologia e Bioinformática, que se realizaram a 10 de maio, acompanhados
pelos professores José Romeiro e Pedro Pinto.
Estas jornadas visam estabelecer uma maior proximidade entre o setor industrial e empresarial e o ensino superior tecnológico, pretendendo dar aos participantes uma visão global dos campos de ação do Biotecnólogo e do Bioinformático nas suas diversas vertentes, bem como apresentar alguns processos e
procedimentos desenvolvidos nas empresas representadas no decorrer das jornadas. Neste contexto, a presença dos nossos alunos fez todo o sentido, quer
porque contactam com novas tendências da informática aplicada, quer porque representam oportunidades de prosseguimento de estudos.
José Romeiro e Pedro Pinto

Encontro sobre ensino profissional : Valorizar o Ensino Profissional como Modelo Educativo!"
A equipa pedagógica, da Escola Técnico Profissional da Moita, promoveu esta sessão, com o objetivo de partilhar e refletir sobre a operacionalização do
referencial de inovação pedagógica "Constelação 2030 - Caminhos para Inovar na Educação."
A Ação decorreu, no dia 9 de junho, na ETPM e recebeu os seguintes oradores: Xavier Aragay, especialista em transformação educativa Guilherme D’Oliveira Martins, Administrador Executivo da Fundação Calouste Gulbenkian e coordenador do estudo “Perfil do aluno para o século XXI”; Professor José
Vítor Pedroso, Diretor Geral da DGE; Professor Francisco Neves da DGEstE; Professor João Couvaneiro da ANQEP; Professora Luísa Orvalho da UCP, instituições, empresas e escolas parceiras.
Segundo o Professor Guilherme d’Oliveira Martins , “a escola é disponibilidade de espírito (…) por isso, a humildade e a modéstia estão inerentes ao conhecimento (…) e temos de ter consciência dos limites!” E acrescenta, no âmbito do perfil do aluno do séc. XXI (…) trata-se realmente de um perfil exigente mas o desenvolvimento humano está ao alcance de todos!”
Durante a manhã decorreram várias sessões de trabalho sobre o tema orientador da Ação. Já no final da manhã, foram apresentadas as conclusões das
diferentes reflexões.
Parabéns à ETPM pela iniciativa, excelente organização e envolvimento dos seus alunos!
Professora Manuela Rocha

Eles são Pros
Não, não é conversa. São da turma 10º K do Curso Profissional Técnico de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos (CPGPSI). Surgiu a necessidade
de ampliar a rede de cablagem estruturada da sala de professores da ESSA e os alunos meteram mão à obra. Aproveitaram a oportunidade para pôr em prática alguns dos conhecimentos adquiridos no curso, complementados por outros adquiridos durante as operações de construção dessa infraestrutura.
Por isso, apresentámos aos alunos o desafio de resolver este problema da escola, fomentando a sua participação na vida escolar e respondendo a um dos
objetivos do Projeto Educativo do agrupamento. É bom para a escola e é bom para os alunos que se reveem em trabalho feito por eles com utilidade real.
Abaixo ilustram-se diferentes fases dos trabalhos, que ainda vai continuar mas estamos orgulhosos dos nossos rapazes pelo que realizaram até agora.

Foto 1: Desempacotamento dos materiais

Foto 2: Concentrados a fazer um furo para fixar a calha

Foto 3: Colocação de calha técnica numa das paredes

Foto 4: E a outra parede também está a ficar completa

Foto 5: Um problema para resolver. Mãos à obra!

Foto 6: Enfiamento de guias em conduta existente

Feira das Profissões
A "Feira das Profissões" é um fórum de informação e apoio sobre o
acesso ensino superior, com instituições de ensino superior (nacionais e
internacionais) e empresas, realizando ainda workshops de desenvolvimento pessoal, social e profissional, consoante o interesse dos alunos e de
acordo com prévia inscrição realizada.
Estas atividades decorreram na manhã de 29 de maio e foram distribuídas por várias valências da ESSA: auditório, biblioteca, salas de aula, espaço
de Exposição, prioritariamente dirigidas aos alunos do 12º ano.
Os alunos do 10º e 11º ano também puderam aceder aos stands de exposição, acompanhados pelos seus professores. Na manhã de 2 de junho, os alunos
participaram numa sessão de esclarecimento sobre a admissão ao Curso de Formação de Oficiais de Polícia e candidatura ao Instituto Superior de Ciências
Policiais, dinamizada pela PSP/Divisão policial do Barreiro. Ainda nesse dia, realizou-se o "Workshop de Rockets", dinamizado por alunos do Núcleo de Engenharia Aeroespacial, do Instituto Superior Técnico/Aerotec. A todos quanto dinamizaram e participaram no evento... o meu obrigada!

Manuela Rocha
Coordenadora do OEME

Conferência de encerramento do Projeto XPTO
A conferência final do Projeto XPTO decorreu
na escola Profissional de FAFE, no dia 30 de maio.
Esta iniciativa envolve várias entidades parceiras
como a Euroyouth, o Instituto de Educação e
Desenvolvimento Profissional, o AESA e as escolas profissionais de Fafe e Rio Maior.
A sessão contou com a presença de ilustres
convidados, entre os quais Hernâni Costa, Presidente da Associação Empresarial de Fafe e Pompeu Martins, Vice Presidente da Câmara Municipal de Fafe, os representantes das escolas parceiras e os alunos que participaram nas mobilidades
no estrangeiro, como foi o caso da ESSA.
Neste encontro, os alunos partilharam as suas
experiências, referindo a mais-valia que foi a
possibilidade de realizarem um estágio internacional, que lhes proporcionou um elevado crescimento pessoal e aprendizagens diversificadas.
Partilharam também memórias e objetos dos
locais onde estiveram e aos quais os ligam laços
de afeto.

Formação teórica e prática sobre noções gerais sobre os fogos e como combatê-los
Através da formalização de um protocolo estabelecido por intermédio do Clube da Proteção Civil,
decorreu este ano letivo, entre 21 de março e 04
de abril, uma formação com a participação dos
Bombeiros Voluntários do Barreiro, na ESSA e no
quartel dos bombeiros, aos alunos do 10ºJ da
disciplina de ACCAT, Assistência ao Cliente no
Contexto da Animação Turística, da responsabilidade do professor José Augusto Batista.
Tratou-se de uma formação no âmbito desta disciplina do Curso Profissional Técnico em Animação
de Turismo| Nível 4| UFCD 07 (Módulo 2), relativa
aos conteúdos do Módulo 2 no domínio de fogos e
incêndios, equipamentos de deteção e técnicas de
combate.

O Comandante Figueiredo, o Adjunto Renato e a
Bombeira Vera Solposto proporcionaram aos
nossos alunos formação teórica e prática em termos de conteúdos programáticos desta UFCD tais
como: noções gerais sobre os fogos; causas de
risco de incêndio; tipos de incêndio; sistemas de
deteção de fogos; tipos de extintores e sua manipulação; atuação em caso de incêndio.
Assim, foram abordados os conceitos de fogo e
incêndio, os fatores integrantes da combustão, a
realização da chamada de emergência, as fontes
de energia de ativação de fogos, as causas dos
incêndios, os métodos de extinção e os procedimentos a utilizar em situações de incêndio. Foram
também tratadas as medidas passivas/ativas,a

Planta de Emergência e a Sinalética, nomeadamente as existentes na nossa escola.
Em aula prática no quartel dos bombeiros foi
treinada a utilização dos diferentes tipos de extintores. Igualmente os alunos observaram detalhadamente o equipamento das viaturas INEM.
Tal como já ocorrera com os conteúdos de socorrismo, os alunos beneficiaram da formação prática
por profissionais de que muito gostaram e acharam proveitosa. Estamos assim, muito gratos ao
nosso Clube de Proteção Civil e aos Bombeiros
Voluntários do Barreiro por nos terem dado esta
oportunidade.
José Augusto Batista
(Professor Biologia)

AESA de Parabéns!
Selos de qualidade Nacional eTwinning - 9ºA e 9ºF

Participação conjunta da professora Anabela Jorge com a professora
Sónia Barbosa

Programação em Scratch—1º ciclo
Durante o mês de maio, as 8 turmas do 1º Ciclo, participaram num desafio de programação em Scratch relacionado com conteúdos curriculares de Matemática do 1º Ciclo, nos quais criaram dois jogos sobre o tema da numeração romana e a tabuada da multiplicação.
A equipa “Programar em Scratch”, do ME, deu os parabéns, e à professora Mariana Guerreiro e a todos os alunos da escola EB1/JI, que participaram, massivamente, com dezenas de projetos neste desafio. Foram todos eles vencedores na forma como aplicaram as aprendizagens da linguagem de programação em Scratch e a relacionaram com a Matemática.

Gala de Finalistas
Com muita alegria e glamour, realizou-se, no dia 9 de junho, a tradicional Gala de Finalistas
da ESSA. O evento teve lugar na Quinta Miratejo, no Monte da Caparica e a sua organização
esteve a cargo da Comissão de Finalistas, da Associação de Estudantes.
A festa começou com a entrega da faixa de finalista pelos professores, a que assistiram com
interesse pais, familiares e amigos dos estudantes. Seguiu-se o jantar e a noite prosseguiu animada com o lançamento de balões iluminados, terminando com música e dança na discoteca.
Parabéns e votos de felicidades aos nossos finalistas. Certamente sentirão saudades dos bons
tempos passados nesta escola que a todos marca.

Festa de encerramento do 4º ano
Decorreu no dia 21 de junho, no auditório da ESSA, mais uma festa de finalistas
do 1º ciclo com a presença dos alunos, professores, famílias e comunidade educativa.
As quatro turmas fizeram as suas apresentações ( teatro, canções, poemas, danças e anedotas) com grande entusiasmo, empenho e emoção.
De seguida foram entregues as capas com os diplomas e por fim todos os presentes apreciaram o bolo de finalistas.

EB2,3 de Quinta da Lomba

Festas populares: da escola para a comunidade

A véspera do feriado de Corpo de Deus, foi vivida com a habitual alegria pela comunidade escolar da EBQL. Este ano houve uma surpresa: pelas 21horas, docentes e funcionários
realizaram um flashmob! Saindo de diferentes espaços do recinto do arraial, subiram para
mesas e dançaram ao som de várias músicas, animando os presentes com coreografias
sugestivas. A apresentação terminou com uma breve atuação dos professores José Gomes
(exímio tocador de gaita de foles) e Luís Vitorino (virtuoso tocador de tambor).
A noite prosseguiu com comes e bebes e ao som da música da vocalista e organista convidada, Carla Carpeta, que tocou músicas pedidas pelos alunos.

Manuel Candeias
(Coordenador de Escola)

Ficha Técnica

Olhó manjerico!
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Redação e edição: Arlete Cruz, Gracinda Dias, Fernanda Afonso, Fátima Correia, Dulce
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EB1/JI Telha Nova nº1

Dia de festa, na EB1/JI Telha Nova Nº1 para celebrar o final de ano letivo.
A festa de final de ano contou com a participação de toda a comunidade
educativa, com especial destaque para os encarregados de educação e
familiares que, com grande entusiasmo, ajudaram a dinamizar este convívio.
Na festa, assistimos a espetáculos musicais e jogos. Contou-se ainda com
uma exposição, onde se puderam observar algumas atividades desenvolvidas ao longo do ano. E… não faltaram também os comes e bebes.

