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Associativismo estudantil tem história na ESSA
Dos primórdios da criação de uma Associação de Estudantes na ESSA até à atualidade, vários grupos de jovens mobilizaram-se para intervir no universo
escolar, revelando, desde cedo, a consciência cívica de cidadãos comprometidos com a sociedade em que vivem, procurando torná-la melhor. Na semana
passada decorreu a campanha eleitoral das quatro listas candidatas à Associação de Estudantes 2018-2019.
Para avivar memórias, deixamos o convite para folhearem o álbum que nos transporta para outros tempos, outras gerações...

Viagem de Finalistas a Torremolinos— 1986
Visita de estudo à Serra da Estrela—1986

Carnaval no polivalente - 1987
AE em comemoração - 1999

Antigas AE da ESSA
A equipa redatorial achou por bem recolher o testemunho de três antigos presidentes de Associações de Estudantes, representando várias gerações
que passaram pela ESSA. Perguntámos:
- Que acontecimentos marcantes destacas desse período?
- De que modo essa experiência de associativismo estudantil te marcou na vida pessoal ou profissional?

Horácio Nunes - o 1º presidente da AE da ESSA

“Creio que terei exercido o meu primeiro mandato em 1981/82. A Associação tinha funcionado
durante um ano ou dois e foi encerrada por má utilização do espaço! Dois anos depois, juntámos
um grupo de amigos, candidatámo-nos e ganhámos as eleições contra todas as forças políticas
concorrentes.
Foi o início de tudo... recordo que impedimos o encerramento da escola por algumas forças
politicas, recordo a construção da cabine de som, a elaboração do Jornal da Escola, o programa de
rádio da Associação de Estudantes numa rádio pirata, as exposições, os colóquios, os concertos
rock no polivalente e no pavilhão desportivo, as festas de Carnaval, os convívios no poli com mais
de 1000 pessoas, as Galas de Finalistas com Fernando Pereira e Herman José, as viagens de finalistas a Torre de Molinos e Benidorm…. tantas e tão boas recordações. Mas o mais importante de
tudo: recordo os amigos, para a vida, que fiz entre funcionários, professores e colegas de escola.
Foi de tal modo importante que não perdemos o contacto e a forte ligação à escola e, por isso, 30
anos depois, fundámos a Associação dos Antigos Alunos da ESSA, que desenvolve um conjunto de
iniciativas, entre as quais o apoio a alunos atuais.
Foi uma experiência muito importante, pois aprendi a trabalhar em equipa, a elaborar projetos com objetivos e a lutar por eles, aprendi a ouvir e a perceber que os professores e os funcionários estão lá para nos ajudar, o que me tornou um adolescente mais responsável e um adulto mais
tolerante.”

Bruno Vitorino
“Foi uma experiência bastante enriquecedora. Essa função acarreta uma grande responsabilidade, não só por gerir uma equipa, mas também para perceber e tentar dar resposta às expectativas e necessidades dos alunos.
No Barreiro não havia nada para a Juventude, quando comparado com outros concelhos em
volta. Comecei a conhecer outras realidades, a comparar, a reivindicar mais para a nossa cidade. A
escola tinha na altura 4000 alunos e o Barreiro era dos concelhos mais jovens da AML, contudo a
oferta desportiva, cultural, recreativa, era quase nula. Assim, as Associações davam vida às escolas
e à cidade… com festas, convívios, eventos culturais e torneios desportivos, entre outros. A experiência acabou por marcar definitivamente a minha vida, pois foi um primeiro passo para que eu
despertasse para a politica local, desejando fazer mais e melhor.”

Pedro Gonçalves
“Os meus mandatos foram de 1998 a 2000.
Destaco a decisão, tomada a 8 de outubro de 1998, de, em conjunto com as restantes Associações de
Estudantes do secundário (Casquilhos, Alfredo da Silva e Augusto Cabrita), realizarmos uma manifestação contra a pretensão de o governo da altura de instalar, nos terrenos da Quimiparque, uma estação de
tratamento de resíduos industriais perigosos. A iniciativa contou com a presença de cerca de 5.000 estudantes das escolas referidas.
Pessoalmente, esta experiência foi muito marcante. A responsabilidade de defender os legítimos
interesses dos estudantes, quer nos órgãos da escola, quer ao nível do poder autárquico, fez com que
me relacionasse com um conjunto de entidades. Destas relações surgiram compromissos, negociações,
posições que enriqueceram o meu desenvolvimento pessoal. Profissionalmente, o facto de ter liderado
uma Associação de Estudantes muito novo deu-me competências de liderança para assumir responsabilidades que se foram fortificando ao longo dos tempos. O sentido de responsabilidade, lealdade e humanismo com que assumimos as causas que defendemos têm efeitos no nosso ciclo de vida. “.

Atual AE

Direção

É com grande orgulho que eu, Miguel Pinheiro, do 12ºL, assumo o cargo de Presidente da Associação de
Estudantes da ESSA no ano letivo 2018/19. Pelo primeiro ano, a lista U assume a AE de modo a continuar e melhorar o trabalho feito pela associação anterior.
Queremos agradecer o apoio e a confiança que depositaram em nós. O nosso principal objetivo é satisfazer
os interesses de todos os alunos, realizando diversas atividades de modo a agradar a todos os gostos.
Demos a conhecer o nosso trabalho no passado dia 14, com a realização do nosso dia de campanha. Um dia
cheio de alegria e diversão, em que depositámos todo o empenho e dedicação que pretendemos transmitir a
todos os alunos da ESSA ao longo deste ano letivo.
A AE quer proporcionar o melhor ano de secundário a todos os alunos. Por isso, temos os seguintes objetivos:
Organização da gala de finalistas;
Elaboração de um anuário (Livro de final do ano);
Acampamento escolar com várias atividades;
Representação e defesa dos interesses dos alunos nas reuniões em conjunto com a Direção;
Criação de espaços para ajudar alunos com problemas, como por exemplo bullying;
Celebração de datas especiais e épocas festivas;
Concursos que promovam as capacidades artísticas dos alunos, tais como literatura, pintura e fotografia;
Realização de atividades solidárias em parceria com a Direção;
Palestras de sensibilização sobre o simulacro, toxicodependência, alcoolismo, sexualidade, etc
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Conferência sobre o poder local
No dia 14 de novembro realizou-se, no Auditório da ESSA, pelas 20.30h, uma conferência subordinada ao tema “O Poder Local - As Autarquias”, organizada pelos docentes
Alfredo Afonso e Cristina Costa e dinamizada pelo deputado da Assembleia da República
e presidente da Assembleia Municipal do Barreiro, André Pinotes Batista.
Esta atividade teve como destinatários os adultos dos cursos EFA e do processo de
RVCC e pretendeu consciencializar os alunos para a cidadania participativa e informá-los
sobre a possibilidade interventiva dos cidadãos na Assembleia Municipal. Deste modo,
promove-se a proximidade entre as instituições e a comunidade.
Porque a escola deve ser um lugar privilegiado para o exercício da cidadania ativa,
este tipo de iniciativas contribuem para valorizar o espírito democrático.
Alfredo Afonso e Cristina Costa
Professores do ensino noturno

Conselho Fiscal
Soraia Salvador

PROJETO EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE
Sensibilizar para a afetividade, sexualidade e prevenção de
gravidez na adolescência
No dia 15 de novembro, a instituição de solidariedade social Apoio à Vida
esteve na ESSA. A psicóloga Clara Inocêncio e a técnica Catarina Sousa promoveram duas sessões de
debate, com teatro, visando sensibilizar os alunos para questões relacionadas com a afetividade, a
sexualidade e a prevenção de gravidez na adolescência. A participação e a interação entre alunos e
dinamizadoras foram uma constante. Debateram-se temáticas e dramatizaram-se cenários, alguns
imaginados pelos presentes, outros baseados em casos reais. Conhecer--me e conhecer aquilo que
quero, saber lidar com os afetos e gravidez: mitos e realidade, foram alguns dos motes que serviram
As coordenadoras do PES,
Célia Branco e Sara Santos

Desporto escolar
No dia 24 de novembro decorreram os primeiros Jogos
da Divisão Noroeste do Jr. NBA League Lisboa na Escola
Secundária de Santo António. O referido encontro contou com a participação dos alunos da EB de Quinta Lomba, em representação da equipa dos Denver Nuggets.
Os resultados foram os seguintes: Oklahoma City Thunder 0 x 20 Denver Nuggets ; Portland Trail Blazers 14 x 46
DenverNuggets.

No mesmo dia, decorreu também a Festa do Desporto, na qual o nosso Agrupamento foi condecorado com a “Medalha
de Mérito Desportivo” atribuída pela C M
B. A cerimónia decorreu no Pavilhão Municipal Augusto Cabrita e foram agraciadas as alunas Carolina Cabrita, Catarina
Marques, Catarina Prates e Sofia Barão,
que venceram o Campeonato Nacional de
Basquetebol 3x3, tendo sido acompanhadas pelo professor Luís Junho. O prémio
foi também atribuído à diretora do agrupamento, Dr.ª Arlete Cruz.

Luís Junho
Coordenador do DE - EB2,3

Armistício: de Sarajevo a Compiègne
A 28 de junho de 1914, Gavrilo Princip assassinou o arquiduque Francisco Fernando de Habsburgo, herdeiro do império austro-húngaro, em Sarajevo,
capital da Bósnia. Para muitos, estes foram os primeiros tiros da I Guerra Mundial (1914-1918). Esta iniciar-se-ia nos primeiros dias de agosto desse ano.
As luzes estão a apagar-se por toda a Europa e não voltaremos a vê-las acender-se enquanto formos vivos, foi o desabafo de Sir Edward Grey, ministro dos
Negócios Estrangeiro britânico, ao fim da tarde de 3 de agosto de 1914.
No passado dia 11 de novembro comemorou-se o Centenário do Armistício que pôs termo à Grande Guerra. Para assinalar a data esteve exposta uma
mostra de trabalhos realizados pelos alunos das turmas F, G e H do 12º ano, no espaço Visualmente, da escola sede.
Quando, no dia 8 de novembro de 1918, a delegação alemã, chefiada pelo secretário de Estado Matthias Erzberger, chegou à floresta de Compiègne,
em França, para assinar os termos da rendição, no comboio privado do comandante-chefe dos Aliados, o marechal Ferdinand Foch, estava longe de imaginar o desfecho do encontro. À pergunta de Foch sobre o que desejava, o representante alemão respondeu que estavam lá “para discutir os termos”. Só quando Foch o informou que não
tinha termos para oferecer é que os alemães perceberam que não estavam ali para negociarem um tratado de paz, mas para se renderem. A Alemanha assinou o armistício com os Aliados que entrou em vigor às 11 horas do dia 11 de novembro. Calaram-se as armas. George
Edwin Ellison foi o último soldado inglês a morrer: foi atingido 90 minutos antes do cessar
fogo. A rendição foi mais dura do que os alemães pensavam e consideraram-na um Diktat
(imposição) e o orgulho alemão foi seriamente abalado. Não esqueceram a humilhação.
Maria da Piedade Taborda
Professora de História

O que andas a ler?

Alemão a caminho
No âmbito do projeto Alemão a Caminho, promovido pelo Goethe Institut Lisboa (Instituto
Alemão) recebemos a visita da professora Helena Dawin na ESSA, no dia 22 de novembro. Este
projeto pretende divulgar a língua alemã junto das escolas e promover workshops para sensibilizar os alunos para a sua aprendizagem.
A professora Helena Dawin dinamizou três workshops direcionados essencialmente para as
turmas de 11º ano dos Cursos Profissionais. Os alunos foram envolvidos em atividades práticas
e lúdicas, que demonstraram que o alemão é uma língua que tem bastantes semelhanças com
o Inglês e até algumas semelhanças com o Português e o Francês. Os alunos envolveram-se
entusiasticamente e revelaram o seu espanto por terem compreendido as atividades apresentadas, sem que a professora precisasse de recorrer ao Português.
O Alemão, afinal, não é assim tão difícil!, exclamaram alguns.
Laura Silva Maria
Profª de Inglês

“O Primo Bazílio, de Eça de Queiroz, é "um livro cativante graças aos adjetivos que Eça emprega e que nos
fazem sentir que estamos dentro da obra, observando
todos os pormenores à nossa volta e conhecendo
melhor as personagens e os ambientes".
Camila Canela

Teatro de sombras

“O Apocalipse dos Trabalhadores, de Valter Hugo Mãe,
"é um livro hipnotizante, com histórias intemporais e
personagens com realismo arrepiante."
Carolina Neves

Durante o mês de novembro, o atelier de teatro
de sombras apresentou à comunidade escolar do
AESA o seu último espetáculo intitulado “O Tico e o
Teco”, em que participam elementos de todo o
agrupamento, da comunidade local e encarregados
de educação. No final de cada sessão, aproveitámos
para refletir em grupo temas pertinentes abordados
durante a peça e que fazem parte do quotidiano de
todos nós.
Este trabalho irá ser também apresentado nos
lares de terceira idade da Quinta da Lomba nos dias
4 e 11 de dezembro.

“O Filho de Mil Homens, de Valter Hugo Mãe, "é uma
obra que consegue arrastar-nos numa aventura repleta de emoções e sentimentos Vale a pena lê-lo.".
Diogo Soares

Luís
Cunha
Coordenador do EE

Plano Nacional de Cinema
O AESA passou a integrar a lista de escolas que dinamizam o Plano Nacional de
Cinema e deu os primeiros passos no dia 2 de novembro, com as turmas C, F e I do 10º
ano e o 12ºJ a ir ao Fórum Barreiro, para uma sessão especial do filme Pedro e Inês,
projetado numa das salas, propositadamente para as nossas turmas.
A iniciativa partiu do 10º I que irá trabalhar alguns conteúdos curriculares numa
perspetiva interdisciplinar, configurando-se esta atividade como ponto de partida para
um projeto da turma, no âmbito da Autonomia e Flexibilidade Curricular.
Esta ida ao cinema permitiu aos alunos contactarem com uma obra do cinema português recente e realizar aprendizagens fora do contexto da sala de aula, com direito a
convívio e às inevitáveis pipocas.
Isabel Castanho
Profª de História

Bibliotecas Escolares
1º ciclo
No dia 27 de novembro, as turmas do 4º ano tiveram uma sessão de apresentação da obra O
meu livro da cortiça pela própria autora e ilustradora, Danuta Wojciechowska. Os objetivos desta
atividade, promover o livro e a leitura e relacionar as histórias com as diversas áreas curriculares,
foram plenamente cumpridos uma vez que, durante alguns dias, as turmas exploraram várias áreas
do conhecimento e articularam com a área das expressões, dinamizada pela professora Ana Rita
Oliveira.

À semelhança de anos anteriores, realizou-se na
BE do 1º ciclo, a Feira do Livro, com o objetivo de
proporcionar um contacto direto com um grande
número de títulos adequados às diferentes idades e
dar a conhecer as novidades.
Assim, houve oportunidade de as crianças prepararem os seus pedidos de Natal… para terem um
livro no sapatinho.

2º e 3º ciclos

A biblioteca da EBQL organizou um concurso de marcadores de livros,
que estão expostos no átrio. Depois de uma votação secreta os marcadores
mais votados foram:
1º classificado - Beatriz Guerreiro - 5º A (Trabalho nº 28 - 47 votos)
2º classificado - Margarida Alves - 6º A (Trabalho nº 6 - 40 votos)
3º classificado - Mariana Januário - 6º E (Trabalho nº 22 - 34 votos)
Parabéns a todos os participantes, pelo empenho e veia artística.

Decorreu, de 19 a 23 de novembro, na BE da EBQL uma Feira do Livro dedicada
a toda a comunidade escolar.
Como sempre, alunos, pais e familiares, professores e funcionários puderam
apreciar o objeto livro e preparar as compras de Natal.
É sempre um prazer receber um livro como prenda.

Associação de Pais em movimento
Vai acontecer
A Associação de Pais e Encarregados de Educação do Agrupamento de
Escolas de Santo André, convida toda comunidade escolar a participar num
evento de Zumba Solidária, a realizar no dia 1 de dezembro, pelas 17 horas,
no Auditório da ESSA.
Pede-se que todos tragam um bem alimentar não perecível como forma
de contribuir para esta causa solidária. Os alimentos angariados vão reverter para as famílias carenciadas dos alunos do agrupamento.

Magusto de S. Martinho
Tal como diz o ditado e reza a tradição, em dia de São Martinho, no AESA
comeram-se castanhas e provou-se o vinho!

Diversão com Jorge Serafim
Jorge Serafim, humorista e contador de histórias, esteve no auditório
da ESSA, no dia 9 de novembro, pelas 21 horas, dia do Magusto do AESA.
O auditório esgotou numa noite inesquecível, organizada pela equipa das
Bibliotecas do AESA.
Um repertório bem escolhido e um público maravilhoso que soube rir, a
bandeiras despregadas, com histórias hilariantes e comover-se com as
outras, as que os transportaram para um mundo imaginário que tantas
vezes se confunde com vida real, nem sempre fácil. E são essas histórias,
"as sérias" e que nos emudecem, as que ele mais gosta de contar. Obrigada Serafim e volta sempre!
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