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Feliz Natal a todos !

Matilde Duarte 7º A

Ana Cardoso 7º B

Maria Inês Laureano 7º A

Matilde Gomes 7º A

Tiago Santos 7º B

No âmbito do projeto Erasmus+ “Let's go increase skills
of 21st century” e do projeto etwinning “TREES” (entre
Portugal e Chipre), duas turmas de 7º ano da EBQL criaram
postais alusivos à época, na disciplina de Educação Visual.
Os trabalhos vão ser colocados nos sites dos projetos e
serão enviados pelo correio para a escola participante do
Chipre. Cá esperamos pelos deles.
Rosário Santos
Coordenadora de Projetos

Rafaela Barreiro 7º B

Maria Beatriz Calhau 7º B

As turmas do 12ºJ e do 3ºL também realizaram um
conjunto de postais de Natal, dos quais se partilham
estes exemplos.

Tradições de Natal no AESA

No dia 17 de dezembro, a EBQL assistiu ao tradicional Concerto de Natal, organizado pelo professor de Educação Musical, Luís Vitorino, e com a participação de alunos do 5º e 6º anos.

Numa parceria com a disciplina de EMRC estiveram expostos na Biblioteca da EBQL os presépios concorrentes que foram sujeitos a um escrutínio secreto,
para apuramento dos preferidos pelos nossos leitores e, como quantidade nem sempre é sinónimo de qualidade, o presépio vencedor foi o mais pequenino
de todos. Um presépio enlatado! Aqui ficam fotos dos três primeiros classificados: Maria Beatriz Silva, 5º B (1º lugar), Afonso Mendes, 5º C (2º lugar), Patrícia
Silva e Mariana Rilhó, 5º E (3º lugar). Parabéns a todos os que participaram, dando continuidade a esta tradição!

No dia 3 de dezembro, decorreu na Biblioteca da EBQL uma venda solidária de apoio à Escola Comunitária São João de Deus, na cidade de Nampula (Moçambique). Aproveitando a aproximação da época natalícia
convidámos a comunidade educativa e o público em geral a serem solidários adquirindo algumas prendinhas produzidos pelos missionários espiritanos. Obrigada a todos os que se solidarizaram com esta iniciativa.

Erasmus +
“Learning 4 Future! Communication, Creativity, Collaboration, Critical Thinking”- L4F!
Coaching, leadership and motivation: curso de formação -Roma 2/6 de dezembro de 2019
Entre os dias 2 e 6 de dezembro, decorreu em Roma um curso intitulado Coaching,
leadership and motivation, no qual participaram a coordenadora da Escola Básica de 2º/3º
ciclos de Quinta da Lomba, Anabela Luz e a Diretora do Agrupamento, Arlete Cruz.
O curso foi ministrado pela Infol, associação que oferece ações de formação, bem como
programas a curto e longo prazo para atualização de competências já adquiridas, de modo
a providenciar as competências e os conhecimentos necessários para o desempenho de
cargos ou atividades empresariais.
Desde 2011 que a Infol se especializa na coordenação de Programas de Mobilidade,
em Roma, e organiza o novo programa "Erasmus+ Key Action 1", envolvendo profissionais, professores e estudantes de todos os países europeus. A Infol está em contacto com
mais de 2500 escolas, universidades e instituições públicas e privadas, sob o programa
Erasmus+.
O curso destinou-se a profissionais que trabalham em posições de liderança ou em

Exercício de Motivação

áreas administrativas, universidades e que desejassem desenvolver esta competência nos
seus próprios contextos profissionais. A liderança é uma qualidade essencial que os gestores e líderes de equipa devem desenvolver para conseguirem assegurar a melhor performance possível. Este programa foi desenhado para oferecer novas competências através
de conceitos-chave para a liderança, treinando novas ações e processos tendo em vista
uma liderança eficaz. O programa pode ser adaptado para qualquer nível numa organização, mas adequou-se aos líderes de equipa e gestores de pessoal.
O foco da formação em liderança eficaz e em escolas como organizações explora e
expande o conhecimento e compreensão de temas relacionados como a liderança, a todos
os níveis. Estes módulos são desenhados para apoiar o desenvolvimento de práticas de
liderança e gestão nos indivíduos, de forma a contribuir para uma aprendizagem profissional e melhoria dos resultados escolares.
As componentes de coaching e mentoring concentram-se em apoiar a aprendizagem e
crescimento profissional dos docentes e do staff das escolas. As competências desenvolvi-

Roda das emoções

das centraram-se nas seguintes áreas: direção, organização, liderança e mentoring. Assim,
as participantes frequentaram diversos workshops com o objetivo de motivar os alunos,
gerir equipas e grupos com vista à obtenção de melhores resultados.
A par do curso, as participantes tiveram a oportunidade de entrar em contacto com a
cultura italiana, enriquecendo os seus conhecimentos, já que a civilização romana contribuiu, fortemente, para o desenvolvimento de Portugal.

As participantes Anabela Luz e Arlete Cruz

Monumento em homenagem a Vitório Emanuel II

Seminário eTwinning
“Language Teaching and Learning Through eTwinning”
Realizou-se em Belgrado, na Sérvia, entre 28 e 30 de novembro 2019 o seminário eTwinning intitulado
“Language Teaching and Learning Through eTwinning”. A docente Laura Maria foi selecionada pela DGE, em
representação do AESA, a participar neste evento com o intuito de desenvolver novas parcerias internacionais.
O seminário contou com a participação de 57 professores, de 11 países diferentes, da área de ensino das
línguas estrangeiras, com representação de embaixadores eTwinning dos vários países, bem como de alguns
membros dos serviços de apoio nacional (NSS). Esta formação teve como principal objetivo reunir professores
de línguas, membros recentes da plataforma eTwinning, oriundos de vários países europeus, e partilhar estratégias e ferramentas para desenvolver projetos colaborativos com países parceiros.
Ao longo dos dias de trabalho, desenvolveram-se workshops para a criação de um projecto eTwinning e
realizaram-se sessões promovidas pelo NSS da Sérvia, nos quais foram apresentadas e discutidas temáticas
relacionadas com o eTwinning e o Erasmus+.
Foram realizadas ainda duas sessões com os temas: “E-quality in project-based language learning”,
“Methods and strategies in language teaching and learning through eTwinning projects”.
Oportunamente será feita uma sessão de divulgação eTwinning no AESA para a promoção desta plataforma e envolvimento dos professores na criação de projetos etwinning como forma de desenvolver competências digitais e interculturais nos alunos.

Profª Laura Silva Maria

Seminário do Projeto Educativo Municipal
No passado dia 13 de dezembro, a Câmara Municipal do Barreiro promoveu o I Seminário do Projeto Educativo
Municipal, que teve lugar no auditório da ESSA. A cerimónia de abertura contou com o secretário de estado da
Educação, João Costa, o presidente do município, Frederico Rosa e um apontamento musical do Projeto Israel
“Curtas”.
Durante o encontro foram realizadas várias comunicações sobre metodologias de prevenção do insucesso e do
abandono escolar, por oradores como Laborinho Lúcio, Juiz Conselheiro Jubilado do Supremo Tribunal de Justiça,
Doutor Honoris Causa em Ciências da Educação, Célia Carvalho, Psicoterapeuta, Professora Auxiliar e Investigadora Principal na Universidade dos Açores, Rui Simões Correia, Professor de História do 3.º Ciclo na Escola Básica de
Santo Onofre, vencedor do Global Teacher Prize 2019, entre outros.
A formação terminou com uma homenagem da CMB ao professor Joaquim Raminhos, ex-diretor do Centro de
Formação de Professores dos concelhos de Barreiro e Moita pelo trabalho prestado à comunidade escolar no
exercício desta função, nos últimos 26 anos.

Centro Qualifica
No âmbito do processo de RVCC, nomeadamente
numa das temáticas a abordar no registo autobiográfico de carácter reflexivo, na área de Cultura, Língua e
Comunicação, realizou-se neste trimestre uma aula
aberta, para a qual se convidou a professora Lina Soares (docente da nossa escola), com o objetivo de partilhar com os formandos a sua experiência no domínio
da escrita.
A atividade foi alargada aos alunos dos cursos EFA,
que compareceram em grande número no auditório da
escola, acompanhando com interesse a intervenção da
oradora e participando ativamente na abordagem à
temática do Barreiro.
A aula acabou com um apontamento musical pelo
grupo que a docente integra.

Desporto Escolar

Foi no último dia de novembro que a Escola Básica 2-3 de Quinta da Lomba foi uma vez mais uma das escolas selecionadas para participar
no Projeto Jr. NBA League. O Draft desta 3ª Edição da Jr. NBA Lisbon League teve lugar no passado dia 30 de Novembro, em Odivelas. O evento
serviu para as 30 escolas participantes escolherem e receberem as camisolas oficiais da equipa da NBA que vão representar durante a prova.
Para a participação nesta atividade cada uma das Escolas selecionadas fez-se representar, por um aluno/a e por um Professor e ainda por 1 ou
2 alunos árbitros. O Professor Luís Junho e os alunos, Pedro Cristo, Francisco Santos, Marta Junho, Carolina Andrade, Valentim Rijo e Gabriel
Jacinto estiveram presentes, sendo definido que a nossa escola este ano iria representar, não uma mas duas equipas, os Dallas Mavericks e os
New Orleans Pelicans.

No dia 16 de Dezembro, o nosso Agrupamento participou com 2 equipas de Infantis B e 2
equipas de Iniciados, no total de 24 alunos (12 rapazes e 12 raparigas} no Torneio de Corfebol "Barreiro vai jogar Misto" que decorreu no Pavilhão da Escola Secundária Augusto Cabrita. Os alunos foram acompanhados pelos professores Bruno Regalo e Luís Junho e contaram
ainda com a visita da Dra Arlete Cruz, Diretora de agrupamento que fez questão de estar
presente na Cerimónia Final.

No dia 17 de dezembro, realizou-se a fase escolar do Corta Mato, na EBQL, com vista ao apuramento dos alunos que irão
representar o nosso agrupamento na fase distrital. Participaram mais de uma centena de alunos, divididos pelos seguintes escalões: Infantis A e B Masculinos e Femininos, Iniciados Masculinos e Femininos, Juvenis Masculinos e Femininos e Juniores Masculinos.

Teatro solidário
Tal como foi noticiado na newsletter anterior, o Clube de Teatro da ESSA foi convidado pela PSP a
apresentar a sua última peça “A ocasião faz o ladrão” em vários espaços e entidades do Barreiro.
Dezembro foi o mês escolhido para trazermos à comunidade escolar a mesma dramatização que
aborda situações de burla do nosso quotidiano. A apresentação teve um objetivo solidário: ajudar a
adquirir uma cadeira de rodas eléctrica para um dos nossos alunos. Assim, estudantes, docentes, funcionários do agrupamento e comunidade envolvente mobilizaram-se … e entre doações e o pagamento
do bilhete de entrada, o Clube conseguiu num breve período de tempo juntar uma quantia significativa
(mais de 3000 euros), que certamente fará a diferença na vida do jovem estudante.
Deste modo, com casos concretos, a escola promove os valores da união e solidariedade, pois todos
sentimos a responsabilidade recíproca para com os elementos da nossa comunidade. Para os alunos do
Clube fica uma palavra de carinho pela garra com que abraçaram a ideia.
A todos os que colaboraram deixamos o nosso ….

Carolina André e Fátima Correia
Coordenadoras do Clube de Teatro da ESSA

Teatro pedagógico
COMPANHIA TEATRO MARIA PAULOS - um projeto pedagógico cheio de AMOR e muito HUMOR
Aconteceu a 10 de dezembro na ESSA. A Educação Sexual em meio escolar consubstancia uma janela
de oportunidades para a formação do indivíduo enquanto elemento de uma sociedade que se pretende
equitativa e justa. Possibilita revelar e salientar perante os alunos factos basilares ao aperfeiçoamento de
personalidades onde o respeito pelo outro, a igualdade de direitos entre homens e mulheres, a recusa de
todas as formas de violência e a importância da comunicação e dos afetos, integrem comportamentos
ajustados a uma sociedade em constante mutação.
Concomitantemente, admite e promove a discussão de sentimentos e atitudes, ampliando-se a aptidão para melhor entender as próprias emoções, o que é essencial para a sua sexualidade e para todas as
outras dimensões da vida.
Tendo por base estes pressupostos, no âmbito do Projeto de Educação para a Saúde, as professoras
Célia Branco e Sara Santos, convidaram a Companhia Teatro Maria Paulos a estar presente no anfiteatro
da ESSA, na manhã do passado dia 10 de dezembro.
Num monólogo em tom de comédia, a atriz Maria Paulos, a “brincar”, tratou muito a sério “as coisas
do sexo que ainda são tabu!” Foi um sucesso!
Célia Branco e Sara Santos
Coord. Do PES

Aconteceu … em 2019
O ano que que agora finda foi rico em vários acontecimento que, de algum modo, podem ter escapado a alguns. Para memória futura, deixamos registados alguns deles. A não esquecer!

Celebração dos 500 anos da primeira
viagem de Circum-Navegação

20 anos de Euro
A União Económica e Monetária
da Europa cumpriu-se a 1 de janeiro
de 2019.
Embora muitas pessoas não
tenham conhecido outra moeda ou
já tenham esquecido como era a
vida antes do euro, fica a nota de
que é a segunda moeda mais importante no mundo.

liderada pelo navegador português Fernão
Magalhães, que partiu a 20 de setembro de 1519.
Foi criada uma comissão para celebrar o aniversário deste feito em Portugal e outra em Espanha, pois a História não é contada da mesma
forma pelos dois países

100 anos de Sophia
30 anos da queda do Muro de Berlim
Durante 28 anos do século XX,
Berlim foi uma cidade dividida por
um muro construído no auge da
Guerra Fria, que caiu na noite de 9
de novembro de 1989.
Esta data marca um dos eventos
mais simbólicos da História recente.

A 6 de novembro de 1919,
nascia Sophia de Mello Breyner
Andresen, poeta maior da
língua portuguesa e figura
exemplar de liberdade, que
tem encantado gerações.
Por todo o país e alémfronteiras, Sophia foi celebrada, como bem merece.

Morte de José Mário Branco

Morte de Agustina Bessa Luís

Partiu a 19 de novembro um nome
grande da canção portuguesa. Filho de professores, foi militante do PCP e fugiu à ditadura, exilando-se em França e só voltando a Portugal em abril
de 1974. É autor dos álbuns Mudam-se os Tempos, Mudam-se as Vontades (1971), Duplo Ser
solidário (1982), A Noite(1985), Resistir é Vencer (2004), entre outros, que vale a pena ouvir.

A 3 de junho foi decretado um dia de
luto nacional pela morte da escritora, que
representa uma "irreparável perda" para a
literatura nacional.
As letras portuguesas ficam mais pobres, mas a obra está aí prestes a ser lida
por todos.

Barreiro vestido de Natal
Fotos da nossa cidade pelo
olhar artístico da docente Manuela Rocha, que consegue tornar
o real ainda mais belo.
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