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… e o de Veneza em direto!

No âmbito do Projeto Erasmus + “Vivons autrement, vivons durablement”, 6 alunos e 3 docentes da ESSA tiveram o privilégio de assistir ao Carnaval de Veneza.

Carnaval do pré-escolar
Carnaval não é só desfile de fantasias. É pesquisa, cultura e arte! Os meninos do pré-escolar puseram mãos à obra e, numa sala, criaram máscaras africanas
e, na outra, esculturas inspiradas nos trabalhos de Bárbara Kobylinsca. Partilhamos o resultado.

Carnaval de Podence, património da Humanidade
Os Caretos da aldeia de Podence, os tradicionais mascarados do Nordeste Transmontano, foram integrados, este ano, na lista da UNESCO do Património Imaterial da
Humanidade.
Estas figuras marcam a folia de Carnaval com coloridos e farfalhudos fatos, chocalhos à cintura e um pau para ajudar nas tropelias que fazem às mulheres com quem
se cruzam.
As máscaras, angulares e rematadas por um nariz pontiagudo, são feitas em madeira, zinco ou couro, em geral vermelhas ou pretas com uma cruz pintada na testa,
representam imagens diabólicas e misteriosas. Em toda a região de Trás-os-Montes
há Caretos, todavia os de Podence distinguem-se dos restantes pelo chocalho, daí o
nome da festa ser “Entrudo Chocalheiro”. É nos chocalhos que se concentra a desta,
com as ruidosas manifestações dos Caretos a atraírem, durante quatro dias, à aldeia
de Podence com cerca de 180 habitantes, milhares de curiosos.
O “Entrudo Chocalheiro” acaba por ser, numa análise sociológica, uma época de
cortejo sexual, casual e brincalhão. Os rapazes mais novos que seguem e imitam os
caretos são chamados “facanitos” e asseguram a continuidade da tradição que perdura há séculos e que, agora, tem mais um incentivo para se manter.

Encontro com a escritora Teolinda Gersão
No passado dia 28 de fevereiro, a Biblioteca da ESSA teve o
privilégio de convidar a escritora e professora universitária Teolinda
Gersão para estar connosco a fim de apresentar o seu romance de
1997, A Árvore das Palavras, que as turmas de 12º ano da docente
Maria Manuel Dias leram no seu projeto de leitura.
Mais uma vez, o Clube de Teatro da ESSA foi convidado a dar
vida a um dos contos, tendo a escolha recaído em “Big Brother isn’t
watching you”, um texto satírico, que critica os valores veiculados
pelos media e a sua influência na vida das pessoas que não olham a
meios para terem uns minutos de fama.
A convidada começou a sua intervenção por precisamente elogiar a adaptação que o Clube fez e lembrar que vários livros seus já
foram adaptados ao teatro e ao cinema. De seguida, recordou o
contexto de escrita do livro que os alunos exploraram, um retrato
de Lourenço Marques antes da guerra colonial. Nesta obra, a autora revela o seu fascínio por África e pela cultura africana, e reflete
sobre a mistura e o choque de culturas, homenageando as gentes
que nesse universo conseguem desenvolver laços de profunda
amizade. Um livro mágico sobre a infância à qual não se pode voltar, a não ser através do milagre da literatura.
De seguida, os alunos colocaram questões e partilharam as suas
reflexões, tendo o encontro terminado com uma sessão de autógrafos. A atividade contou com o apoio da Porto Editora e aqui fica
o desafio: Teolinda Gersão volte sempre!
Fátima Correia
PB da ESSA

Erasmus + Itália
O desenvolvimento do projeto Erasmus + “Vivons autrement, vivons durablement” proporcionou a um grupo de alunos e docentes da ESSA uma deslocação, entre 15 e 22 de fevereiro, a Itália, mais especificamente à encantadora vila de San Doná di Piave, localizada na região de Veneto.
De um modo geral, a experiência foi muito positiva, não só pelas amizades feitas entre jovens de diferentes países, mas também pelas visitas a Veneza
e a Pádua, duas cidades extraordinárias, dois centros históricos muito importantes e bonitos do país. Nesta última cidade, visitámos a Basílica de Santo
António, onde permanecem as relíquias do ilustre português que ali morreu.
Podemos ainda acrescentar o facto de as aulas a que assistimos terem sido direcionadas para o tema do projeto, a sustentabilidade do planeta, e o
facto de terem sido lecionadas em inglês permitiu que participássemos ativamente. Destacamos ainda a noite europeia em que os representantes de cada
país partilharam iguarias e sabores com todos os outros colegas, amigos e familiares. Nesse convívio, houve tempo para desfilarmos as máscaras em materiais reciclados que construímos, tendo Portugal vencido esse concurso, e cantar e dançar músicas europeias.
Em suma, gostaríamos de repetir esta experiência que tanto nos enriqueceu, alargando os nossos horizontes. Uma aventura que não esqueceremos!
Ana Rita Borges, Ana Sofia Correia, Diogo Borges, Duarte Pereira, João Pedro Praxedes e Marta Veiga
Alunos das turmas: 11ºB, 12ºA, 12ºC, 12ºE e 12ºH

Concurso nacional de leitura
Cumprindo a tradição, o AESA está a participar na 14ª Edição do Concurso Nacional de Leitura, a decorrer desde outubro. O processo passa por várias fases e, neste momento já ultrapassámos a fase concelhia,
que teve lugar no dia 7 de fevereiro, na Biblioteca Municipal do Barreiro.
Este ano a prova correu muito bem e temos vencedores em todos os ciclos, que irão à fase distrital em
Loures, a 24 de abril. Parabéns aos nossos campeões da leitura!
Mas quando se fala de leitura, nada como dar a palavra às nossas “especialistas”, que entrevistámos
para os conhecer melhor….

Porque gostas de ler?
Eu gosto de ler porque acho que é importante! Ao lermos podemos exprimir os
nossos sentimentos e emoções e ao mesmo tempo aprendemos um pouco de tudo,
e se prestarmos atenção conseguimos viver essa história.
Eu gosto muito de ler a coleção "O bando das Cavernas" e o "Colégio das 4 Torres".
Os autores que eu admiro são: Nuno Caravela e Enid Blyton.

Iris Costa, 4º D
Porque gostas de ler?
Ler é importante porque ao lermos expressamos emoções e sentimentos e também praticamos a arte da compreensão. Ler permite-nos sentir que estamos a viver
a aventura e entramos na pele das personagens...
Eu adorei ler "A menina do Mar" e "A Maior Flor do Mundo".
Eu admiro a Sophia de Mello Breyner Andersen.
Beatriz Costa, 4º B

Porque gostas de ler?
A minha paixão pela leitura surge pelo simples facto de encontrar conforto no mundo dos livros. De um
modo geral são extremamente profundos e complexos o seu nível de criatividade é incrível. Histórias com
temas psicológicos são geralmente as que mais me cativam. É extraordinário como o terror surreal consegue
mudar a forma especial como se olha para o mundo mesmo que isso aconteça por breves momentos.
Qual é a tua opinião acerca do livro que leste?
Na minha opinião, a autora recria uma versão extremamente pessoal de dois contos tradicionais do Japão.
As habilidades e descrições de Sophia de Mello Breyner Andresen, acerca dos personagens e o palco onde se
desenrola a ação, enriquecem o texto e deixam-nos presos na história: as palavras são cristalinas, o texto é
feito na medida correta, as palavras parecem acabadas de nascer.

Sofia Margarida Caldeira, 6º D

Porque gostas de ler?
Sempre gostei de ler, desde que me lembro, por causa das histórias. Para mim, ler é descobrir as diferentes
possibilidades do mundo imaginário, que são infinitamente maiores do que a realidade!
Qual é a tua opinião acerca do livro que leste?
Fiquei muito surpreendida com o livro! Não estava à espera de gostar tanto das personagens como gostei. A
escrita de Afonso Cabral Reis é fácil de ler e o modo como descreve as personagens parece que as torna reais e
não apenas palavras numa folha de papel. A história em si é simples e não foi substancialmente intrigante, mas a
relação entre o narrador e o irmão, Miguel, marcada pela inveja, encantou-me! Uma história tão antiga como o
Homem, desde caim e Abel, apresentada de uma nova perspetiva… Recomendo a todos!
A todos desejamos boa sorte na prova distrital!
Alice Figueiredo, 12º H

Semana dos Afetos
“Química do Amor” na EB 2,3
No dia 14 de fevereiro, celebrou -se o Dia dos Namorados, também conhecido como Dia de
São Valentim. O Clube das Ciências juntou -se às comemorações e
dinamizou a atividade “Química do Amor” na perspetiva de sensibilizar os jovens, para a importância das relações interpessoais e
para os aspetos afetivos das relações de namoro e de amizade.
Os membros do clube, vestidos de bata branca, entregaram a
todos os elementos da comunidade educativa mensagens de amor
e amizade escritas pelos alunos e alunas, com a forma de corações, causando algum impacto e muita emoção nos intervalos das
aulas.
A participação foi um sucesso e todos declararam o carinho e
amor que sentiam, com lindas palavras escritas a fenolftaleína,
que desabrocharam na presença de uma solução básica. O amor
também é um processo químico!
Ana Maria Ferreira
Coordenadora do Clube

Netsegura no AESA

Projeto XPTO
No âmbito do Programa ERASMUS+, projeto XPTO+, decorreu na Escola Profissional de Fafe, no passado dia 10 de janeiro, um encontro entre os jovens que participaram nas mobilidades internacionais, realizando um estágio profissional, durante três
meses.
Estes alunos, que estagiaram em diversos países europeus, tais como a Itália,
Alemanha, França, Irlanda, Malta, entre outros, tiveram a oportunidade de aumentar
as suas competências profissionais, podendo pôr em prática o que aprenderam ao
longo do ensino secundário. Em Fafe foi feito um balanço dessas aprendizagens,
deveras positivas. Por parte da ESSA participaram os alunos dos cursos profissionais
de Design Gráfico, Gestão e Programação de Sistemas Informáticos, Receção e Turismo, um balanço dessas aprendizagens.
O programa continua a ser implementado na escola, estando neste momento
quatro alunos, na cidade de Berlim. Os nossos parceiros têm sido a Escola Profissional de Fafe, Escola Profissional de Rio Maior, IEDP de Lisboa e AESA e a da EuroYouth.

Inserido nas atividades relativas ao Dia da Internet
Mais Segura, celebrado a 11 de fevereiro, foi distribuído
pelas várias escolas do Agrupamento um desdobrável
relativo à temática da utilização segura dos meios digitais,
dirigida a todos, mas particularmente aos nossos jovens.
Deste modo, procuram-se minimizar os riscos nesta
rede mundial de comunicação. "Juntos por uma Internet
melhor”
Jani Miguel e Vítor Oliveira
Professores Coordenadores

Arlete Cruz
Diretora do AESA

Cidadania: “Conheces os teus direitos?”
No passado dia 22 de janeiro, o auditório da ESSA foi todo ouvidos para a sessão sobre Direitos
das crianças e dos jovens, dinamizada pelo Instituto de Apoio à Criança (IAC), na pessoa da Dr.ª Cláudia Outeiro (professora) e da Dr.ª Mara Chora (psicóloga), que, em dinâmica de debate, questionaram
os estudantes do 10º ano presentes sobre o conhecimento que possuíam dos seus direitos.
Durante o encontro, a intervenção das dinamizadoras estendeu-se ainda a domínios como o conceito de Cidadania; o lugar da criança através dos tempos; a Declaração Universal dos Direitos da
Criança; a Convenção dos Direitos da Criança (CDC); os Direitos da Criança em Portugal; ou as organizações governamentais e não-governamentais que defendem e promovem os Direitos da Criança.
A finalizar o encontro, ouviram-se emocionantes testemunhos, na primeira pessoa, a provar que
no século da inteligência artificial, da realidade virtual e aumentada, a meta do respeito por aquele
que é jovem, frágil e indefeso, ainda se encontra distante e a carecer de intervenção.
Obrigada, IAC, pela profícua interação com os nossos jovens e pelos materiais oferecidos ao AESA.
Coordenadora dos DT dos Cursos
CH
Maria Manuel Dias

Orçamento participativo das escolas

Cidadania ativa

Reunião com Delegados e Subdelegados
«Agora a sério! Tu decides!»

Sabemos que a relação entre o indivíduo e o mundo que o rodeia,
numa dinâmica com os espaços físico, social e cultural, coloca à escola o
desafio de assegurar a preparação dos alunos para as múltiplas exigências da sociedade contemporânea.
Sabemos, também, que a necessidade do desenvolvimento de competências diversas para o exercício da cidadania democrática, requer um
importante papel por parte da escola.
Assim, atendendo ao domínio a trabalhar em Cidadania e Desenvolvimento - "Desenvolvimento sustentável" - os alunos do 11º F participaram numa visita guiada à Exposição de Mário Cruz -"Living Among What’s
Left Behind" - patente no Auditório Municipal Augusto Cabrita.
Em seguida pesquisaram, debateram e partilharam algumas preocupações ambientais e alertas em prol de um desenvolvimento sustentável. Aqui fica o registo do trabalho realizado.

Já está em marcha a 4ª edição do OPE, iniciativa que visa reforçar a gestão
democrática das escolas, estimulando a participação dos estudantes, valorizando as suas opiniões e a sua capacidade argumentativa, de reflexão e de mobilização coletiva, assim como o conhecimento prático da vivência em democracia.
Neste âmbito, a Direção e a Coordenação da Direção de Turma dos cursos
científico-humanísticos e profissionais promoveu no dia 17 de fevereiro, pelas
13.00, uma reunião com os Delegados e os Subdelegados não só com a finalidade de prestar esclarecimentos sobre todo o processo (prazos, apresentação das
propostas, regulamento e montante disponível) mas também, com o objetivo
de os incentivar a contagiarem os colegas com espírito de iniciativa e ideias
inovadoras e sustentáveis.
Os estudantes tiveram ainda oportunidade de navegar no site do OPE e de
ouvir testemunhos de jovens de outras escolas.
A Coordenadora dos Diretores de Turma dos Cursos CH
Maria Manuel Dias

Manuela Rocha
DT do 11ºF

Semana dos Afetos
A Semana dos Afetos decorreu entre 10 e 14 de
fevereiro em todos os Agrupamentos de Escolas do
Concelho do Barreiro, subordinada ao tema “Os Afetos
e o Ambiente – Água que te Quero Bem”. Os 7 Agrupamentos de Escolas do Concelho do Barreiro, Alfredo da
Silva, Augusto Cabrita, Álvaro Velho, Barreiro, Casquilhos, Santo António e Santo André, integram o Projeto
do Movimento de Escolas de Afetos, cuja dinâmica
acontece há já 12 anos, com a promoção da Semana dos Afetos, a realizar-se todos os anos no mês de fevereiro.
As atividades relacionadas com o tema, no corrente ano, recaíram na construção de posters temáticos, selecionados pela equipa de Saúde Escolar, em conjunto com os Professores Coordenadores de PES dos 7 Agrupamentos de Escolas, propondo-se uma exposição coletiva na Biblioteca Municipal do Barreiro, a qual decorreu de 10 a 22 de fevereiro.
Na ESSA, os professores Carlos Franco e Francisca Pataco, coadjuvaram a elaboração de posters e consequente
exposição, realizada pelos alunos do Curso Profissional Técnico de Design Gráfico do 12º ano e da turma 12ºJ do Curso
Científico-Humanístico de Artes Visuais. Concomitantemente, estes professores selecionaram os cartazes que integraram a atividade acima mencionada.
A temática versava a higiene oral e pessoal, mostrando slogans e/ou frases provocatórias que pretendiam chamar a atenção e levar o espectador a reagir e refletir sobre a importância da higiene oral e pessoal. Hábitos simples
como tomar banho diariamente, lavar as mãos e escovar os dentes, estão entre as principais atitudes preventivas
para o bem-estar pessoal e social. Note-se que a higiene com o corpo..., ou a falta dela..., evidencia o grau de compromisso que o indivíduo tem consigo mesmo. Uma pessoa higiénica é possivelmente melhor aceite pelos seus pares,
conseguindo uma autoestima mais elevada e vivendo mais feliz!
Célia Branco
Coordenadora do PES

O som e o silêncio

No dia 10 de fevereiro houve música ao vivo para os alunos do
4º A, que nem queriam acreditar no que estava a acontecer…
Durante 30 minutos aprenderam a escutar "O som e o silêncio",
com os músicos Manuel Marcelino e Alexandre Lopes que, em dueto, tocaram música clássica e música dos filmes da Disney.
Foram minutos mágicos… com meninos tão atentos...e muitos
aplausos...
No final, as crianças mataram a curiosidade com as respostas às
suas questões... e até pediram autógrafos aos dois artistas.
Aqui fica o nosso obrigado aos músicos pela sua disponibilidade.
Professora Emília Marcelino

Festival Monstrinha 2020
Este ano a MONSTRA comemora o seu 20º aniversário.
Desta vez, com uma nova secção do festival, a GERAÇÃO M,
dedicada aos jovens, que iniciaram o seu encontro com a arte da
animação neste Festival, alguns
desde a pré-primária.
O AESA é parceiro desta iniciativa há 3 anos e de 18 a 29 de março, teremos, de novo, a Monstrinha no espaço dos auditórios das
nossas escolas.
Está atento e participa!

Professora Manuela Rocha
Coordenadora do projeto

Palestra
No passado dia 20 de fevereiro, decorreu no Auditório da ESSA uma palestra sobre vários
temas da atualidade organizada pela equipa do clube de Informática da Escola “Inforcodeclub”,
com a presença de João Lopes, consultor de Cibersegurança da empresa EY (Ernst & Young).
O objetivo da sessão foi o de apresentar vários temas relacionados com a atualidade informática, bem como dar uma visão aos alunos acerca do mundo empresarial e das possibilidades em
termos de saídas profissionais para os que se interessam pela área. A sessão iniciou-se com uma
apresentação acerca do novo Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados (N.º 679/2016), que
entrou em vigor em maio de 2018. Este regulamento traz um conjunto de medidas e implicações
relativamente ao tratamento de dados pessoais, que passa por garantir uma maior proteção dos
dados pessoais e um maior controlo no modo como as organizações utilizam os nossos dados. Isto
obriga a uma maior responsabilização por parte das organizações que utilizam e retêm dados
pessoais, medidas de controlo adequadas, novas funções/cargos dentro das mesmas como é o caso dos Encarregados para a Proteção de Dados.
Na segunda parte da sessão, foi feita uma apresentação da multinacional EY, presente em mais de 150 países e considerada uma das quatro maiores
empresas de contabilidade do mundo (as chamadas Big Four). Oferece serviços de Consultoria,
Auditoria, Impostos e Transações para os mais variados setores (automotivo, financeiro, governamental, tecnologia e telecomunicações), tendo equipas com valências nas mais diversas áreas (Big
Data, Internet of Things, Marketing Digital, Inteligência Artificial, Blockchain, Auditoria Forense, e
Cibersegurança). O foco da apresentação seria a equipa de Cibersegurança, do qual o apresentador faz parte, e algumas daquelas que são as suas competências. A apresentação iniciou-se com
um vídeo que alertou os presentes para alguns dos perigos das redes sociais, sem que muitas
vezes haja uma real perceção dessa situação. De seguida falou-se um pouco sobre as principais
ofertas da área para as organizações, desde a Transformação Cyber, Gestão de Ameaças e Vulnerabilidades, Gestão de Acessos e Identidades, Proteção e
Privacidade de Dados, Arquitetura de Segurança e Resiliência e ainda Serviços Forenses. Foi apresentado o projeto da primeira Infraestrutura de Chaves
Públicas em Portugal a oferecer serviços de confiança e assinaturas eletrónicas em Cloud, de acordo com o Regulamento Europeu eIDAS N.º 910/2014.
Por último, foi feita uma breve apresentação sobre Empreendedorismo, explicando quais as características em termos de aptidões pessoais e estilos de
trabalho que este deve ter, qual a estratégia a seguir na procura da oportunidade certa e ainda o modo como desenvolver a estrutura do seu próprio
negócio, seja através do baixo custo operacional, na diferenciação de serviços ou produtos
valorizados pelos clientes, ou ainda no foco em clientes ou setores especializados. Para isso
foi apresentado o caso prático da Uber, uma empresa “moderna” em que se verifica a
aplicação de muitas das metodologias explicadas durante a apresentação.
Equipa do Clube de Informática

Palestra
No âmbito da disciplina de Físico-Química, decorreu no dia 10 de janeiro no Auditório da ESSA a
palestra “Os calendários lunar, solar e estrelar” pelos docentes Ana Ferreira e Nuno Santos.
Os alunos de 7º ano participaram, juntamente com os Pais e Encarregados de Educação e amigos,
na descoberta a muitas questões sobre os diferentes calendários ao longo da história humana.
Por que motivo a semana tem sete dias? Os meses dependem do ciclo lunar? As pirâmides servem
de calendário? Qual o mês de Júlio César e qual o dia de Saturno? Porque a Páscoa é celebrada sempre
em datas diferentes? Qual a estrela que deu origem ao nome da Serra da “Estrela? Porque sou do signo
Peixes? Porque existem anos bissextos e qual a origem do nome?
Após a comunicação foi efetuada uma observação do céu noturno de Inverno, bafejada por um céu
limpo e um eclipse penumbral da Lua. Os alunos, os seu pais e amigos identificaram as principais constelações e estrelas do Céu, como o gigante Oríon com as suas três Marias, os gémeos Castor e Pollux, a
Ursa Maior, a estrela Polar e a bela Cassiopeia, a brilhante Sírios, o Olho do Touro e o enxame das Plêiades.
Foi ainda observada com dois telescópios, a Lua Cheia de Janeiro com os seus “mares”, as suas
montanhas e crateras. Os nossos agradecimentos ao colega Tomás que disponibilizou um dos telescópios
e participou nesta aventura noturna.
Uma noite fantástica! Como destacaram os participantes, foi uma abordagem diferente, num espaço diferente que proporcionou uma aprendizagem enriquecedora num contexto real do Céu da nossa
escola.
Ana Ferreira e Nuno Santos
Professores organizadores

Desporto escolar
No passado dia 12 de fevereiro, o grupo de EF da EB 2+3 Quinta da Lomba
organizou a Fase Escola do Mega-Sprint. Os alunos classificados nos 2 primeiros
lugares irão participar na Fase Distrital no dia 4 de Março, na Pista Carla Sacramento. No mesmo dia, no período da tarde, decorreu na Escola Secundária
Poeta Joaquim Serra - Montijo, a 2ª Concentração de Basquetebol do Desporto
Escolar da Península de Setúbal, no escalão de Infantis B Femininos.
A equipa da EB 2+3 Quinta da Lomba voltou a estar em grande plano ao vencer
os dois jogos.
Nos dias 14 e 15 de fevereiro, o nosso Agrupamento esteve presente no CortaMato Nacional que se realizou na Figueira da Foz, com uma equipa de 6 alunos, acompanhados do Professor Vitor
Amaral, tendo alcançado um brilhante 4º lugar por equipas no escalão de Iniciados Masculinos.
No dia 15 de fevereiro, decorreu no Pavilhão da Escola Secundária Santo André, a 1ª Concentração de Basquetebol do
Desporto Escolar da Península de Setúbal, no escalão de Infantis B Masculinos. A equipa da EB 2+3 Quinta da Lomba
efetuou 2 jogos, tendo ganho um e perdido outro.
No dia 19 de fevereiro o grupo de EF da Escola Básica 2+3 Quinta da Lomba organizou a Fase Escola do Torneio de
Basquetebol 3x3. As equipas classificadas em 1º lugar irão participar na Fase Distrital no dia 22 de Abril, no Montijo.
No dia 22 de Fevereiro, decorreu no Pavilhão da Escola Secundária de Santo António, o 2º Encontro da Divisão
Sudoeste do Jr. NBA League Lisboa. O referido Encontro contou uma vez mais com a participação dos alunos da Escola
Básica da Quinta Lomba, os quais representaram e bem as Equipas dos New Orleans Pelicans e Dallas Mavericks.
Luís Junho,
Professor de Educação Física

Serra da estrela
A visita de estudo à Serra da Estrela, realizada de 10 a 12 de fevereiro, pelo grupo de Educação Física, foi bastante educativa, mas proporcionando ao mesmo tempo diversos momentos de diversão. O objetivo principal da
visita era a prática de desportos de inverno na neve, mas devido às altas temperaturas que se verificaram
(anormais para esta época) tal prática ocorreu numa estância de ski com pistas artificiais. Mesmo não as fazendo
em neve, as aulas de ski foram boas e durante os dois dias em que tivemos
acesso às pistas, conseguimos ficar com uma breve mas divertida experiência do que é o ski. Enquanto metade dos alunos utilizava as pistas, a
outra metade ocupava-se com desportos de aventura feitos no mesmo local, como orientação e caminhada, trocando depois de função com a outra metade após o almoço.
A estadia nos chalés da montanha foi muito boa, pois tinham ótimas condições e situavam-se num bom local,
permitindo a existência de vários momentos de convívio e diversão entre alunos. O transporte foi de boa qualidade
e adequado para as viagens de ida e volta que eram um pouco longas, oferecendo até Internet gratuita. Tivemos
também a oportunidade de visitar alguns parques naturais, de visitar a Torre e de lá andar de teleférico e de nos divertirmos com uma ida à discoteca. No
geral a visita foi bastante agradável, divertida e educativa, sendo porém um pouco
desapontante não ter havido neve, apesar de não ser um fator controlável pela organização.
Nuno Serralheiro
Professor de Educação Física

Apresentação de livro

Lançamento de livro

Teve lugar no dia 15 de fevereiro, à tarde,
na Biblioteca municipal do Barreiro a apresentação do último romance do conhecido
barreirense Carlos Alberto Correia, que também já esteve na ESSA em Semanas da Leitura.

da Ajudaris”, criado em 2009, a fim de promover a leitura, a escrita, a
arte e a solidariedade, fomos convidados para estar no dia 22 de fevereiro na apresentação do livro, onde a história "Dar voz ao Mundo", da
nossa turma, foi publicada.
Através deste projeto, as crianças participantes, com a orientação

A sessão contou com a intervenção das
professoras Ana Garrido e Filomena Cautela
que partilharam com o público, que encheu a
sala, as suas impressões de leitura.

romance histórico, que nos conduz através
uma

viagem

de

três

de professores, tornam-se verdadeiros autores de histórias de encantar,
sobre temas como a solidariedade, os afetos, a cidadania, o ambiente,
os valores, entre outros. Cada história conta com um ilustrador solidário
que colhe inspiração na história que lhe for atribuída, dando cor e vida

Desta feita, o autor aventurou-se num

de

Em virtude da participação da turma do 4ºD, no projeto “Histórias

décadas

entre dois universos distintos que se cruzam:
a China e a Europa, Portugal e Macau. Uma
história em que a vida do narrador coincide

às suas personagens e cenários. Os artigos postos à venda irão contribuir
para sorrisos de crianças, jovens e adultos carenciados.
A cerimónia teve lugar no auditório Charlot, em Setúbal e os alunos
Íris, Rita e Marcos foram também os apresentadores da cerimónia. Que
contou com inúmeros participantes. Parabéns aos nossos jovens leitores
e escritores!

com a do protagonista que descobre que o

Anabela Duarte
PB do 1º ciclo

mundo, com as suas belezas mas também as
suas misérias, “é uma glicínia”.
O livro está à venda pela internet e vale a
pena procurá-lo para encontrar “o cheiro
das glicínias”, uma planta da família das
leguminosas, originária da China mas que faz
parte dos nossos jardins há muitos anos.
Quem sabe se, doravante, não passemos a
olhar com mais atenção esta flor?
Fátima Correia
PB da ESSA

Vai acontecer
Não se esqueça de anotar na sua agenda!! Reserve já a noite de 27 de março para fugir à rotina e vir divertir-se com este contador de histórias, cuja
base do seu repertório são temas da tradição oral portuguesa. Ele não conta apenas a história, vive-a e leva-nos na mesma viagem. .. Vai gostar!

Ficha Técnica
Propriedade: Agrupamento de Escolas de Santo André
Redação e edição: Arlete Cruz, Gracinda Dias, Fernanda
Afonso, Fátima Correia, Dulce Ferreira e Carlos Franco.

