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Natal no Agrupamento 

  Natal não é ornamento: é movimento 
Teremos sempre de caminhar para o 
encontrar! 
Entre a noite e o dia 
Entre a tarefa e o dom 
Entre o nosso conhecimento e o nosso 
desejo 
Entre a palavra e o silêncio que buscamos 
Uma estrela nos guiará. 
 

José Tolentino Mendonça 

 
O Natal não se confunde com o 
tráfico sonolento dos símbolos 
nem se deixa aprisionar ao consu-
mismo sonoro de ocasião 
A simplicidade que nos propõe 
não é o simplismo ágil das frases-
feitas 
Os gestos que melhor o desenham 
não são os da coreografia previsí-
vel das convenções 

Turmas de 5º e 6º anos  - prof. Luís Vitorino “Canções em francês” pelos alunos -  profª Dina Sousa Turma Vocacional 1- profª Teresa Nunes 

Concerto na EB 2+3 

Pré-escolar Decorações de Natal na ESSA 

Turma do Curso Profissional de Técnico de Apoio à Infância  - Profª Francisca Pataco 



Leituras natalícias 

Os alunos de literatura 

portuguesa (10º e 11º 

anos) reuniram-se, a 15 de 

dezembro, na BE da ESSA, 

para partilhar postais 

natalícios elaborados por eles. Para além da leitura de 

poemas de Pessoa, Miguel Torga, David Mourão-Ferreira, 

Luísa Ducla Soares, e tantos outros escritores, e de pensa-

mentos alusivos à quadra natalícia, os alunos construíram 

com os seus postais um “estendal”. A atividade, promovida 

pelas professoras Fernanda Afonso e Lurdes Repolho, em 

colaboração com a 

profª Bibliotecária, 

decorreu num ambien-

te prazenteiro e promo-

veu laços entre as duas 

turmas. 

 

 

Os novos alunos do Clube de Teatro foram convidados a 

apresentar dramatizações de Natal na BE da ESSA aos cole-

gas do 10ºG e de 12º ano. As palmas que receberam são 

reveladoras do prazer 

do público e serviram 

também de encoraja-

mento para continua-

rem a desenvolver os 

seus talentos.  

Nos próximos períodos 

outros projetos estão 

previstos para dar opor-

tunidade de os alunos 

mostrarem os seus 

talentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Carolina André, Fátima Correia e Fernanda 

Afonso 

(Coordenadoras do Clube) 

Olaria na escola 

No dia 9 de dezembro, a turma do 

4ºC realizou 

várias ativida-

des com um 

oleiro, que foi 

convidado 

para mostrar 

uma profissão atualmente em vias 

de extinção. Para acompanhar esta 

visita e registar todos os momen-

tos, contou-se com a presença da 

TVI, que a apresentou no programa 

“A tarde é sua”. Durante esta expe-

riência foram escolhidos oito alu-

nos para contarem, perante as 

câmaras, o que tinham sentido e 

aprendido.  
Corta-mato 

No dia 16 de dezembro, realizou-se 

a fase escolar do Corta-mato, na EB 

2/3 de Qta da Lomba, com vista a 

apurar os alunos que representa-

rão o agrupamento  em diversos 

escalões, na fase distrital. 

Almoço de Natal  

No dia 19 de dezembro, realizou-se 

o habitual almoço de convívio 

natalício para todos os elementos 

da comunidade educativa. 

Ação de Formação 

No âmbito do SPO, o psicólogo do 

AESA, António Nunes, realizou, a 

22 de dezembro, duas sessões 

sobre a temática do bullying e da 

gestão de conflitos, destinadas aos 

assistentes operacionais das várias 

escolas do agrupamento. 

 

Entre 4 e 19 de 

dezembro decor-

reu a exposição e 

votação nos traba-

lhos do concurso 

«A minha Árvore 

de Natal», na 

Biblioteca da EB1/

JI de Telha Nova nº 1, com mais de 200 árvores, elabo-

radas com uma diversidade de materiais surpreenden-

te.  

 Os pais e encarregados de educação foram convidados 

a visitar a exposição e tiveram oportunidade de votar 

nos seus trabalhos 

preferidos. Os 

resultados da vota-

ção serão divulga-

dos no blogue das 

Bibliotecas AESA. 

 

 

Árvores vencedoras (da esq. para a dta: 2º, 1º e 3º lugares) 

Entre 4 e 11 de dezembro 

decorreu na Biblioteca da 

EB2,3 de Quinta da Lom-

ba a exposição e votação 

nos trabalhos referentes 

ao Concurso «O meu anjo 

de Natal». E os mais 

votados foram: 1º classifi-

cado da autoria da aluna 

Matilde Moreira, 5º E, nº 

9; 2º classificado da autoria da 

aluna Laura Simões, 5º A, nº 

16; 3º Classificado da autoria 

das alunas Ana Filipa Cardoso, 

nº 2 e Filipa Guerreiro nº 10 

do 5ºB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunidade escolar 

Aconteceu Bibliotecas Escolares 

Clube de Teatro 
2º e 3º ciclos 

Secundário 1º ciclo 



Realizou-se de 9 a 12 de 

dezembro a Feirinha de 

Natal, com o objetivo de 

angariar verbas para a 

aquisição de materiais 

pedagógicos para o Pré-

escolar e 1º Ciclo. Esta 

iniciativa teve uma grande participação das famílias e a 

escola agradece a todos os que ajudaram na sua concretiza-

ção e que têm colaborado para  melhorar as condições da 

escola. 
Manuel Candeias 

(Coord. do 1º ciclo) 

No dia 16 de dezembro, 

celebrou-se a festa de 

Natal da sala amarela do JI 

Bairro 25 de Abril. O local 

que calorosamente nos 

acolheu foi o auditório da 

escola sede do agrupamen-

to. Estiveram presentes 

familiares, amigos e contámos também com a simpática 

presença de alguns membros da direção do agrupamento e 

sem esquecer o Pai Natal!! 

Foi notório o carinho, empenho e dedicação com que a 

Educadora Graça e a Assistente Operacional Eugénia prepa-

raram as nossas crianças. Presentearam-nos com um lindo 

“Presépio Vivo”, canções e poemas alusivos ao Natal, que 

continham mensagens de grande sensibilidade, transmissão 

de valores e respeito pelo outro. 

Como mãe, senti que cada uma daquelas crianças, que 

orgulhosamente “pisavam o palco”, tinham impressa a sua 

individualidade naquela festa! Tudo foi pensado ao porme-

nor e “sentia‑se” a felicidade no rosto de todas as crianças, 

familiares e educadoras. Agradeço a todos os que de uma 

forma ou de outra possibilitaram a realização deste 

momento tão simples e ao mesmo tempo tão profundo… 

Hélia Carmo (E.E.) 

No âmbito da iniciativa 

“Escola Amiga”, a professora  

de Educação Moral e Religio-

sa Católica, Rosa Aragoa, e 

os vários alunos desta disci-

plina, organizaram uma  

recolha de alimentos  

que, posteriormente, 

organizaram em caba-

zes,  para serem ofere-

cidos  a famílias caren-

ciadas. 

 

A EB1/J.I. Telha Nova nº 1 

participou no projeto 

"Missão Crescer Saudável", 

da Mimosa, proporcionan-

do aos alunos um dia muito 

especial. Estes elaboraram 

um pinheiro de Natal com 

os pacotes de leite ofereci-

dos por aquela marca lác-

tea. 

Foi ainda lecionada uma 

breve aula de geografia, sobre os continentes, Portugal, 

os seus distritos, as ilhas,... enfim... "O leite e o Mundo" 

e os benefícios do 

leite no nosso 

corpo. 

Foi também distri-

buído aos alunos 

do Pré Escolar e do 

1º ciclo um pacote 

de leite, um cader-

no, um lápis e um 

balão. 
Anabela  Duarte 

PB do 1º ciclo 

A turma do curso voca-

cional 3 organizou uma 

campanha de recolha de 

brinquedos para crianças 

carenciadas, por ocasião 

da época natalícia, na 

Escola Básica 2/3 da 

Quinta da Lomba. Os alunos empenharam-se na elabo-

ração de cartazes como forma de divulgar a atividade à 

comunidade escolar e participaram ativamente na sele-

ção dos brinquedos. Esta iniciativa foi organizada pela 

professora Mariana 

Guerreiro, na disci-

plina de informáti-

ca e teve a colabo-

ração dos profes-

sores das discipli-

nas de português, 

matemática e de 

eventos. A entrega 

dos brinquedos foi realizada no dia 16 de dezembro ao 

Centro Social Paroquial Padre Abílio Mendes. 

     A turma e os professores envolvidos agradecem a 

colaboração e solidariedade de todos os que contribuí-

ram para fazer desta campanha um sucesso. 
 

Mariana Guerreiro (prof de Informática) 

Comunidade escolar 

Em Agenda 
As nossas sugestões E ainda … Natal no agrupamento 

Campanha de recolha de alimentos 

Campanha de recolha de brinquedos 

Feirinha de Natal 

Festinha de Natal 

“Missão Crescer saudável” 

 Exposição 

De 11 de dezembro a 6 de 

janeiro 

Exposição “Árvores de Natal 
Ecológicas” , no Mercado 
Municipal 1º de Maio, no 
Barreiro. 
 

No AMAC: 

Leitura encenada 

11 de janeiro, 16.00h 

Nestas “Histórias de Corpo 
Inteiro”, duas atrizes 
[Catarina Requeijo e Manue-
la Pedroso] usam todos os 
seus recursos (voz, corpo, 
interpretação) e alguns obje-
tos do imaginário cultural 
nacional para dar vida a 
alguns contos populares por-
tugueses.  

 

Concertos de Ano Novo 
17 de janeiro, 16.00h 

Com este concerto, a Came-
rata Musical do Barreiro  
pretende celebrar e desejar 
um bom ano a todos os bar-
reirenses . 
 

 

 

 

 

 

 

18 de janeiro, 16.00h 

Orquestra de Violinos Os 
Paganinus, do Conservatório 
Regional de Música de Setú-

bal.  



    De 24 de novembro a 12 de dezembro, 

esteve patente, na ESSA, uma exposição 

alusiva às comemorações do centenário da 

I Guerra Mundial.. O projeto foi levado a 

cabo por todas as turmas de 9º ano e as de 

12º ano de Humanidades (G e H).  

     Os alunos do 9º ano fizeram as maque-

tes dos campos de batalha, reproduzindo as 

trincheiras, com soldados, armamento e 

outro equipamento. Os alunos do 12º ano criaram cartazes, com textos e imagens. A cro-

nologia da exposição cobriu todo o período desta guerra, desde os atentados de Sarajevo, a 

28 de julho de 191. As biografias dos “famosos de farda” retratavam políticos, artistas, 

espiões, militares que de algum modo deixaram a sua marca pessoal na guerra. O tema 

“Ases da aviação” realça a importância da nova arma que começava então a lançar-se nos 

primeiros voos. Houve também espaço para abordar a vida quotidiana nas trincheiras, com 

destaque para os soldados do nosso país que integraram o Corpo Expedicionário Português 

(CEP). Deu-se o devido relevo à indústria moderna ao serviço da morte, produzindo novas 

armas, terrivelmente eficazes, como a metralhadora, o arame farpado, os grandes canhões 

e o gás mostarda. 

     No espírito da quadra que atravessamos, não será descabido associar esta exposição ao 

estranho caso das confraternizações do Natal de 1914, quando, de forma espontânea, 

soldados de ambos os lados saltaram o parapeito das trincheiras – não para mais um ata-

que sangrento, mas para abraçarem os inimigos em plena terra de ninguém, cantando em 

coro canções de Natal e trocando presentes. A “trégua de Natal” não durou muito. Horas 

depois, os envolvidos eram repreendidos pelos superiores e recebiam ordens para atirar a 

matar sobre aqueles a quem, pouco antes, tinham desejado Feliz Natal. Uma lição tão 

válida hoje como há cem anos.  

Piedade Taborda 
(professora de História) 

 

Fotografar em Viagem 

 

No dia 19 de novembro de 2014 esteve na ESSA o fotó-

grafo Nuno Lopes, a convite do Clube de Fotografia do 

AESA, em parceria com o Clube de Fotógrafos de Bar-

reiro. Esta iniciativa teve como objetivo fazer uma 

apresentação do trabalho fotográfico desenvolvido, bem como partilhar alguns dos seus 

conhecimentos com os alunos das turmas 11ºJ e K, que demonstraram bastante interesse 

pela atividade desenvolvida e levantaram questões no âmbito da temática apresentada. Foi 

ainda proposto um workshop no exterior, com os alunos em questão, numa data a combi-

nar. É de referir que este fotógrafo tem sido agraciado com vários prémios, tendo obtido o 

primeiro lugar no ''concurso de fotografia Instanta 2014' cuja temática era “bairros típicos 

de Lisboa”.  
 

 

 

 

 

Ana Pires, Fortunata 

Beatriz e Francisca 

Pataco 

 

 

De 24 a 28 de novembro, as 6 
turmas de 7º ano realizaram a 
“Expomaquete” - exposição de 
trabalhos de História do 1º 
período, no átrio da BE da 
escola 2/3. Os alunos selecio-
naram um tema de História 
estudado e apresentaram-no 
em maquete a toda a comunidade escolar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olá E.S.S.A! 
    Tivemos o nosso 
1.º encontro no ano 
letivo 1977/78. 
Tinhas o nome de 
Escola Secundária do 
Barreiro e estavas no 
teu primeiro ano de 
vida..Sim, claro, eu já estava no meu vigésimo terceiro. 
     Encontrei ao longo destes trinta e seis anos contigo, 
alunos, professores e auxiliares educativos que me mar-
caram positivamente: um deles, o Sr. António (tão antigo 
na escola quanto eu), ainda me acompanha e irá conti-
nuar depois de mim, para teu bem.  
      Nesta fase da minha vida, de professora recentemente 
aposentada, tenho presente os bons momentos vivencia-
dos nesta comunidade escolar/ educativa, os projetos 
pedagógicos em que participei de criação interna e exter-
na, todos eles com a participação valiosa dos alunos, algu-
mas vezes, como colaboradores diretos, tentando eu 
sempre cumprir o objetivo que considero ser o da educa-
ção. Educar na formação do SER.  
Obrigada a todos os que, num clima de amizade, respeito 
e confiança estiveram sempre comigo! Até sempre! 
 

Helena Sousa 
(Professora aposentada de Educação Física) 

Comunidade escolar 

Ficha Técnica 

Propriedade: Agrupamento de Escolas de Santo André 

Redação e edição: Arlete Cruz, Gracinda Dias, Fernanda 

Afonso, Fátima Correia e Dulce Ferreira. 

Apanhada!!! Uma boa gargalhada!!! 

“Foi há 100 anos” 

Exposição comemorativa do centenário da 1ª Guerra Mundial 

Carta à ESSA 

Exposição de História—3º ciclo 

Clube de Fotografia 


