
A partir de 2 de novembro, a atual direção 
representará não só todos aqueles que  nela 
depositaram a sua confiança, como também 
toda a restante comunidade estudantil da ESSA. 
Dedicados, encaramos este projeto com serieda-
de e responsabilidade, acreditando que conse-
guiremos aprimorar o trabalho já realizado, 
certos de que elevaremos o nome da nossa 
Associação.  Apesar de muitos iniciarem hoje o 
seu percurso associativo, acredito na minha 
equipa, não tendo a menor dúvida de que todos 
eles reforçarão esta instituição com o constante 
desenvolvimento de um trabalho sério, digno, 
inovador e consciente. A nossa maior prioridade 
é, e continuará a ser, representar e defender os 
estudantes da ESSA, bem como contribuir para o 
seu crescimento enquanto cidadãos ativos, 
culturalmente enriquecidos e com estilos de 
vida saudáveis – enfatizemos, por exemplo, a 
importância do desporto e da saúde na nossa 
escola. 
Face à conjuntura  europeia e nacional, os 
nossos desejos, por vezes, tropeçam na incapa-
cidade socioeconómica para os realizar. Assim 
sendo, deixo também uma palavra de coragem 
aos colegas finalistas, pois certamente viverão 
tempos que clamam por uma postura proativa 
de trabalho e empenho. 
Espera-se da nossa geração a solução de um 
novo futuro, que apenas será alcançável através 
do afirmar de ideias e, sobretudo, de convic-
ções. Desta forma, é um pressuposto inerente à 
Associação de Estudantes da ESSA a obrigação 
de despertar e incentivar  a consciência política 
e social da comunidade que representa, promo-
vendo uma atitude diferente através do apoio à 
formação complementar e das aptidões extra-
curriculares dos estudantes. Deste modo, no 
ano letivo 2014/2015, para além da defesa e 
representação dos estudantes, a Associação 
pautará a sua ação pelo contributo para o cresci-
mento dos estudantes enquanto cidadãos 
ativos, assegurando assim a melhoria do quotidi-
ano no secundário. 

  
Miguel Rodrigues 

Presidente da Associação 
de Estudantes da ESSA 

 
 
 
 

A Associação de Pais e Encarregados de 
Educação do Agrupamento de Escolas de 
Santo André (APEE AESA) é um compa-
nheiro de jornada atento, participativo e 
atuante.  

Envolver a família na escola e no processo educativo do 
seu educando tem sido um dos objetivos desta Associação. 
Através da nossa Associação de Pais e Encarregados de 
Educação do Agrupamento de Escolas de Santo André 
podemos de uma forma organizada, ajudar a fazer a dife-
rença. Podemos, em conjunto com a comunidade educati-
va, trabalhar de modo a que os nossos filhos e educandos 
sejam no futuro cidadãos e cidadãs capazes de intervirem 
na sociedade e de serem felizes. 
A nossa Associação de Pais e Encarregados de Educação, 
enquanto órgão formalmente constituído tem trabalhado 
em articulação com a escola e para a escola e tem tentado 
chegar até aos Alunos e Encarregados de Educação. Procu-
ramos acompanhar as diversas vertentes da atividade das 
escolas do nosso agrupamento e colaborar na construção 
de uma comunidade em harmonia. A escola é muito mais 
do que um somatório de espaços edificados para apreen-
der matérias. Na escola, o enriquecimento é constante, na 
escola criam-se afetos, criam-se atividades várias, criam-se 
solidariedades, vontades, projetos, sonhos. 
Gostaríamos de ampliar a nossa capacidade de interven-
ção por forma a conseguirmos abranger, cada vez mais, 
um vasto leque de ação, para que isso seja possível, todos 
os Encarregados de Educação são necessários e bem-
vindos, são uma ajuda preciosa nesta tarefa interminável, 
e tão gratificante, de procurar melhorar as condições de 
aprendizagem, de trabalho e de convivência. 
Pretenderíamos que cada Encarregado de Educação cha-
masse a si um papel interventivo na vida escolar dos seus 
educandos e colaborasse na busca de propostas e alterna-
tivas ensinando aos futuros adultos como é importante 
participarmos, vivermos e contribuirmos para uma socie-
dade melhor, mais culta e capaz de enfrentar os desafios 
do futuro. 
A APEE AESA engloba algumas áreas de intervenção, tais 
como: Entidade promotora das Atividades de Enriqueci-
mento Curricular (AEC), Componente de Apoio à Família 
(CAF) e Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF), 
Espaço Solidário, organização de colóquios/palestras, 
participação na Comissão Avaliação Interna e Conselho 
Geral, avaliação de necessidades e dificuldades do agrupa-
mento e reunião com diversas entidades de forma a en-
contrar rápida resposta às solicitações.  
As nossas atividades (que são sempre muitas) podem ser 
seguidas através da webpage: associacaopaises-
sa.wordpress.com e facebook: www.facebook.com/
associacaopaisessa 
Para mais contactos e informações: Sede: Escola Secundária de 

Santo André, Av. Escola Fuzileiros Navais, 2830 - 148 Barreiro; 

Telefone: 212170670 – 212153963; Fax:212153963; E-mail: associa-

caopaisessa@gmail.com  

COM AS GAIVOTAS 
 

Contente de me dar como as gaivotas 
bebo o outono e a tarde arrefecida 

Perfeito o céu, perfeito o mar, e este amor 
Por mais que digam é perfeito como a vida. 

 
Eugénio de Andrade, Os Amantes sem dinheiro, 1950 
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Eleições  
 

Decorrido o processo eleito-
ral, foi reconduzida no cargo 
de Presidente do Conselho 
Geral, a professora Constança 
Pinto.  
 
A Associação de Pais indigitou 
para o cargo de presidente a 
encarregada de educação 
Teresa Amaral.  
 
O aluno Miguel Rodrigues, do 
12ºK, foi reeleito para presi-
dente da Associação de Estu-
dantes da ESSA. 
 
A todos votos de bom manda-
to. 
 

Magusto de S. Martinho 
 

No dia  11 de novembro o 
AESA comemorou  
esta data com 
castanhas assadas 
e doces caseiros. 
Foi um bom pre-
texto para funcio-

nários e professores convive-
rem alegremente. 

PES  
 

Realizou-se no dia 19 de 
novembro, no auditório da 
ESSA, uma sessão, sob a 
forma de teatro-debate,  a 
propósito do tema da  sexua-
lidade. Foi dinamizada pelo 
Grupo de Teatro Usina,  no 
âmbito do projeto “Cuida-te“ 
ao qual a escola se havia 
candidatado. 

Associação de Estudantes       

 Aconteceu... 

 Editorial 
 

Nesta  newsletter, gostaríamos 

de destacar algumas experiên-

cias que vivenciámos ao longo 

dos últimos anos letivos e que se 

enquadram nos objetivos do 

Projeto Educativo do nosso 

Agrupamento. 

Temos tido a oportunidade de 

trabalhar com diversas institui-

ções públicas, privadas e agentes 

económicos do concelho  e 

exterior a este, parcerias frutuo-

sas porquanto nos têm permiti-

do, por exemplo, colocar alunos 

em estágios profissionais, tendo 

alguns deles a sorte de ficarem 

empregados nesses locais. Por 

outro lado, já tivemos também a 

oportunidade de enviar estagiá-

rios para vários países europeus, 

através da Euroyouth, o que tem 

contribuído, certamente, para 

que essa experiência seja única 

na sua vida. 

Queremos ainda salientar a 

parceria com a Associação de 

Estudantes e de Pais /EE, que 

viveram processos eleitorais 

recentes, o que confirma o espí-

rito democrático existente no 

AESA. A sua colaboração tem 

sido fundamental para o desen-

volvimento de inúmeras iniciati-

vas dentro do agrupamento.  

Apraz-nos, portanto,  registar o 

princípio de colaboração que 

tem sido nosso apanágio. 

Arlete Cruz (Diretora) 

 
 

Associação de Pais/EE  

mailto:associacaopaisessa@gmail.com
mailto:associacaopaisessa@gmail.com
http://www.facebook.com/associacaopaisessa
http://www.facebook.com/associacaopaisessa


 

Através de algumas questões do Questionário de 
Proust vamos ficar a conhecer melhor….   

 
 
JESUINA CARVALHO     
Coordenadora dos Assisten-
tes Operacionais do AESA. 
 

 
 
 
 
 
 

   Positiva e dedicada. 
 

 
1. O principal traço do meu caráter. 
      Ser alegre e bem disposta. 
 
2. A minha ocupação preferida. 
     Conviver com os familiares mais próximos, ler e  
     passear. 
 
3. O que mais aprecio nos outros. 
     Sinceridade e humildade. 
 
4. O defeito que é mais difícil de perdoar. 
     A falsidade. 
 
5. O meu lema de vida. 
     Ajudar o próximo. 
 
 

 
 
 
 

ANTÓNIO ANDRADE 
Assistente Operacional 
da Escola Secundária 
de Santo André há 30 
anos. 
 
 
 

O homem vigilante, sempre atento e disponível! 
 
 
 
 

1. O principal traço do meu caráter. 
     É a humildade. Não me faço melhor do que nin-
guém mas penso que é isso que me faz diferente dos 
outros. 
 
2. A minha ocupação preferida. 
     Ajudar os outros. 
 
3. O que mais aprecio nos outros. 
     A qualidade humana acima de tudo. 
 
4. O defeito que é mais difícil de perdoar. 
     A mentira e a traição. 
 
5. O meu lema de vida. 
     Eu amo a minha profissão, ou seja, aquilo que faço. 
 
 

Palavra aos funcionários 

Jantar de homenagem 
No dia 14 de novembro decorreu 
um jantar de homenagem aos pro-
fessores recém-aposentados,  em 
que marcaram presença colegas e 

amigos, alguns deles também já 
aposentados.  
Helena Sousa, Dolores Frade e José 
Rodrigues receberam uma pequena 
lembrança e retribuíram brindando 
os presentes com palavras de apre-
ço e boa disposição.  
Impedimentos de ordem pessoal  

privaram os  participantes da com-
panhia dos restantes convidados 
que terão, certamente, outras opor-
tunidades para se despedirem dos 
colegas de percurso. Referimo-nos 
aos docentes António José Ferreira, 
Evangelina Romano e Vítor Reis. 
Desejamos a todos as maiores felici-
dades para esta  nova fase das suas 
vidas. 

 

Desporto escolar 
Realizaram-se no dia 22 de novem-
bro os Torneios de Abertura das 
modalidades de Basquetebol e 
Voleibol. Relativamente ao Basque-
tebol, realçamos a vitória da equipa 
Júnior Feminina do nosso Agrupa-
mento, nos dois encontros efetua-
dos. 
Na modalidade de Voleibol, apesar 
dos resultados não terem sido posi-
tivos, é de assinalar o facto de a 
equipa de Juvenis Masculinos ter 
competido no escalão de Juniores. 
Quanto à equipa dos Juniores Femi-
ninos, realça-se a participação de 
dezoito alunas que tiveram todas a 
oportunidade de jogar. 

SPO  Breves 
 Aconteceu... 

 

O alargamento da escolaridade obriga-

tória, para doze anos, e a diversificação 

da oferta educativa e formativa, dão 

uma maior relevância à intervenção e à 

cooperação do psicólogo escolar com 

toda a comunidade educativa, nomea-

damente ao: 

- Prestar apoio de natureza psicológica e psicopedagógica a 

alunos, professores, pais e encarregados de educação, no 

contexto das atividades educativas, tendo em vista o 

sucesso escolar e educativo, a efetiva igualdade de opor-

tunidades e a adequação das respostas educativas; 

- Contribuir para a melhoria das expetativas dos alunos 

relativamente às aprendizagens; 

- Cooperar na prevenção do abandono escolar precoce; 

- Realizar a orientação escolar e profissional dos jovens e 

dos adultos, nomeadamente para percursos de formação 

qualificantes; 

- Cooperar na prevenção da indisciplina e da violência esco-

lar, nomeadamente o bullying; 

- Contribuir para a redução do mal-estar e do stress nos 

diferentes agentes educativos e nos alunos. 

- Cooperar na implementação de medidas que aumentem a 

equidade e a inclusão educativa e social (escola para todos). 

 

Assim, realizou-se uma sessão de divulgação das atividades 

do SPO, no domínio da orientação escolar e profissional, 

tendo estado presentes aproximadamente 40 pais e encar-

regados de educação dos alunos do 9º ano de escolaridade, 

bem como a Direção da Associação de Pais. 

 

Como consequência tem vindo a ocorrer, semanalmente, o 

programa de orientação da carreira, para alunos 9.º ano de 

escolaridade, visando promover o desenvolvimento vocaci-

onal dos alunos e contribuir para os ajudar a identificar uma 

alternativa de formação no Ensino Secundário, mais ade-

quada às suas características pessoais (aptidões, interesses, 

valores) e ao estilo de vida ambicionado. 

Realizar-se-á um seminário sobre a prevenção da indiscipli-

na, da violência em meio escolar e do bullying, destinado ao 

pessoal não docente, em dezembro. 

 

 

Mais informação na página do SPO 

 

António Correia Nunes (psicólogo)  

http://euroguidance.gov.pt/index.php?a=ee&c=ee
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https://www.youtube.com/watch?v=rvCUm2jkkuw
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http://www.dgidc.min-edu.pt/educacaosaude/index.php?s=directorio&pid=87
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https://sites.google.com/site/spoaesa
https://stoandre-my.sharepoint.com/personal/antonionunes_spo_aesa_edu_pt/Documents/Anexos%20de%20e-mail/spo.aesa%20arroba%20gmail.com


 
O ACP kids é um pro-
jeto do Automóvel 
Club de Portugal 
(ACP), destinado às 
crianças do 1.º ciclo 
do Ensino Básico, que 
decorrerá, no ano 
letivo de 2014-2015, 
no Agrupamento de 
Escolas Santo André, 
nomeadamente na EB1 Telha Nova Nº1. Tem o apoio insti-
tucional do Ministério da Administração Interna e da Fede-
ração Internacional do Automóvel, da Direção-Geral de 
Educação, da Direção-Geral dos Estabelecimentos Escola-
res, do Plano Nacional de Leitura e da Rede de Bibliotecas 
Escolares. 
O ACP Kids pretende sensibilizar os mais novos para a im-
portância da segurança rodoviária, promovendo a realiza-
ção de experiências e atividades lúdicas que visam o desen-
volvimento de aptidões e a adequação dos seus comporta-
mentos em ambiente rodoviário. Este projeto insere-se no 
âmbito da Educação Rodoviária e é uma das dimensões da 
Educação para a Cidadania, que se propõe a contribuir 
para: 
- a formação do cidadão, enquanto passageiro, peão e 
condutor, e a sua integração segura em ambiente rodoviá-
rio; 
- a adoção de uma postura consciente, crítica e interventi-
va, sustentada em práticas de responsabilidade social e 
cívica; 
- a diminuição da sinistralidade rodoviária e, consequente-

mente, a melhoria da qualidade de vida das populações. 
Manuel Candeias (coordenador 1º ciclo) 

 

Na passada quarta-feira, 
realizaram-se duas sessões 
do Road Show 
"De Fio a Pavio", uma ação 
educativa de âmbito nacional 
desenvolvida pela Oil2Wax, 
em parceria com Fula e a 
Ciência Divertida. Destinada 
aos alunos do 2º ciclo do 

ensino básico (5º A e 5ºE,  e à turma do Curso Vocacional), 
as  sessões abordaram a reutilização de óleos para produ-
ção de velas. Os alunos presentes participaram ativamente, 
tendo recebido, no final do Road show, 1 kit para que pos-
sam criar a sua própria vela em casa.   
Os alunos poderão  participar na criação d´A Melhor Vela 
Do Mundo!  Para saberem mais sobre este projeto, consul-
tem www.defioapavio.pt e www.facebook.com/
amelhorvela.  

Anabela Luz (professora da E.B 2/3) 

Teatro 
 
A compa-
nhia tea-
tral barrei-
rense Arte 

Viva, 
estreou a 
peça “As 
Criadas”, a 
21 de novembro, pelas 21h30, que 
estará em cartaz nos próximos 
meses. 

 
 

Cinema 
 

Estará em exibi-
ção no AMAC   o 
filme  Os Maias 
de  João Botelho, 
uma adaptação 
da obra homóni-
ma de Eça de 
Queirós. Imper-
dível!. Dia 5 de 
dezembro, pelas 

11 horas (escolas) e 21 horas 
(público em geral). 

 

Música 
 

No dia 14 de dezembro, pelas 16 
horas, o coro polifónico do Alto 
Seixalinho vai atuar na igreja de 
Santa Maria. 
 
 

Exposição  
 

A Cooperati-
va Popular 
Cultural 
Barreirense 
vai acolher 
até 19 de 
dezembro o 
Salão Anual 
de artes plásticas, com trabalhos 
dos artistas da Artesfera. 
 
 

Conferência internacional 
 

 Vai decorrer 
nos dias 4 e 5 
de dezembro, 
em Lisboa, 
uma conferên-
cia sobre 
competências 
linguísticas e 

socioculturais no mundo do traba-
lho da União Europeia. 
 

Visita de escritora 
 

No dia 5 de novembro, 
as salas de pré-escolar 
receberam a escritora e 
atriz Isabel Fernandes 
Pinto que veio contar a 
todos os meninos a 
história de uma estra-
nha ovelha que em vez 
de fazer méee fazia 
múuu. 
 

 

Feira do Livro 
 

 
De 24 a 28 de novem-
bro, a Biblioteca Esco-
lar do 1º ciclo promove 
a Feira do Livro, aberta 
das 9.30 às 17h00. 
Pretende-se que alu-
nos, professores, funci-
onários e Pais/EE apre-
ciem os livros expostos 

e que pensem oferecer algum como prenda de natal. 
Que melhor prenda que um livro? Ler é entrar num 
mundo de sonhos e descobertas… 
 
 

Concurso : árvore de Natal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Palestra sobre métodos de estudo 
 

No dia 14 de novembro, decor-
reu, no auditório da ESSA, uma 
palestra sobre o método de 
estudo defendido pelo confe-
rencista, professor Jorge Rio 
Cardoso “Ser bom aluno, bora 
lá?”, à qual assistiram turmas 
de 9º, 10º e 11º anos. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

1º ciclo 

Comunidade escolar 

Bibliotecas escolares Em Agenda 
As nossas sugestões 

EB 2/3 

http://www.defioapavio.pt/
http://www.facebook.com/amelhorvela
http://www.facebook.com/amelhorvela


 
Conferência: biodiversidade em branco puro 

 
A conferência de 

fotografia e 

“biodiversidade 

em branco puro”, 

organizada pelo 

Clube de Fotogra-

fia da AESA, de-

correu no dia 12 

de novembro de 

2014, no auditório da ESSA e teve como convidado o enge-

nheiro florestal Nuno Cabrita e, também, membro do 

Clube de Fotógrafos do Barreiro. Nesta atividade estive-

ram presentes turmas de várias áreas de estudo, com 

predominância para as de ciências e tecnologia, tendo-se 

contado, ainda, com a presença dos alunos do clube de 

fotografia da nossa escola. A iniciativa resultou de uma 

parceria entre o Clube de Fotógrafos do Barreiro, a Câma-

ra Municipal do Barreiro e o AESA Olhares. O feedback de 

alunos e professores foi bastante positivo. 

Concluímos com uma frase proferida pelo nosso convida-

do no final da conferência : "deu‑me imenso gozo fazer 

esta apresentação e por inúmeras razões, não só porque 

pude falar de fotografia, como também de conservação da 

natureza, mas principalmente por ter visto as expressões 

de quem esteve presente. Simplesmente adorei, obriga-

do". 

 
Ana Pires, Francisca Pataco e Fortunata Beatriz 

III Jornadas Nacionais 
Contra a violência doméstica 

 

O agrupamento foi convidado 
para organizar as jornadas, que 
terão lugar no dia 2 de dezem-
bro, pelas 10 horas, no auditó-
rio da ESSA e que contarão 
com a presença do subdiretor 
geral da Educação e dos secre-
tários de estado do Ensino 
Básico e Secundário e dos As-
suntos Parlamentares e  Igual-
dade.  
Programa do evento: 
10:30—sessão de boas-vindas; 
10:40—apresentação do pro-
jeto concelhio para a saúde 
“Escola de afetos, escola de 
sucesso”; 
10:50—projeto Smile Dance; 
11:00—apresentação de pro-
jeto da EB da Lourinhã; 
11:30– 2 exemplos de boas 
práticas da ESSA; 
12:20—sessão de encerramen-
to. 

Projeto E 
No dia 4 de dezembro, pelas 
14h30, numa iniciativa da Asso-
ciação de Estudantes da ESSA, 
haverá uma conferência dedi-
cada ao tema da empregabili-
dade e do empreendedorismo, 
para alunos do ensino profis-
sional. Os convidados: Frederi-
co Rosa (gestor e empreende-
dor) e um representante do 
MEC. 
 

Almoço de Natal 
Cumprindo a tradição, vai ter 
lugar o almoço de Natal, no dia 
19 de dezembro, pelas 13h, na 
escola sede; momento de pau-
sa e  de convívio entre pessoas 
que trabalham lado a lado. 
 

Torneio de xadrez 
O mestre Vyktor Ulianovsky 
estará na BE da ESSA, no dia 10 
de dezembro,  para orientar os 
alunos participantes no Torneio 
de xadrez. 

 

Realizou-se no dia 19 de 

novembro, pelas 19.15h, 

no Auditório da ESSA, uma 

Sessão Participada subordi-

nada ao tema 

“Perturbações do Espectro 

do Autismo” aberta à co-

munidade educativa do Agrupamento de Escolas de 

Santo André. 

A sessão teve como oradora convidada a professora 

Carmo Correia, credenciada especialista nesta área de 

intervenção e foi dinamizada pelos professores António 

José Ferreira e Ana Carrasquinho (docentes da disciplina 

de psicologia).  

Apesar das adversas condições climáticas ocorridas nesse 

dia, a sessão decorreu com elevada participação dos 

alunos, formandos, 

docentes e demais 

elementos da co-

munidade educati-

va, constituindo-se 

o debate, pleno de 

vivacidade, como 

um importante 

momento de troca de experiências e aquisição de conhe-

cimentos acerca de tão complexa e relevante matéria. 

 

António José Ferreira e Ana Carrasquinho 

(professores do departamento de Ciências sociais e humanas) 

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!!! 

Clube de Fotografia Colóquio “Perturbações do Espectro do Autismo” Vai acontecer 

Clube do Património Cultural Europeu 

“À volta do mundo em 10 obras de arte” 

                                                              Projeto do Agrupamento “Os 5 sentidos” – VER 

Integrado no Plano Anual de Atividades do PPCE, realizar-se-á no dia 9 de 

dezembro uma visita guiada ao Museu Gulbenkian, com a participação de 

alunos das turmas 11ºK, 12ºG, 12ºH, 11º H, 9º C. 

 

 

Vamos dar a volta ao mundo, no Museu, em dez obras de arte, atravessando cidades, países e continentes. As dife-

rentes culturas representadas na Coleção Gulbenkian conduzem-nos a uma viagem no tempo e no espaço que revela 

artistas, estilos e movimentos artísticos.  

  - O PPCE recebe, com satisfação, a aprovação do CANTE ALENTEJANO  a Património Cultural Imaterial da Humanida-

de.  O dia 27 de novembro fica nos registos da UNESCO, com o pulsar das gentes dessa região tão fustigada e marca-

da pela dureza do trabalho no campo. 

                                                                                                                            Idalina Le Forestier- Coordenadora do PPCE 

Sandra Raminhos a fazer-se ao mar… ou ao rio??? 


