
I Jornadas da Cidadania—AESA XXI 

 

 

Tendo como primeiro objetivo a apresentação dos vários projetos desenvolvidos pelas diferentes turmas do 10º ano, o grupo de docentes que constitui a 

equipa de professores coadjuvantes de Cidadania e Desenvolvimento organizou as I Jornadas da Cidadania – AESA XXI.  

Uma vez que um dos domínios a desenvolver nesta componente diz respeito às Instituições e Participação Democrática e, na perspetiva de que algumas 

das aprendizagens esperadas no perfil dos alunos à saída da escolaridade obrigatória, são a conceção de uma cidadania ativa e a identificação de competências 

essenciais para uma Cultura da Democracia, integraram-se nestas jornadas uma conferência e um debate com oradores de diferentes ideologias e instituições 

democráticas, destinados aos alunos do 12º ano de escolaridade.   

As jornadas, que decorreram ao longo do dia 30 abril, contaram com a exposição dos trabalhos dos alunos, apresentação de alguns dos projetos desenvol-

vidos pelas turmas, dinamização de jogos, angariação de fundos para instituições de solidariedade e uma sessão prática sobre suporte básico de vida dada pelos 

Bombeiros Voluntários do Barreiro. 

Na parte da manhã realizou-se a Conferência e Debate subordinada ao tema “Instituições e Participação Democrática: o Parlamento Europeu”, com os 

seguintes convidados: João Albuquerque (candidato ao Parlamento Europeu pelo PS), Jorge Teixeira (vicepresidente da Juventude Popular), José Gusmão 

(deputado da Assembleia da República e candidato ao Parlamento Europeu pelo BE) e Vivina Nunes (candidata ao Parlamento Europeu pela CDU). Debateram-se 

questões relativas às eleições para o parlamento europeu, nomeadamente os elevados níveis de abstenção que se têm registado, sobretudo pelos jovens eleito-

res e as consequências desta falta de participação cívica e politica. Foram ainda abordadas outras questões, tais como os efeitos das decisões tomadas a nível 

europeu que afetam os portugueses. Houve ainda oportunidade para os alunos colocarem questões.  

O encerramento da conferência realizou-se pelo Presidente da Câmara Municipal do Barreiro, Frederico Rosa. 

 

Pela equipa de Cidadania e Desenvolvimento,  

Maria João Mendes  

Fotos: Ana Canas 
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Cartazes de Abril 

     Nos 45 anos da revolução de 25 de Abril de 1974, os alunos de História do 12º ano das turmas F, G e 
H assinalaram a data com uma exposição de cartazes, patente no espaço “Visualmente”, na escola sede 
do Agrupamento.  
       Com a conquista da liberdade que abriu caminho ao atual regime democrático, assistiu-se a uma 
“explosão” de criatividade artística, nomeadamente no campo das artes plásticas, proveniente de todos 
os setores político-ideológicos. Alguns dos mais importantes artistas e designers portugueses criaram 
cartazes, alguns de elevada qualidade gráfica, que forraram as paredes do país: Vieira da Silva, autora do 
cartaz sobre um poema de Sophia Mello Breyner que abre a nossa exposição, João Abel Manta, Augusto 
Cid. De outros cartazes não foi possível identificar os autores (muitos terão sido obras coletivas), mas 
ficaram na memória associados aos partidos que os colaram, como foi o caso do MRPP. 
     Ainda no campo das artes plásticas, merecem referência os murais e grafitis - hoje seriam considera-
dos Arte Urbana—como foi o caso do mural criado no Mercado do Povo, ao lado do Museu de Arte Popu-
lar, em Lisboa, no dia 10 de junho de 1974, obra coletiva de 48 artistas, entre os quais Júlio Pomar, João 
Abel Manta, Nikias Skapinakis, Menez, Vespeira, Palolo, Ângelo de Sousa, João Vieira, Querubim Lapa, 
Rogério Ribeiro ou José Escada. A maioria dos cartazes expostos foi gentilmente oferecida pela Associa-
ção 25 de Abril à nossa escola, que com eles comemora este aniversário da conquista da Liberdade. 
     No dia 24 de abril de 2019, alunos, professores e funcionários da ESSA juntaram-se na sala dos estu-
dantes e, juntos, cantaram a canção “Grândola, vila morena”, de Zeca Afonso, uma das senhas que deu 
início à Revolução. 

Maria da Piedade Taborda 
Professora de História A 

Concurso “Express’Arte Liberdade” 

       A turma do 4º B participou no concurso que desafiava os alunos a escreverem 
um poema sobre o 25 de abril e a musicá-lo. Partilhamos o texto, já que não pode-
mos ouvir os sons da canção criada pelos nossos meninos. 

Coro:  Sou criança                                                                                      

Cheia de esperança 

Juntos numa voz 

Vamos cantar/sonhar 

 

Com mil palavras 
Invento um sonho 
Com mil palavras 

Invento a vida 
 

Sinto o mundo inteiro 
a meus pés 

Com vontade de sorrir 
poder sonhar 

 
Ser feliz  

como um corvo 
nascido no mês 

de abril/abril 



“Viver o agrupamento” 

      A 5 de abril comemorou-se o dia do Agrupamento, que proporcionou aos alunos um fervilhar de atividades de cariz 

científico, cruzando diferentes áreas disciplinares e competências científicas. Desenvolveu-se um programa repleto de 

experiências que mobilizou dezenas de alunos do sétimo ano, assim como os professores das respetivas turmas. 

      O laboratório de Física e Química da EBQL abriu para que todas as experiências pudessem ser visualizadas e manipula-

das pelos alunos visitantes, mediante orientação dos seus pares, alunos do Clube das Ciências. Assim, experiências como 

detetar corrente elétrica através de um circuito eléctrico construído com limões, ou o desafio de fazer passar um ovo pelo 

estreito gargalo de um Erlenmeyer, ou a síntese de polímeros coloridos chamados de pega monstros e slime, ainda o vul-

cão a expelir continuamente “lava”. Estas foram algumas experiências entre tantas outras que alegraram a manhã deste 

dia. 

    A Atividade MuD'Art foi desenvolvida 
pelo departamento de Expressões envol-
veu as disciplinas de EV, ET, EM, EF e Edu-
cação Especial. 

     Pretendia-se que os alunos vivencias-
sem a diferença, pondo-se na pele de al-
guém com limitações físicas. 

      O dia do Agrupamento também foi assinalado no 1º ciclo com muitos jogos e brincadeiras. 



Da Europa à América 

Do Barreiro à Roménia 

     Entre 7 e 12 de abril, realizou-se a segunda mobilidade internacional no âmbito do projeto Erasmus+, 
“Citoyens européens—vivons autrement, vivons durablement”. O destino foi Baia Mare, uma cidade do 
norte da Roménia, na região montanhosa de Maramures, reconhecida pela beleza das suas paisagens e 
onde ainda sobrevive um rico património em construções de madeira, assim como um estilo de vida tradi-
cional. Mas para poderem conhecer e apreciar estes lugares, os onze “viajantes” tiveram de enfrentar, 
corajosamente, longas horas de voo, de solavancos por estradas sinuosas, de esperas e de cansaço. Mas a 
sensação de desconforto da viagem foi ultrapassada por calorosos abraços do  reencontro. 
      No dia seguinte, teve início um programa de atividades, no liceu Mihai Eminescu, já com a presença 
dos participantes dos cinco países parceiros. Os alunos portugueses revelaram grande facilidade de comu-
nicação em língua estrangeira e competência relacional, comprovadas pela espontaneidade e pela empa-
tia que criaram com os colegas de quase todas as nacionalidades.  Mostraram-se desinibidos quando 
tiveram de subir ao palco para  apresentar um pequeno sketch alusivo à temática do projeto e revelaram 
os seus dotes vocais ao interpretarem, em conjunto com as professoras, um fado de Ana Moura. Qualquer 
nota, menos afinada, passou certamente despercebida a um público entusiasta que ficou agradado com 
este género musical, representativo da nossa identidade. A Roménia e a Bulgária apresentaram as suas 
danças tradicionais, com os trajes típicos, bordados a cores vivas. Foi um momento de partilha e um espa-
ço de promoção da cultura de cada país. 
      Outro dos pontos altos do intercâmbio aconteceu no final da 
semana, com a participação do “grupo Erasmus” numa marcha 
organizada pelos alunos e coordenadores do projeto com o ob-
jectivo de alertar para a necessidade de preservar o planeta e 
proteger o meio ambiente. O cortejo  percorreu uma das artérias 
mais longas de Baia Mare e nem a chuva fez demover os mani-
festantes ou arredar a população que assistia à iniciativa. Esta 
terminou no auditório da Universidade local com uma conferên-
cia sobre questões ambientais, procurando, assim, dar a conhe-
cer a situação daquela região que já foi considerada a mais poluí-
da do país devido às indústrias de extração  de metais que causa-
ram um elevado grau de contaminação. Hoje em dia, o trabalho 
de descontaminação continua a ser uma prioridade. E a preocu-
pação com o meio ambiente está na ordem do dia. Por isso, o 
nosso projeto foi muito bem acolhido pela comunidade por pro-
mover iniciativas que, à sua escala, podem desencadear peque-
nas mudanças de comportamentos que, por sua vez podem signi-

ficar “… vivre autremente, vivre durablement”. E, assim, com a esperança  de estarmos a contribuir para um mundo 
melhor, juntámos à bagagem o nosso compromisso de ações futuras e despedimo-nos com prolongados abraços e 
com promessas de reencontros, para breve. 
 

                                                                                                 
Gracinda Dias 

                       
Coordenadora do projeto 

    New York…New York! Alguns alunos do AESA participaram na visita de estudo a esta dinâmica e 
cosmopolita cidade, de 29 de março a 3 de abril de 2019, sob a responsabilidade das professoras 
Francisca Pataco e Fortunata Beatriz. 
     Com os seus belíssimos arranha-céus, numa arquitetura mundialmente conhecida e retratada 
em inúmeros filmes, foi possível não só visitar várias dessas edificações, como observar a organiza-
ção das suas avenidas, com todos os elementos construtivos, orgânicos e não orgânicos, que com-
põem a sua estrutura de base. 
     Segundo os alunos, foi fascinante sair do hotel e experienciar a vida diurna na azáfama do seu 
dia-a-dia e a noturna mergulhada num mar de cores vibrantes. Queremos voltar diziam uns…
queremos regressar diziam outros e ainda, haviam os que cantavam 
       (…) I want to be a part of it 
             New York, New York 
             I want to wake up 
             In the city that never sleeps (…) 
                      New York, New York 
                      New York, New York                                                 by Frank Sinatra                                                         Profª Francisca  Pataco 



Do Barreiro a Amesterdão 

Dia do Francês 

     Cumprindo a tradição, celebrou-se no dia 29 de abril, no auditório da ESSA, o dia do Francês. Um evento pautado pela boa disposição em que foram 

apresentadas diversas atividades ilustrativas do trabalho desenvolvido pelos alunos no âmbito do Francês. 

     Jogos, tal como “Escape Game”, dança, música, poesia, gastronomia e tudo o que a criatividade e talento dos nossos alunos é capaz de proporcionar. 

Esta atividade contou com a participação dos alunos de Francês do secundário, acompanhados pelas docentes Cristina das Neves e Fortunata Beatriz, e 

dos alunos do 3º ciclo apoiados pelas docentes Clara Barbosa e Dina Sousa. Acresce referir a colaboração do Clube de Música da ESSA, da assistente de 

língua francesa do agrupamento, Lolita Diard e da professora estagiária Inês Miranda. O nosso agradecimento ao professor responsável pelo clube de 

música, Carlos Andrade que sempre nos tem apoiado nesta atividade e a todos os professores que 

coadjuvaram a iniciativa. 

     A língua francesa tem vindo a assumir um papel pre-

ponderante no futuro dos nossos alunos, há pois que 

continuar a investir na sua aprendizagem. 

 

 

A docente 
Cristina das Neves   

FRANCOFÊTE  2019 

     Entre os dias 25 e 30 de março de 2019, um grupo de alunos da Escola Secundária de Santo André, 
deslocaram-se em visita de estudo às fantásticas cidades de Amesterdão e Haia. 
     Durante estes dias ficámos a saber um pouco da cultura e hábitos dos holandeses. O primeiro im-
pacto com esta cultura, tão diferente da nossa, aconteceu quando nos apercebemos da enorme quan-
tidade de pessoas que se deslocam de bicicleta. O que revela sem dúvida uma grande preocupação 
com o ambiente, uma vez que a poluição dentro das cidades diminui drasticamente mas também uma 
enorme vontade de manter um estilo de vida saudável. 
      Visitámos lugares idílicos dos quais destacaríamos Volendam e Merkan, duas pequenas vilas pisca-
tórias e o célebre Keukenhof também conhecido como o Jardim da Europa, é o maior jardim de flores 
do mundo.  
      Aprendemos muito sobre a história da Holanda através dos museus e locais que visitámos. O guia 
holandês, o Sr. Richard von Bruin, que nos acompanhou na visita à cidade de Haia fez-nos vibrar com 
tudo o que nos contou sobre a “capital esquecida”, como é conhecida. Só para mencionar alguns, visi-
támos o Rijksmuseum ( Museu Nacional de Arte e História), o Koninklijk Paleis (Palácio Real de Ames-
terdão), Museu de Anne Frank , sem sombra de dúvida um dos pontos altos da visita, complementada 
com a visita ao Mural após uma agradável travessia de barco até à outra margem. 
      Houve ainda oportunidade para conhecer outros lugares emblemáticos, a inesquecível Praça Dam, 
a Biblioteca Pública de Amesterdão, o Bairro de Pijp – Bairro de emigrantes, a Praça Rembrant, o 
Bloemenmarkt – Mercado de Flores Flutuante, o Grachtengordel – Anel de Canais. Património Mundial 
da UNESCO, entre outros. 
       Fizemos também um passeio pela mundialmente conhecida Red Light Street e um cruzeiro pelos 
lindos canais da cidade. O que ficou por ver? Muita coisa e, por isso, temos todos uma enorme vontade 
de voltar.     

 
Profª Dinorete Abrantes 



Bibliotecas escolares: Semana da Leitura 

     Cumprindo a tradição, a Semana da Leitura do AESA apre-
sentou um cartaz recheado de atividades! 
     No 1º ciclo não poderia ter começado da melhor forma. Paulo 
Freixinho, cruciverbalista, esteve nos dias 1 e 2 a dinamizar ses-
sões de Palavras Cruzadas, com as turmas dos 3ºs e 4ºs anos que 
ficaram a conhecer algumas palavras escanifobéticas, como 
AMPLEXO E ÓSCULO, entre 
outras. 
      A festa continuou no dia 

3 com os "Assaltos de Leitu-

ra", ou seja os alunos dos 

3ºs e 4ºs anos entraram nas 

salas de aula, gritando: 

"ISTO É UM ASSALTO" para 

lerem poemas de vários 

autores. Foram inclusive até 

à cozinha. Nos outros dias, 

houve ainda uma feira “de 

perder a cabeça” em que se 

trocaram livros e outros 

objetos. 

     No 2º e 3º ciclos, os alunos divertiram-se aprendendo coisas novas: a falar e escrever em bom portu-
guês, através do «Concurso Falar Bem Português» (5º ano); matemática através do jogo «Matemática 
100 Problemas» (5º e 6º anos), com colaboração da Raiz Editora, e do Jogo de estratégia Hex.  

     No secundário, valorizou-se a “prata da casa”, convidando professores, ex-alunos para apresentarem os seus livros e partilharem ideias em debate.  A 
Semana da Leitura terminou com as histórias de Rodolfo Castro, que encantaram toda a comunidade educativa. 



Desporto Escolar: Dia da atividade física 

      Dia 3 abril, manhã, houve uma demonstração de atividades 
rítmicas expressivas (dança, ginástica acrobática, hip-pop), no 
claustro, pelas turmas 11ºD e 12ºH. Participaram também alu-
nos, de modo espontâneo, quer em grupo, quer individualmen-
te. 
Esteve disponível para a população escolar um circuito de ativi-

dade desportiva, em que todos podiam participar de modo infor-

mal em modalidades tão diferentes como, o voleibol, ténis de 

mesa, ténis de 

campo e tiro com arco. 

     À tarde, realizou-se um debate sobre o tema ‘’ Desporto de 

Alta Competição e Vida Escolar’’ com a participação das atletas 

do GDESSA, Ashunae Durant e Isabela Macedo e o treinador 

Miguel Minhava, ex aluno da ESSA. Durante o dia e até ao final da 

semana, esteve patente a exposição ‘’ A Mulher no Desporto em 

Portugal ‘’, exposição itinerante, pertencente ao Museu Nacional 

do Desporto.  

     Dia 4 abril, o torneio iniciou-se às 9h e terminou às 18h prati-

camente sem interrupções. Participaram 250 alunos no total de 

41 equipas e 25 alunos no ajuizamento e arbitragem dos jogos. 

Vencedores: 

Escalão A Feminino (10ºano) – Mamassitas 10ºG 

Escalão B Masculino (10ºano) -Karasumo -10ºH 

Escalão C Feminino (11º e 12º) – Lindo Serviço 12ºB 

Escalão D Masculino (11º e 12º) - Palmadinhas Só Lá – 12ºH 

Torneio de voleibol PES em ação 

      A exposição sobre o corpo humano, da responsabilidade da fundação 
Champalimaud, foi visitada pelos alunos do 6º ano, no dia 14 de março, e 
foi realizada num simulador, o  Champimóvel, que esteve no Parque da 
Cidade. Este formato de exposição itinerante permite levar a ciência até 
junto dos jovens. 

     Neste simulador, as crianças participam numa emocionante e interativa 
viagem tridimensional pelo corpo humano. O conceito inovador do Cham-
pimóvel alia a parte lúdica do simulador, do vídeo 3D e do jogo à aprendi-
zagem de conceitos complexos transmitidos de forma simplificada.  

      O Champimóvel está a deixar a sua marca nas crianças, a dar-lhes um 
novo olhar sobre a ciência médica, a despertá-las para novas áreas de 
atuação como as células estaminais, a nanotecnologia, o DNA e a terapia 
genética, e a inspirar as futuras gerações de cientistas e médicos.  

 

A coordenadora do PES,  

Sara Santos 

    No dia 4 de abril a EBQL realizou 
um Torneio de voleibol para as 
turmas de 2º e 3º ciclos. 

     Aqui ficam fotos dos vencedores 
de 5º, 7º e 9º anos, tanto masculi-

nos 



Concurso de Spelling 

Ficha Técnica 

Propriedade: Agrupamento de Escolas de Santo André 

Redação e edição: Arlete Cruz, Gracinda Dias, , Fátima Correia, 

Dulce Ferreira e Carlos Franco. 

NetSegura AESA  

CONVITE 

 
     Venha participar, com alegria e boa disposição, na aula de Zumba 
Solidária, que terá lugar a 4 de maio, no pavilhão desportivo da ESSA, às 
15h. 

O seu contributo é muito importante para a aquisição de materiais 
pedagógicos que irão enriquecer as salas de ensino estruturado do nosso 
Agrupamento.  

Todos juntos fazemos a diferença. 

     Nos EUA acontece anualmente o National Spelling Bee, uma 
competição que incentiva os alunos a aprender não apenas o 
significado das palavras e os seus usos, mas também a soletrar de 
forma correta.  
     No nosso concurso participaram 24 turmas do 2º e 3º ciclos da 
EBQL, cada uma com o seu representante. Todos deram o seu 
máximo, apoiados pelos seus colegas, na plateia. Aqui deixamos  
o registo fotográfico dos vencedores. 

 
 

Professores organizadores 
Vitor Godinho e Ivone Silvestre 

Campanha solidária 

    As fotografias retratam  o 
momento em que o 10ºF 
entregou, na Corporação 
dos Bombeiros Voluntários 
do Barreiro,  os donativos 
angariados para Moçambi-
que, no âmbito da campa-
nha nacional de solidarieda-
de após o ciclone Idai. 

Profª Manuela Rocha 

Vai acontecer 

     A equipa "Líderes Digitais", da Escola 
Básica 2, 3 da Quinta da Lomba, realizaram 
um excelente trabalho ao longo do segun-
do período, tendo participado em várias  
reuniões, conferências online, ensaios, 
apresentações temáticas sobre Cyber-
bullying, Sexting, Fake News e Proteção de 
dados, destinados à nossa comunidade 
educativa. 

     Nos dias 3 e 24 de abril, no auditório da 
nossa escola, foram dinamizadas palestras pelo Sr. António Correia, responsá-
vel pela segurança informática de um dos maiores bancos a operar em Portu-
gal, destinadas a alunos e pais/encarregados de educação sobre Segurança 
Online, temática essencial nos dias de hoje. A iniciativa contou com a partici-
pação e o entusiasmo dos os presentes. 

Os professores 
Jani Miguel e Vítor de Oliveira 

Páscoa aconteceu 


