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     O AESA está de parabéns! Um grupo de 7 alunos—Carolina Ga-
nhão, Diogo Vitorino, Inês Tomás, Matilde Cardoso , Miguel Corrula, 
Mihai Covaci, Rafael Bastos - de várias turmas da ESSA, juntamente 
com as professoras Gracinda Dias, Fátima Correia e Rosário San-
tos, venceram o concurso nacional "Floresta e Sustentabilidade" pro-
movido pela CELPA e pelo jornal Correio da Manhã com o filme de 
animação "Era uma vez... a Floresta". 
      Este foi realizado no âmbito do projeto Erasmus+ "Citoyens euro-
péens: vivons autrement vivons durablement", que visa desenvolver 
atividades em parceria com mais quatro países europeus no sentido 
de sensibilizar a comunidade educativa para as questões da sustenta-
bilidade do planeta. 
      Neste primeiro ano, o trabalho culminou com a candidatura ao 
Prémio “Floresta e Sustentabilidade”,  cujo objetivo é reconhecer e 
distinguir projetos sustentáveis e inovadores na área dos recursos 
florestais. 
      A cerimónia de entrega dos prémios decorreu no dia 8 de maio, na 
Estufa Real, em Lisboa, com a presença de diversas personalidades, de 
empresas e do Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento 
Rural. O júri destacou a qualidade do trabalho entre os 55 filmes con-
correntes, tendo afirmado que "ficou rendido". 
      Um dos prémios, no valor de 5000 euros, reverterá para iniciativas 
ambientais na ESSA, escola com um património natural diversificado e 
que merece ser preservado.  
      O filme está disponível no YouTube, no canal do agrupamento e no 
sítio da DGE. 

     A Universidade Nova de Lisboa voltou a homenagear os estudantes 
que se destacaram no 1º ano das Licenciaturas e Mestrados Integra-
dos , através da atribuição de um prémio de valor igual ao montante 
da propina. 

     Entre os 17 os alunos da Faculdade de Ciências e Tecnologia, ho-
menageados na cerimónia do dia 8 de maio, esteve o ex-aluno da 
ESSA , André Miguel Barroso Nunes.  

     Por este motivo, foi atribuído um diploma à escola que contribuiu 
para a formação deste jovem.  



Oferta formativa 

Feira das Profissões “Inspiring FUTURE” 

      Tendo em vista o esclarecimento dos alunos que irão, em breve, finalizar o 9º ano, a equipa da Oferta Formativa do AESA levou a cabo várias atividades 
de divulgação relativamente aos cursos a ministrar no Ensino Secundário, no ano letivo de 2019/20. 
      Nesse sentido, vários elementos da equipa dinamizaram o stand do Agrupamento nos dias 9 e 10 de maio, na Feira da Oferta Formativa Passaporte para 
o Futuro Barreiro & Moita, por onde passaram alunos de todas as escolas dos concelhos do Barreiro e da Moita, onde se leciona o 9º Ano. Foram ainda 
efetuadas sessões de esclarecimento junto de todas as turmas do 9º ano da EB 2/3 de Quinta da Lomba e uma outra sessão dirigida a pais e Encarregados 
de Educação que se realizou no dia 16 de maio no Auditório da ESSA, dinamizada pela Diretora do Agrupamento, Dr.ª Arlete Cruz, pela Psicóloga do Serviço 
de Psicologia e Orientação do AESA, Dr.ª Vera Rato e pela Coordenadora da Oferta Formativa, Professora Maria da Graça Bernardino. 
      De referir ainda que os Cursos Científico-Humanísticos que serão ministrados no próximo ano letivo serão: Ciências e Tecnologias, Ciências Socioeconó-
micas, Línguas e Humanidades e Artes Visuais e nos Cursos Profissionais, o Curso de Gestão e Programação de Sistemas Informáticos e o Curso de Informa-
ção e Animação Turística. 

Maria da Graça Bernardino 
Equipa da Oferta Formativa 

    A "Feira das Profissões" Inspiring FUTURE  visa transmitir informação e dar apoio no melhor encaminhamento quanto ao acesso ao ensino superior. 
O Programa começou às 8:15h com uma sessão de esclarecimento no Auditório da ESSA sobre "Acesso ao Ensino Superior, para todas as turmas do 12º ano. 
Contámos com a presença de 41 estabelecimentos de ensino superior (público e privado). 
     Ao longo da manhã sucederam-se as sessões de apresentação dinamizadas por instituições de ensino superior e os workshops de desenvolvimento pes-
soal, social e profissional. Nesta 12ª edição do evento, recebemos um grupo de alunos da escola secundária da Baixa da Banheira, acompanhados por uma 
professora especializada, que participaram nas atividades. 
     Este certame integrou um espaço de Exposição de 41 stands de instituições parceiras que quiseram estar presentes, partilhar experiências, ajudar os 
nossos alunos a fazerem uma escolha mais consciente e informada, na altura de tomar as decisões sobre o próximo passo! Enquanto Projeto, 
o Observatório do Estudo do Meio e Empregabilidade (OEME) tem trabalhado e estabelecido parcerias nomeadamente com: Inspiring FUTURE; Rede para a 
Empregabilidade Barreiro Moita, Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) do ASEA e inúmeros estabelecimentos de ensino superior, auxiliando os jovens a 
construir um futuro de sucesso! 

                                                                                                                                                                                                                                                                 
Profª  Manuela Rocha 

                                                                                                                                                                                                                                                                     Coordenadora do OEME 



BDWalls: 4º encontro internacional 

Projeto XPTO: à descoberta da Europa 

     Realizou-se, no AESA, entre 29 de abril e 3 de maio, o 4º e último encontro internacional de alunos do 
projeto Erasmus+ “Breaking Down Walls”.   Ao longo dessa semana foram apresentados todos os produtos 
criados por alunos e professores dos seis países parceiros no âmbito do projeto.  
     A nossa mascote Brally voltou a Portugal depois de ter passado uma temporada em Itália, tendo sido apre-
sentado o filme The Flight of the Mascot. Em equipas multiculturais, os alunos tiveram oportunidade de jogar 
o Multicultural Cardboard Game, assim como a sua versão digital em Kahoot e também completaram os Mul-
tilingual Digital Dictionaries. Realizaram-se sessões de leitura do livro de histórias Legends of the World, que 
contam lendas tradicionais dos seis países, traduzidas nas várias línguas. Para culminar este encontro, o Clube 
de Teatro da ESSA apresentou uma dramatização da lenda portuguesa Amendoeiras em Flor, inserida em 

Legends of the World. Tanto os jogos, como o dicionário e o livro de histórias foram criados pelos alunos dos seis países, no ano transato. O recurso à plata-
forma eTwinning, onde tudo foi publicado e partilhado possibilitou um trabalho cooperativo em tempo real. 
     Ao longo do presente ano letivo desenvolveu-se o trabalho preparatório para as APPs Digital Cities. Os alunos dos seis países parceiros elaboraram relató-
rios escritos sobre cada uma das suas cidades, assim como fizeram uma recolha de fotos das mesmas, tendo todo o material sido publicado no Twinspace do 
projeto. O trabalho conjunto de organização da informação realizou-se durante o 3º encontro internacional de alunos em Caserta, Itália. As APPs Digital 
Cities foram desenvolvidas na ESSA, pelos alunos do Curso Profissional de Design Gráfico (1ºJ) no âmbito da disciplina 
de TIC. Durante este encontro foi feita a apresentação destas aplicações interativas para telemóvel, que permitirão 
aceder a informação e fotos de diversos pontos de interesse das seis cidades parceiras. Os alunos deram ainda continui-
dade ao trabalho conjunto, na revista digital Madmagz, iniciada em Hildburghausen, Alemanha, durante o 2º encontro 
internacional de alunos. 
     Salientamos mais uma vez a importância destes encontros para a abertura de mentalidades e aceitação de diferen-
ças. O trabalho cooperativo entre alunos de diferentes culturas, assim como a sua integração em famílias, desenvolve o 
espírito de inclusão e de tolerância e a capacidade de gestão de conflitos. Destes encontros resultam relações de amiza-
de duradouras, que promovem a dimensão europeia a longo prazo, dentro e fora do AESA. 

O projeto BDW poderá ser seguido através deste link: https://twinspace.etwinning.net/43861/home 

                                                                                                                                                                                                                          Pela equipa do projeto  BDW 
                                                                                                                                                                                                                                                                    Laura Silva Maria 

     O AESA é um dos parceiros do projeto XPTO – Excellence in Professional Training Opportunities - uma iniciativa 
que tem proporcionado experiências de mobilidade a alunos do ensino profissional em vários países da Europa. O 
primeiro  grupo de 5 estudantes da ESSA, das turmas 3ºJ e 3ºL, partiram a 3 de abril, com destino à Irlanda e a 
Itália. 

      A todos desejamos uma boa mobilidade e que tragam muitas aprendizagens e aventuras! 

Elson e Amidu Coroma em Reggio Emilia—Itália Paulo Costa e David Silva em Dublin—Irlanda 

https://twinspace.etwinning.net/43861/home


Volta pela Nazaré 

DOPA 12 … nos Açores 

     No dia 25 de maio realizou-se o já habitual passeio de final de ano letivo, com os assistentes operacionais e 

técnicos do AESA. Este ano, um grupo de 50 mulheres (re)visitou a Nazaré, o que deu para apreciar a vila e a 

praia do alto do penedo rochoso suspenso sobre o vazio. Após esta primeira impressão, vertiginosa,  deixá-

mos as arribas, sempre com o mar por perto, e já com o apetite aguçado pelos cheiros característicos desta 

vila piscatória. Confortámos o estômago com uma deliciosa cataplana de peixes variados e, indiscutivelmen-

te, frescos. O roteiro gastronómico conduziu-nos até Alcobaça, onde os irresistíveis doces conventuais parti-

lham a fama, na praça central, com a silhueta majestosa do Mosteiro. 

      O passeio terminou com muita animação  e a promessa de  novos roteiros turísticos para o próximo ano. 

 

           No âmbito do projeto europeu PIA2 – Gestão de Projetos aplicada à Formação Profissional, inicia-
do no ano letivo 2013/14, com os alunos do ensino profissional da nossa escola, ocorreu a visita à Escola 
Profissional de Aveiro, com o grupo denominado DOPA 12, constituído inicialmente por 4 professores e 
12 alunos, maioritariamente do ensino profissional. 
Assim surgiu a motivação para no ano seguinte, ser levada adiante a iniciativa de se realizar intercâmbios 
com outras escolas para a partilha de experiências educativas e culturais.  
          Desde que surgiu, este projeto levou alunos à Covilhã, Vila Nova de Gaia/Porto e  Ponte de Lima . 
Este ano, o destino foi os Açores - Ilha de São Miguel . Para a realização desta visita, os alunos trabalha-
ram 2 anos letivos, angariando fundos através da venda de bolos e salgados, rifas e patrocínios para 
fazerem face aos custos da deslocação e alojamento. O objetivo foi cumprido!   
         Dia 7 de maio, às 10 horas, lá estava o grupo de alunos e professores prontos e entusiasmados para 
apanhar o avião rumo aos Açores - Ponta Delgada. Embora em território nacional, sobrevoámos durante 
aproximadamente 2 horas, o vasto Oceano Atlântico até àquela Ilha que muitos desejavam conhecer. 
         Acabados de aterrar, todos rumaram aos apartamentos. Depois de deixarem as bagagens e se ins-
talarem, ficaram a postos para partirem à descoberta de Ponta Delgada, uma bonita e pacata cidade, 
cujo símbolo são as Portas da Cidade, viradas para o mar.  
         No dia seguinte, aconteceu a visita à Escola Secundária da Lagoa e ao Centro Tecnológico NANA-
GON – Parque de Ciência e Tecnologia de São Miguel, onde os alunos e professores da ESSA foram muito 
bem recebidos. Aí assistiu-se a uma aula dos alunos do Curso de informática – Gestão e Programação de 
Sistemas Informáticos. Uma experiência muito interessante e enriquecedora, que permitiu tomar conhe-
cimento dos projetos que estão a desenvolver e com os quais a ESSA pode vir a colaborar. 
         Neste dia, fez-se também o itinerário pela Lagoa das Sete Cidades e pela zona costeira da ilha até 
Ponta Delgada. As condições atmosféricas não estiveram a favor para usufruir das belas vistas  das paisa-
gens da Ilha. No entanto… lá estavam elas! As vaquinhas felizes, nos campos verdejantes, a pastarem. 
         No dia 9, o último dia, visitou-se a Lagoa das Furnas, o Parque Terra Nostra, que tem uma vegeta-
ção abundante, com vários tipos de florestas e com águas termais que nascem da terra a 38 graus centí-
grados. Aqui foi possível tomar um relaxante e reconfortante banho. A fábrica do Chá da Gorreana foi 
outro ponto atrativo, que permitiu uma visita ao complexo em funcionamento, onde se pôde degustar 
os chás típicos lá produzidos e comprar umas recordações.  
        Já em modo de despedida, ainda se fez a visita à Ribeira Grande, passando pela Praia de Santa Bár-
bara. Por fim, rumo ao aeroporto de regresso a casa! 
        
                                                                                                                                                                              Equipa DOPA 12 



Clube de Teatro da EBQL 

          No dia 3 de abril, o grupo de teatro da EBQL fez a sua primeira apresentação! Num anfiteatro superlotado, estiveram presentes a diretora do Agrupa-
mento, a coordenadora da Escola Básica, professores, encarregados de educação e alunos. 
          O Clube de Teatro da Escola Básica nasceu da ideia de uma sonhadora, de um contador de histórias e de uma empreendedora. As professoras Ana 
Ferreira e Ana Dias orientaram os alunos Afonso, Maria, Sofia, Mariana, Daniel, Francisco, Carolina, Raquel, Rita, Pedro, Tomás, Matilde, Anacleto, Rafaela, 
Inês, Matilde, Laura, Madalena, Beatriz, Eva, Ângela, Rita, Telma e Ropio na brilhante dramatização de duas peças, estas da autoria do professor de Histó-
ria, Orlando Lourenço.  
         A primeira peça, “Contrato de Casamento”, insere-se no Antigo Regime, um tempo em que as famílias nobres empobrecidas ganharam o hábito de 

casar os seus filhos com meninas de famílias burguesas endinheiradas. A segunda peça, “Catarina  de Portugal”, retrata a sociedade estudantil e as suas 

lutas pela liberdade em Portugal, antes do 25 de abril. 

Até à próxima peça!  

150 anos da Tabela Periódica  

      No âmbito do Ano Internacional da Comemoração dos 150 anos da Tabela 

Periódica dos Elementos Químicos, a Sociedade Portuguesa de Química e Ciência 

Viva lançaram um desafio às escolas de todo o país, propondo a plantação de 118 

árvores, tantas quantos os elementos químicos da Tabela Periódica, 118!  

     A Escola Básica de Quinta da Lomba aceitou o desafio e foi com muito entusi-

asmo que os alunos do Clube de Teatro plantaram 6 árvores! A Secil, fábrica de 

cimentos em Setúbal, solidarizou-se com o nosso projeto e ofereceu um medro-

nheiro, uma murta, uma aroeira, um alecrim uma alfarrobeira e um zambujeiro, 

contribuindo, assim, para a diminuição da quantidade de dióxido de carbono da 

atmosfera 

      Assim, para comemorar o Dia do Carbono, 21 de Março (Dia Internacional das 

Florestas), plantamos seis árvores na Escola! Apesar do evento não ter ocorrido 

no referido dia, quisemos contribuir para a conservação da biodiversidade do 

planeta. 

Celebrámos,  simultaneamente, a Química e a importância da Sustentabilidade no 

equilíbrio do nosso planeta!  



1º ciclo 

     O Projeto “LEI”, promovido pela CMB, tem como principais áreas de 

atuação: a Literatura, a Educação e a Ilustração. O “LEI” responde também 

à necessidade de valorizar e sensibilizar a sua população para a preservação 

da sua história e cultura, nomeadamente a representada pelo património 

oral.   

      A turma 3ºA, da profª Emília Marcelino e o 3ºC, da profª Vera Gomes, 

fizeram parte deste projeto, tendo pesquisado a fauna e a flora da Mata da 

Machada e, assim, nasceu um livro - jogo - cartas, intitulado "Matias Natu-

reza". A história está em forma de poema e as cartas são 20 animais e 20 plantas da nossa Mata. O culminar deste projeto aconteceu no dia 17 de maio na 

B.M. do Barreiro e os nossos alunos lá estiveram a ler a nossa história muito entusiasmados. 

 

 

     O workshop "Leite é Boooom", realizou-se no dia 21 de maio, com a turma do 

2ºD, da profª Célia Andrade, envolvendo também os pais/EE.   

      Esta sessão foi dinamizada por uma nutricionista e foi dirigida aos encarrega-

dos de educação e aos alunos. Foram transmitidos conhecimentos  muito úteis 

acerca da alimentação saudável e sugestões sobre como se podem preparar os 

lanches diários das crianças, de forma simples e saudável, além de outros temas 

como a obesidade infantil, a Roda dos Alimentos Mediterrânica, as porções a 

consumir, intolerâncias a certos alimentos, entre outros.  Foram esclarecidos 

certos mitos e sublinhadas verdades acerca deste alimento tão completo que a 

natureza nos oferece. 

      Para os mais pequenos houve ainda algumas atividades, que decorreram em 

paralelo com a sessão para os pais/EE, garantindo muita diversão e aprendizagem.  

      Há sempre um copo de leite à nossa espera para sermos fortes! 

     O Campeonato de ortografia realizou-se durante todo o ano letivo nas turmas de 3º e 4ºs anos, incidindo na exploração de obras literárias trabalhadas 

nas aulas. A final realizou-se na biblioteca escolar, com os alunos que obtiveram os melhores resultados. Parabéns a todos. 

     Aqui ficam as fotos para mais tarde recordar. Como não poderia deixar de ser os premiados receberam livros. 

E o lema foi: “Ler Mais para Escrever Melhor”.  

Anabela Duarte 
PB do 1º ciclo 



Projeto “Aprender a Ser Feliz “ 

      O projeto de meditação na nossa turma tem sido uma mais-valia para as crianças. Todas 
adoram e esperam com ansiedade e entusiasmo o dia da meditação.      
      Nas últimas sessões, fizemos duas saídas ao exterior que foram extraordinárias para os 
alunos. O contacto com a natureza e o poder estar neste ambiente exterior com uma atitu-
de diferente foi surpreendente. A maioria das crianças faz uma avaliação bastante positiva 
destas experiências, dizendo: 
     “Eu adorei a meditação no Parque da Cidade e na Mata da Machada. Porque estávamos 
em contacto com a natureza.” 

       “Quando fomos ao parque da cidade ouvi pássaros e quando fomos à Mata da Machada vimos uma águia calçada.” 
“Eu adorei a meditação, porque eu adoro a natureza.” 
“Eu gostei muito da meditação, porque gosto muito de meditar e adorei os dias que fiz meditação.” 
“Senti-me muito relaxada na meditação.”                                                                                                                                                              Célia Andrade, profª do 2ºD 

     Cada vez mais as crianças passam os seus dias no meio de quatro paredes. Para 
além da sala de aula, há muitas que continuam em salas de estudo e, durante os fins-
de-semana, voltam para o meio do betão, para centros comerciais ou ficam defronte 
dos ecrãs nos jogos de computador ou televisão. 
     O contacto com a natureza é um enorme desafio para muitas destas crianças… as 
formigas tornam-se elementos incómodos assim como a caruma, folhas e plantas 
secas. Apreciar a beleza e receber a energia que é oferecida pelas árvores, num par-
que ou numa floresta deve ser para todos pois está provado o benefício de passear 
em espaços verdes, havendo uma diminuição na vibração da frequência mental que 
leva ao relaxamento e bem-estar.  
    Cultivar o hábito de sair com os filhos ou netos para estes locais é também um desafio para os cuidadores.  
 
                                                                        Mata da Machada 
    Os alunos do 2º A, C, D estiveram na Mata da Machada, nos dias 13, 14 e 16 de maio, integrados na atividade da Biodi-

versidade, do Centro Ambiental da CMB com um biólogo. Foram sensibilizados para a importância de cuidar e preservar 

a Natureza, ação para a qual a escuta e pausas são fundamentais. Como complemento dessa escuta tiveram um momen-

to formal meditativo, focando-se nos sons, no vento, no corpo. Encontrar o lugar “ideal” para colocar a toalha e para se 

sentar representou um desafio para alguns. 

                                                                                                              Parque da Cidade  e Horta Pedagógica  
     Nos dias 22, 23 e 24 de maio, as três turmas do 2º ano iniciaram um percurso no Parque da cida-

de, em marcha meditativa. Foram convidados para uma observação atenta dos elementos naturais 

e dos sons das aves que iam surgindo no caminho até ao espaço circundado por pinheiros mansos e 

outras espécies, numa cortina verde tranquilizadora, onde fizeram a meditação sentados. Numa 

segunda fase, observaram as árvores da Horta Pedagógica  que haviam plantado 15 meses antes, 

para identificarem as alterações… A terceira fase deste exercício meditativo no Parque da Cidade, 

consistiu na reprodução de um desenho da arvóre observada, à sombra de uma frondosa espécie. 

              Recebemos um desafio e aceitámos... 
    A União de Juntas de Freguesia do Alto do Seixalinho, Santo André e Verderena, com o projeto Estrela Polar celebrou o Dia da Família numa parceria 
com o projeto Escola Para Pais do AESA. O evento teve lugar no Convento da Verderena a 18 de maio. O nosso contributo foi dinamizar o workshop 
“Desafios da parentalidade”, pela psicóloga Andreia Santos *do projeto Escola Para Pais. 
    O projeto Estrela Polar assenta numa uma Sala de Estudo para crianças de famílias com carências diversas. O workshop facilitou a partilha de vivências 
das famílias presentes, em que houve lugar para a escuta, reflexão e para a alegria, terminando com um piquenique no exterior do Convento. Quando nos 
juntamos e partilhamos, o caminho torna-se mais claro e fácil. 
    Valeu a pena ver a transformação, de um certo desconforto inicial para uma abertura e participação descontraída no final. 

 * Psicóloga da Psi Brr – Associação de Psicologia e Desenvolvimento Comunitário do Barreiro (prémio Fidelidade Comunidade em 2019) 

__________________________________________________________________________________________ 

     No dia 20 de maio, realizou-se, no auditório da ESSA, a terceira sessão aberta à comunidade educativa, centrada no tema “Nós e os abusos das Tecnolo-
gias”, tema atual e que representa alguma provocação para “malta” mais nova, tendo havido uma boa parti-
cipação dos alunos do ensino noturno. 
     De realçar a proposta sobre o uso das novas tecnologias**: 
Até 1 ano – não deve estar exposto a ecrã (televisão e telemóvel); 
Dos 2 aos 4 anos – podem começar a ver televisão, mas a exposição não dever superior a 1 hora; 
Aos 6 anos – podem começar a usar jogos offline; 
Aos 9 anos – podem ligar-se à internet, com supervisão parental; 
Aos 12 anos – podem entra nas redes sociais.                                                                                                                   

                                                                                                                                                                            Idalina Le Forestier 

                                                                                                                                                       Coordenadora Escola Para Pais 

 

** (Serge Tisseron, Computadores, telemóveis e tablets, 2013, OMS, 2019)                                                                                        APOIO 



Ficha Técnica 

Propriedade: Agrupamento de Escolas de Santo André 

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

Carlos Franco. 

Vai acontecer ... 

Há festa para todos os gostos! É só escolher… Há festa para todos os gostos! É só escolher… 

Ida ao teatro 

     No teatro não há ontem nem amanhã, o tea-
tro acontece naquele dia e não podemos deixar 
passar a oportunidade de darmos a conhecer 
esta arte tão nobre aos nossos alunos. 
     E foi isso que fizemos na passada sexta-feira, 
17 de maio, logo pela manhã, na Escola Secundá-
ria de Santo André. O nome da peça por si só já 
despertava curiosidade “A poesia não é tão rara 
como parece” pela companhia de teatro Educa.  
     Esta ida ao teatro foi promovida pelo grupo 
disciplinar de Português para os alunos de 7.º e 
8.º anos, com a finalidade clara de mostrar aos 
nossos alunos que a poesia pode ser encontrada 
em qualquer situação do nosso quotidiano.  
     Os nossos alunos, tal como os professores 

acompanhantes, adoraram a peça, pois a temáti-

ca “poesia” foi abordada de uma forma leve e 

divertida, captando a atenção de todos e levando 

a uma permanente interação entre os próprios 

atores com o público. Assim, estes não se senti-

ram meros espectadores mas participantes ativos 

e dinâmicos.  

 Armanda Quintela 

Profª organizadora 

Desporto escolar 

   No dia 25 de maio, decorreu no pavilhão desportivo da ESSA, a 
fase final de Basquetebol do Desporto Escolar da Península de 
Setúbal, no Escalão de Infantis B Masculinos. A equipa da nossa 
escola básica alcançou o 1º Llgar, vencendo os dois jogos. 

     No dia 30 de maio, a EBQL participou na Fase Nacional do Pro-
jeto Basquetebol 3x3 que se realizou na escola D. Sancho II, em 
Elvas, com uma equipa de Iniciados Femininos, tendo alcançado 
um brilhante 2º lugar. 
     Partilhamos as fotos desta equipa do Desporto Escolar, assim 
como a foto da equipa da EBQL que esteve presente no nacional 
de 3x3. 

 
Luís Junho 

Prof coordenador  


