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Editorial 

Sendo a primeira Newsletter do pre-
sente ano letivo, não poderia deixar de 
desejar um bom ano letivo à nossa 
comunidade escolar, malgrado os 
momentos difíceis que já atravessá-
mos, com as perdas irreparáveis das 
docentes Ana Carrasquinho e Carla 
Cunha, que ficarão para sempre na 
nossa memória pelo seu profissionalis-
mo e dedicação à escola pública.  
2018-2019 impõe-se como um ano 
escolar repleto de desafios face às 
novas medidas promulgadas pelo 
Ministério da Educação, pois é hora de 
abraçarmos  o projeto da escola inclu-
siva, na incerteza de um futuro  com 
múltiplas oportunidades de desenvol-
vimento. Sabemos, apenas, que em 
2030 surgirão empregos que ainda não 
existem e novas tecnologias não inven-
tadas, para a solução de problemas 
que hão-se surgir. 
Assim, o AESA está a delinear a sua 
estratégia de educação para a cidada-
nia, tendo em conta o perfil de alunos 
à saída da escolaridade obrigatória, 
criado pela tutela, de modo a que os 
nossos alunos desenvolvam o exercício 
de uma cidadania ativa ao longo da 
vida. No âmbito da autonomia que nos 
é conferida, também investimos no 
desenvolvimento dos domínios de 
autonomia curricular, com vista à 
promoção de melhores aprendizagens 
conducentes ao aumento das nossas 
taxas de sucesso escolar. 
Não nos demitiremos do papel decisi-
vo que temos na formação dos alunos 
do AESA, tendo em conta a flexibilida-
de curricular, as aprendizagens essen-
ciais e o reconhecimento da mais-valia, 
que é a diversidade, mobilizando para 
tal todos os recursos e estratégias que 
estão ao nosso alcance para combater 
as barreiras da aprendizagem. 
A todos um bom ano escolar! 

Arlete Cruz 

Diretora do AESA 

      O ano letivo começou de forma marcante com uma sema-

na inteira de atividades para professores, alunos e pais/EE. 

Estes últimos  foram convidados a acompanhar os seus edu-

candos na receção, no auditório e na visita à escola. 

     Não fora a partida inesperada de uma docente do AESA, 

teríamos vivido a abertura do novo ano letivo ainda com 

mais alegria e entusiamo, sempre presentes  no recomeço!  

 

   Os docentes reuniram-se em dois dias 

intensos de formação, num seminário 

sobre as boas práticas que o agrupamento 

tem adotado, sem esquecer a vontade de 

inovar. 

     Apostar nas metodologias ativas é um  

rumo a seguir, a fim de tirar o aluno de um 

papel mais passivo, colocando-o, antes, 

como protagonista do seu próprio conheci-

mento! 

       Deste modo, desenvolveu-se um con-

junto de workshops onde se exploraram as  

4 competências tão apregoadas para a 

escola do século XXI:  colaboração, criativi-

dade,  comunicação e  sentido crítico 

(“critical sense”).  

        O lema do agrupamento é, pois, o de 

trabalhar em prol do sucesso dos alunos. 



Dia do Diploma 

         Como habitualmente, o AESA reconhece o esforço e a dedicação dos seus alunos, que se traduzem num desempenho excelente ao longo do ano letivo. 

Este ano realizou-se uma cerimónia única, no auditório municipal Augusto Cabrita,  onde foram distinguidos os alunos, de todos os graus de ensino, que 

integraram os Quadros de Excelência e de Valor nas respetivas escolas. Pais, amigos, familiares e docentes associaram-se a este momento de grande alegria 

e orgulho.  

        As Associações de Pais e dos Antigos Alunos da ESSA participaram na entrega dos diplomas e dos prémios. O momento musical que, normalmente, ajuda 

a animar a festa , esteve a cargo dos dois Clubes de Música do agrupamento.  

       Aos alunos que terminaram os seus estudos no agrupamento, desejamos boa sorte para os novos “voos”; aos que ainda continuam, esperamos que 

mantenham os bons resultados académicos e sociais e, no próximo ano, cá estaremos para os distinguir. 

A presidente da Associação de Pais e o representante da Associação de Antigos 
Alunos da ESSA na entrega de prémios e de diplomas. 

Os apresentadores! 

Clubes de Música do AESA 



O reencontro dos docentes e funcionários 

       O início do ano letivo é sempre assinalado com um jantar para todos os elementos da comunidade educativa. É um momento privilegi-
ado para conviver e para, de forma descontraída e animada, pôr a conversa em dia e dar um pezinho de dança.  
       E como convém estar em forma física e mental para abraçar os desafios de mais um ano de trabalho, proporcionámos aos docentes e 
funcionários um tempo e um espaço de tranquilidade numa aula livre de yoga. 
        Esta é, aliás, uma modalidade que todos podemos praticar no agrupamento para nos mantermos saudáveis, tanto física, como mental 
e emocionalmente. 

 

ioga 

 

segundas e/ou 

quintas 

18.30-19.30 



Erasmus+ “Encontro de 5 nacionalidades” 

Entre os dias 15 e 19 de outubro, o Agrupamento de Escolas de Santo André acolheu 28 alunos e 11 

professores de nacionalidades francesa, romena, italiana e búlgara, no âmbito de um 

projeto Erasmus+ KA229, intitulado “Citoyens européens – Vivons autrement, vivons 

durablement”.  

Este tipo de parceria europeia pretende promover o intercâmbio escolar entre alunos dos vários países 

participantes, fomentando, assim, uma cidadania ativa e a alteração de mentalidades e comportamentos 

tendo em vista a responsabilidade de cada um para o desenvolvimento sustentável do planeta. Nos estabele-

cimentos escolares dos cinco países, ao longo dos dois anos de duração do projeto, serão dinamizados even-

tos conducentes à educação ecológica e à sensibilização dos alunos e das comunidades educativas para a 

proteção da Natureza e do património, nas suas várias vertentes. 

Durante uma semana, fez-se eco, em várias línguas, destas problemáticas que dizem respeito a todos: 

na escola, na comunidade, em casa de cada um. A julgar pela satisfação dos convidados estrangeiros, as vinte 

e oito famílias de acolhimento fizeram jus à fama dos Portugueses no que se refere à hospitalidade, simpatia 

e generosidade.  

Com uma agenda completa e diversificada, esta primeira mobilidade proporcionou aos participantes 

momentos inesquecíveis de partilha cultural, de trabalho colaborativo e de lazer, sem esquecer ocasiões de 

divulgação musical e gastronómica da região e do país. Dos encantos de uma capital cosmopolita à beleza 

que a simbiose entre a serra e o mar conferem ao nosso distrito, passando pela riqueza do património histó-

rico-social do concelho, enquanto anfitriões, conseguimos mostrar um pouco do que fomos e do que somos, 

ancorados na perspetiva de fazermos parte da construção de um futuro onde é possível “…vivre durable-

ment”. 

A riqueza destes projetos internacionais reside no desenvolvimento de competências cívicas e linguísti-

cas, mas também no reforço de laços afetivos. Estes irão sendo, seguramente, sedimentados até aos próxi-

mos reencontros e alguns deles, talvez, resistirão mesmo ao tempo e à distância. 

                                                               A coordenadora 

                  Gracinda Dias 



Breaking Down Walls! 

Intercâmbio Barreiro–Bilbao 

     No âmbito do projeto Erasmus+ «Breaking Down Walls», o Agrupamento de Escolas de Santo André participou, entre os 
dias 10 e 18 de maio, no segundo intercâmbio de alunos, realizado em Hildburghausen, Alemanha. 
     O AESA foi representado por três professoras e quatro alunos, que se juntaram aos colegas de mais cinco países integran-
tes da parceria (Alemanha, Itália, Letónia, Turquia e França, Ilha da Reunião). Os alunos foram recebidos por famílias, permi-
tindo, assim, uma imersão na vida e cultura alemãs. Puderam igualmente promover a nossa cultura junto dos seus parceiros, 
antecipando um pouco o que poderão vivenciar durante o 4º intercâmbio internacional de alunos, que se irá realizar em 
Portugal, em maio de 2019.  
      Ao longo da semana, os alunos desenvolveram várias atividades, tendo sempre como pano de fundo o quebrar de muros 
visíveis e invisíveis. 
Equipas multinacionais de alunos criaram e desenvolveram uma revista digital com o apoio da ferramenta Madmagz. Os arti-
gos foram desenvolvidos com base nos seis filmes criados por alunos dos seis países parceiros e que foram previamente publi-
cados na plataforma eTwinning e em diversas redes sociais.         Foram igualmente documentadas as visitas a cidades como Nuremberga, Coburg e Erfurt. 
Um dos pontos altos foi a visita ao Point Alpha, perto de Meiningen, um dos postos de vigia na zona de ocupação Americana durante a existência do Muro 
que dividiu a Europa durante 28 anos. Visita de grande carga histórica e emocional, que permitiu aos presentes compreender um pouco do que se passou na 
Alemanha entre 1961 e 1989.  
     Neste local emblemático, os alunos tiveram a oportunidade de realizar trabalhos cooperativos no âmbito do Dia Europeu das Línguas. 
     O contacto direto com culturas e línguas diferentes permitiu a todos os participantes vivenciar a igualdade na diversidade. Esta abertura de horizontes 
culturais é fundamental para que possamos todos viver num mundo melhor, construindo um futuro com base na aceitação e na tolerância. 

 
With the support of the programme of the European Union 

 
Pela equipa  BDW 
Laura Silva Maria 

     No âmbito do Intercâmbio AESA – IES Artazo Romo de Getxo- Leioa, Bilbau, deslocou-se à Biscaia, entre os dias 10 e 16 de setembro, um grupo de alunos 
e docentes. A visita permitiu alargar os nossos conhecimentos ao nível da Arte, da História e da Cultura e Língua bascas, através das visitas efetuadas e das 
aulas a que assistiram durante essa semana. Para além de todo o património da cidade de Bilbau, desde a Câmara Municipal, o Casco Viejo e o edifício mais 
emblemático em termos arquitectónicos – o Museu Guggenheim, entre outros tantos pontos de interesse, os alunos tiveram oportunidade de conhecer a 
zona industrial de Getxo e Portugalete, onde a produção de aço ainda se encontra bem patente.  
      O apoio incondicional, tanto das famílias portuguesas, como bascas, foi sem dúvida, um contributo valioso. O intercâmbio deixou, em todos os participan-
tes, portugueses e bascos, a vontade de se voltarem a encontrar, uma vez que ficou a vontade de manter os laços criados. 

Professoras: Anabela Jorge e Maria da Graça Bernardino 

 



Encontro regional eTwinning 

Prémio Selo Europeu para as Línguas  

     A Equipa de Recursos e Tecnologias Educativas (ERTE) da DGE promoveu, 
nos dias 7 e 8 de setembro, o curso  “O trabalho colaborativo em diferentes 
contextos” num encontro Regional eTwinning, que decorreu na escola se-
cundária Sebastião da Gama, em Setúbal. Esta formação destinou-se a todos 
os educadores, professores dos ensinos básico, secundário e profissional, de 
qualquer área disciplinar, de escolas públicas ou privadas, interessados em 
conhecer formas de iniciar trabalho colaborativo entre escolas nacionais ou 
europeias, através do Portal eTwinning. Nestes dois dias de intenso trabalho, 
repartido por diversos workshops, os participantes tiveram a possibilidade 
de aprofundar conhecimentos e práticas colaborativas.  
      A plataforma eTwinning destina-se a construir e desenvolver conheci-
mentos e competências essenciais para o futuro de cada cidadão. Os proje-
tos eTwinning podem envolver alunos de todos os níveis de ensino, com 
parceiros de várias escolas da Europa e até  entre parceiros do mes-
mo agrupamento mas de escolas diferentes.          

     Podem ser tratados quaisquer conteúdos de interesse dos alunos e professores, de preferência que se integrem no currículo, e durante o tempo que se 
pretender (curta, média e longa duração). As vantagens de participar num projeto desta natureza estão comprovadas. 
     Para além da formação, este encontro regional contemplou ainda a entrega de prémios às escolas da região de Lisboa e Vale do Tejo reconhecidas com 
Selo de Escola eTwinning, em que o nosso Agrupamento também foi distinguido e durante os próximos dois anos somos uma Escola eTwinning. 
Para mais informações sobre eTwinning consultem o site www.etwinning.net e bom trabalho. 

 
Rosário Santos 

Coordenadora de  projetos em desenvolvimento 

    O AESA está de parabéns 
pela Menção Honrosa atribuída 
pelo projeto Erasmus+ “SPEAK 
ENGLISH, REACH SUCCESS!”. 
Este decorreu no agrupamento 
ao longo do biénio de 2016/18 
e nele 44 elementos do staff 
(pessoal docente e não docen-
te) participaram em mobilida-
des de formação, que se distri-
buíram por 16 instituições de 
11 países diferentes.  
     O projeto SERS, que se de-
senvolveu em parceria com o 
Programa Escolas Bilingues em 
Inglês (PEBI), teve como fio 
condutor a metodologia CLIL/
ensino bilingue. Crianças e 
alunos, desde a educação pré-

escolar ao ensino secundário, regular e profissional, puderam 
beneficiar de uma experiência de ensino bilingue. O Programa 
Escolas Bilingues em Inglês está a ser implementado no 1º ciclo do 
ensino básico do AESA pelo terceiro ano consecutivo, com inúme-
ras vantagens. 
      Agradecemos a todos os que contribuíram para o sucesso do 
projeto SERS e para a elevação da qualidade do processo de ensi-
no-aprendizagem desenvolvido no nosso agrupamento. 
       Convidamo-vos a visitar o website do projeto “SPEAK ENGLISH, 
REACH SUCCESS!” 

https://sers2016.wordpress.com/                                                                                                                     
 
 

Pela equipa 
Laura Silva Maria 

Projeto XPTO 

    O AESA participou no “Projeto 
XPTO+ IV-eXcellence in Professional 
Training Opportunities IV”, que teve 
lugar entre os dias 15 e 19 de outu-
bro, tendo o agrupamento sido 
representado pela professora Mar-
garida Batista, que se deslocou a 
Bayreuth, na Alemanha, juntamen-
te com a coordenadora de uma das 

outras quatro escolas envolvidas. 
     As professoras foram bem acolhidas quer pelo staff, quer pelos docentes e alu-
nos, tendo tido a oportunidade de assistir a aulas e workshops, tendo observado a 
forma como a escola organiza e gere os seus cursos profissionais, bem como as 
metodologias de ensino que aplica. Uma das mais valias da visita foi a partilha da 
forma como as três escolas realizam os protocolos com as empresas que acolhem 
os formandos na formação em contexto de trabalho.  
     O AESA trabalha de modo similar ao da escola alemã, ainda que existam algumas 
diferenças, nomeadamente a proximidade física da escola com as entidades que 
acolhem os formandos. Outra das diferenças é o facto de os formandos realizarem 
o seu estágio em alternância com a frequência das aulas, ou seja, durante três 
semanas têm aulas na escola e nas três semanas seguintes deslocam-se às empre-
sas. Este regime mantém-se ao longo de todo o ano letivo. 
      Como a Berufliche Oberschule Bayreuth tem uma relação privilegiada com o 
pólo universitário da cidade, promoveu uma tarde na universidade e as participan-
tes foram recebidas por diversos professores universitários, de diferentes áreas, os 
quais para além de partilharem as suas experiências e as diferentes atividades que 

realizam, ao longo do ano, disponibilizaram-se para realizar workshops on-line, em 

inglês e/ou alemão, para os alunos do AESA. Do ponto de vista cultural, foi possível 
visitar a cidade de Bamberg, que sobreviveu intacta à segunda guerra mundial e 
que foi considerada património mundial pela UNESCO . 
     As docentes portuguesas puderam ainda assistir à eleição dos representantes 
dos encarregados de educação e à elaboração e apresentação da proposta do 
plano anual de atividades dos alunos, a qual é da responsabilidade dos delegados 
de turma. Consideramos a participação no projeto bastante interessante e enrique-
cedora, pois permitiu a partilha de experiências, saberes e práticas, tendo ficado o 
sentimento de que, apesar da distância física entre as duas escolas, é possível uma 

estreita colaboração. 
 
 

Margarida Batista 
Coordenadora TIC 

http://www.etwinning.net
https://sers2016.wordpress.com/


      No dia 19 de se-
tembro, realizou-se 
uma sessão de divulga-
ção sobre segurança 
online, promovida pelo 
grupo de trabalho 
NetSegura AESA, cons-
tituído pelos professo-
res Jani Miguel e Vítor 
Oliveira, em colabora-
ção com o Instituto 
Português do Desporto 
e da Juventude.  
      Este organismo fez-
se representar pela técnica Paula Pacheco e pelo voluntário Luís Mucau-
ro, que aconselharam os alunos das turmas B, C, F, G, I, J e K do 10º ano a 
utilizar a internet e as redes sociais de modo seguro para que não se 
convertam num problema.  
      É de assinalar que os dois dinamizadores do IPDJ também foram alu-
nos do AESA, pelo que se sentiram em “casa” conduzindo a sessão de 
forma dinâmica e animada. 

Jani Miguel e Vítor Oliveira 
 

Dia Mundial da Alimentação 

NetSegura 

       O dia 16 de outubro, dedicado internacio-
nalmente às questões da alimentação, foi 
mais uma vez comemorado no agrupamento, 
com o patrocínio da Mimosa, tanto na Biblio-
teca Escolar como nas salas de aula. Todos os 
alunos do pré-escolar e do 1º ciclo recebe-
ram  um pacote de leite e ouviram histórias 
sobre  a importância de se comer com cuida-
do, várias vezes ao dia, levar na lancheira 
alimentos saudáveis e beber água. 
     As turmas do 4ºA e 4º D levaram para a 
sala de aula frutas e pratos e começou a 
aventura da alimentação sob o lema "Com 
frutos e imaginação vamos...". No final, saí-
ram belas obras de arte de fazer corar outros 
artistas.  

Feira de Minerais 

     De 22 a 26 de outubro decorreu, na Biblioteca da ESSA, a Feira e Exposição 
de Minerais, Rochas e Fósseis, no âmbito da disciplina de Biologia e Geologia. 
Este tipo de atividade, de carácter didático, constitui uma forma de dar a 
conhecer o universo da geologia e da paleontologia e proporciona, muitas 
vezes, o primeiro contacto dos jovens com amostras de minerais, rochas e 
fósseis, nas suas mais variadas formas, cores e aplicações. 
      Nesta feira, toda a comunidade escolar teve oportunidade de apreciar e 
adquirir adereços feitos destes materiais, reconhecendo a importância dos 
recursos minerais para o quotidiano do Homem. 

Elisa Gouveia 
Profª de Biologia e Geologia 

 

Em mais uma iniciativa da Biblioteca Escolar, o cruciverbalista Paulo Freixinho 
voltou à Escola Básica 2,3 de Quinta da Lomba. De evidenciar a paciência que 
demonstrou para com os nossos alunos, nem sempre concentrados.  
Os cruzadistas têm também a possibilidade de aceder ao site de Paulo Freixinho 
e realizar as palavras cruzadas disponíveis, muitas vezes temáticas, abordando 
obras do Plano Nacional de Leitura. Temos à venda na Biblioteca os dois livros 
da coleção «Sabe mais k os teus Pais» com histórias ilustradas e palavras cruza-
das. 

                                                                                               Prof. Ivone Pedroso 
Coordenadora  das Bibliotecas Escolares 

Biblioteca EB2,3 



Projeto “Aprender a ser feliz” 

     A meditação na escola é cada vez mais uma prática corrente nos Estados 

Unidos, Canadá, Bélgica e Suécia que são países vistos como referência nesta 

prática e está a dar os primeiros passos em Portugal. Os estudos já são inúme-

ros e as vantagens também já são visíveis. O seu objetivo é treinar corpo e 

mente a viver no momento presente para que possamos apreciar cada mo-

mento em pleno.  

     Um dos maiores problemas dos alunos é a falta de concentração. Como consequência, 

alguns acabam por sentir ansiedade, frustração e baixa auto estima, que muitas vezes levam 

à medicação. Parte desta ansiedade deve-se ao ritmo de vida acelerado que lhes é imposto, 

com avaliações, TPC, e o excesso de estímulos da era digital. Assim, as aprendizagens e as 

relações sociais ganham qualidade com a prática da atenção ao momento presente. 

 

Alguns exemplos de escolas portuguesas 

Em Gondomar, o Agrupamento de Escolas de Valbom já iniciou esta iniciativa no ano de 2015 com a 

introdução de reiki como parte do projeto “Escola em Movimento”. Com o objetivo de ajudar os 

alunos a terem um melhor desempenho na escola, os docentes verificaram também que esta prática 

tinha outros benefícios, entre os quais ser uma atividade onde os alunos podem falar abertamente 

sobre o que os preocupa, já que muitos demonstraram essa necessidade. Assim, esta experiência já 

foi alargada com a introdução de yoga, meditação e tai chi. 

O Agrupamento de Escolas da Marinha Grande já introduziu também a meditação em ambiente 

escolar. Os alunos do ensino básico já estão a ficar habituados aos 60 segundos de silêncio e concen-

tração na respiração que os professores praticam com eles todos os dias. 

As melhorias já começam a ser visíveis e os níveis de concentração, autoestima e confiança já se fazem notar.  

Na escola nº 6 de Olhão, situada num bairro social onde existem muitos alunos com dificuldades de aprendizagem e falta de concentração nas aulas, este 

projeto começou quando o professor Sabino Soares, docente de Expressão Físico-Motora, percebeu que era difícil cativar estas crianças. 

Em 2016, o Agrupamento de Escolas João Villaret passou a ter um projeto de mindfulness aplicado a um grupo piloto composto por 30 alunos com graves 

níveis de ansiedade. 

 

E no AESA?  

Iniciámos o projeto “Aprender a Ser Feliz” em setembro de 2017 com as quatro turmas do 3º ano, da EB1 da telha Nova. No presente ano, o projeto esten-

de-se a cinco turmas: 2º A, C, D e 4º B e C. Com as turmas do 2º ano, os alunos focam-se no seu “lugar feliz”, na meditação guiada semanalmente. Com os 

meninos mais velhos e já no segundo ano do projeto, habituados a maior tempo de concentração, focam-se nas sensações do corpo, respiração e pensa-

mentos. Tomam consciência do momento presente, treinando a atenção e concentração. 

Os objetivos a alcançar são vários, designadamente: melhorar a atenção, concentração, diminuição do stress, melhoria nas relações interpessoais, autocon-

trolo, flexibilidade, afetividade, bem-estar emocional e melhoria nas aprendizagens. 

Idalina Le Forestier 

Halloween na ESSA 



TIC@Portugal´18 

Médicos por uma semana 

       Médicos por duas semanas? Não, não se trata de um título de um filme, nem de mais uma série de ficção, mas sim de uma oportunidade de conhecer de 
perto a realidade da profissão que pretendemos seguir: ser médico.  
Éramos cinco alunos do 12º ano e, em comum, tínhamos um sonho e uma meta que apenas com muito empenho e trabalho é possível alcançar. Mas desistir 
nunca foi uma opção.  

Graças à parceria entre o Agrupamento de Escolas de Santo André e o Hospital do Barreiro 
(Hospital de N. Sra. do Rosário), foi-nos dada a possibilidade de fazer um estágio durante duas 
semanas, no passado mês de julho. Uma iniciativa coordenada pela professora Filomena Game-
nhas, em colaboração com a Dra. Paula Pona.  
Foi uma experiência única e inesquecível, para nós, que nos permitiu acompanhar a prática desta 
profissão que gostaríamos de exercer no futuro. 
É de salientar a disponibilidade e simpatia dos médicos que nos receberam e acompanharam 
durante o estágio. Estamos, certamente, mais preparados e cientes dos nossos deveres, da nossa 
missão e, sobretudo, da nossa opção de curso superior. 
Valeu a pena! Citando Fernando Pessoa “Tudo vale a pena, quando a alma não é pequena”. 
Findo o 12º ano é tempo de seguir para outra etapa! Obrigado a todos e até sempre. 

 

Os alunos participantes - 12ºC 

     No final do ano transato, a docente Mariana Guerreiro representou o nosso agrupa-
mento no Encontro TIC@Portugal’18 Encontro de Professores sobre Utilização Educativa 
das TIC, organizado pelo Centro de Competência TIC da EDUCOM e promovido pelo Cen-
tro de Competência TIC da Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setú-
bal, que decorreu no dia 6 de julho de 2018, participando no painel: “Comunicações e 
Partilha de Práticas”.  

       A professora apresentou uma comunicação “Programar em Scratch de forma lúdica”, 
partilhando a sua experiência no Projeto de Iniciação à Programação no 1º CEB, com as 
turmas do 3º e 4º anos da EB1/JI Telha Nova nº1. 

Mariana Guerreiro 
Professora de  Programação  

Reconhecimento do AESA 

    A EB 2,3 da Quinta da Lomba foi uma vez mais uma das escolas sele-
cionadas para participar no Projeto Jr. NBA League. O draft desta 2ª 
edição da Lisbon League teve lugar no passado dia 27 de outubro, em 
Odivelas. O evento, que serviu para as 30 escolas participantes escolhe-
rem e receberem as camisolas oficiais da equipa da NBA que vão repre-
sentar durante a prova, contou com a presença dos Embaixadores do 
projeto Joana Fogaça e Carlos Andrade. 
     Para a participação nesta atividade cada uma das escolas seleciona-
das fez-se representar por um aluno/a e por um professor e ainda por 1 
ou 2 alunos árbitros. O docente Luís Junho e os alunos Tiago Regalo e 
Marta Junho estiveram presentes, tendo ficado decidido que a nossa 
escola este ano irá representar a equipa dos Denver Nuggets. 

Decorreu, no dia 10 de outubro, a Gala do Desporto Escolar, no Auditório Au-
gusto Cabrita, no Barreiro. 
Durante este evento o nosso Agrupamento foi agraciado com um prémio, desti-
nado às alunas que ganharam o Campeonato Nacional de Basquetebol 3x3. As 
alunas que receberam o prémio são a Catarina Marques, a Catarina Pratas, a 
Sofia Barão e a Carolina Cabrita, do atual 6ºB e 6ºD. As alunas foram campeãs 
nacionais no escalão de Infantis A Femininos. 



Vai acontecer 
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e Carlos Franco. 

Saudade 

Dolorosas despedidas 
inesperadas ...  Ana Car-
rasquinho e Carla Cunha. 
Ficam as lembranças e os 
sorrisos... 

     Em novembro, será rezada uma missa por intenção de todos os 
que já não estão entre nós, sejam colegas ou funcionários ou ainda 
familiares dos que trabalham no agrupamento. 
 

No dia 31 de outubro, a Associação de Estudantes da ESSA  
propôs  a concentração de todos os presentes na escola, no 
espaço do claustro, para  se respeitar um minuto de silên-
cio em memória da professora Carla Cunha. Também pre-
pararam, na biblioteca, um  painel com mensagens emoti-
vas. 


