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EDITORIAL 

NOVOS TEMPOS PARA APRENDER 
No ano letivo de 2019-20, e tendo em conta a tradição de tra-

balho colaborativo entre os Diretores das Escolas Públicas do 

Concelho de Almada, decidiu-se abraçar a aventura de criar 

um projeto educativo comum para os 15 Agrupamentos / Es-

colas Não Agrupadas, que não ignorasse as especificidades e 

identidades de cada um. Com recurso a uma nova organiza-

ção do calendário em semestres - Novos Tempos -, pretendia-

se favorecer a generalização de práticas pedagógicas mais 

ativas, isto é, de novas formas de Aprender. 

Acertados os processos e metodologias de trabalho para três 

anos e abertos aos desafios e incertezas agravados pela situa-

ção pandémica, o projeto ganhou uma dimensão cada vez 

maior, concentrando-se agora os esforços de ação nos se-

guintes eixos: (Re)organização Pedagógica das Escolas, Práti-

cas Pedagógicas e Avaliativas – novos olhares e formas de tra-

balho com os alunos, Bem Estar Emocional de Alunos, Profes-

sores e Pessoal Não Docente, Inclusão e Multiculturalidade, 

Comunicação e Transição Digital. 

No sentido de dar visibilidade a este percurso comum, preten-

demos partilhar nas Newsletters que agora se iniciam práticas 

desenvolvidas nestas quinze escolas, que têm permitido man-

tera qualidade das aprendizagens dos alunos e, em especial, o 

bem-estar geral da comunidade escolar. 

www.m-almada.pt/cidadeeducadora 

NO AE FRANCISCO SIMÕES  

O ANO ESCOLAR COMEÇOU COM EMOÇÕES  
17 SETEMBRO 

No dia 17 de setembro decorreu 

a receção aos professores de 

forma colorida e animada! To-

dos reunidos no campo des-

portivo, entre balões e frases 

enigmáticas, posteriormente 

descodificadas, fomo-nos co-

nhecendo melhor e saudando 

os novos colegas. Já em várias 

salas de aula, treinámos a nos-

sa criatividade ao expressar e 

partilhar a nossa principal característica de personalidade moldando figuras de plasti-

cina, que foram posteriormente reunidas numa só construção.  Finalizámos o encontro 

em reunião de departamento com um lanchinho partilhado. 

COMEMORAÇÕES 50 ANOS  

ANSELMO DE ANDRADE 
28 OUTUBRO 
O Agrupamento de Escolas Anselmo de Andrade comem-

orou o seu 50.º aniversário no passado dia 28 de outubro, 

com um conjunto de eventos que visaram celebrar aquela 

que é a nobre missão de prestar um serviço educativo de 

qualidade à comunidade.  

O Programa das comemorações teve início às 9h, com a 

cerimónia do hastear da bandeira ao som do hino do 

Agrupamento. De seguida, e ao longo do dia, entre as 

9h15 e as 17h00, decorreram variadíssimas atividades de 

cariz lúdico, científico, literário, desportivo e cultural, nas 

instalações da escola sede, com a participação de alunos, 

professores e pais. As celebrações culminaram com a 

apresentação do livro “Anselmo de Andrade 1842 – 1928 

Da Geração de 70 aos Prelúdios do Estado Novo” de Je-

rónimo de Matos. 

O MIRADOURO DE ALFAZINA  

ESTÁ DE PARABÉNS! 
9 NOVEMBRO 
O Agrupamento de Escolas Miradouro de Alfazina comemo-
rou o seu 20.º aniversário. Depois do discurso da nossa Di-
retora e de cantarmos os parabéns fomos convidados a par-
ticipar em várias atividades pedagógicas dinamizadas pelos 
professores do Agrupamento. Um dia de festa marcado pela 
participação massiva de todos os alunos, professores e fun-
cionários. 
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ESTUDOTECA DIGITAL NO AECG ! 
Nasceu a Estudoteca Digital.  A pensar nos nossos alunos 

e no seu sucesso, os professores do Agrupamento, de 

uma forma geral, e os que têm serviço na Estudoteca, 

em particular, têm vindo a pesquisar e/ou construir ma-

teriais que estão disponíveis na Estudoteca Digital! Estes 

recursos abrangem todas as áreas disciplinares do 1º, 2º 

e 3º ciclos.  

Desta forma, pretende-se disponibilizar aos nossos alu-

nos um conjunto de recursos educativos, apelativos e de 

qualidade, que lhes permitam aprender de forma autó-

noma, ultrapassando, assim, as suas dificuldades e en-

carando melhor novos desafios. 

Fica a saber mais aqui! 

EXPERIÊNCIAS ESCT 

A Escola Secundária Cacilhas-Tejo desenvolveu, no 

âmbito do Projeto Novos Tempos para Aprender, um 

site “Experiências ESCT“. Este é um espaço de partilha 

de experiências pedagógicas inovadoras entre os ato-

res da comunidade escolar, que pretende facilitar a co-

municação interna, incentivar o desenvolvimento de 

novas metodologias que envolvam ativamente os alu-

nos na sua aprendizagem e encorajar o trabalho cola-

borativo. 
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ONLINE E EM SEGURANÇA NO AEEG  

No âmbito das comemorações do Mês Europeu da Cibersegurança, os alunos e pro-

fessores do Agrupamento de Escolas Elias Garcia conceberam e desenvolveram 

atividades de sensibilização da comunidade escolar para uma utilização segura e 

consciente da Internet. O Agrupamento participou nesta iniciativa, com o mote 

“Online e em Segurança no AEEG”, podendo a informação relativa ao nosso Agrupa-

mento ser consultada aqui.  

O Dia Mundial de Combate ao Bullying, foi também assinalado no Agrupamento, 

através da divulgação de pequenos vídeos e da afixação de cartazes elaborados 

pelos alunos sobre esta temática.  

A atenção dada a estas questões de importância extrema para os alunos encontra-

se também visível no site do Agrupamento onde existe um espaço dedicado à eSa-

fety - Segurança na Internet  (aqui ), que congrega alguns recursos, ideias e informa-

ções alusivos a esta temática para professores, alunos, pais e encarregados de edu-

cação.  

Este espaço na web pretende aler-

tar e consciencializar a comunida-

de escolar, em geral, e os alunos, 

em particular, para o acesso segu-

ro às tecnologias digitais, como 

parte do seu processo de aprendi-

zagem e do seu crescimento en-

quanto cidadãos críticos, respon-

sáveis, informados e esclarecidos 

que adotam comportamentos 

seguros no uso da internet. De 

igual forma, na plataforma digital 

adotada pelo Agrupamento – Edmodo – foi criado um espaço denominado 

“Segurança, responsabilidade e respeito na internet” que pretende ser um espaço 

de partilha entre professores, alunos e pais e encarregados de educação sobre 

questões relacionadas com estas problemáticas.  

Concurso  

INICIATIVA - BICICLETAS DE APRENDIZAGEM NAS 
CRECHES     
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MIRADOURO DE ALFAZINA  

No âmbito da Semana Europeia da Mobilidade , com o 
objetivo de deixar sementes para um futuro de mobilidade 
mais sustentável e saudável, a Polisport juntou-se à Fede-
ração Portuguesa de Ciclismo para oferecer 100 bicicletas 
de aprendizagem às creches portuguesas. 

No Agrupamento de Escolas Miradouro de Alfazina elabo-
rou-se um projeto com maqueta e respetivo vídeo denomi-
nado "O Sonho", envolvendo alguns docentes, de vários 
departamentos, assim como os alunos das salas do pré 
escolar. Foi construída uma maqueta de uma bicicleta e um 
capacete, e elaborado um vídeo onde a ideia principal ba-
seia-se no sonho de criança em ter uma bicicleta para po-
der andar na escola. 

O nosso projeto foi um dos contemplados, num universo 
bastante grande de escolas envolvidas a nível nacional. 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DANIEL SAMPAIO ORGANIZA 

I ENCONTRO INTERNACIONAL SCIENTIFY (ERASMUS+ K229) 
O I Encontro Internacional Scientify, realizado no âmbito do projeto ERASMUS+ K229, de-
correu entre os dias 8 e 12 de novembro, na escola sede do Agrupamento de Escolas Daniel 
Sampaio.  

O projeto Scientify, no qual colaboram docentes de escolas da Alemanha, Hungria, Lituânia 
e Portugal, pretende fomentar o ensino da ciência através da promoção do trabalho de 
projeto interdisciplinar, fazendo a divulgação de conteúdos científicos, com recurso a livros 
de ficção, ciência ou filmes (científicos ou não).  

Durante a semana, os docentes dos vários países realizaram workshops de preparação do 
trabalho de projeto a ser desenvolvido até ao próximo encontro que irá decorrer, em mar-
ço, na cidade alemã de Eutin. 

O encontro contou com a participação de quatro alunos dos 10.º, 11.º e 12.º anos do curso 
de Ciências e Tecnologias, que apresentaram obras de literatura científica e divulgação 
científica explorando a veracidade (ou não) de fenómenos científicos observados nas obras 
em questão.   

O programa foi enriquecido com a presença da Dr.ª Adelaide Franco, que dinamizou uma 
palestra intitulada Managing Projects and Team Building e do Prof. Rui Agostinho, docente 
do Departamento de Física da FCUL, que presenteou os participantes com uma sessão su-
bordinada ao tema Discussing Science with Science Fiction Movies. 

https://www.youtube.com/watch?v=CitUEHw3I30
https://www.seguranet.pt/mes-ciberseguranca-2021/atividade/online-e-em-seguran%C3%A7a-no-aeeg
https://agrupamentoeliasgarcia.com/seguranet/internet_segura.html
http://www.m-almada.pt/
http://www.m-almada.pt/
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PELA SUA SAÚDE (MENTAL) … 
ESCOLA SECUNDÁRIA FERNÃO MENDES PINTO 

No dia 10 de outubro assinalou-se o Dia Mundial da Saúde Mental, este ano sob o 

lema Saúde Mental num Mundo Desigual.  

Valorizando o bem-estar da comunidade escolar, e pela relevância da temática 

no contexto de pandemia causada pelo Covid-19, a Escola Secundária Fernão 

Mendes Pinto comemorou a SEMANA DA SAÚDE MENTAL entre os dias 11 e 15 de 

outubro, promovendo diversas iniciativas.  

Num trabalho colaborativo entre o Serviço de Psicologia e Orientação Escolar 

(SPO) e o Gabinete de Ação Social e Assistência à Família (GASAF), foram dina-

mizados colóquios, workshops, exposições e outras atividades simbólicas em 

vários locais da escola. Reforçando o tom positivo e otimista das iniciativas, a 

semana culminou com uma tarde desportiva, repleta de música e animação nos 

pátios da escola. 

Estas atividades ofereceram a oportunidade de chamar a atenção para ques-

tões muito presentes (ou latentes) nos nossos alunos, professores, funcionários 

ou encarregados de educação que são, porém, frequentemente desvalorizadas 

ou até negligenciadas. É, de facto, importante que a escola, em todas as suas 

vertentes, promova hábitos que favoreçam a saúde física e mental (por exem-

plo, como manter uma alimentação saudável, sono regular e exercício físico). Foi 

o que fizemos! 

Note-se que, quando se debatem estas questões, constatamos que qualquer 

um de nós pode sofrer de problemas de índole psicológica ou emocional. Feliz-

mente, esta constatação levou a um aumento da consciencialização, da aceita-

ção e da abertura para estes assuntos. Esperamos também que ajude a comba-

ter o estigma em torno dos problemas mentais. 

Estas iniciativas decorrem da filosofia subjacente ao projeto da Fernão Mendes 

Pinto que é cuidar do outro e de si próprio. 

Na nossa escola, é bom sabermos que não estamos sós. 
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E ASSIM ACONTECEU … 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS EMÍDIO NAVARRO 

Nos dias 14, 15 e 16 de outubro de 2021, o Agrupamento de Escolas Emídio 

Navarro, de Almada, celebrou os Erasmusdays com vários eventos que vi-

saram divulgar os projetos europeus, partilhar experiências, refletir sobre os 

projetos em curso e contribuir para a melhoria do sucesso educativo dos 

alunos. 

Celebramos #ERASMUSDAYS com testemunhos de alunos e ex-alunos. 

Participar no Programa Erasmus marca a vida de alunos e professores. 

 

Ligação ao site do AE, aqui. 
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ATELIER DE RECICLAGEM 
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MIRADOURO DE ALFAZINA  

No âmbito da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento e em 

colaboração com a Animadora Sociocultural, Mafalda Correia, as 

turmas do 7º ano do Agrupamento de Escolas Miradouro de Alfa-

zina participaram no “Atelier de Reciclagem”. 

Com o objetivo de dar a conhecer a política dos “3 R’s: Reduzir, 

Reciclar e Reutilizar”, os alunos tiveram contacto com exemplos 

de materiais recicláveis e conheceram o ecoponto adequado 

para os colocar. Aprenderam, ainda, o tempo previsto de decom-

posição de materiais, como jornais, cascas de fruta, madeiras 

pintadas, garrafas de plástico, fraldas descartáveis, vidros ou 

pneus. 

Visitaram, virtualmente, um centro de recolha de materiais reci-

clados, onde puderam visualizar montanhas de plástico, papel ou 

vidro, tomando, assim, consciência do trabalho efetuado e da 

sua importância para a preservação do ambiente. 

No final da sessão, cada turma construiu um ecoponto azul e 

amarelo, para a sua sala, de forma a poder reciclar papel e emba-

lagens. 

http://aeen.pt/home/?p=4932
http://www.m-almada.pt/
http://www.m-almada.pt/

