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Comemorações 

Atividades

EDITORIAL 

É com um enorme prazer e orgulho que escrevo este editorial para a
segunda Newsletter do Agrupamento!
Por vezes, com alguma distância, percebemos melhor a realidade.
Cheguei ao Agrupamento de Escolas de Massamá em julho de 2021 e
desde então pude observar sua realidade: alunos empenhados, não
apenas na aprendizagem mas também em exercer a sua cidadania em
ações de participação cívica e solidária; professores que desenvolvem
práticas didáticas inovadoras e sempre disponíveis para acompanhar os
seus alunos nas mais diversas iniciativas; auxiliares e pessoal
administrativo que fornecem com brio e profissionalismo o apoio
necessário a todo este processo; encarregados de educação que
promovem ativamente projetos e apoiam sem reservas a atividade
escolar; entidades locais, Câmara, Juntas de Freguesia, Centro de Saúde
e Associações Culturais sempre disponíveis a colaborar; uma equipa
diretiva que procura harmonizar todas estas sinergias e iniciativas,
dedicada a fazer do Agrupamento uma referência.
Os recentes acontecimentos internacionais vêm mostrar-nos a
importância da comunicação isenta e participada por todos, de modo a
formar cidadãos críticos, interventivos e exigentes! Não aprendemos
apenas com os professores, mas, sobretudo, aprendemos uns com os
outros. 
Assim, louvo a qualidade destas Newsletters e apelo à participação da
comunidade escolar na sua elaboração.
A escola não existe, vive-se e essa vivência é para ser partilhada.
Viva(m) o Nosso Agrupamento!
José Manuel Machado
Presidente do Conselho Geral

Visitas de estudo
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Dia do Pai

Para assinalar o Dia do Pai, as educadoras das três salas do
Jardim de Infância da Xutaria desafiaram as crianças para a
realização de uma prenda. 
Em cada sala foram lançadas propostas diferentes, mas todas
com o mesmo objetivo: desenvolver competências nas
crianças, proporcionar momentos felizes e estreitar os laços
familiares entre pais e filhos.
As crianças mostraram um elevado nível de empenhamento
durante os processos de execução das várias propostas,
vendo-se nos seus rostos satisfação, alegria e carinho.
No final dos seus trabalhos, ficavam ansiosos para que esse
dia chegasse para poderem presentear os seus pais com o
resultado do seu empenho. 
Nestas atividades as crianças desenvolveram a sua
motricidade fina, a imaginação e a criatividade entre outras
competências.

Dia da Árvore

Escola Básica Casal da Barôta

Escola EB2/3 Egas Moniz

Dia do Pi
Dia Internacional da Matemática

No passado dia 14 de Março, o agrupamento realizou uma
atividade que envolveu os alunos e os professores em torno
do tema "A Matemática Une". Com a colaboração de todos
unimo-nos para constituir uma foto aérea relembrando que o 
 Pi é uma dízima infinita não periódica. Os docentes de
Matemática vestiram camisolas alusivas ao dia e angariaram
fundos para ajudar a campanha "A paz como se faz?" com a
venda de pins com o símbolo do Pi . Comemos bolo com a
forma de Pi. Foi um dia de bons momentos que ficará na
memória de todos!

No dia 21 de março, Dia Mundial da Árvore, a comunidade
educativa das Escolas Básicas estiveram envolvidas na
Plantação de algumas árvores nos espaços verdes da escola.
Foi uma atividade do agrado dos alunos, onde se apelou à
sensibilização dos mesmos para os problemas ambientais.

A Primavera
   A Nossa escola está em festa, chegou a Primavera,
   Sózinhos somos pétalas, Unidos Somos Flores"

    J:I A e B da N2 Massamá 
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Dia da Mãe

 

A partir do dia 20 de maio, ficaremos a conhecer quais os livros eleitos, por nível de ensino, pelos miúdos de Portugal.

O 25 de Abril
A partir do dia 20 de maio, ficaremos a conhecer quais os livros eleitos, por nível de ensino, pelos miúdos de Portugal.

Atividade realizada pelos alunos do 4º ano , turma A, da profª

Martinha, da E.B1 Nº2 de Massamá , para a comemoração do

25 de abril.

Dia da Mãe, 2022-3ºB-M
Feliz Dia Da Mãe, para todas as Mães do Mundo
As nossas Mães,
São muito importantes,
Para as nossas vidas.
As Mães são as nossas primeiras “casinhas”,
Todas as Mães, são Amor,
As Mães, são o nosso porto seguro.
Devemos amar sempre as Mães.
As Mães, são valiosas.
As Mães, são maravilhosas.
As Mães, fazem tudo pelos filhos.
Devemos respeitá-las, Sempre.
Sem as nossas Mães,
Não estaríamos aqui.
As Mães, são os “pilares” de uma casa.
Todas as crianças devem amar e ser gratas, ás Mães.
As Mães, são as nossas heroínas,
As Mães, são exemplos de autênticas forças da natureza
E exemplos de superação e resiliência, a seguir.
Uma grande salva de palmas, a todas as Mães do Mundo
E que todas as Mães que sofrem,
Que fogem das guerras, 
Encontrem a Paz e o Amor que merecem.
(alunos da prof. Isabel Gualter)

Ciência Viva
Na manhã do dia 28 de abril os alunos do 6º ano que
frequentam o Clube Ciência Viva na Escola Prof. Egas Moniz,
acompanhados pela professora Fátima Martins, deslocaram-
se à Escola EB1 nº 2 de Massamá, para proporcionarem aos
colegas do 1º ciclo a oportunidade de fazerem atividades
experimentais de caráter científico e lúdico no âmbito da
Física e da Química.
Todos os alunos participaram com muita curiosidade e
entusiasmo.

Dia Mundial da Alimentação 

No âmbito da área de Cidadania e Desenvolvimento, a escola
Básica Casal da Barôta promoveu uma campanha solidária de
angariação de alimentos. 
A iniciativa teve como impulso a comemoração do Dia Mundial
da Alimentação e durante uma semana, os alunos
empenharam-se junto das suas famílias na recolha de
alimentos com longa data de validade. 
Os produtos recolhidos foram posteriormente organizados
por categorias e colocados em caixas, que foram entregues a
uma equipa da Junta de Freguesia de Belas, para serem
distribuídos pelas famílias mais carenciadas. 

 



No Dia do Patrono Stuart Carvalhais, celebrado a 7 de março,

foram entregues 120 exemplares da 28.ª edição da antologia

Pedaços de Noz a 103 autores de textos e a 17 autores de

ilustrações. 

Orgulho” e “reconhecimento” são duas das palavras que os

alunos destacam quando desafiados a explicar o que sentiram

ao receber o livro, como evidenciam a Ana e o Hugo, do 12.º A. 
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A partir do dia 20 de maio, ficaremos a conhecer quais os livros eleitos, por nível de ensino, pelos miúdos de Portugal.

"Míudos a votos - Quais os livros
mais fixes"
A partir do dia 20 de maio, ficaremos a conhecer quais os livros eleitos, por nível de ensino, pelos miúdos de Portugal.

No dia 23 de Março, os alunos do Agrupamento, mobilizados e

acompanhados pelas Bibliotecas Escolares, participaram no

projeto nacional “Miúdos a Votos: quais os livros mais fixes?”,

uma iniciativa da Visão Júnior e da Rede de Bibliotecas

Escolares, que conta com o apoio da Comissão Nacional de

Eleições, do Plano Nacional de Leitura 2027, da Pordata e da

Rádio Miúdos. Individualmente, em grupos ou em contexto de

turma (no caso de 3.º e 4.º anos), concretizaram-se todas as

fases de eleições democráticas (recenseamento, apresentação

de candidaturas, campanha eleitoral, votação e escrutínio),

tendo participado alunos desde o 1º ciclo ao ensino

secundário. 

 A partir do dia 20 de maio, ficaremos a conhecer quais os

livros eleitos, por nível de ensino, pelos miúdos de Portugal.

Orçamento Participativo  2021/22

No dia 24 de março realizou-se a votação das propostas de

Orçamento Participativo das Escolas. Esta iniciativa foi bastante

participada e originou duas propostas ganhadoras, uma da

Egas e a outra da Stuart. 

A verba de 1500 euros terá que ser aplicada até ao final do ano

civil de 2022 com a aquisição do que é proposto. Parabéns aos

vencedores!

Proposta da Egas Proposta da Stuart

Parlamento dos jovens
Fake news e estratégias de combate

   Após incentivo da diretora de turma, Natividade Ferrão, e do

diretor da Escola Secundária Stuart Carvalhais, Pedro

Figueiredo, a turma do 11ºG, da área de humanidades, decidiu

participar no projeto “Parlamento dos Jovens”, visando uma

maior participação dos discentes na comunidade, dada a

elevada abstenção nas eleições.

A votação decorreu no dia 21 de janeiro, na biblioteca e contou

com a participação de vários alunos do secundário.

Foram selecionados, através do método de Hondt, 15

deputados: 10 da lista A e 5 da lista B. Após a votação, e depois

de elaborada a proposta final, com duas medidas de combate

às fakenews e respetiva justificação, escolheram-se os alunos

que iriam representar o 11º G nas sessões distritais. 

Carolina Jacinto, Henrique Gussul e Jesus Santos foram os

selecionados para representar a turma na Escola Básica Vasco

da Gama.

Para elaborar as propostas apresentadas, os alunos puderam

contar com uma sessão de esclarecimento com a Profª Luísa

Silva, da Biblioteca, uma sessão de debate com o candidato às

eleições autárquicas do Partido Social Democrata (Francisco

Duarte) e um Jornalista do Observador (Miguel Dias), e ainda

uma outra sessão de debate, um deputado da Assembleia, do

Partido Socialista, Paulo Duarte Marques que ajudou a turma a

perceber que tipo de estratégias seriam eficazes no combatee

a notícias falsas.

(fonte: Catarina Matos, nº9, 11ºG )
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Visita de estudo à Quinta da Regaleira
No dia 18 de março de 2022, 21 alunos do 12.º A,

acompanhados pelos respetivos professores de Português e

de Educação Física, visitaram a Quinta da Regaleira, em Sintra.

Dinamizada com o intuito de ajudar os alunos a compreender

a dimensão simbólica e esotérica da obra Mensagem, de

Fernando Pessoa, a visita constituiu um momento de

aprendizagem, mas também de convívio num espaço

aprazível, como realça o Pedro Correia: 

“A Quinta da Regaleira é um local único; a sua arquitetura,

história e flora concedem a este lugar um sentimento místico.

A quem está habituado à modernidade é quase como um

choque de realidades. A sua preservação é de tal maneira

eficiente que diria até que na Quinta da Regaleira o tempo não

passa.”.

Ver para escolher!
Dia Aberto da NOVA School of Science

and Technology 

No passado dia 27 de Abril, os alunos do 11º ano, turmas C e

D, participaram no Dia Aberto da NOVA School of Science and

Technology onde se cruzaram com mais de 5000 alunos

oriundos de 90 escolas secundárias do país. 

"Ver para escolher!" era o tema da visita.

A faculdade interrompeu as suas atividades letivas para

receber estes convidados. Os alunos de mestrado e/ou

doutoramento, supervisionados pelos docentes da FCT,

dinamizaram as mais de 150 atividades propostas nas áreas

de Ciências e Engenharia. 

Futurália

No âmbito da orientação vocacional, o Serviço de Psicologia

e Orientação (SPO) organizou, uma visita de estudo à

Futurália,  que decorreu no no dia 1 de abril, e contou com a

participação de todas as turmas de 9º ano do Agrupamento.

Os  alunos forma acompanhados pelas psicólogas do SPO e

vários professores.

A visita teve como objetivo "facilitar o acesso a informação,

promover o interface entre o mundo académico e

empresarial, a educação formal e não formal, visando

motivar e incentivar os jovens a encontrar o seu talento,

bem como apoiar as decisões do seu futuro pessoal e

profissional".

"Lisboa, onde o mar se acabou e a
terra espera"

No passado dia 29 de abril, a turma do 12.º A realizou uma

visita de estudo à capital, no âmbito da disciplina de Português,

com o intuito de aprofundar os conhecimentos obtidos na

disciplina sobre a obra de José Saramago, O Ano da Morte de

Ricardo Reis. 

A visita organizou-se em três momentos: a ida ao Museu do

Aljube, havendo uma aproximação ao tempo da ditadura em

Portugal; a visita breve ao interior da Fundação Saramago e,

por fim, o passeio guiado pelos pontos mais emblemáticos da

cidade referidos no romance e por onde o protagonista

deambula em 1936.

Na minha opinião, como aluna, a visita foi uma forma dinâmica

e muito interessante de ver a obra de uma maneira mais clara,

apesar de o calor intenso não ter ajudado à longa distância

que tivemos de percorrer. No entanto, se me perguntam

“Valeu a pena?”, respondo: “Sem dúvida!”.

 Mariana Chaves, 12.º A, nº 15
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Feira da Lusofonia
A 5 de maio, para celebrar o Dia Mundial da Língua Portuguesa
e da Cultura Lusófona, alunos e professores de Português e de
Português Língua Não Materna dinamizaram a Feira da
Lusofonia em homenagem à nossa língua e à nossa cultura,
mas também à cultura de tantos outros países com os quais a
nossa História se interliga. 
Houve postais de boas-vindas, música (com a colaboração da
Associação de Estudantes), bolos, experiências de caligrafia
usando uma pena, exposição de objetos tradicionais,
publicação do Livro de Receitas do Mundo, desafios à
criatividade e muita alegria e animação.
Um agradecimento muito especial a todos os envolvidos que
contribuíram com o seu empenho para o sucesso desta
iniciativa!

Solidariedade com a Ucrânia 
 Campanha do Girassol 

Realizou-se  durante o mês de março, a campanha de
solidariedade com a Ucrânia. Todas as escolas do
agrupamento colaboraram ativamente, com a entrega de bens
essenciais e atividades diversas.

Feira das Profissões

No dia 6 de maio,  o Servico de Psicologia e Orientação do
Agrupamento, em parceria com a Associação Inspiring Future,
realizou uma mostra de oferta formativa para os alunos do 12
ano, na qual estiveram presentes 47 instituições do ensino
superior. Os alunos mostraram-se muito interessados e
participativos.

Torneios  da Páscoa
Com adesão expressiva e presença de assistência, tiveram
lugar, nos dias 6, 7 e 8 de abril, no pavilhão desportivo da
Escola Secundária Stuart Carvalhais os Torneios de Páscoa
de Ténis de Mesa e de Basquetebol 3x3. 
O Torneio de Basquetebol 3x3 teve a particularidade de se
associar a uma iniciativa solidária da turma do 11ºB, com
uma recolha de bens essenciais para a Paróquia de São
Bento de Massamá.

Ficha técnica:

Coordenadora: Conceição Cadete
Coordenadoras permanentes: Judite Bizarro e Lurdes
Magalhães
Supervisão: Pedro Figueiredo
newsletter@escolasmassama.pt 


