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Atividades Dia do
Agrupamento

Dia do Agrupamento das Escolas de
Massamá

 
No passado dia 19/05, professores, alunos e funcionários celebraram o dia
do Agrupamento, na Escola Stuart Carvalhais, com várias atividades.
Neste dia, não houve aulas, por isso os alunos puderam usufruir de
diferentes dinâmicas, nomeadamente: concurso de leitura; apresentação
de fábulas em inglês e francês; torneio de hóquei; experiências de física e
química em laboratório; realização de quizzes; rastreios (visual e à
glicemia); apresentação do livro da escola Pedaços de Noz, entre muitas
outras.
(texto escrito pelo 7.ºE, sob orientação da profa. Márcia Monteiro)

Visitas de estudo

Outras atividades
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Português
A área disciplinar de Português, esteve presente com uma
banca, onde se desenvolveram diversas atividades e se
venderam bolinhos.

Apresentação da antologia 
Pedaços de Noz

No final do dia, foi apresentada a antologia Pedaços de Noz,
com leitura de alguns textos, pelos alunos, e pequenas
representações. Os elementos da Associação de Pais,
entregaram a todos os alunos participantes na antologia, um
exemplar da obra. Muitos parabéns a todos. 

Artes Visuais
A área disciplinar das Artes Visuais, realizou exposições de
trabalhos dos alunos. No refeitório, os trabalhos dos alunos
do 3.º ciclo e no átrio do 1.º piso do pavilhão A, os trabalhos
dos alunos do curso de Artes Visuais, do ensino secundário.

Educação Física
Integrado nas comemorações do dia do Agrupamento, teve
lugar no pavilhão desportivo da Escola Secundária Stuart
Carvalhais, o Torneio de Hóquei em Patins e Perícias em Patins.
Contamos com a preciosa colaboração do Stuart Clube de
Hóquei Massamá no empréstimo de material e presença do
seu presidente.
Neste âmbito, realizou-se um jogo de demonstração entre os
alunos da Escola Stuart Carvalhais e os atletas do Stuart HCM
que marcou o encerramento da atividade.
Foi um dia recheado de atividades diversas, convívio e boa
disposição.
PARABÉNS AO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MASSAMÁ E À
SUA DINÂMICA INTERNA!
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A área disciplinar de Matemática, dinamizou várias atividades 
 no CAM (centro de apoio da matemática), nomeadamente um
atelier de origamis.
Foram convidados os professores Dr. Claúdio Fernandes e Dra.
Elvira Coimbra, da FCT (Faculdade de Ciências e Tecnologias, da
Universidade Nova de Lisboa), que deram uma palestra sobre
Criptografia.

Matemática
No pavilhão F, desenvolveram-se diversas atividades de Física
e Química.

Física e Química

Ciências
Nos laboratórios de Ciências, desenvolveram-se várias
experiências, com grande entusiasmo por parte dos alunos.

Geografia e História

 

Os alunos de Geografia e História, realizaram uma exposição
dos trabalhos desenvolvidos ao longo do ano. Também
fizeram uma prova de orientação. 



O Projeto de Educação para a Saúde implementou várias
atividades, contando com a colaboração da Decathlon
Alfragide, da Associação Juvenil de Socorrismo (AJS),  que
desenvolveu sessões de formação sobre Suporte Básico de
Vida (SBV).
Foram realizados diversos rastreios à comunidade escolar, 
 com a participação da ótica Visão Plena e com a colaboração
da Farmácia Quinta das Flores. 
A psicóloga Dra. Inês Simões da associação ARIA (Associação
de Reabilitação e Integração Ajuda) ministrou uma palestra a
alunos do 10.º ano, tendo abordado temas no âmbito da
saúde/doença mental em adolescentes. 
A Dra. Marta Campos e o Presidente da APIR (Associação
Portuguesa de Insuficientes Renais) Sr. José Correia,
dinamizaram uma sessão de sensibilização para a importância
da saúde renal. 
Foram ainda expostos trabalhos realizados ao longo do ano
letivo por alunos de 9.º ano sobre os temas Alimentação
Saudável, Métodos Contracetivos, Técnicas de Reprodução
Medicamente Assistida, Diabetes, Sono, Tabaco, Drogas, Uso
Excessivo de Equipamentos Eletrónicos e Bullying e
Ciberbullying.
De forma geral, os alunos manifestaram grande interesse e
participação em todas atividades realizadas.

Projeto Educação para a Saúde Biblioteca

Educação especial

A  equipa de educação especial, apresentou um filme sobre
um portador de deficiência (sensibilização à inclusão). Seguiu-
se um documentário sobre o protagonista.
Foram expostas máscaras, realizadas pelos alunos, no âmbito
do projeto "Cidadão do Mundo".
Na escola EB 2/3 Egas Moniz, realizaram-se jogos sobre os
sentidos.
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No Dia do Agrupamento teve, novamente, lugar na Biblioteca
Escolar da escola sede um recital em Línguas Estrangeiras.
Tendo por base Fábulas famosas de Esopo e de La Fontaine,
os alunos individualmente, em pares ou pequenos grupos,
leram fábulas tradicionais escritas quer em prosa, quer em
poesia, em Inglês e Francês. Alguns alunos também
dramatizaram fábulas tradicionais em Francês. Por último, foi
lido por uma aluna do Afeganistão um poema sobre amor e
amizade em dari ou persa afegão, nome local da língua persa
no Afeganistão. A atividade foi muito participada.
Também na biblioteca, estão expostos trabalhos da turma A
do 7.º ano, sobre o escritor José Saramago, cujo centenário se
comemora este ano.

Associação de Pais e Encarregados
de Educação

A Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola
Secundária Stuart Carvalhais, também participou com uma
banca de sabores cheia de coisas boas,  momentos divertidos
de Karaoke e convite da Tuna do ISEL.
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Laboratório Aberto
Escola Egas Moniz

Atividade "Laboratório Aberto". Houve grande afluência de
alunos que participaram com muito entusiasmo nas várias
atividades no âmbito das Ciências Experimentais.

Escola Básica Casal da Barôta

Na Escola Básica do Casal da Barôta a comemoração do Dia do
Agrupamento realizou-se ao longo do dia proporcionando a
todas os alunos um conjunto de atividades divertidas e
dinâmicas nos espaços exteriores. Foi um dia agradável e
descontraído passado ao ar livre que marcou os alunos e
professores de uma forma positiva.
Alguns alunos de inglês do 8.º ano da professora Ilda Cruz, da
Escola Secundária Stuart Carvalhais, contaram a história do
"GINGERBREAD MAN” aos alunos do 4.º A. Como atividade de
consolidação, a professora de Inglês da turma, Isabel Cruz,
cantou com os alunos, a música do Gingerbread man. Foi uma
forma de incentivar uma cultura de partilha de saber e de
cultura de Agrupamento. 
No que se refere à Escola da Xutaria a professora Isabel Cruz,
ficou responsável pelo Atelier de Música, onde várias turmas
participaram nas atividades propostas. 

Toda a comunidade educativa, da E.B. n.º2 de Massamá,
comemorou o Dia do Agrupamento, no campo de jogos, num
ambiente de enorme alegria. Tendo em conta, que o tema do
nosso Projeto é «Cidadãos do Mundo», cada ano de
escolaridade selecionou um continente e cada turma escolheu
um país. Foram feitas investigações, apresentação de
trabalhos , a respetiva bandeira e outras atividades.
O trabalho culminou com a demonstração de danças e
cantares típicas dos respetivos países. No final, todos nos
sentimos orgulhosos e felizes do nosso trabalho. As bandeiras
foram afixadas no exterior da escola.

E.B. n.º2 de Massamá

Para comemoração do Dia do Agrupamento o grupo de
expressões  do 2.° ciclo assinalou a data com atelier de
construção de papagaios. Houve uma forte participação por
parte dos alunos dando asas à sua criatividade de forma
divertida.
Tivemos ainda a visita/ participação de um grupo de alunos 4.°
ano do 1.° ciclo que ficaram muito motivados na sua vinda
para esta escola. 

Atelier " construção de papagaios"

Partindo do tema «Cidadãos do Mundo» desenvolvido no
âmbito da disciplina de Projetos, os alunos das turmas 5.º D,
6.º A, 6.º B, 6.º D, 6.º E, 6.º F, 6.º G, realizaram um trabalho de
pesquisa sobre contos tradicionais e de fadas, descobrindo
culturas, tradições de todo o mundo.
Após a investigação do tema, os alunos exploraram diversas
técnicas e materiais recicláveis, criando as suas personagens
em 3D e colocando no mapa mundo, a bandeira
correspondente ao país de origem do conto.
Desta atividade resultou uma grandiosa exposição no dia do
Agrupamento, englobando toda a comunidade educativa.

Cidadãos do mundo
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Visitas de Estudo

No dia 11 de maio, no âmbito da disciplina de Físico-Química,
os alunos do 8.º ano da Escola Egas Moniz, visitaram a Oficina
da Ciência, em Sintra.

No dia 11 de maio, os alunos das turmas de Artes Visuais, da
Escola Secundária Stuart Carvalhais, visitaram a Gráfica
Olegário, em Massamá, onde, para além das instalações da
fábrica, puderam visitar uma exposição de Stuart Carvalhais. 

A exposição «Miúdos a Votos» esteve patente no MU.SA
(Museu de Artes de Sintra) até 29 de maio. Contou com a
presença dos materiais da campanha, feitos pelos alunos do
4.ºA, da E.B.n.º2 de Massamá, que brilharam pela seu
empenho e criatividade . 

Exposição "miúdos a votos"

Nos passados dias 27 e 31 de maio, as turmas C, D, E, G e I, do
11.ºano , foram a Sintra realizar o Roteiro Queirosiano. Muita
aprendizagem e momentos divertidos marcaram esta Visita de
Estudo realizada no âmbito da disciplina de Português.

Olímpiadas Química Júnior 

Os alunos Daniel Chelo (8.º H), Matilde Mendes (8.º G) e Miguel
Dias (9.º F) – “Eletrões de Valência” da Escola Secundária Stuart
Carvalhais, participaram com distinção na Etapa Regional e
foram apurados para a Final Nacional das Olimpíadas de
Química Júnior, concurso organizado pela Sociedade
Portuguesa de Química – SPQ, que decorreu na Faculdade de
Ciências da Universidade do Porto, no dia 4 de junho.
Esta participação na fase final do concurso foi motivo de
orgulho para toda a comunidade educativa e para a sua
concretização tivemos o apoio da Associação de Pais e
Encarregados de Educação da Escola Secundária Stuart
Carvalhais bem como das empresas locais: OLEGÁRIO
FERNANDES SA, ABASTECEDORA DE MASSAMÁ, PRIMEIRAS
OPTICAS e VISÃO PLENA, às quais agradecemos toda a
cooperação e simpatia na concretização deste sonho tornado
realidade.

http://mu.sa/
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Clube de Ciência Viva/ Ciências
Naturais e Português

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

Partindo de uma proposta do Clube de Ciência Viva e da
disciplina de Ciências Naturais, os alunos do 7.º ano (turmas F
e G), nas aulas de Português, redigiram contos sobre o planeta
Terra, a partir de Contos da Dona Terra (ed. Planeta Tangerina,
2008). Os contos trabalhados foram “Dona Terra”, “A Escola de
Mohs”, “Fogo que Arde e Não se Vê” e “O Vidro e a Areia”. Os
alunos escolheram um destes contos e uma estratégia, que
incluía a reescrita, a continuação e a escrita “a partir de”. O
resultado foi um conjunto diversificado de textos centrados
nos conteúdos da disciplina de Ciências Naturais, fundidos
subjetivamente com a imaginação de cada aluno. O conjunto
dos textos será reunido em ebook e o melhor texto será
premiado pelo Clube de Ciência Viva.

Muita música e alegria marcaram o Sarau de Dança e Ginástica
Acrobática que decorreu no passado dia 3 de junho, no
pavilhão desportivo da Escola Secundária Stuart Carvalhais.
Após um interregno de 2 anos, os alunos responderam ao
desafio com uma excelente participação e apresentações de
grande qualidade, aplaudidas por uma assistência bastante
significativa.
Participaram 130 alunos em 26 apresentações que
representaram as escolas Egas Moniz e Stuart Carvalhais.
A expressão corporal está para ficar!
PARABÉNS A TODOS OS ALUNOS E PROFESSORES!

Sarau de dança e ginástica acrobática

Errata 
A campanha de solidariedade que se realizou no Torneio de
Basquetebol foi dinamizada pelo 11.ºC e não pelo 11.ºB como
foi noticiado, no último número.

Orçamento Participativo Jovem da OPJ

A  escola EB 2/3  Prof. Egas Moniz recebeu um prémio por ter sido
a escola mais participativa do Orçamento Participativo Jovem da
OPJ. Parabéns a todos os intervenientes.

Atividade “Dia da Árvore e da Poesia”
Por lapso, no último número da newsletter, não foi publicada a
atividade do Dia da Árvore, na escola Secundária Stuart
Carvalhais. Aqui fica a notícia, com um pedido de desculpas.

O Clube Ciência Viva do Agrupamento de escolas de Massamá
em colaboração com a Biblioteca da escola Stuart  Carvalhais e
a União de Junta de Freguesia de Massamá e Monte Abrão
organizaram as comemorações do Dia da Árvore e da Poesia,
com o objetivo de sensibilizar os jovens para a importância
destas efemérides.
Em colaboração com a Biblioteca foi escolhido o poema “As
árvores e os livros” do poeta Jorge de Sousa Braga e foram
elaborados marcadores de livros, que foram disponibilizados na
sala de professores da escola Stuart Carvalhais para os
professores divulgarem no dia 21 de março, com leitura pelos
alunos nas turmas.
No dia 21 de março várias turmas de todas as escolas do
Agrupamento plantaram medronheiros, oferecidos pela União
de Junta de Freguesia de Massamá e Monte Abrão, sendo a
comemoração em cada escola organizada de forma diferente. O
senhor presidente da União de Junta de Freguesia de Massamá
e Monte Abrão esteve presente nas escolas Stuart Carvalhais,
EB2/3 Professor Egas Moniz e EB1 n.º2 de Massamá.


