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EDITORIAL
“Tenho em mim todos os sonhos do mundo”.
É com este verso de Fernando Pessoa que inicio esta newsletter,
onde ouso dizer que é reconfortante estar num Agrupamento que
não se fecha sobre si mesmo, com uma presença permanente na
comunidade e que evolui todos os dias, envolvendo alunos, pais,
professores, assistentes operacionais e técnicos. O caminho de todos
é comum e está assente num modelo agregador cujo objetivo é
fazer-nos crescer.
Com a divulgação dos acontecimentos relevantes no nosso
Agrupamento, atinge-se um objetivo primordial que é partilhar a
nossa missão. Em simultâneo, constitui um convite e um desafio para
que o envolvimento de todos seja cada vez maior e mais abrangente.
Só desta forma é que podemos consolidar uma comunidade
educativa verdadeiramente forte, dinâmica, cooperante e cada vez
mais focada no futuro dos nossos alunos.
“Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara”.
Termino com José Saramago em ano de centenário do seu
nascimento e com uma nota de esperança em tempos turbulentos.
Acredito que os pilares do nosso Agrupamento devem continuar a
ser acarinhados e sustentados. A nossa comunidade educativa já
demonstrou ser capaz de ser solidária e de se envolver fazendo a
diferença.
Vamos continuar a criar laços fortes e construtivos dignos de
confiança num futuro cada vez melhor.
Helena Figueiredo
Subdiretora do Agrupamento
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Dia Europeu das Línguas

Comemorado a 26 de setembro, em todas escolas do
Agrupamento, o Dia Europeu das Línguas visou celebrar a
diversidade linguística e incentivar a aprendizagem de novos
idiomas.

Escola Stuart Carvalhais

Escolas do 1º ciclo

Escola Egas Moniz

Receção aos alunos 

Em setembro, decorreu o recomeço do novo ano letivo,
marcado de forma especial, com espetáculos de magia, alegria
e boa disposição, bem como jogos e outras atividades
desportivas.
Para recordar com carinho, alegria e emoção...

 

"Sejam todos bem vindos
 À Escola que era amarela
 É uma escola simpática 
 Não há melhor que ela

 Temos muito, muito gosto
 Em tê-los na nossa Escola
 Vamos aprender todos juntos 
 Tragam a mochila e a cola

 Nesta Escola vai haver
 Educação e Magia
 Carinho e Respeito
 Vão preencher o dia a dia

 Vão ter muitos amigos
 Vão aprender a brincar
 Mas mais importante que tudo
 Aprender a respeitar

 Respeitar grandes e pequenos
 Saber ouvir toda a gente
 Esperar a sua vez
 Ah. e respeitar o ambiente

 Vai correr tudo bem
 Com boa vontade e colaboração
 Semear a Harmonia
 É a nossa tradição"
    
 Ed.Lurdes Costa     

JI EB nº2 de Massamá

EB Casal da Barota

Dia Mundial da Música

No dia 30 de setembro, na Escola Básica do Casal da Barôta,
em parceria com a Associação de Pais, foi recebida a visita de
dois músicos pertencentes à Escola de Música Filarmoniartes
de Massamá, que  apresentaram dois instrumentos musicais
fantásticos, mas desconhecidos para a grande maioria dos
alunos: a tuba e o fagote.  

Receção e comemorações 

Dia Mundial da Alimentação 

No dia 16 de outubro, comemorou-se o Dia Mundial da
Alimentação. Considerando a relevância de sensibilizar a
comunidade educativa para a importância de uma alimentação
equilibrada e sustentável, assinalou-se a efeméride, na Escola
Secundária Stuart Carvalhais, através de atividades no âmbito da
Biblioteca e do Projeto de Educação para a Saúde. 
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Sala POP
No dia 14 de setembro, foi inaugurada a sala do Projeto
Oficinas de Português, a sala D30, depois de uma intervenção
que permitiu criar um espaço acolhedor e convidativo, onde se
pretende que os alunos venham a gostar de estar, para aí
serem ajudados a superar as suas dificuldades.
Os professores de Português agradecem a todos os que
tornaram possível esta realidade: a Direção do Agrupamento, a
Junta de Freguesia de Massamá-Monte Abraão, os docentes
Armindo Francisco e Carlos Silva.
Para breve, fica prometida a remodelação do Gabinete 2 da
Escola Egas Moniz, para proporcionar, também, boas
condições de trabalho a mais alunos do Agrupamento.
Daremos notícias!

Espaço AprendeFQ

"Um sonho que sonhes sozinho é apenas um sonho. Um sonho
que sonhes em conjunto com outros é realidade." John Lennon

Encontro Nacional de Clubes 
Ciência Viva na Escola 2022

 

O Clube Ciência Viva do Agrupamento esteve representado
pelas professoras Fátima Martins e Purificação Seixas no
Encontro Nacional de Clubes Ciência Viva na Escola 2022, que
ocorreu no Pavilhão do Conhecimento no dia 14 de outubro. 
Foi uma oportunidade para os Clubes Ciência Viva na Escola
estabelecerem contactos e parcerias em diferentes áreas
científicas com as instituições representadas (Institutos de
investigação, diversos centros de Ciência Viva, empresas com
I&D e museus). 

Espaços e encontros 

Foi com muito orgulho que, no passado dia 12 de outubro, o
grupo de FQ inaugurou o "sonho", o espaço AprendeFQ.
Chegar até aqui foi uma aventura! Com a nossa dedicação e a
ajuda de colegas, alunos, funcionários e Direção, conseguimos,
agora, abrir as portas.
Venham os alunos!
A Ciência, no geral, e a Física e Química, em particular, esperam
por eles!

Formação Ténis de Mesa

No passado dia 8 de setembro, realizou-se a sessão de
formação interna sobre a "Introdução do ensino do Ténis de
Mesa na escola", orientada pelo professor João Ribeiro, e que
contou com a presença de todos os professores de Educação
Física do Agrupamento.
Foi uma excelente e produtiva manhã de trabalho e interação
com vista à preparação da lecionação desta matéria no
presente ano letivo.

 
 
 



N O V E M B R O  2 0 2 2

PÁGINA 4 

Ficha técnica:

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

Semana da Ciência e da Tecnologia
2022 no Agrupamento

 

Escola EB da  Xutaria

Com giz , lápis de cera, lixa preta, cartolina e criatividade nasceu
a obra! Os alunos da Escola Básica da Xutaria fizeram estes
lindos desenhos, para celebrar a chegada do Outono.

Outono

Árvore dos Afetos

Na semana de 21 a 25 de novembro, comemorar-se-á a 26ª
edição da Semana da Ciência e Tecnologia.
A nossa escola associa-se este ano a essa comemoração
desenvolvendo várias atividades; entre elas palestras e sessões
práticas para diferentes turmas, durante essa semana.
O departamento de Matemática convida toda a comunidade
educativa a dedicar-se também um pouco à ciência e ao papel
que a Matemática tem nos avanços científicos alcançados pela
Humanidade.
O departamento de Ciências Experimentais recorda que o Dia
Mundial da Ciência é celebrado a 24 de novembro, tendo
como objetivo enaltecer o papel da ciência para o
desenvolvimento humano, assim como destacar grandes
nomes da ciência, colocar desafios para o futuro e instigar o
gosto pela ciência nas gerações mais novas.
O Dia Nacional da Cultura Científica assinala-se,
igualmente, a 24 de novembro.
Este Dia Nacional da Cultura Científica foi criado em 1996
em Portugal, e a escolha recaiu no dia 24 de novembro, pois
foi nesse dia (1906) que nasceu Rómulo de Carvalho, professor
de Física e Química, responsável pela promoção do ensino de
ciência e da cultura científica em Portugal. Rómulo de Carvalho
foi também poeta, sob o pseudónimo de António Gedeão,
criador do conhecido poema "Pedra Filosofal".

"Eles não sabem, nem sonham,
que o sonho comanda a vida.

Que sempre que um homem sonha
o mundo pula e avança

como bola colorida
entre as mãos de uma criança."

A composição plástica "Árvore dos Afetos" pretendeu
incentivar a colaboração das famílias com a escola, realçando a
importância da componente afetiva.
Reutilizando o cartão proveniente das caixas do leite escolar,
foi contornada e recortada uma folha da árvore para cada
aluno. Em casa, com a família, a folha dos afetos foi decorada
livremente. Na aula com a colaboração de todos, e num fundo
colorido já preparado pela docente, as folhas foram dispostas
em torno do tronco e a composição plástica foi finalizada com
uma barra colorida de folhas secas.

Trabalho efetuado pela turma 1C-X, EB de Xutaria
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