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EDITORIAL
É com grande honra que escrevemos este editorial como
representantes dos encarregados de educação do AEM. Gostariamos
de começar por expressar o nosso apreço pelo trabalho árduo dos
nossos professores, diretores e funcionários, que têm trabalhado
incansavelmente para garantir que os nossos alunos recebam a
educação que merecem.
Como pais e encarregados de educação, temos um papel fundamental
a desempenhar no sucesso educativo dos nossos filhos. Este
envolvimento ativo é especialmente importante agora, em tempos de
incerteza e mudança constante. A comunicação é uma peça chave
deste processo. Precisamos manter uma comunicação constante e
efetiva com os professores e diretores escolares, para garantir que
estamos a trabalhar juntos em benefício dos nossos filhos.
É importante lembrar que a aprendizagem não é apenas uma
responsabilidade da escola, mas também um esforço conjunto entre a
escola e a família. Os pais e encarregados de educação são os
primeiros e principais educadores das crianças, e é importante que
estejamos presentes e ativamente envolvidos na educação dos nossos
filhos.
Por fim, gostaria de lembrar a todos que a nossa comunidade
educativa é uma equipa. Juntos, podemos superar os desafios que
enfrentamos e garantir que os nossos filhos recebam a educação que
merecem. 

Representantes dos EE no CG
 Este texto foi escrito recorrendo à ferramenta ChatGPT, a utilização deste recurso de Inteligência
Artificial (IA) foi intencional para que se inicie na nossa escola a reflexão sobre o futuro do ensino

Torneios 

Projetos 
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Dia de S. Valentim

Comemorações 

A Escola Básica Prof. Egas Moniz, celebrou, uma vez mais, com
um cenário mágico, o dia de S. Valentim. Uma chuva de amor
invadiu o átrio da escola e, com ela, ficaram imensas marcas da
sua passagem. Com ajuda e contribuição de todos, a escola
tornou-se um lugar ainda mais acolhedor e cheio de cor, com
todos os trabalhos elaborados pelos alunos e professores.

Chuva de amor

La Saint-Valentin

Celebra-se, a 14 de fevereiro, o Dia de São Valentim.
Neste âmbito, a disciplina de Francês e as turmas de 8º ano,
das professoras Alice Rego e Conceição Parente, das Escolas
Básica Dr Egas Moniz e Secundária Stuart Carvalhais,
construíram cartazes sob o tema "aimer, cest ..." 
Esta atividade está integrada no Projeto Educação para a
Saúde e Educação Sexual e permite aos alunos refletir sobre o
amor, a amizade e as relações interpessoais.
A estas turmas juntaram-se as do 7º ano das professoras Silvia
Gonçalves, Conceição Parente e Ana Guerra.
Os trabalhos dos alunos encontram-se expostos nas duas
bibliotecas escolares e pelos espaços comuns das duas
escolas.
Assim se celebra o Amor no Agrupamento de escolas de
Massamá, ou não fosse o francês a língua do amor.

Também conhecido como o Dia dos Namorados ou Valentine’s
Day, esta  é uma data especial celebrada por casais de várias
partes do planeta, onde se comemora o amor. 
Na sala de aula, depois de lida e explorada a obra “O que
é o Amor?”, de José Jorge Letria, cada aluno escreveu uma frase
e/ou uma pequena quadra sobre o que era, para si, o amor.
Depois de ilustrada, construiu-se um mural para enfeitar a
entrada da sala.
Outros trabalhos foram realizados pelos alunos em várias
turmas da escola do Casal da Barôta.

Escola Casal da Barôta

A turma do 3B-X elaborou estes trabalhos sobre o Carnaval na
EB de Xutaria. 

Carnaval
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Lançamento do livro
"Uma Aventura na Quinta dos Enigmas"

Como já vem sendo tradição, o nosso Agrupamento participou
no Concurso Nacional de Leitura, promovido pelo Plano
Nacional de Leitura, desta vez na sua 16ª edição.
Destinado aos alunos do Ensino Básico e Secundário, este
desafio pretende estimular o treino da leitura e desenvolver
competências de expressão escrita e oral junto dos alunos dos
vários ciclos de ensino, desde o 1º ciclo ao Ensino Secundário.
As provas eliminatórias da 1ª fase (ao nível das escolas)
decorreram nas bibliotecas escolares das várias escolas do
Agrupamento ao longo do mês de janeiro.

Foram apurados para a fase seguinte (fase municipal) os
seguintes alunos:
1º ciclo
Vicente Fernandes - 4ºA ( Escola Básica da Xutaria)
Francisco Garcia - 4ºA ( Escola Básica do Casal da Barôta)
2º ciclo ( Escola Básica Egas Moniz)
Matilde Crasto
Fatimata Sow
3º ciclo
Matilde Marques- 8ºC ( Esc. Sec. Stuart Carvalhais)  
Rodrigo Pinto – 9ºI ( Esc. Sec. Stuart Carvalhais)
Ensino Secundário - Esc. Sec. Stuart Carvalhais
Diogo Correia– 11ºA  
Daniela Sampaio – 10ºC  
A fase municipal terá lugar no dia 2 de março no Centro
Cultural Olga Cadaval em Sintra.
Parabéns aos vencedores e a todos os participantes.

Concursos e atividades

Concurso Nacional de Leitura

Na sequência do convite dirigido pela Câmara Municipal de
Sintra, na pessoa da Dra. Ana Alcântara, e pelas coordenadoras
interconcelhias da RBE, a turma do 4.º BM participou com
grande entusiasmo e empenho na apresentação do livro “Uma
Aventura na Quinta dos Enigmas”, de Isabel Alçada e Ana Maria
Magalhães.
Em articulação com a Biblioteca Escolar (1.º Ciclo), procedeu-se
à leitura orientada da obra em sala de aula.
O evento aconteceu no dia 20 de janeiro, na Quinta da
Regaleira, local onde se passa a história do livro. Os alunos
cativaram todos os presentes com um ritmo rap cantado a
preceito e com a apresentação de dois caligramas e de uma
faixa ilustrada dos capítulos do livro, desenrolada à medida que
um aluno tocava saxofone. Participaram na entrevista às
escritoras e ao vice-presidente da C.M.S., lancharam e
regressaram felizes à escola.
Estamos muito gratos a todos os que colaboraram connosco e
que nos permitiram participar nesta fantástica aventura
literária sintrense.

Ensino Especial
Oa alunos do CAA da Escola Secundária Stuart Carvalhais
realizaram um presépio que foram levar à Divisão de
Educação da Câmara de Sintra. 
Foram igualmente entregues dentro do espaço escolar,
nomeadamente à Direção do Agrupamento e aos Serviços
Administrativos. 
Estes presépios foram parcialmente feitos com materiais
recicláveis, tais como cápsulas de café, restos de tecidos,
cordel, madeiras, entre outros. 



M A R Ç O  2 0 2 3

P Á G I N A  4

 

 

Atividades

La Chandeleur – Dia 2 de fevereiro

Este ano, a “  Chandeleur”  chegou ao Agrupamento de Escolas
de Massamá!
Foram expostos cartazes, no recinto escolar das Escolas
Professor Egas Moniz e Stuart Carvalhais, apelando à
celebração da efeméride com a confeção de crepes, símbolo
desta celebração.
Na sala de professores das duas escolas foram oferecidos,
pela Área Disciplinar de Francês, crepes com vários recheios,
com o objetivo de dar a conhecer à comunidade escolar uma
das mais famosas tradições francesas. 
A tradição vem desde a época dos Romanos em honra do
Deus Pã. A “Chandeleur” tornou-se, depois, uma festa religiosa
católica associada à Apresentação de Jesus no Templo. A
forma redonda do crepe representa o sol e o ciclo da vida.
Manda a tradição que se deve colocar uma moeda de ouro em
cima do primeiro crepe, na frigideira, enquanto outros
acreditam que é necessário segurar a moeda na mão direita
ao virar o crepe para a esquerda. Se conseguir fazê-lo, sem
deixar cair o crepe no chão, o ano será próspero.
Esse crepe deve ser guardado numa gaveta ou colocado em
cima de um armário para ter sorte o ano inteiro.
Esperamos que a tradição se cumpra: “Manger une crêpe à la
Chandeleur, porte un an de bonheur!”

Olímpiadas da Química

A Área Disciplinar de Física e Química saúda todos os alunos
que participaram na fase de escola das Olimpíadas da Química
Júnior e da Química Mais, realizada no dia 15 de fevereiro, e
deseja muito sucesso a todos os alunos apurados para a
semifinal a decorrer na Faculdade de Ciências da Universidade
de Lisboa.

Ensino Básico:
        1º  Dinis Pina, 9º D
        2º Daniel Chelo, 9º H
        3º Maria Inês Dias, 9º D

Ter paz é ajudar os outros, 
Dar comida a quem precisa 
E ter família.

Ter paz é brincar com todos, 
Respeitar quem nos rodeia
E não magoar ninguém.

Ter paz é não discutir, 
Saber conversar e dialogar
E cooperar com os outros.

Ter paz é ir à escola, 
Estudar e aprender
E também ter e fazer amigos.

Ter paz é cantar e dançar, 
Observar o que nos rodeia
E estar despreocupado 
e relaxado.

Ensino Secundário:
        1º Tiago Santos, 10º D
        2º Mariana Cunha, 10º B
        3º Rafaela Machado, 10º A

Ter paz é aceitar os outros, 
Partilhar ideias, conselhos
E amarmo-nos e aos outros.

Ter paz é proteger o mundo!
Não poluir o ambiente 
E aconchegar a Natureza.

3º BX
Texto coletivo
EB Xutaria

A Paz
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No passado dia 19 de dezembro teve lugar o Torneio de Natal
de Ténis de Mesa, onde participaram 163 alunos: 140 como
jogadores e 23 como árbitros. Com duas sessões muito
preenchidas, com jogos disputados e uma assistência
empolgada foram coroados os vencedores por escalão:
Infantis femininos - Margarida Amoroso, 7ºD
Infantis masculinos - Martim Almeida, 7ºE
Iniciados femininos - Madalena Monjardino, 8ºF
Iniciados masculinos - Isaac Duarte, 9ºH
Juvenis femininos - Madalena Cordeiro, 10ºC
Juvenis masculinos - André Rebelo, 11ºC
Parabéns a todos os participantes e um agradecimento especial
aos alunos que se disponibilizaram para arbitrar os jogos.

Torneio de Natal de Ténis de Mesa

Torneio de Voleibol
E como a tradição ainda é o que era, fechámos o primeiro
semestre com o Torneio de Voleibol. 
No dia 20 de dezembro entraram em ação os alunos das
turmas do 3º ciclo e no dia seguinte foi a vez dos alunos das
turmas do Ensino Secundário.
A organização esteve a cabo dos professores estagiários, com
a colaboração dos alunos dos núcleos de Voleibol do Desporto
Escolar, que asseguraram a arbitragem dos jogos.
O Torneio contou com a participação de 59 equipas (28 do 3º
ciclo e 31 do Secundário), o que totalizou 336 alunos (150 do
3º ciclo e 186 do Secundário).
Em femininos venceram as equipas: 7ºF; 8ºF; 9ºF; 11ºA e 12ºB
Em masculinos os vencedores foram as equipas: 7ºC; 8ºG; 9ºD;
10ºC; 11ºB e 12ºB
Que excelente festa do Voleibol e do desportivismo onde
todos os participantes, organizadores e assistentes foram
determinantes para o sucesso do evento.
Um muito obrigado a todos!

Torneio de Tiro com Arco
No âmbito da 2ª edição do Orçamento Participativo Jovem, está
a decorrer uma atividade de Tiro com Arco promovida pela
União das Freguesia de Massamá e Monte Abraão em
colaboração com o Real Sport Clube. A iniciativa conta com a
participação de cinco escolas, entre as quais a Escola Básica
Professor Egas Moniz e a Escola Secundária Stuart Carvalhais.
A primeira fase  é composta por dois momentos de formação e
treino e uma sessão de eliminatórias, onde serão encontrados
os alunos que representarão a escola na final a realizar no dia
25 de março, no pavilhão da Escola Básica  Professor Egas
Moniz.
Nas duas escolas do Agrupamento, as sessões terão lugar nos
dias 16 de fevereiro, 2 e 9 de março e contam com a
participação de 40 alunos.

Torneio Oeiras Internet
Challenge Nacional

As alunas Luana Melo e Marta Sanchez do 11º A participaram
no dia 25 de Fevereiro na fase 3 – final do Torneio Oeiras
Internet Challenge Nacional, que teve lugar na Escola
Secundária Luís de Freitas Branco, em Paço de Arcos. O
torneio, com recurso à ferramenta digital Kahoot, contou com
a participação de 25 equipas de alunos do Ensino Secundário,
representantes das Bibliotecas Escolares de várias escolas
que se candidataram a nível nacional. O principal objetivo do
torneio é desenvolver competências de pesquisa, seleção e
avaliação da informação disponível na Web, promovendo não
só a utilização eficaz das ferramentas de pesquisa e
recuperação da informação, mas também a análise crítica e
seletiva da informação e/ou de fontes de informação.



No dia 1 de fevereiro, os alunos de 11º ano do Curso de
Ciências e Tecnologias da Escola Secundária Stuart Carvalhais
participaram numa atividade científica e lúdica, Projeto RED –
Vontades que Voam, organizada pela Área Disciplinar de Física
e Química, com a interdisciplinaridade da disciplina de
Português.

PÁGINA 6

M A R Ç O  2 0 2 3

Projeto Despertar para a Ciência

Projeto RED - Vontades que Voam

Projetos

Projeto Horta Pedagógica

Na Escola Básica do Casal da Barôta, no âmbito do Projeto da
Horta Pedagógica, foi criado um PADLET, onde se registam as
atividades desenvolvidas pelas turmas, de modo a que todos os
parceiros envolvidos, a comunidade educativa e a comunidade
em geral tenham conhecimento das dinâmicasí implementadas.
Durante este mês recebemos a visita da equipa da CMS,
responsável pelo projeto e que nos congratulou com o trabalho
desenvolvido até à presente data. 

O projeto “Despertar para a Ciência no AGEM” foi criado pelos
professores de Química e de Física que lecionam o 12º ano no
sentido de promover o ensino experimental das ciências,
através de um conjunto de atividades experimentais, nas áreas
de Física e Química, que se integram nas temáticas do
programa de Estudo do Meio do 1º ciclo do Ensino Básico e do
Conhecimento do Mundo no Pré-Escolar, permitindo que os
alunos do 12º ano de Física e de Química possam interagir e
orientar os alunos mais novos numa área de grande motivação
para todos os alunos.
O projeto decorrerá, durante todo o ano letivo, em todas as
escolas do 1º Ciclo do Agrupamento, com todas as turmas do
1º ao 4º ano de escolaridade e com o Pré-Escolar.
No dia 9 de janeiro, os alunos deslocaram-se à Escola Básica
nº2 e Jardim de Infância de Massamá para abordar diversos
temas de Química no 1º e 2º anos e de Física no 3º e 4º anos
de escolaridade. Realizaram, também, diversas atividades
experimentais sobre o tema da água para os alunos do jardim
de infância.
No segundo semestre, os alunos deslocar-se-ão à Escola
Básica e Jardim de Infância do Casal da Barôta (fevereiro) e da
Xutaria (abril) para realizar as mesmas experiências e trabalhar
os temas, anteriormente referidos, com os alunos destas
escolas.

O RED é um projeto universitário do AeroTéc [Núcleo de
Estudantes de Engenharia Aeroespacial do Instituto Superior
Técnico] pioneiro em Portugal, cujo objetivo é projetar e
construir foguetões com propósito científico e educacional. Um
grupo de oito alunos do Instituto Superior Técnico, de
diferentes cursos desta Universidade, veio à nossa Escola
divulgar este projeto que promove a interdisciplinaridade entre
a ciência e a literatura, celebrando o centenário de José
Saramago. A atividade incluiu um workshop onde os alunos
puderam participar ativamente na construção e lançamento de
um mini-rocket. Os alunos participaram com muito entusiasmo
e ficaram ainda mais surpreendidos com o resultado final.
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O Museu Fora de Si

X Olímpiadas da Língua Portuguesa

Na 1.ª Fase das X Olimpíadas da Língua Portuguesa, que
decorreu a 9 de fevereiro na Escola Stuart Carvalhais e a 23 de
fevereiro na Escola Prof. Egas Moniz, participaram 15 alunos do
3.º Ciclo e 16 alunos do Ensino Secundário. 
Embora não tenham sido selecionados alunos para a 2.ª Fase,
queremos homenagear os participantes e os premiados.
Parabéns a todos!

RESULTADOS 1.ª FASE – ENSINO BÁSICO

 1.º Lugar • Davi Trujeira, 7.º A-E

                 • Inês de Jesus, 9.º H 

 2.º Lugar • Daniela Pereira, 9.ºE

 Menções Honrosas • Carolina Anselmo, 9.º A

                                   • João Ribeiros, 7.º F

                                   • Jéssica Sousa, 8.º A–EM

RESULTADOS 1.ª FASE – ENSINO  SECUNDÁRIO

1.º Lugar ·Nádia Pereira, 11.ºD

2.º Lugar ·Ana Leonor Antunes, 10.ºD

                ·Joana Fazendas, 12.ºC

Menções Honrosas ·Catarina Pereira, 12.º C

·Rodrigo Amaro, 10.º B

 

Marcadores Digitais -“Digital
Bookmarks Exchange Project”

No âmbito das comemorações do Mês Internacional da
Biblioteca Escolar (MIBE), a Biblioteca Escolar (1.º Ciclo) e as
professoras de inglês das turmas de 4.º ano participaram no
projeto “Digital Bookmarks Exchange Project”, promovido pela
IASL (International Association of School Librarianship), em
parceria com a RBE (Rede de Bibliotecas Escolares).
Após a inscrição no projeto, foi-nos atribuída uma escola do
oeste da Sibéria: City of Kuibyshev, Novosibirsk Region. A
professora bibliotecária Natalya Motorina apresentou-nos a sua
cidade e enviou-nos os marcadores elaborados pelos alunos.
As nossas crianças, por sua vez, criaram marcadores que foram
postados num mural digital, no qual divulgámos Sintra
Património Mundial, e que foi partilhado com os nossos
correspondentes. 

No âmbito da exposição Bestiário do projeto “ O Museu Fora
de Si”, destinado a colocar em diálogo obras da Coleção
Municipal de Arte e das restantes coleções artísticas e
científicas do Município de Sintra e a mostrá-las em inusitados
e diferentes locais do concelho, foram seleccionadas quatro
obras que estiveram expostas na Biblioteca Escolar da Escola
Secundária Stuart Carvalhais, procurando-se um envolvimento
mais direto não só dos estudantes e dos utilizadores da
biblioteca, mas também da própria população.

Esta exposição é constituída por obras que, direta ou
indiretamente, representam, registam ou evocam animais reais
ou imaginários, que existem hoje ou que, extintos, sabemos
terem existido no passado.
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Ida ao Teatro

No dia 12 de janeiro, as dez turmas de 9º ano da Escola Stuart
Carvalhais foram ao Auditório Santa Joana Princesa - Centro
Social Imaculada Conceição, em Alvalade, assistir à
representação da peça Auto da Barca do Inferno, da
responsabilidade da Companhia de Teatro Instantes
D’Aplausos, no âmbito da disciplina de Português.
A visita realizou-se como motivação / consolidação do estudo
da obra dramática de Gil Vicente.
Os objetivos da atividade foram assistir à representação da
peça; compreender o modo como Gil Vicente constrói os
diferentes tipos de cómico; apreender características das
personagens; desenvolver o gosto pelo teatro; proporcionar,
de forma lúdica, momentos de aprendizagem; e fomentar
relações interpessoais.

Musical "CATS"

No dia 14 de fevereiro, os alunos do 8ºB, 9ºA, 9ºF e 9ºH foram
ao teatro ver a representação da peça Sherlock Holmes and the
Mystery of the Loch Ness Monster, no Auditório Santa Joana
Princesa, em Lisboa.
Esta representação foi um sucesso, não só pela excelente
interpretação dos atores, mas sobretudo pela interação que
estes conseguiram com os alunos, convidando-os a fazer parte
da peça.

No dia 16 de fevereiro, a área disciplinar de Inglês organizou
uma ida ao teatro, para assistir ao musical CATS.
Participaram nesta atividade 128 alunos do 10º e 11º anos e 9
professores.
Esta atividade teve como objetivo motivar os alunos para a
língua inglesa, reforçar as competências linguísticas dos
alunos e desenvolver o espírito crítico e a capacidade de
relacionar aprendizagens formais com informais. 
o espetáculo foi maravilhoso e foi uma experiência que fica
para a vida destes alunos.

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

Ficha técnica:


