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PELA PAZ

EDITORIAL

E SE FÔSSEMOS NÓS?...
AE MONTE DA CAPARICA

O Secretariado da AP12, em nome dos Diretores
dos Agrupamentos e Escolas Não Agrupadas do
concelho de Almada, bem como das equipas
locais, expressa o seu agradecimento público à
perita externa, Dr.ª Adelaide

Franco, pelo

trabalho desenvolvido ao longo destes 3 anos no
âmbito do projeto Novos Tempos para Aprender.
Deseja-lhe,

ainda,

os

maiores

sucessos

“Eu estava na escola quando
nos avisaram que tínhamos de ir
para casa, fazer uma pequenina
mala com o que era mais importante para nós e fugir para outros países. Explicaram-nos que
estavam a invadir o nosso país e
que não era seguro continuar
nele, os nossos pais explicar-nos
-iam o resto.
Mal a turma acabou de ouvir as
indicações que nos deram, levantou-se ordeiramente, rapidamente arrumou as coisas e
correu o mais rápido possível para casa….”
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profissionais e pessoais no desafio que agora
abraça.

PROJETO “IDEIAS NA NATUREZA”
AE DA CAPARICA

No dia 21 de março, os alunos das Turmas 9.º AMC e PIEF, da Escola Básica e Secundária do Monte de Caparica, participaram
ativamente na recuperação e restauração ecológica do sistema
dunar da praia de Fonte da Telha.
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ESCOLAS UBUNTU
O projeto Ubuntu tem vindo a
expandir-se
de
forma
significativa em todo o território
nacional,
tendo
contado,
recentemente, com a participação
de várias escolas do concelho de
Almada.
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ACADEMIA DE LÍDERES UBUNTU
AE DANIEL SAMPAIO

“EU SOU, PORQUE TU ÉS” ou “EU SÓ POSSO SER PESSOA
ATRAVÉS DAS OUTRAS PESSOAS”
No âmbito do Bem Estar e
da Cidadania, a turma do
12.º E, de 28 de março a 1
de abril, juntamente com
os professores Alexandra
Marques, Eugénia Nunes,
Marina Andrade e Natália
Marques, procuraram o seu
sentido para a vida, vivendo
e experimentando um
conjunto de atividades de
aprendizagem não formal.
Professores
e
alunos
estiveram imersos numa
experiência profunda, cujo
objetivo foi desenvolver nos
alunos as competências de
autoconhecimento,
autoconfiança, resiliência,
empatia e serviço.

ACADEMIA DE LÍDERES UBUNTU
EU SOU PORQUE TU ÉS
AE CARLOS GARGATÉ

Na semana de 14 a 18 de fevereiro tivemos a Semana Ubuntu, 5 dias passados a
abordar os 5 pilares que caracterizam esta filosofia: Autoconhecimento; Autoconfiança; Resiliência; Empatia; Serviço. Ubuntu significa, “eu sou porque tu és”, e é
através desta perspetiva relacional que todo o trabalho é desenvolvido.

O envolvimento dos presentes foi enriquecedor e dará origem ao
Clube Ubuntu, de forma a alargar a experiência a outras turmas
e alunos do Agrupamento.

Este projeto procura criar na comunidade escolar líderes, entre os alunos, capacitados para uma ética de cuidado, liderança servidora e construção de pontes. Todos
estes princípios baseados nos exemplos de liderança de figuras como Nelson Mandela, Gandhi, Malala, Martin Luther King, entre outros.
Como primeiro ano Ubuntu, no Agrupamento de Escolas Carlos Gargaté, partimos
para ele com a turma do 8.º A, numa semana cheia de atividades e dinâmicas de
todo o tipo. Esta foi uma semana rica em experiências, partilha e evolução, tanto
pessoal, como de grupo. Dinamizada por professores e técnicos que participaram
na formação da Academia de Líderes Ubuntu, desenvolvida pelo Instituto Padre
António Vieira, a equipa que conduziu esta primeira edição foram as professoras
Graça Carvalha, Sónia Soares e Carolina Fernandes, bem como a psicóloga Ana
Borges e o mediador Guilherme Correia.

Depois desta semana tão intensa, transformadora e marcante
os alunos deixaram alguns testemunhos da sua experiência:

A partir de agora teremos na escola o Clube Ubuntu, um grupo de alunos que se
mobilizará, dentro da comunidade escolar, para promover uma maior coesão e
união em todo o agrupamento. Transversal a toda a escola, colaborando com todos
os ciclos e promovendo atividades e campanhas com o foco nos 5 pilares que sustentam toda esta filosofia. Este será um grupo dinâmico, aberto a propostas e
ideias, que de ano para ano, terá o objetivo de se expandir por todo o agrupamento,
dinamizando mais semanas ubuntu, com mais turmas e mais alunos, bem como
mais professores e técnicos interessados no projeto.

"Serviu como uma ajuda e aprendizagem incrível a relacionarme com os outros e comigo mesmo."
"Muito obrigada pela semana INCRÍVEL, ficará para sempre no
meu coração…”
"Adorei!! Sem dúvida das melhores experiências que já tive, só
quero que todas as pessoas no mundo consigam entrar nesta
experiência e de mente aberta."

Para ler mais notícias do Repórter Local do AEDS, consultem, por
favor: https://reporteraeds.wixsite.com/reporter-aeds
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PELA PAZ
E SE FÔSSEMOS NÓS?...
AE MONTE DA CAPARICA

ACADEMIA DE LÍDERES UBUNTU
AE FERNÃO MENDES PINTO

O CONCEITO UBUNTU SIGNIFICA “EU SOU, PORQUE TU ÉS”,
OU SEJA, “EU SÓ POSSO SER PESSOA ATRAVÉS DAS OUTRAS
PESSOAS”
A Escola Fernão Mendes Pinto foi selecionada para fazer parte da rede
de escolas associadas ao programa Escolas Ubuntu, no âmbito
do Plano 21|23 Escola+, em parceria com o Instituto Padre António
Vieira (IPAV). Este Programa integra competências sociais e emocionais, com o objetivo global da implementação de medidas diferenciadas dirigidas à promoção do sucesso escolar e ao combate das desigualdades, através da educação. Neste conceito estão subjacentes a
Ética do Cuidado, a Liderança Servidora e a Construção de Pontes,

Na aula de Cidadania e Desenvolvimento, os
alunos do 6.º3 foram convidados a vestir a pele
de uma criança ucraniana a quem tivesse sido
pedido que colocasse numa mochila os objetos
que gostaria de levar consigo antes de partir…
As imagens ilustram as mochilas que cada um
idealizou.
Uma das alunas, além da mochila, imaginou-se lá, como um deles, e descreveu
a experiência assim:

através de uma metodologia socioemocional que permite a cada parCheguei a casa com os meus pais super preocupados com o que poderia vir a acontecer. Explicaram-me que o meu pai não poderia fugir
connosco, teria de ir proteger o nosso país! Quando ouvi nem queria
acreditar! Não me queria despedir do meu pai, nem da minha casa,
nem do meu país! Não tive tempo de dizer nada (e se tivesse tido
também não ia conseguir dizer nada, porque estava com os olhos em
água), pois a minha mãe disse para ir fazer uma pequena mochila
com o que fosse mais importante para mim…
No quarto foi super difícil fazer uma mochila, queria levar o quarto
todo, aliás queria levar a casa! A mochila era minúscula, mas lá me
desenrasquei a meter as minhas coisas. Uma escova de dentes e a
pasta, pensos para as feridas, o meu peluche favorito que tenho desde nascença, roupa, carregador de telemóvel guardado num saco de
plástico para não se molhar, telemóvel também guardado num saco
de plástico pela mesma razão, o cartão de cidadão e outros documentos (que, se não fosse a minha mãe, não me teria lembrado).
Com a mochila feita fui para a beira dos meus pais e despedi-me do
meu pai. Foi o mais difícil com toda a certeza, despedir-me do meu
pai sem saber se o voltaria a ver ou não… caíram muitas lágrimas,
deram-se muitos abraços e beijinhos, disseram-se muitas palavras,
mas mesmo assim vê-lo partir para a guerra sem saber o que lhe ia
acontecer deixou-me um aperto no coração…
O meu pai foi-se embora, deixei tudo o que tinha e estou num país
como refugiada, a minha única esperança é que isto tudo acabe e eu
e todos os que fugiram possamos voltar para o nosso país e ver os
nossos parentes em segurança.
Mariana Gonçalves, 6.º3

ticipante “tornar-se pessoa através do outro”.
A Semana Ubuntu, realizada de 28 de março a 01 de abril, contou com
30 alunos participantes e uma equipa de 6 educadores, formados
pelo IPAV, que dinamizaram diversas dinâmicas. Desta semana resultou a criação do Clube de Líderes Ubuntu, onde todos os alunos participantes terão um papel fulcral na implementação de um ambiente
educativo inovador e de impacto no desenvolvimento das competências sociais e emocionais na promoção do bem-estar, da inclusão e do
sucesso da comunidade educativa. Estamos em crer que, no futuro,
deste clube de pequenos grandes líderes nascerão outros.
Para mais informação sobre Escolas Ubuntu, consultar:
https://www.escolasubuntu.pt/
https://www.academialideresubuntu.org/pt/
https://area.dge.mec.pt/programaubuntu/

PROJETO PELA PAZ
AE MONTE DA CAPARICA

No Japão, diz a lenda que dobrar 1000 origamis de tsurus com o
pensamento focado num determinado desejo, fará com que ele
se realize. Os tsurus são dobrados com as mais variadas intenções e têm servido de mote a variadas narrativas.

Inspirados por esta lenda, alunos de todas as turmas do Agrupamento de
Escolas do Monte de Caparica fizeram tsurus, usando a técnica do origami
e papel azul e amarelo (as cores da bandeira da Ucrânia). Com o pensamento no desejo pela paz na Ucrânia, os 1000 tsurus, dobrados em
apenas 2 semanas, foram colocados no átrio do polivalente, inspirando
quem por lá passar!
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PROJETO “IDEIAS NA NATUREZA”

PELA EUROPA COM AMIZADE E LEITURA
AE ROMEU CORREIA

AE DA CAPARICA (cont.)

“Deslocações ao estrangeiro”

Depois de quatro meses de cultura em laboratório, eis que chegou o

Na semana de 6 a 13 de março, uma delegação portuguesa da Escola
Secundária Romeu Correia deslocou-se à Grécia, para um intercâmbio
Erasmus + com as escolas parceiras. A escola anfitriã, 2 Epals, situa-se
em Kavala, na Macedónia. O próximo encontro presencial decorrerá entre 8 e 15 de maio, em Izola, na Eslovénia.

tempo da plantação de cerca de setenta plantas de Narciso das
Areias.
O Narciso das Areias é

Um grupo de Alunos, dos 9.º ao 11.º anos, deslocou-se a Londres, entre os
dias 24 e 28 de março. Esta visita tinha vindo a ser adiada há dois anos
mas finalmente cumpriu-se o objetivo de contactar com a língua inglesa e
conhecer uma realidade diferente da nossa. Para além da interação entre
Alunos e Professores, o funcionamento das estruturas noutro país, visitas
a Museus… aconteceu um enriquecimento geral dos Alunos.

uma planta dunar contribuindo para a fixação das
dunas

secundárias

na

zona litoral de Almada.
Foi escolhida uma zona
de duna secundária des-

“Estendal do Amor / Amizade”

truída, junto ao restauDecorreu, no pavilhão polivalente da
Escola Básica da Alembrança, a exposição “Estendal do Amor / Amizade”, assinalando o final de semestre,
o dia dos namorados e a amizade e
partilha entre todos. Foi lançado o
desafio aos DTs e respetivas turmas
para decoração de uma t-shirt alusiva ao tema. Os trabalhos em exposição resultam do envolvimento dos
alunos das turmas e de vários professores.

rante Oh Ti João! na praia
da Fonte da Telha. Seguidamente procedeu-se à
retirada da planta invasiva
Chorão das Praias.
A atividade foi inserida na
semana da Primavera comemorando-se o dia mundial da Árvore e das Florestas.

"Respira: Relaxar e Aprender Melhor"
No passado mês de fevereiro, os alunos dos 3.º anos e 4.ºB, da EB1 de

Os

alunos

Vale Flores, deslocaram-se à Biblioteca Municipal José Saramago para

participaram

participarem na atividade: "Respira: Relaxar e Aprender Melhor". Segundo

ativamente nas atividades

a opinião das titulares e alunos, foi uma atividade bastante enriquecedo-

propostas, manifestando

ra, pois para além de promover o gosto pela leitura, proporcionou mo-

entusiasmo e satisfação.

mentos de relaxamento. Através da respiração os alunos aprenderam
técnicas para se concentrarem e também para controlar alguns estados
de espírito, tais como: a ansiedade, a raiva, a tristeza.
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SEMANA CULTURAL

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO

AE ANSELMO DE ANDRADE

ES CACILHAS TEJO

O objetivo fundamental nos últimos dois anos, numa fase em que a disciplina
passou a integrar o currículo dos três níveis de escolaridade do Ensino Secundário, foi dar continuidade e consolidar a Estratégia de Educação para a Cidadania
da E.S. de Cacilhas-Tejo, materializada numa disciplina que se mantém autónoma desde o início, mas cuja estrutura curricular tem sido adaptada em função da
avaliação dos professores no final de cada ano letivo e da participação ativa dos
alunos na definição dos domínios temáticos desenvolvidos. No presente ano
letivo a estrutura curricular é a seguinte:
Ano
10º Ano (CCH e CP)
11º Ano (CCH e CP)
12º Ano CCH
12º Ano CP

Entre os dias 7 e 12 de Março de 2022, o nosso agrupamento realizou a sua 1.ª Semana Cultural. Durante estes dias decorreram
vários workshops criativos, nas mais diversas áreas artísticas,
com o objetivo de abrir novos horizontes aos alunos.
No primeiro dia, dia 7 de março, a turma 10.° B do Curso Ciências
e Tecnologias assistiu ao workshop “Radio atividade” e teve a
honra de receber o professor Alexandre Honrado, o homem dos
sete ofícios. Durante as 2 horas que esteve com a turma, o escritor partilhou a sua história e a sua experiência no ramo da radio,
pois passou lá uma grande parte da sua vida. Esclareceu dúvidas,
deu bastantes conselhos aos jovens, ensinou-lhes como se deve
fazer uma entrevista, por exemplo, e mostrou-lhe alguns dos materiais mais importantes para fazer um programa de radio.

Workshop de Teatro

No dia 11 de março, pelas 10 horas, a turma do 10.º B participou
num workshop de teatro orientado pela formadora Joana Sabala,
no âmbito do projeto Novos Tempos Para Aprender. Foram vários
os exercícios para facilitar a comunicação como bater palmas a
vários ritmos, jogos de dança e de improvisação. Estas atividades
permitiram o desenvolvimento da interação social, entre os alunos, a par de momentos experienciados com descontração
e criatividade.
Débora Rufino, Mariana Carvalho,
Miguel Gomes e Miguel Dias, 10 .º B

Domínios temáticos da disciplina de Cidadania
e Desenvolvimento
Educação para o Consumo
Educação Ambiental
Instituições e Participação na Democracia
Direitos Humanos/Interculturalidade
Educação para a Saúde/Sexualidade/Igualdade de Género
Bem-estar Animal
Empreendedorismo e Mundo do Trabalho (projeto tendo como
contexto de base a P.A.P.)

O facto da Escola ter optado pelo modelo de disciplina autónoma tem revelado
várias vantagens entre as quais se destaca haver espaço e tempo para uma
abordagem mais aprofundada das áreas temáticas em cada nível de escolaridade e para o desenvolvimento de projetos pedagógicos. Por outro lado, a autonomização da disciplina pode constituir um obstáculo para a articulação curricular,
seja a vertical, seja a horizontal. Nesse sentido, tem-se incentivado a equipa de
professores de Cidadania e Desenvolvimento a ultrapassar estes constrangimentos propondo, por um lado, um trabalho colaborativo ao nível dos Conselhos
de Turma com vista a convocar para o trabalho desenvolvido na disciplina de
Cidadania conhecimentos, atitudes e competências desenvolvidos noutras
áreas disciplinares, por outro, uma conceção aberta dos domínios temáticos de
forma a que todos os assuntos abordados noutros temas de Cidadania
(independentemente do ano em que foram desenvolvidos) possam integrar os
projetos pedagógicos realizados pelos alunos.
O projeto pedagógico é considerado a pedra angular da
disciplina de Cidadania e Desenvolvimento. A equipa de
professores é incentivada criar situações de aprendizagem para os alunos desenvolverem pensamento crítico,
trabalho colaborativo e resolução de problemas e a recorrer a metodologias e a instrumentos de avaliação
diversificados, valorizando as modalidades diagnóstica
e formativa dos processos de
aprendizagem e não uma avaliação de conhecimentos teóricos.
Apontam-se como exemplos de metodologias ativas a
concretização de momentos de reflexão em pequeno e
grande grupo, de situações de debate, de trabalho em
grupo e de atividades que prevejam um produto/ação
concreta e/ou atividades com impacto na comunidade
educativa em sentido alargado, inscritas, como se referiu, no âmbito da metodologia de projeto e numa perspetiva multidisciplinar.
Salienta-se a parceria entre escola, a Santa Casa de Misericórdia de Almada e o
Audax - Centro de Inovação & Empreendedorismo do ISCTE-IUL, que se materializou no desenvolvimento do projeto de empreendedorismo “Despertar Capacidades” (promovido pela SCMA no âmbito do Contrato Local de Desenvolvimento Social de quarta geração - (RE)age em Rede), no qual participaram ativamente alunos de três cursos profissionais no âmbito da disciplina de Cidadania e
Desenvolvimento. Este projeto terá continuidade no próximo ano letivo, esperando-se o
envolvimento de mais turmas e mais alunos.
Salienta-se ainda que no presente ano letivo,
no primeiro semestre, todas as turmas, totalizando cerca de 90% dos alunos da escola,
desenvolveram projetos pedagógicos, dos
quais onze envolveram parcerias com outras
entidades externas à escola e cinco foram
desenvolvidos conjuntamente com outras
disciplinas. Dando cumprimento às metas
estabelecidas no Projeto Educativo da Escola,
o objetivo próximo da disciplina é aumentar
estas cifras, estabelecendo uma inter-relação
mais aprofundada com a comunidade e uma
maior interdisciplinaridade nos projetos pedagógicos desenvolvidos na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento.
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CIÊNCIA À VISTA

A VOZ DOS ALUNOS

AE PROFESSOR RUY LUÍS GOMES

DO AE ELIAS GARCIA

Ao ouvir falar da Academia Júnior
eTwinning, fiquei imediatamente expectante, pois achei muito interessante a ideia de uma aprendizagem a nível
internacional. Logo na primeira reunião
não tive dúvidas: tinha de me envolver
neste projeto! Concorri para mentora, enfrentando o nervoso miudinho de
ter de falar para uma plateia, e fui selecionada. A possibilidade de ter um
cargo relativamente importante num projeto que me suscitou tanto interesse é extraordinária! Espero proporcionar melhorias e desenvolvimento
para a A.J.E. através da realização de novos projetos e atividades, que permitam, um real intercâmbio escolar, cultural e interpessoal, potenciando a
participação dos alunos interessados. Do meu ponto de vista, é uma academia que tem grande potencial para crescer e abrir novas oportunidades
a todos os que nela participam, incluindo eu.

O Clube Ciência à Vista do Agrupamento de Escolas Professor Ruy Luís
Gomes, pertencente à Rede de Clubes Ciência Viva na Escola, mais do
que desenvolver a literacia científica, procura proporcionar um modo de
estar e aprender Ciência. Aqui, e com atividades para todos os ciclos de
ensino desde o pré-escolar até ao 12.º ano, procuramos interligar Saberes e promover a articulação entre a Ciência e todas as formas de Arte.
Nos últimos anos desenvolvemos o projeto “De Zero a T(r)inta” onde, partindo da extração de pigmentos das plantas, criámos painéis Matemáticos, executámos atividades práticas, plantámos uma espiral de aromáticas e tintureiras no jardim da escola sede, realizámos visitas de estudo,
participámos e
dinamizámos variados
Workshops. Algum do nosso
trabalho pode ser
consultado no
nosso Blogue ou
na reportagem da
CMTV Falar Global.

Simone Tomás , Mentora da Academia Júnior eTwinning do AEEG

DIA INTERNACIONAL DA POESIA
AE ANTÓNIO GEDEÃO

Iniciámos
este
ano letivo um novo desafio intitulado “STEAM –
Aprender Experimentando!”. Ligados às zonas polares e às zonas
húmidas e procurando conhecer o
impacto que as
alterações climáticas têm tido ao
nível global do planeta, desenvolvemos atividades diferenciadas, algumas delas com o desenvolvimento de cenários de aprendizagem e de
projetos criados e desenvolvidos por cada turma. Estabelecemos parcerias com universidades portuguesas, Centros de Ciência Viva, com a Universidad de Magallanes (no Chile), com o projeto Eco-Escolas, com a Rede de Bibliotecas Escolares e participamos ativamente na rede de Educadores Polares em Portugal (PEI Portugal).

"Porque o Agrupamento de Escolas
António Gedeão se enriquece, a cada
momento, com a inclusão de elementos das mais variadas nacionalidades e
porque, todos os anos, é de assinalar o
Dia Internacional da Poesia...poemas
em várias línguas, , soaram, neste dia,
recitados e cantados.
Bem haja aos que partilharam a sua cultura!

Convidamo-los a seguir-nos na nossa página de Instagram.

Bem haja a toda uma audi-

No Clube Ciência à Vista somos e seremos sempre uma porta aberta para o mundo!

ência fantástica que aplaudiu esta maravilha que é a
Diversidade!"
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COMPETIÇÕES NACIONAIS DA
CIÊNCIA – EM REDE / 2022

ALUNOS EM DESTAQUE
NA EBS FRANCISCO SIMÕES

AE EMÍDIO NAVARRO

AE FRANCISCO SIMÕES

A escola também se faz de sucessos nas mais diferentes áreas do saber: cultural, desportivo, criativo… e ao longo do ano letivo 2021 - 2022 o Agrupamento
tem vindo a dinamizar diversas iniciativas nesse âmbito, das quais se destacam
algumas.

Ler também pode ser divertido!
Mais uma vez, os alunos do nosso Agrupamento participaram nas
Competições Nacionais de Ciência – EM REDE, organizadas pelaUniversidade de Aveiro.
Este ano, ainda num formato adaptado à realidade pandémica que
vivemos, as provas decorreram durante a semana de 14 a 18 de
fevereiro, tendo os alunos participado em equipas de dois.
Do nosso Agrupamento tivemos a
participação de cerca de 416 alunos
de diferentes níveis de ensino:
• 8 equipas do 1.º ciclo (3 equipas
da EDAC e 5 equipas da CP. Todas
de 4.ºano);
• 83 equipas do 2.º ciclo (57 do
5.ºano e 26 do 6.ºano);
• 99 equipas do 3.º ciclo (55 do
7.ºano, 4 do 8º.ano e 40 do
9.ºano);
• 18 equipas do secundário (9 do
10.ºano, 4 do 11.ºano e 5 do 12.º
ano).
PARABÉNS a todos os participantes pelos muito bons resultados
obtidos.
Ligação ao site do AE: https://aeen.pt/home/?p=5647

PROJETO COOPERA

A Ajudaris, associação sem fins lucrativos que luta
diariamente contra a fome, a pobreza e a exclusão
social, lançou um Projeto intitulado “Histórias da Ajudaris em voz alta” destinado a celebrar o Dia Mundial
da Leitura em Voz Alta, que se comemora a 01 de fevereiro, com um desafio lançado a nível nacional ao
público de todas as idades para apresentar um vídeo
com uma leitura feita em voz alta. O público foi dividido em escalões etários e a aluna Íris Serra, do 8ºA, foi
a vencedora no seu escalão, com uma leitura muito
expressiva e criativa. Parabéns à Íris!
O desporto contribui para a vida saudável
Após apuramento na Fase Escola, 9 alunos do AE Francisco Simões participaram no Corta-Mato na Fase CLDE – Península de Setúbal, no dia 8 de março. O
aluno João Pimenta classificou-se em 2.º lugar no escalão juvenil masculino. A
equipa ficou classificada em 7.º lugar.
No projeto MegaSprint participaram 12 alunos nos escalões infantil B e iniciados feminino e masculino igualmente na Fase CLDE - Península de Setúbal, no dia 16 de
março. A aluna Mariana Reganha classificou-se em 1.º
lugar na prova do sprint.

AE MIRADOURO DE ALFAZINA

Recentemente, o nosso Agrupamento integrou o Projeto COOPERA, como escola piloto, o qual faz parte do
Programa Nacional de Promoção do
Sucesso Escolar.
Destina-se a alunos do pré-escolar
ao 9.º ano de escolaridade e baseiase em metodologias ativas em sala de aula, através da implementação de grupos de aprendizagem cooperativa.

Estes alunos irão representar
o AE Francisco Simões nas
competições da Fase Nacional das respetivas competições: Corta-mato em Valença nos dias 1 e 2 de abril e MegaSprint nos dias 29 e
30 do mesmo mês.
Ler faz-nos mais ricos
Está a decorrer a 15ª edição do Concurso Nacional
de Leitura, promovido pelo Plano Nacional de Leitura,
ao qual se associa a Rede de Bibliotecas Escolares.
Decorridas já as Fases Escolar e Municipal, realiza-se
no próximo dia 20 de abril, a Fase Intermunicipal da
Área Metropolitana de Lisboa, a qual terá lugar na
Escola Secundária Seomara da Costa Primo, Amadora. O AE Francisco Simões será representado pela aluna
Catarina Caetano (ensino secundário), apurada na Fase
Municipal.
Ao Concurso Literário Escolar, promovido pela Câmara Municipal de Almada, inserido no Plano Local de Leitura (PLL)
de Almada, concorreu, na modalidade de conto, 2.º escalão (3.º ciclo do EB) o aluno Eduardo Marques.
A Francisco Simões na Monstra
A Jéssica Bárbara é aluna do 12.º ano do Curso Profissional de Técnico de Multimédia da EBS Francisco
Simões e fez parte do Júri da Competição de Curtas
Estudantes na vigésima primeira edição da Monstra
- Festival de Animação de Lisboa. Durante uma semana viu, com as suas colegas juradas, mais de
cinquenta filmes num festival que reúne, anualmente, o melhor do cinema de animação nacional e
internacional. Além de jurada, ainda dinamizou sessões Monstrinha para mais de quinhentos alunos do
5.° ao 12.° ano na nossa escola.

Os objetivos do projeto são:
• Melhorar o clima de sala de aula, a autoestima, a crença de autoeficácia, as habilidades sociais, a motivação e o rendimento
escolar dos alunos.
• Otimizar a intervenção pedagógica na Educação Pré-escolar e
Ensino Básico.
• Promover o desenvolvimento profissional dos professores.
Um grupo de professores do Agrupamento, do 1.º ao 3.º Ciclos,
encontra-se a fazer formação no âmbito deste projeto com a mentora do mesmo, a professora Sónia Moreira.
Em algumas turmas, está já a ser aplicada esta metodologia de
trabalho.
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