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EDITORIAL

Com o início do Ano Letivo 2021/2022 foram cumpridos dois 
anos do mandato da Diretora/Direção do AECE.

O Percurso foi composto por momentos lineares e, por outros, 
mais sinuosos que nos exigiram encarar o dia-a-dia com muita re-
siliência.

Intrometeu-se de forma abrupta o vírus COVID-19 que diaria-
mente afeta a população mundial e, em particular, toda a Comuni-
dade Escolar.

Decorrente deste, surgiram novas orientações das entidades: 
ME, DGEstE, DGS, SNS que nos levaram ao cumprimento de di-
ferentes etapas e procedimentos, à elaboração de um conjunto di-
verso de documentos, à formação de docentes e não docentes, à 
adaptação e adequação de novas práticas de educação e de ensi-
no/aprendizagem que nos permitiram dar respostas mais cabais às 
necessidades diárias de cada estabelecimento na sua especificida-
de e do AECE no seu todo.

O percurso não se revelou fácil, em alguns momentos, tornou-se 
até desafiante, com maior ou menor lucidez, com mais ou menos 
conformação, verificou-se a necessidade de construir pontes entre 
o mundo passado, a que estávamos habituados, e o mundo presen-
te, drasticamente diferente. Isso não nos impediu de continuarmos a 
promover a parceria, a solidariedade, a inclusão, o equilíbrio entre as 
necessidades e as expectativas, de forma a melhor responder aos 
constantes e imperativos reptos que se nos impuseram e impõem.

Naturalmente que o empenho sistemático e indiscutível de todos 
(Direção, docentes, não docentes, Associações de Pais e Encar-
regados de Educação, família e parceiros) num Agrupamento com 
2770 alunos, 29 nacionalidades e 432 alunos estrangeiros tem que 
ser uma realidade efetiva, de modo a poder ser respeitado o carác-
ter inclusivo e multifacetado de toda a população que dele faz parte.

Teremos sempre que continuar a Projetar o Futuro, com Afetos 

DOIS ANOS DE MANDATO

No dia 6 de 
novembro reali-
zou-se uma ca-
minhada dirigida 
a todos os pro-
fessores e funcio-
nários do Agrupa-
mento.

Foi uma jor-
nada de atividade 
física e convívio.

No dia 10 de setembro, o Agrupamento homenageou e relembrou com saudade duas excelentes profissionais, colegas e amigas. 
Foi descerrada uma placa de homenagem à Professora Custódia Lopes, na Escola António Gedeão e, uma outra, à 

Professora Paula Mendes, na Escola Secundária.
“Aqueles que passam por nós, não vão sós, não nos deixam sós. Deixam um pouco de si, levam um pouco de nós.”

HOMENAGEM A DUAS EXCELENTES PROFISSIONAIS

CAMINHADA

e Saberes e a responsabilizar, para o efeito, todos os 
agentes educativos, para que possamos promover 
uma educação para todos com sucesso, preservando 
a identidade de cada um e uma cidadania plena e ativa.

Teremos que a garantir o contributo do AECE no 
desenvolvimento da Comunidade. Continuarei en-
quanto Diretora/Continuaremos enquanto Direção a 
contar convosco na construção do sucesso educativo 
e na promoção de uma educação para todos.

Juntos conseguiremos!
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NOVO ANO LETIVO

No dia 13 de setembro, no Pavilhão Municipal, a Diretora 
do Agrupamento procedeu à abertura oficial do ano letivo, 
transmitindo informações gerais e apresentando uma retros-
petiva de dois anos de mandato.  

A cerimónia contou também com dois agradáveis mo-
mentos musicais, onde foi possível fruir da atuação do Coro 
Concórdia Música. No final, o Maestro, Pedro Correia, con-
vidou todos os presentes a comparecer nos ensaios e a se 
integrarem no grupo. 

O professor Luís Júlio deu uma palestra sobre o trabalho 
desenvolvido no âmbito da Ação de Melhoria - Promoção de 
competências sociais/redução de comportamentos disruptivos.  

Na cerimónia estiveram ainda presentes o Dr. Francisco 

CERIMÓNIA DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2021-2022

Neves, Diretor do Departamento de Apoio à Integração e Valo-
rização da Diversidade, a Alta Comissária para as Migrações, 
Dr.ª Sónia Pereira, e a Coordenadora do Núcleo de Educação, 
Dr.ª Sara Caetano. Ambas apresentaram uma intervenção so-
bre “Multiculturalidade e Inclusão” e o papel do ACM. 

A Vice-Presidente da Câmara Municipal, Dr.ª Ilda Joa-
quim e a Vereadora da Educação, Dr.ª Tília Nunes, enaltece-
ram o trabalho desenvolvido pelos educadores e docentes 
junto da comunidade e destacaram a resiliência de todos, 
face às contrariedades causadas pela pandemia COVID-19. 

A Direção do Agrupamento agradeceu o empenho bem  
como o contributo inequívoco dos parceiros.  

No final da cerimónia foram renovamos os votos de um bom Ano Letivo.

ENTREGA DE EQUIPAMENTO DO CRTIC

PRIMEIRO DIA DE AULAS
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PRÉMIOS E DIPLOMAS

No dia 1 de outubro, a Direção do Agrupamento de Escolas Cidade do Entroncamento entregou os diplomas 
aos alunos que concluíram o 12º ano de escolaridade, no ano letivo 2020/2021.

Foi um momento de reconhecimento do empenho dos alunos, pais/encarregados de educação, professores, 
assistentes operacionais e técnicos.

Ao longo do percurso houve, certamente, experiências de alegria, angústia, trabalho, diversão, amizade, 
expectativa, superação de dificuldades, resiliência... Momentos que moldam a personalidade e fazem crescer!

Para todos votos dos maiores sucessos académicos e pessoais.

DIPLOMAS DE CONCLUSÃO DO ENSINO SECUNDÁRIO

Em cerimónia realizada no dia 16 de outubro no 
Centro Cultural, o Rotary Clube do Entroncamento 
entregou os prémios escolares relativos ao ano letivo 
2020/2021, aos melhores alunos dos Agrupamentos 
de Escolas dos concelhos do Entroncamento, Golegã 
e Vila Nova da Barquinha.

No Agrupamento de Escolas Cidade do Entroncamen-
to foram agraciados com este prémio os alunos: Matilde 
Rainho – aluna mais nova e melhor classificada do 6.º 
ano -  e Francisco Magusto – do 12.º Ano.

Os alunos do Agrupamento de Escolas Cidade do 
Entroncamento estão de parabéns!

PRÉMIOS ROTARY CLUBE

                                                                eTWINNING           SCHOOL
Selo de Qualidade

Os Selos de Qualidade eTwinning são concedidos a professores com excelentes projetos eTwinning, 
significando que o projeto atingiu um determinado padrão a nível nacional e europeu. Nesta continuidade, 
o nosso Agrupamento foi premiado com nove Selos de Qualidade Etwinning, com os seguintes projetos:

Pré-escolar: “My Seasons My Colours” – Três Selos; 
1º Ciclo: “Postcards for 2020 European Day of Languages” – Dois Selos;
Escola Secundária do Entroncamento: “Learn By Modeling 3D” – Quatro Selos.
 Foi com empenho e motivação que alunos do Pré-escolar ao Secundário participaram num projeto 

inclusivo que resultou muito interessante em termos de inovação e criatividade, tendo como preocupação 
a integração curricular, com fortes competências TIC, designadamente a utilização de diversas ferramentas 
Web.

 Os projetos privilegiaram uma considerável componente de comunicação ao nível Europeu e a disse-
minação da informação por diferentes meios e formas.
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PRÉMIOS E DIPLOMAS

PRÉMIOS DE MÉRITO

O Cine-Teatro São João esteve repleto na noite de 
19 de novembro para a Cerimónia de Entrega de Pré-
mios de Mérito e Excelência referentes ao ano letivo 
2020-2021 do Agrupamento de Escolas Cidade do 
Entroncamento.

A cerimónia, que abriu com o discurso da Diretora 
do Agrupamento, Maria Amélia Vitorino, em torno dos 
grandes desafios colocados à educação, contou ain-
da com vários momentos musicais apresentados por 
alunos de diferentes níveis de ensino.

A entrega das distinções dividiu-se em dois gran-
des grupos: os prémios de excelência, reconhecimen-
to do percurso escolar do 4º ano ao 12º ano, e os 
prémios de valor atribuídos aos alunos que se desta-

caram no domínio desportivo e artístico, bem como 
a todos aqueles que fizeram parte de projetos de in-
vestigação e de solidariedade. A Junta de Freguesia 
de Nossa Senhora de Fátima aproveitou o momento 
para atribuir bolsas de estudo aos melhores alunos 
beneficiários da Ação Social Escolar de cada ciclo de 
ensino.

A terminar cerimónia, o grupo Concórdia Música 
brindou-nos como um momento musical de excelên-
cia.

O ambiente festivo contou com a presença das fa-
mílias, alunos, docentes e funcionários, na merecida 
homenagem a todos aqueles, que, de diferentes mo-
dos, se distinguiram. 

e Galardão
No dia 26 de novembro de 2021, realizou-se a cerimónia de entrega do selo e 

bandeira “eTwinning School”, ao Agrupamento de Escolas Cidade do Entronca-
mento. Esta cerimónia decorreu no auditório A da Escola Secundária do Entron-
camento, com a presença do Subdiretor, Prof. Paulo Lopes, a Adjunta da Direção 
para o 1º Ciclo, Prof.ª Helena Grácio, Professores eTwinning e alunos participan-
tes do pré-escolar, do 1º ciclo, do 3º ciclo e do ensino secundário (delegados e 
subdelegados), no âmbito dos projetos que abaixo se designam:

•	 Pré-escolar:	“My	Seasons	My	Colours”;
•	 1º	Ciclo:	“Postcards	for	2020	European	Day	of	Languages”;
•	 Escola	Secundária	do	Entroncamento:	“Learn	By	Modeling	3D”.
Regista-se, assim, o empenho e a motivação que os Professores e alunos do 

pré-escolar ao secundário demonstraram ao receber este galardão e respetivos 
diplomas, decorrentes da sua participação nos projetos acima mencionados e 
divulgados neste grande evento online.

                                                                eTWINNING           SCHOOL
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Durante o mês de dezembro, esteve patente, na Escola Ruy d`An-
drade, a Exposição sob o tema “O Caminho do Homem!...” organizada 
pelo Clube do Brinquedo Didático e da História Local.

Os brinquedos e as maquetas elaborados pelos alunos, em anos 
anteriores, convidam ao estudo dos temas: “As comunidades de povos 
Caçadores Recoletores e Agropastoris”. 

Deste modo, os professores da disciplina de História e Geografia de Portugal 
propuseram aos alunos do 5º ano a elaboração de outros trabalhos que juntar-
se-ão aos já existentes, contribuindo para o enriquecimento da exposição.

Cabe aos elementos do Clube do Brinquedo Didático e da História 
Local a conservação, tratamento e catalogação dos diversos materiais  
facultados por alunos de anos anteriores.

O CAMINHO DO HOMEM!...

No dia 20 de outubro, no audi-
tório da Escola Dr. Ruy D’Andrade, 
a Sr.ª Enfermeira, Cláudia Mourão, 
da UCC Almourol, Especialista em 
Saúde Mental, realizou sessões 
sobre a temática “Saúde Mental e 
Competências Socioemocionais”, 
para todos os docentes do Agru-
pamento de Escolas Cidade do 
Entroncamento. O tema, bastante 
apelativo, contagiou e envolveu to-
dos os presentes.

ACONTECEU

SAÚDE MENTAL...

 Realizou-se no dia 12 de novembro 
pelas 17.30h, no Polivalente da Escola 
Secundária a palestra "Vamos saber o 
que é o Bullying e desmistificar o mesmo", 
promovida pela Escola Básica António 
Gedeão, tendo como convidado o Drº. 
Carlos Anjo, Presidente da comissão de 
Proteção às vítimas de crimes.

CINANIMA VAI ÀS ESCOLAS
Decorreu entre os dias 8 e 14 de 

novembro de 2021, a projeção de 
filmes do 45º Festival Internacional 
de Cinema de Animação de Espinho 
nas Escolas e Jardins de Infância 
do Agrupamento. As sessões, 
dinamizadas pela equipa do PNC, 
em colaboração com as educadoras 
e os professores, envolveram turmas 
da educação pré-escolar, 1º, 7º, 8º e 
9º anos.

FLASHMOB
No dia 10 de dezembro, no intervalo das 11:20 às 

11:30, realizou-se um FlashMob, resultante da colabo-
ração entre o Projeto Cultural de Escola e a colega Mau-
ra, de Educação Física. 

Com a participação de um grupo de alunos do 1ºano 
do curso Técnico de Desporto da disciplina Área Téc-
nica IV - STEP MONTAGEM COREOGRÁFICA.  Esta 
apresentação faz parte das atividades do Clube das Ar-
tes do agrupamento.
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ACONTECEU

Decorreu no dia 12 de outubro, no auditó-
rio do Centro Cultural Olga Cadaval, em Sin-
tra, a cerimónia Galardão Eco-Escolas 2021, 
onde o Agrupamento de Escolas Cidade do 
Entroncamento foi distinguido, mais um ano.

No ano letivo 2020/2021 foram galardoa-
das 1620 escolas, lançados 19 projetos, 56 
atividades e atribuídos 387 prémios. O progra-
ma Eco-Escolas celebra 25 anos em Portugal 
e cobre, atualmente, cerca de 70 países com 
mais de 20 milhões de estudantes. 

A Dr.ª Margarida Gomes, coordenadora 
nacional do programa Eco-Escolas, dirigiu o 
evento e enalteceu o trabalho desenvolvido 
pelas Eco-Escolas galardoadas. Mais uma 
vez, todas as escolas do Agrupamento rece-
beram a sua Bandeira Verde, distinção atribuí-
da pela Associação Bandeira Azul da Europa 
(ABAE): somos um ECO-AGRUPAMENTO.

As cinco Bandeiras Verdes atribuídas ao Agrupamento são não só o reconhecimento, mas também o compromisso em 
continuar a trabalhar por um concelho e uma comunidade mais sustentáveis. 

Saliente-se ainda que a ESE foi distinguida pela ABAE por ter participado, durante o ano letivo transato, no projeto integra-
do no Eco Escolas “O Mar começa aqui”, com o 2º prémio, no Concurso Regional EPAL. O prémio atribuído consiste num 
Tablet e num vale para aquisição de livros. 

Uma palavra de grande apreço e agradecimento a todos os que  tornaram possível estas distinções.
https://www.youtube.com/watch?v=FLfzEy8wd3Y

RECICLAR COM A “ESCOLA ELETRÃO”!

GALARDÃO

Na manhã do dia 10 de novembro realizou-se uma 
ação de sensibilização sobre a etiqueta na Internet, com 
todos os alunos dos 5º e 6º anos do nosso Agrupamento. 

Visando respeitar as regras de distanciamento, a 

No âmbito do Programa Eco-Escolas, e conscientes da importância da 
reciclagem para a sustentabilidade do nosso planeta, a Escola aderiu ao 
Projeto “ Escola Eletrão”  que, até ao final do ano letivo, terá como objetivo 
sensibilizar e envolver professores, alunos, funcionários, pais e a comunidade 
em geral para a recolha de pequenos equipamentos elétricos em fim de vida, 
lâmpadas e pilhas usadas.

Deste modo, todos reduzimos a poluição e  poupamos os recursos do 
nosso Planeta.

Desde já, agradecemos a colaboração de toda a comunidade.

NETIQUETA

atividade decorreu em quatro sessões no Auditório da 
Escola Dr. Ruy d’Andrade, tendo a senhora Diretora do 
Agrupamento, professora Amélia Vitorino, participado 
na primeira dessas sessões. 

Todos os alunos, acompanhados dos respetivos 
professores, participaram na atividade programada no 
âmbito do PADDE (Plano de Ação para o Desenvolvi-
mento Digital da Escola) do AECE e tiveram a possibili-
dade de assistir à apresentação e exibição de pequeno 
filme, assim como de esclarecerem dúvidas com os 
professores Isilda Aguincha e Augusto Ramos, parti-
cularmente sobre os comportamentos na Internet/nas 
redes sociais. 
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No passado dia 26 de outubro de 2021, os alunos da turma 12.º A CT, acompanhados pela professora 
Antónia Lemos e pela senhora Diretora do agrupamento Amélia Vitorino, participaram no programa 
organizado pela presidência da república, e que desde já agradecemos, ao Sr. Presidente da República, 
Marcelo Rebelo de Sousa. 

O projeto tinha como tema "Mulheres de Coragem no palácio de Belém". Estivemos presentes para 
ouvir o testemunho de Selma Uamusse, uma de entre muitas mulheres corajosas convidadas para o 
programa. A cantora narrou a sua história e sensibilizou todos os presentes.  

Agradecemos a todas as entidades envolvidas por esta excelente oportunidade, que jamais 
esqueceremos.

          Lara Oliveira 12ºACT

VISITAS DE ESTUDO

No dia 25 de novembro de 2021, os alunos do 11 e 12º Ano do Curso Profissional - Técnico de Gestão e 
Programação de Sistemas Informáticos realizaram uma visita de estudo ao evento “Lisboa Games Week”. Alunos 
e professores foram recebidos no átrio do pavilhão principal, onde lhes foram dadas as boas-vindas. De seguida 
participaram nas seguintes atividades (integrando os conteúdos curriculares do curso): 

- O 5G e as tecnologias imersivas no ensino do futuro
- Gamificação - Universe 51
- Realidade Virtual e Realidade Aumentada
- Jogos Desenvolvidos em Portugal
- Movimento Digital Valley
A organização desta atividade foi da responsabilidade dos professores Manuel Fernandes e Albertina Gon-

çalves. Também participaram como acompanhantes os professores Nelson Fernandes, Leonor Afonso, Augusto 
Formiga e o subdiretor Paulo Lopes.

No final da visita, os alunos manifestaram a sua satisfação e vontade de voltar para novas experiências no próximo ano.

MULHERES DE CORAGEM NO PALÁCIO DE BELÉM

LISBOA GAMES WEEK
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ECO CALENDAR

INTERNACIONAL

No âmbito do projeto Erasmus+ “Bullying: Not in my 
School”, as professoras dinamizadoras, Lurdes Gamei-
ro (coordenadora do Projeto), Filomena Pereira e Sílvia 
Lopes deslocaram-se com os alunos: Afonso Oliveira 
(11ºBLH); Constança Mourão (11ºBCT); Diego Araújo 
(11ºACT); Inês Amado, Letícia Faria, Mariana Antunes e 
Tomás Pássaro (11ºBCT) à escola parceira “Scoala Gim-
naziala Al. I. Cuza” em Bacau, Roménia, em represen-
tação do Agrupamento de Escolas Cidade do Entron-
camento, na semana de 24 a 30 de outubro de 2021.

Realizaram-se várias atividades e workshops com a 
presença dos alunos e respetivos docentes portugue-
ses, romenos e polacos na modalidade presencial, e 
com os turcos e gregos, na modalidade online. De sa-
lientar a “Mesa Redonda” que contou com a colabora-
ção de uma consultora com o intuito de promover a dis-
cussão sobre formas que levem à construção de uma 
escola saudável e as atividades desportivas criadas por 
cada um dos países parceiros visando a melhoria das 
interacções entre alunos e professores. Relativamente 
aos workshops é de referir o “Power Team” a “Washing 
Machine” e o “Master Chef in The Classroom” com o in-
tuito de desenvolver as competências sociais e emocio-
nais fomentando assim a melhoria das aprendizagens 
dos alunos e a relação entre o professor e o aluno.

Para além destas atividades e workshops realiza-
ram-se outros eventos no âmbito do tema do projeto, 
nomeadamente, as visitas a “Targu Ocna Salt Mine” e a 

As turmas do 4.º ano A e B da EB da Zona Verde es-
tão a desenvolver o projeto internacional etwinning: Eco 
Calendar.

Este projeto, que tem por base a preservação do pla-
neta, pretende alertar para alguns perigos ambientais ao 
mesmo tempo que procura criar nos alunos hábitos e 
rotinas ecologistas.

O projeto é desenvolvido ao longo do ano e tem como 
principais objetivos:

-Tornar os alunos sensíveis à beleza e necessidades 
da natureza;

- Consciencializar os alunos para a importância da na-
tureza na vida humana;

- Desenvolver a consciência ecológica para atuar em 
harmonia com o meio ambiente;

- Levar as crianças a preocuparem-se com a natureza;
- Estimular os alunos a desfrutarem mais tempo na 

natureza em alternativa ao computador/ TV;
- Partilhar o espaço físico/beleza natural do nosso 

país.

MOBILIDADE À ROMÉNIA

“Piatra Neamt, Cheile Bicazului e Lacul Rosu” e o jantar 
tradicional romeno que contou com pratos e iguarias tí-
picas, bem como canções e danças características de 
cada um dos países envolvidos.

Alunos e docentes estão gratos pelas atividades vi-
venciadas, pelos conhecimentos adquiridos, pelo calor 
humano e hospitalidade de toda a comunidade educa-
tiva anfitriã, bem como pelos laços estabelecidos entre 
todos os participantes.
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  NATAL

PARTAGEONS NOËL E CABAZES  SOLIDÁRIOS

DECORAÇÃO DE NATAL

Graças à generosidade de toda a comunidade escolar das Escolas Secundária 

e Dr. Ruy D’Andrade, fizeram-se cabazes de Natal que foram atribuídos a institui-

çõe e a famílias mais carenciadas do concelho. Também os alunos de francês do 3º 

ciclo promoveram a atividade “Partageons Noël” elaborando cartões de boas fes-

tas em língua francesa incluídos nos respetivos cabazes. Esta iniciativa associou-se 

à Operação CLDS-4G promovendo assim a comunicação intergeracional. Com 

esta iniciativa alunos e DTs desenvoveram valores de humanismo e solidariedade.

À  semelhança de anos anteriores, os diver-
sos estabelecimentos de ensino do nosso Agru-
pam ento prepararam-se para receber o Natal 
com decorações alusivas a esta quadra. Graças 
à inspiração e trabalho de docentes, alunos e 
assistentes operacionais, realizaram-se bonitas 
decorações,  criando um ambiente convidativo 
à celebração da magia do Natal. Assim, a deco-
ração visível em todos os estabelecimentos de 
ensino, contribuiu para valorizar a inspiração e a 
beleza, a tolerância e a paciência, o respeito e a 
compreensão, a partilha e a harmonia.

O Natal na nossa escola pode ser pequenino, mas para as nossas 
crianças, é do tamanho do mundo.

Uma época mágica de partilha, onde o amor e a amizade pelos ou-
tros nos levam a querer sermos melhores.

Porque queríamos partilhar esta nossa visão do Natal, as turmas do 
4.º  ano da EB Zona Verde, fizeram algumas árvores de Natal, com a 
ajuda da família, porque o Natal é família (a de casa e a da escola). Não 
faltou espaço para que as crianças deixassem os seus desejos de Na-
tal… e o mais bonito é que o que desejaram não foram brinquedos…

DESEJOS DE NATAL

A Operação CLDS-4G, que nasceu em 2020 e veio para ficar, 
é uma forma bem tradicional de comunicar entre gerações. A 
interação entre gerações surge como um modelo de despertar 
sentimentos, lembranças, sonhos e sobretudo tradições através 
de um Postal de Boas Festas. Esta iniciativa promove a leitura e 
a escrita dos mais novos e o amor e a nostalgia aos mais velhos. 

  O  Agrupamento de Escolas Cidade Entroncamento é o 
grande parceiro desta iniciativa e este ano, mais uma vez, tor-
nou possível esta interação, especialmente nesta época onde 
todos somos brindados com as “Boas Festas”.  

Chegaram à sede do CLDS-4G, Antiga Escola das Tílias, cer-
ca de 900 incríveis Postais com Votos de Boas Festas e de um 
Fel iz Ano de 2022, elaborados pelos alunos e destinados ao 
domicílio dos idosos. 

  A equipa CLDS-4G Entroncamento agradece publicamente 
esta calorosa colaboração ao Agrupamento, professores e alu-
nos que prontamente aceitaram este desafio e que por isso nos 
fazem crescer enquanto comunidade.   

CORREIO 4G ENTRONCAMENTO 
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CONCERTO DE NATAL

NATAL

FEIRINHAS DE NATAL

No âmbito do PCT do 4ºG da Escola Básica António Gedeão e da 
atividade “Vamos ser solidário com...”, e a pedido do Sr. Presidente dos 
Bombeiros do Entroncamento, realizaram-se postais de Natal desejan-
do as Boas Festas às instituições que com eles colaboram. 

Os postais foram entregues em mão aos Bombeiros Voluntários do 
Entroncamento. 

Realizou-se no dia 18 de dezembro, no auditório da Escola Dr. Ruy d’Andrade, o 2º Concerto de Natal pelos 
alunos do Projeto Inclúsica / Clube de Guitarra do nosso Agrupamento. Neste momento em que vivemos, onde 
se impõe alguma distância social, o concerto foi transmitido pelo canal youtube do Agrupamento, tendo sido 
possível a sua audição nas salas de aula das diferentes escolas. Para os que não assistiram em direto ao concer-
to aqui fica o link, pois neste projeto: “Só a música faz a Diferença”. Fica ainda um agradecimento muito caloroso 
a todos, e foram muitos, os que tornaram possível este evento.

https://www.youtube.com/watch?v=BS9MXwE4eos

No mês de dezembro de 2021, alunos e 
professores das escolas Secundária, Drº. Ruy 
D´Andrade e António Gedeão realizaram  feiri-
nhas de Natal, expondo trabalhos elaborados 
ao longo do 1º período.

VAMOS SER SOLIDÁRIOS
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BIBLIOTECAS

Nos dias 6, 7 e 9 de dezembro, esteve presente nas escolas do 1º Ciclo 
do Agrupamento, a escritora Cármen Zita Ferreira, no âmbito da atividade 
“Encontro com Escritores”, organizada pela Equipa da Biblioteca Escolar.

Os seus livros, nomeadamente O Bicho de sete cabeças, O morcego 
bibliotecário ou Roubar ao mar, são aconselhados pelo PNL (Plano Nacio-
nal de Leitura).

Em cinco sessões por dia, a escritora falou detalhadamente sobre os 
seus livros, contou histórias, explicou pormenores interessantes sobre as 
ilustrações e cantou a sua poesia.

Os alunos participaram entusiasticamente, questionaram, cantaram e aplaudi-
ram, manifestando uma notável participação. 

Por fim, pediram dedicatórias à autora nos livros adquiridos, - para mais tarde 
recordar!

ESTÁGIO NA BIBLIOTECA
A Universidade de Coimbra estabeleceu com o 

Agrupamento de Escolas Cidade do Entroncamento 
um protocolo de estágio para uma ex-aluna nossa que 
se encontra a frequentar a Licenciatura do Curso Su-
perior de Ciências da Educação.

O acolhimento da jovem estagiária foi desde o pri-
meiro contacto muito bem aceite e considerado como 
uma oportunidade para em conjunto se promover e 
desenvolver uma atitude reflexiva, de aprendizagem 
cooperativa e de trabalho em equipa.

A aluna desempenhou um conjunto de tarefas con-
sideradas relevantes para a sua formação e colaborou 
em atividades dinamizadas pela biblioteca escolar no 
âmbito do Projeto Leitur@s.

Este estágio permitiu-lhe treinar e sedimentar o seu 
conhecimento, num contexto organizacional e huma-
no real, numa interação direta com os seus atores, dis-
positivos e processos organizativos. 

A ESCRITORA VEIO À ESCOLA

A escola é hoje, indiscutivelmente, um espaço de multi-
culturalidade e interculturalidade onde é urgente a prática 
de valores como a tolerância e o respeito pela diversidade. 
Neste sentido, o diálogo e a aprendizagem com alunos de 
diferentes nacionalidades e etnias afigura-se um desígnio 
do projeto cultural do nosso Agrupamento e começa a 
ganhar corpo com um leque de atividades que envolvem 
alunos e familiares dos mesmos.

Testemunho desta interação cultural foram as ações de 
sensibilização e de esclarecimento sobre costumes e tra-
dições da Ucrânia e da comunidade de etnia cigana, que 
decorreram no dia 14 de dezembro de 2021, na Biblioter-
ca da Escola Sede.º

Os alunos do 7º A, C e E, do 9º A e D e do 10º A LH par-
ticiparam nestas iniciativas, tendo revelado um comporta-
mento exemplar. Ouviram atentamente os testemunhos, 
colocaram questões e manifestaram muito interesse nos 
desafios propostos, nomeadamente na coreografia da 
dança cigana dinamizada no final de cada sessão.

O diálogo intercultural está em foco no Agrupamento. É 
urgente aprender a cooperar, a conviver e a compreender 
a vida no ponto de vista do outro. 

A nossa missão é conseguir uma escola para todos, que 
integre a diversidade e se enriqueça com as diferenças.

 DIÁLOGO INTERCULTURAL 
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BIBLIOTECAS

Os alunos do Agrupamento de Escolas Cidade do 
Entroncamento continuam a participar ativamente no 
Programa Parlamento dos Jovens, este ano subordina-
do aos temas “Fake News – Que estratégias para com-
bater a desinformação?” e “Fake News – O impacto da 
desinformação na Democracia”.

Na tarde do dia 15 de dezembro, no auditório A da 
escola sede, os alunos das três listas candidatas do 
3º ciclo, coordenados pelas professoras Ana Campos 
e Elsa Barreiros, e do ensino secundário, sob a coor-
denação dos professores Maria João Caetano e João 
Valente, participaram no encontro com o senhor depu-
tado António Filipe do PCP, eleito pelo Círculo Eleitoral 
de Santarém, que começou por apresentar a estrutura 
organizativa da Assembleia da República e por abordar 
o tema em debate.

PARLAMENTO DOS JOVENS

O ROBÔ VEIO PARA FICAR!
Os alunos da Escola Secundária do Entroncamen-

to tiveram oportunidade de participar nas sessões de 
apresentação e de demonstração com robôs, que de-
correu ao longo do dia 23 de novembro, no âmbito da 
Semana da Ciência & Tecnologia – Exposição/Progra-
mação Robótica, na Biblioteca da ESE. Estiveram pre-
sentes as turmas: 9º C; 8º B e D; 7º C e E; e 10ºPSI. Or-
ganizada pelo Clube de Programação e Robótica com 
a colaboração da Biblioteca, a sessão teve início com 
uma introdução motivacional acerca da coexistência 
dos robôs no nosso dia-a-dia, nas nossas casas, em 
intervenções cirúrgicas e, por fim, nas deslocações in-
terplanetárias. O professor Manuel Fernandes fez uma 
apresentação motivadora muito intuitiva, explicou o 
mecanismo dos robôs expostos e demonstrou a sua 
utilização.

Programa:
Exposição/Demonstração dos vários projetos de-

senvolvidos no Clube de Programação e Robótica:
- Semáforos inteligentes; 
- Estacionamento inteligente;
- Estufa automatizada;
- Sensor qualidade do Ar e PH (Biologia)
- Veículos robóticos autónomos;
- Comunicações: ESP32 (Wifi+Bluetooth+SRAM), 

Shield Ethernet W5100 e GSM/GPRS - SIM800F.

Após a sua intervenção, deu-se início a um esclare-
cedor momento de perguntas e respostas. Assistiu-se 
a um excelente encontro onde imperou a informação, 
reflexão e discussão sobre uma temática tão atual 
quanto polémica, que deixou os participantes com 
a certeza de que as notícias falsas representam uma 
ameaça à informação e à Democracia e que se deve 
manter ativo o pensamento crítico.
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ARTES E EXPOSIÇÕES

ALTO CONTRASTE

No Átrio do Pavilhão A, decorreu em novembro, uma exposição retrospetiva, de desenhos e pinturas dos alu-
nos de Desenho A do 10.º AAV, do ano letivo de 2020-21, sob a docência do professor Álvaro Santos.

Os quadros apresentados versavam o conteúdo “Alto Contraste” e, do cartaz de apresentação,regista-se a 
seguinte sinopse alusiva ao objetivo dos trabalhos:

“Criar imagens de alto contraste, indutoras  da perceção de contornos ilusórios, traduzindo uma imagem fo-
tográfica constituída por uma gama completa de valores lumínicos em duas imagens formadas apenas por áreas 
selecionadas.”

A BRINCAR TAMBÉM SE APRENDE
O projeto “A Brincar também se Aprende” foi redigido por 

uma Educadora que se desloca, quinzenalmente, a cada 
uma das salas do Pré-Escolar do nossos Agrupamento de 
Escolas.

As competências que desenvolve estão inseridas na 
Área das Expressões e Comunicação, nomeadamente nos 
Subdomínios das Artes Plásticas e da Música e no Domínio 
da Educação Física. 

Com este projeto, as crianças estão a aprender jogos in-
fantis tradicionais esquecidos com o passar dos anos, bem 
como a reutilizar diferentes materiais.

As atividades realizadas estão sempre relacionadas com 
os temas que estão a ser trabalhados e equadram-se no 
projeto Eco- Escolas.

Iniciou-se em 22/10/2021 no átrio do pavilhão A, sob 
a orientação do professor da disciplina e coordenador 
da atividade, Álvaro Santos, a Exposição coletiva, “De-
senho de Formas Artificiais e Estudos de Cor”, dos alu-
nos do 10º ano, turma AV (ano letivo 2020/21), do Curso 
de Artes Visuais da Escola Secundária com 3º ciclo do 
Entroncamento, trabalho desenvolvido na disciplina de 
Desenho A.

A exposição está integrada no PPAA, “Exposições 
temporárias de Artes”, destinando-se a toda a comuni-
dade escolar.

GRADIENTES E PAINELCERÂMICO
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Exposição coletiva, “Figura e Fundo”, dos alunos do 10º ano, turma AV (ano letivo 2020/21), do Curso de Artes 
Visuais da Escola Secundária com 3º ciclo do Entroncamento

Trabalho desenvolvido na disciplina de Desenho A.
A exposição está integrada no PPAA, “Exposições temporárias de Artes”, destinando-se a toda a comunidade escolar.
Iniciou-se em 10/12/2021 no átrio do pavilhão A.

ARTES E EXPOSIÇÕES   

FIGURA FUNDO

Exposição coletiva, “Estudo da Figura Humana e Desenhos de Perspetiva” dos alunos do 11º ano, turma AV 
(ano letivo 2020/21), do Curso de Artes Visuais da Escola Secundária com 3º ciclo do Entroncamento

Trabalho desenvolvido na disciplina de Desenho A.
A exposição está integrada no PPAA, “Exposições temporárias de Artes”, destinando-se a toda a comunidade 

escolar.
Iniciou-se em 29/10/2021 no átrio do pavilhão A.

DESENHO DE FORMAS ARTIFICIAIS E ESTUDOS DE COR
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TEM DIAS...

DIA INTERNACIONAL DA CONVENÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA

No âmbito da comemoração do Dia Internacional da Convenção dos Direitos da Criança, que se assinalou a 
20 de novembro, a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) do Entroncamento ciente da relevância 
deste acontecimento, divulgou cartazes do 32.º Aniversário da Convenção sobre os Direitos da Criança junto de 
escolas e locais públicos. 

Apesar de alguns constrangimentos provocados pela pandemia COVID-19, as turmas de 3.º e 4.º anos das 
Escolas Básicas do 1.º Ciclo António Gedeão, Bonito e Zona Verde realizaram a atividade prevista no Plano Anual 
de Atividades do Agrupamento e da CPCJ, “Construção de uma árvore gigante com frutos com um direito e/
ou dever das Crianças”. Chegaram-nos fotos das diversas árvores dos direitos/deveres, que se encontram em 
exposição, em cada Estabelecimento Escolar. 

Fica o agradecimento aos nossos parceiros, Câmara Municipal e Agrupamento de Escolas Cidade do Entron-
camento, bem como aos docentes e alunos pelo empenho na atividade.

DIA INTERNACIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Para assinalar o Dia Internacional da Pessoa com 

Deficiência (3 de dezembro) as docentes de Educa-
ção Especial dinamizaram uma atividade “Juntos Con-
seguimos”, inserida no PAA, em todas as turmas da 
EBB/JI e na Biblioteca. Passaram um pequeno filme 
“O Ouriço”; discutiu-se o tema numa chuva de ideias 
(deficiência, incapa-
cidade, diferença, 
especial, solida-
riedade, amizade, 
amor, tolerância, 
igualdade, direitos, 
inclusão, aceita-
ção, colaboração, 
interajuda e tra-
balho em equipa). 
Foi colocado um 
problema a cada 
turma com base 
numa imagem e os 

alunos, escrevendo ou desenhando, tiveram de encontrar soluções. No final, 
surgiram cartazes coletivos com os contributos individuais.
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TEM DIAS...

O Dia Mundial da Alimentação celebra-se anualmente 
no dia 16 de outubro em mais de 150 países desde 1981, 
para consciencializar a opinião pública sobre questões 
relativas à alimentação saudável e sustentável. A Assem-
bleia Geral da Organização das Nações Unidas declarou 
2021 o Ano Internacional das Frutas e Hortícolas. 

O Agrupamento de Escolas Cidade do Entronca-
mento, não quis deixar de comemorar uma data tão 
significativa através de uma panóplia de atividades inse-
ridas no âmbito do Projeto da Educação para a Saúde 
(PES) e do programa Eco-Escolas, nomeadamente: a 
decoração de alguns espaços escolares com traba-
lhos desenvolvidos pelos alunos, exposições, canções 
e histórias alusivas à alimentação saudável, vídeos, 
inquéritos, PowerPoints, snacks saudáveis, confeção 
pelos alunos de uma salada de fruta, pondo  à prova 
os dotes culinários dos jovens. Foram também distri-
buídos folhetos informativos da Associação Portuguesa 
de Nutrição e de outros elaborados pelos alunos. Todas 
estas atividades apresentaram como principal objetivo 
a importância de uma dieta mediterrânea e da susten-
tabilidade alimentar. 

Realizaram-se ainda palestras sobre a “Alimenta-
ção Saudável e Sustentável” para os alunos dos 6 e 
8º anos de escolaridade, na Escola Básica 2, 3 Dr. Ruy 
D´Andrade. 

A equipa do PES agradece a colaboração das mé-
dicas, Dr.ª Ana Raquel Antunes, Dr.ª Ana Clara Costa e 
Dr.ª Joana Pereira. 

Na ESE, teve também particular destaque a Ofici-
na “As receitas de outono que encantam”, dinamizada 
pela Engª Alexandra Contreiras, com plantas silvestres 
e frutas da época. Os alunos do 12º ano CT confecio-
naram e degustaram as receitas. 

A ementa do almoço, igual em todos os estabele-
cimentos do Agrupamento, foi amplamente divulgada 
em cada escola através de cartazes. 

De acordo com o lema “Vem buscar a tua maçã 
para o lanche da manhã”, em todas as escolas do 
Agrupamento, foram distribuídas maçãs oferecidas 
pelos seguintes estabelecimentos comerciais: Zolve de 
Riachos, E. Leclerc e Pingo Doce do Entroncamento. 
A estes, agradecemos a generosa e importante contri-
buição, para o sucesso desta iniciativa, bem como aos 
pais que proporcionaram um lanche saudável e criativo 
com a oferta de muita fruta.

Esta comemoração resultou do envolvimento da co-
munidade escolar, alunos, pais, professores, assisten-
tes operacionais, equipa do PES, equipa Eco-escolas 
e algumas entidades externas à escola. Agradecemos 
a todos a colaboração prestada! 

DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO
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TEM DIAS...

O Dia Mundial da Visão, criado pela Organização Mundial da Saúde, ce-
lebra-se na segunda quinta-feira de outubro, este ano a 14 do referido mês.

O Agrupamento de Escolas Cidade do Entroncamento assinalou o 
dia com diversas atividades, como forma de sensibilizar para os perigos 
relacionados com os olhos e os cuidados a ter, bem como algumas 
ações preventivas de modo a evitar a cegueira e a baixa visão.

Foram disponibilizados a alunos e professores flyers sobre o Dia 
Mundial da Visão com informações sobre os cuidados a ter. 

Nas turmas desde o 1º ano até ao 12º ano, onde se encontram 
alunos do Agrupamento com cegueira ou com baixa visão, foi apresen-
tada uma reportagem sobre os cuidados a ter com os olhos, a impor-
tância da visão no nosso quotidiano e a necessidade de, neste período 
pandémico, não descurarmos os nossos olhos. 

Os alunos tiveram oportunidade de refletir e expor algumas experiên-
cias que vivenciaram.

DIA MUNDIAL DA VISÃO 

DIA MUNDIAL DA FILOSOFIA

No âmbito da cultura inglesa/norte americana, as professoras do 

grupo de Inglês do 1º e  2º Ciclos fomentaram a participação dos seus 

alunos na celebração do “Halloween”. Estes mostraram um grande 

interesse e entusiasmo ao realizarem trabalhos alusivos ao tema e ex-

postos nas respetivas escolas. Os alunos estão de parabéns, assim 

como os encarregados de educação que se envolveram na atividade.

HALLOWEEN

O dia Mundial da Filosofia, celebrado nas terceiras quintas-feiras do mês de 
novembro, foi instituído pela UNESCO desde 2002. De acordo com esta mesma 
organização e, tal como um valor a preservar, “Filosofia é a arte de viver juntos”.

Neste sentido, na escola Secundária, foi realizada uma exposição tendo em 
vista a exaltação, desse e de outros valores que orientam a prática filosófica 
que se pretende ver reforçada no nosso quotidiano e, sobretudo no quotidiano 
dos alunos. Que se transformem em seres pensantes, fazendo dessa capaci-
dade uma “mais-valia” para enriquecer as suas vidas e torná-las mais atentas 
ao que verdadeiramente importa, mais reflexivas e com espírito crítico. Deste 
modo, os alunos das turmas de 11º ano da professora Cristina Resende reali-

zaram uma exposição com a colaboração especial dos alunos do curso de Artes. Uma exposição cujas palavras de ordem 
foram: Filosofia, Arte e Literatura.

Na sua execução queríamos rodear-nos daqueles que costumo rotular de “nomes gravados a ouro na História da Hu-
manidade”, que PENSARAM e, pensaram maravilhosamente! Queríamos igualmente e assim aconteceu, andar envoltos 
com Arte pois, certamente, ninguém negará que uma “Escola de Atenas”, de Rafael Sanzio, mesmo que amarelado e fa-
laciosamente com tendência para o barroco, não é arte e… necessariamente, com Literatura pois, sem ela o mundo seria 
miserável e o MEU poeta (Fernando Pessoa), que também é de quem o quiser, a sussurrar-me ao ouvido: “Eu era um poeta 
impulsionado pela filosofia, não um filósofo dotado de faculdades poéticas(…)”.

Por isso realizámos esta humilde exposição cuja curadoria é da minha responsabilidade e que pretendia obter algum 
despertar para a FILOSOFIA, a ARTE e a LITERATURA! 

           Profª Cristina Resende
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DESPORTO ESCOLAR

ATIVIDADES DE FINAL DE PERÍODO 

ORIENTAÇÃO E MANOBRAS DE CORDA 

No final do 1º período, realizaram-se 3 atividades em dias consecutivos, 16, 17 e 18 de dezembro: Torneio de 
Xadrez na EB23 Dr. Ruy D’Andrade, Corta Mato Escolar na Escola Secundária e na EB23 Dr. Ruy D’Andrade e uma 
prova de Orientação no Parque Verde do Bonito para toda a comunidade.

O torneio de Xadrez realizou-se em parceria com a Biblioteca da escola e a REEI (Rede de Escolas para a Educa-
ção Intercultural), contando com a presença de 20 participantes, divididos em duas categorias: 2º e 3º Ciclos, sendo 
um excelente momento para a promoção da modalidade que é uma das ofertas do Desporto Escolar.

Já o Corta Mato, foi um evento realizado em simultâneo nas duas escolas, contando com 211 participantes, 99 
na Escola Secundária e 112 na EB23 Dr. Ruy D’Andrade, divididos nas várias categorias oficiais do Desporto Escolar, 
servindo de apuramento para a fase Local da Lezíria e Médio Tejo, que se realizará em fevereiro.

A culminar estes três dias de atividade física e desportiva realizou-se, na manhã de sábado do dia 18 de dezembro, 
uma prova de Orientação, numa parceria com o Clube de Lazer, Aventura e Competição (CLAC), num dos cenários 
mais apropriados para a prática da modalidade na nossa cidade. Participaram 125 pessoas de toda a comunidade.

Na manhã de 23 de Dezembro, deslocaram-se à 
Escola Secundária do Entroncamentos os dirigentes 
e atletas do Clube Náutico Barquinhense, ao abrigo 
do protocolo estabelecido entre esta entidades e o 
Agrupamento de Escolas Cidade do Entroncamento, 
para realizarem atividades de Orientação e Manobras 
de Corda (Escalada, Rapel e Slide).

A assegurar esta atividade estiveram os professores 
Leonor Luz e João Paulo Feijó e os alunos do 1º ano 
do Curso Profissional Técnico de Desporto.

Uma atividade de partilha e aprendizagens a repetir.

DIA EUROPEU DO DESPORTO ESCOLAR

No dia 24 de setembro, no âmbito da Semana Europeia do Desporto, comemorou-se o Dia Europeu do Des-
porto na Escola, em simultâneo com uma grande parte das escolas do país e de outros países Europeus, decor-
rendo ao longo do dia e em todas as escolas do Agrupamento, tendo contado com a participação ativa de cerca 
de um milhar alunos de todos os ciclos de ensino, 37 professores e vários assistentes operacionais. 

As atividades incluíram Fitness/Zumba aberta à comunidade e atividades espalhadas pelos espaços escolares 
sob orientação dos professores responsáveis pelos grupos-equipa respetivos, correspondendo às atividades 
disponibilizadas pelo Desporto Escolar, bem como um conjunto de atividades lúdicas adaptadas ao 1º Ciclo.

Como complemento, no dia seguinte, foi organizada uma descida do Rio Tejo (entre Constância e Vila Nova da Barquinha) 
em caiaque, destinada ao corpo docente e não docente, bem como a familiares destes, culminado com piquenique e convívio.
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De entre as minhas grandes preocupações 
destaco a indiferença da maioria dos jovens 
face aos problemas da sociedade atual.

A maior parte não sabe, nem pretende in-
formar-se sobre política, guerras que estão 
a ocorrer no mundo ou enormes problemas 
ambientais que nós próprios causamos, e 
isso é extremamente preocupante. Na verda-
de, quando ignoramos ou somos indiferentes 
ao que ocorre no mundo estamos a consentir 
que muitas tragédias possam vir a repetir-se.
Há uma frase muito utilizada que é “A histó-
ria repete-se” e isso deve-se à ignorância de 
muitos, o que dantes era aceitável, porque o 
que se passava noutras partes do mundo 
era difícil de saber. Mas hoje dispomos, pra-
ticamente na hora, de informação sobre o 
que acontece em qualquer lugar do planeta. 

Assim, a nossa geração devia estar infor-
mada para evitar os erros que os nossos 

antepassados cometeram. No entanto, 
o que eu observo e constato é que uma 

parte considerável dos jovens não sabe 
nem quer saber e daqui a 20, 30 ou 40 
anos quando a nossa geração estiver 

nas posições de poder farão o mes-
mo que as gerações passadas, até 
chegar a um ponto insuportável para 
o planeta e não vai ser mais possível 

viver na Terra.
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