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EDITORIAL

No ano letivo 2022/2023 teve início 
no AECE a Semestralização do Ca-
lendário Escolar, assumindo a Revista 
Entrelinhas uma publicação também 
semestral.

A mesma ilustra a realidade e o tra-
balho desenvolvido pela comunidade 
educativa tendo subjacente o objeti-

vo geral do Projeto Educativo - “Promover o Sucesso escolar, 
assente numa cidadania plena; a Visão – Saber mais e ser 
melhor cidadão; a Missão – Educar e formar para a vida; os 
Valores – Qualidade, Inovação, Equidade e Solidariedade e o 
Lema – Projetar o Futuro com afetos e saberes.” 

Todas as atividades, dinâmicas e eventos realizados no de-
curso deste 1º semestre ilustram uma realidade constituída, 

SEMESTRALIDADE

É com grande estima e já com sauda-
de que desejamos muita saúde e novos 
projetos de vida aos colegas que no últi-
mo ano se aposentaram. 

Para eles um grande bem haja! “Aque-
les que passam por nós, não vão sós, não 
nos deixam sós. Deixam um pouco de si, 
levam um pouco de nós.”

PROFESSORES APOSENTADOS

entre outras, por 2949 alunos de 24 nacionalidades que, 
de forma inevitável, diariamente fazem com que cada es-
tabelecimento tenha uma especificidade e peculiaridade 
muito próprias, onde mais inclusão significa melhor edu-
cação, onde a solidariedade, a cidadania ativa e plena, a 
igualdade de oportunidades, a diversidade de culturas e 
de etnias estão sempre, necessária e obrigatoriamente, 
presentes.

É, por isso, exigido a cada um de nós, independente-
mente do papel que cumprimos, continuar a ser agentes 
ativos na construção do sucesso educativo e na promo-
ção efetiva de uma educação para todos, garantindo o 
contributo do AECE no desenvolvimento da comunidade 
educativa e, consequentemente, na comunidade do En-
troncamento. 

Leonardo Pereira Conceição 
(2007-2023)

Para todos os que com ele convive-
ram, fica uma eterna saudade da sua 
alegria e juventude, pelo aluno, colega e 
amigo dedicado.

Fica o mais profundo pesar de toda a comuni-
dade educativa. 

In Memoriam

ASSOCIAÇÃO 
DE ESTUDANTES

A tomada de posse da associação de estudan-
tes deu-se no dia 2 de novembro de 2022, tendo 
sido realizada no anfiteatro do Bloco A da escola.  
A associação de estudantes tem como objetivos lutar 
para um melhor funcionamento escolar, representar os 
alunos e proporcionar o melhor neste ano letivo.

FICHA TÉCNICA
ENTRELINHAS  janeiro de 2023
ANO LETIVO  2022/2023
DIRETORA  Améllia Vitorino
EDITOR  Agrupamento de Escolas Cidade do Entroncamento
COMPOSIÇÃO E IMPRESSÃO  AECE
COORDENAÇÃO EDITORIAL Cristela Marques, José Paulo e 
Mª José Ventura, José Luís Santos
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NOVO ANO LETIVO

O Cineteatro São João acolheu esta segunda-feira a ce-
rimónia de abertura do ano letivo 2022/2023, organizada pelo 
Agrupamento de Escolas Cidade do Entroncamento em par-
ceria com o Município do Entroncamento, um momento que 
contou com a presença do Ministro da Educação, João Costa.

A cerimónia contou com o discurso da Diretora do Agru-
pamento, Amélia Vitorino, que reforçou o empenho do Agru-
pamento para que este seja um ano letivo repleto de suces-
sos para todos e deixou a reflexão “Juntos continuaremos 
a projetar o futuro com afetos e saberes.” O Presidente da 
Câmara Municipal, Jorge Faria, realçou na sua intervenção o 
compromisso da autarquia na área da Educação, nomeada-

CERIMÓNIA DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2022-2023

mente no âmbito da transferência de competências assumi-
das recentemente. Destacou ainda o trabalho desenvolvido 
pela comunidade educativa para integração dos alunos de 
outras nacionalidades que chegam à cidade.

Por fim, deixou a reflexão “A Educação promove liberdade 
de escolha. Por um futuro livre, justo e sustentável”.

O Ministro da Educação, João Costa, agradeceu o convite 
para estar presente no Entroncamento, uma Cidade Educa-
dora. Manifestou ainda, o seu regozijo em estar no arranque 
de um ano letivo entre professores e educadores e assumiu 
perante estes o seu compromisso de continuar a trabalhar 
em prol do ensino público.                                      Fonte: EOL

No dia 30 de setembro, a Direção do Agrupamento de Es-
colas Cidade do Entroncamento entregou os diplomas aos alu-
nos que concluíram o 12º ano de escolaridade, no ano letivo 
2021/2022.

Foi um momento de reconhecimento do empenho dos 
alunos, pais/encarregados de educação, professores, assis-

PRÉMIOS DE MÉRITO

DIPLOMAS DE CONCLUSÃO DO ENSINO SECUNDÁRIO

AECE agradece a todos os que de alguma forma 
contribuíram para tornar possível este evento escolar.

Parabéns a todos os alunos que subiram ao palco 
para receber os seus diplomas e a todos os que propor-

cionaram momentos muito agradáveis aos presentes.
Continuaremos, em conjunto, a “Projetar o Futuro 

com Afetos e Saberes”.
Bem hajam!

tentes operacionais e técnicos.
Ao longo do percurso houve, certamente, experiências 

de alegria, angústia, trabalho, diversão, amizade, expectati-
va, superação de dificuldades, resiliência... Momentos que 
moldam a personalidade e fazem crescer!

Para todos votos dos maiores sucessos académicos e pessoais.
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DACs

DUATLO DO CRIT

A Revista (Des)Igualdade foi desenvolvida no âmbito 
dos DAC da turma do do 8°G, em articulação com a 
equipa da REEI do nosso Agrupamento e pretende mos-
trar a comunidade educativa que “Caminhamos todos 
no mesmo Planeta…, mas não caminhamos todos com 
as mesmas condições, as mesmas oportunidades...

PROJETO EDUCATIVO

Os alunos do 3°TD, realizaram um DAC, participando na organização da atividade “Duatlo do CRIT”, para atletas 
portadores de deficiência, no âmbito do projeto de Cidadania da turma - “Escola Igualmente Ativa e Solidária”

(DES)IGUALDADE

Realizou-se no dia 6 de janeiro a apresentação dos 
trabalhos realizados no âmbito do Programa Atégina, 
uma parceria do nosso Agrupamento com a Tagus 
Valley na disciplina de Cidadania, que tinha como ob-
jetivo consciencializar os alunos para um futuro melhor, 
através do princípio da “Economia Circular”. A turma 
do 9ºD participou nesta atividade desde o início do se-
mestre com interesse e muito empenho e apresenta-
ram os seus projetos sobre “O desperdício alimentar”; 
“Têxtil” e “Poupança de água”. A apresentação contou 
com a presença da Drª Andreia Rodrigues e a Engª 
Cláudia Rodrigues, representantes da Tagus Valley; 
da Diretora Amélia Vitorino e da Assessora da Direção 
Prof. Zita Neves.

PROGRAMA ATÉGINA
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DACs

Alunos do 8º ano e do 1º TAS, orientados por al-
guns professores, apresentaram, no dia 26 de janeiro, 
no Cineteatro S. João, o programa que assinalou o “Dia 
Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto”, 
no âmbito do DAC - Direitos Humanos. Estiveram pre-
sentes a Diretora do Agrupamento, professora Amélia 
Vitorino, os representantes das Juntas de Freguesias 
da cidade e da CPCJ. Contaram também presença 
muitos pais e Encarregados de Educação. 

Quem esteve presente ouviu falar dos dias em que o 
lado mais negro do ser humano se manifestou. Falou-
se da importância de respeitar a diferença, de assumir 
a nossa responsabilidade, de ser tolerante com aqueles 
que são diferentes de nós, de não ser indiferente à dor 
alheia, de agir em favor dos que são vítimas do ódio e 
do preconceito, realidades bem presentes nos nossos 
dias e no nosso meio. 

Aos alunos presentes foi-lhes inculcada o princípio 
de que não podem ficar indiferentes perante este tipo 
de violação dos direiros humanos em situações do dia 
a dia. 

Quem lá esteve apreciou o espetáculo, e foi-lhe  lan-
çado o repto de que, ao sair, começaria, então, o ver-
dadeiro espetáculo: o da vida real. 

DIREITOS HUMANOS

No âmbito da REEI, Rede de Escolas para a Educação 
Intercultural, os alunos e Encarregados de Educação do 
7ºK, participaram na elaboração do Boletim KAPAS. Um 
boletim semestral no qual é partilhado uma visão multi-
cultural da turma, temas tanto de interesse geral como 
também específicos das diferentes nacionalidades pre-
sentes (Portugal, Angola, Brasil, Guiné-Bissau e Ucrânia) 
e atividades realizadas pelos alunos em contexto grupo/
turma. Foi um projeto muito gratificante, no qual se re-
velaram bastante entusiasmados e empenhados, assim 
como os seus Encarregados de Educação que participa-
ram ativamente sempre que solicitados. 

Para dar início a este processo, criámos a sigla 
KAPAS e a nossa inspiração foi o símbolo dos Jogos 
Olímpicos, uma vez que as cores representam o respeito 
pela diversidade de todas as nações e contrastam com o 
fundo branco, que simboliza a paz entre os continentes. 
Os anéis entrelaçados de cores diferentes representam 
cada continente. O azul: Europa, amarelo: Ásia, preto: 
África, verde: Oceânia e vermelho: América. Assim, do 
símbolo dos Jogos Olímpicos nasceu o nosso símbolo 
‘KAPAS’, representando também a união, a diversidade, 
a multiculturalidade, o respeito, a empatia e a amizade.

KAPAS
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As Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ) Lisboa 2023 irão de-
correr em Lisboa, de 1 a 6 de agosto, e contam com a participa-
ção de jovens de todo o mundo.  

Neste âmbito, recebemos no dia 16 de dezembro na sala Poliva-
lente a visita à escola de jovens do Comité Organizador Diocesano 
que preparam localmente esta iniciativa. O objetivo da visita foi a 
divulgação das JMJ Lisboa 2023 junto dos jovens, de os convidar 
a aderir a este evento e a participar nas atividades a desenvolver.

JORNADAS MUNDIAIS DA JUVENTUDE

Os alunos do 4º ano, da turma D, da Escola Básica do
Bonito realizaram um exercício sobre sismos.
Às 11:09 iniciaram a atividade cumprindo as regras: baixar, 

proteger, aguardar. Na sala de aula, protegeram-se debaixo 
das mesas, tapando a cabeça e ficando agarrados a uma das 
pernas da mesa. Esperaram por novas ordens e, em fila, des-
ceram para o “Ponto de Encontro”.

Verificaram o total de pessoas, regressando de seguida à 
sala de aula. Aí, fizeram a revisão ao que tinham aprendido, 
viram um vídeo sobre o tema e redigiram esta notícia.

ACONTECEU

A TERRA TREME...

PADDE
No âmbito do PADDE do Agrupamento foram 

dinamizadas nas Escolas Secundária e Dr. Ruy d'Andrade 
as seguintes atividades:

- Netiqueta, para as turmas de 5º ano;
- Proteção de Dados e Direitos de Autor, para as turmas de 7º ano;
- Proteção de Dados e Direitos de Autor e Direitos 

Conexos, para as turmas de 9º ano.
Mais do que a sensibilização para temas atuais, na 

rede e com a rede, as dinâmicas dos mais jovens com 
a facilitação das comunicações foram motivo para a 
interação dos alunos com os professores Isilda Aguincha, 

Augusto Ramos e Albertina Gonçalves, para o esclarecimento das muitas dúvidas, para melhorar conhecimentos e a 
capacidade de utilização de recursos, para uma navegação segura, respeitando os outros.

TEOREMA DE PITÁGORAS
No âmbito da disciplina de Matemática esteve patente no átrio do Bloco A da Escola 

Secundária um a exposição subordinada à temática “Teorema de Pitágoras- demons-
tração”, com os trabalhos realizados pelos alunos do 8.º ano da Escola Secundária.
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ACONTECEU

No dia 14 de outubro o AECE participou no Encontro Na-
cional de Clubes Ciência Viva na Escola 2022, que se realizou 
no Pavilhão do Conhecimento. Estiveram presentes cerca de 
40 centros de investigação, institutos e centros Ciência Viva 
e mais de 1000 convidados. De realçar o fato de o Agrupa-
mento de escolas ser parte integrante dos clubes Ciência 
Viva recebendo o valor de 10 000 euros para financiar as 
suas atividades.

ENCONTRO NACIONAL DE CLUBES CIÊNCIA VIVA NA ESCOLA 2022

O nosso Agrupamento tem duas Unidades de Ensi-
no Estruturado, uma na Escola Básica da Zona Verde 
e outra na Escola Básica Dr. Ruy d’Andrade. Dispõe 

Várias turmas do 3º ciclo e do Curso Profissional 
Técnico de Gestão e Programação de Sistemas 
Informáticos (TGPSI) participaram no desafio 
internacional de pensamento computacional "Bebras - 
Castor Informático 2022".

Este desafio é uma iniciativa internacional para 
promover e introduzir a Informática e o pensamento 
computacional para estudantes de todas as idades. 
Consiste na resolução, durante 45 minutos, de 
pequenos problemas que são divertidos, estimulantes 
e que não requerem nenhum conhecimento prévio mas 
sim algum pensamento lógico.

Os alunos revelaram interesse e saíram a debater 
alguns dos problemas com outros colegas, o que 
desde logo demonstra que valeu a pena participar.

SALA MULTISSENSORIAL

BEBRAS - CASTOR INFORMÁTICO 2022

de uma Sala Multissensorial, sedeada na Escola Básica 
Dr. Ruy d’Andrade que tem sido apetrechada, nos dois 
últimos anos letivos, pela Junta de Freguesia de São 
João Batista, com grande envolvimento do seu Presi-
dente, Rui Maurício. 

Na presente data, a Sala Multissensorial permite a 
adequação de respostas diferenciadas a um conjunto 
de crianças e alunos que beneficiam dos equipamen-
tos instalados indo ao encontro das necessidades de 
cada um. 

A 8 de novembro, foram acrescentados novos equi-
pamentos e material didático, onde está incluído um ví-
deo projetor, reforçando, assim, as valências existentes.

A Direção do Agrupamento agradece a colabora-
ção da Junta de Freguesia de São João Batista na pro-
moção da inclusão e do sucesso das nossas crianças 
e alunos. 
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Parlamento dos Jovens 2022/2023

No passado dia 20 de dezembro os alunos das tur-
mas B, C e D do 11º ano de Ciências e Tecnologias vi-
sitaram o Jardim Zoológico de Lisboa, acompanhados 
pelas professoras Carla Silva, Cristela Marques, Dulce 
Caldeira, Maria Adelina Correia e Sónia Serens.

Inaugurado em 1884, o Jardim Zoológico de Lisboa 
foi o primeiro parque com fauna e flora da Penínsu-
la Ibérica. Se inicialmente o objetivo principal do Jar-
dim era ser uma montra de animais, hoje tem como 

VISITAS DE ESTUDO

Sessão escolar com o deputado Dr. Francisco Dinis, no auditório da Escola Dr. Ruy d’Andrade, no dia 12 de dezembro.

JARDIM ZOOLÓGICO DE LISBOA
missão desenvolver e promover um parque zoológico 
e botânico, como centro de conservação, reprodu-
ção e reintrodução de espécies em vias de extinção, 
através da investigação científica e de programas de 
enriquecimento ambiental. Por outro lado, procura ain-
da promover este espaço como meio de educação e 
sensibilização das crianças e jovens, aliado a uma forte 
componente de entretenimento.

Esta visita de estudo insere-se no programa da 
disciplina de Biologia e Geologia e visou o desenvolvi-
mento de atitudes críticas, conscientes e responsáveis, 
valorizando o relacionamento interpessoal e a preser-
vação do ambiente. Os alunos para além de realizarem 
o Programa Educativo “À descoberta da biodiversida-
de”, dinamizado pelos técnicos do Jardim Zoológico, 
puderam ainda observar uma extraordinária biodiver-
sidade animal. Cada aluno escolheu um dos animais e 
elaborou uma ficha informativa, que fará parte de um 
pequeno portefólio intitulado “À Descoberta da biodi-
versidade do ZOO”

Foi um dia inesquecível, os alunos tiveram uma pos-
tura exemplar, representando muito o AECE. Parabéns!

No dia 25 de janeiro de 2023, procedeu-se à subs-
tituição dos antigos membros da comissão AJE. Três 
antigos membros (Irina Francisco e Daniel Romão, 
do 12º ACSE, e Rita Delgado, do 12º BLH) estiveram 
presentes na reunião para partilhar a sua experiência 
e dar as boas-vindas aos colegas: Guilherme Can-
deias (10º BCT),  Inês Constantino (10º BCT), Joana 
Jerónimo (10º BCT),  Miguel Gil (10º BCT), Carolina 
Marques (10º BLH) e Margarida Oliveira (10º BLH). Foi 
eleito como mentor júnior etwinning Miguel Gil. Pelo 
segundo ano consecutivo, é dada a voz aos nossos 
jovens, implicados na ideia de pertença a uma co-
munidade educativa à escala europeia. A esta nova 
comissão desejamos êxito.

eTWINNING
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VISITAS DE ESTUDO

No dia 22 de novembro, a turma do 12.º ano do curso 
de Apoio Psicossocial realizou uma visita de estudo a 
Lisboa, no âmbito das disciplinas de Português e Área 
Técnica IV.

As professoras acompanhantes, Lígia Santos e 
Cristina Amado, organizaram esta visita com o intuito 
de, através do “roteiro pessoano”, dar a conhecer um 
pouco mais a obra do poeta, a propósito do estudo da 
poesia de Fernando Pessoa.

Guiado por um professor universitário, este roteiro 
teve início junto à estátua do poeta, localizada em 
frente ao café “A Brasileira”, no largo do Chiado. De 
seguida, houve uma paragem no Largo de S. Carlos,  
onde se encontra a casa na qual o poeta nasceu.

No Largo do Carmo, o guia apresentou uma breve 
explicação da importância deste local no panorama da 
História de Portugal e informou que o poeta vivera  e 
estudara ali.

Posteriormente, o roteiro passou pela praça do 
Município onde se encontra a Câmara Municipal de 
Lisboa, local emblemático aquando da implementação 
da República.

Para finalizar, fez-se uma paragem em frente ao café 
“Martinho da Arcada”, local de tertúlias de poetas e 
intelectuais contemporâneos de Fernando Pessoa.

No dia 2 de dezembro de 2022, as turmas A, B e C do 
10.º ano do curso de Ciências e Tecnologias visitaram, no 
âmbito da disciplina de Biologia e Geologia, vários locais 
na região da Serra de Aire e Candeeiros.

A visita teve início nas Pegadas de Dinossauros de 
Vale de Meios, onde os alunos observaram pegadas que 
remontam há aproximadamente 168 milhões de anos, 
sendo consideradas as mais antigas da Península Ibérica. 
Na Disjunção Colunar de Portela da Teira todos puderam 
observar colunas com cerca de 20m de altura, originárias 
da formação de uma chaminé vulcânica pelo arrefecimen-
to e pela solidificação da lava expelida por um vulcão. 

Por fim, os alunos visitaram as Salinas de Rio Maior, 
únicas existentes no interior de Portugal. Estas encaixam-
se num vale tifónico no sopé da Serra de Aire e Candeeiros 
que, devido à sua natureza calcária, possui várias falhas na 
rocha, fazendo com que as águas da chuva não fiquem à 
superfície e formem assim cursos de água subterrâneos. 
Um desses cursos atravessa uma extensa e profunda jazida 
de sal-gema que alimenta um poço no centro das salinas e 
de onde se extrai água muito mais salgada que a do mar.

Todo este percurso proporcionou aos alunos o contac-
to direto com a geodiversidade presente na região que os 
rodeia e possibilitou-lhes a aplicação e consolidação de 
conhecimentos previamente adquiridos em sala de aula. 

ROTEIRO PESSOANO

VIAGEM AO PASSADO

O almoço teve lugar no campo das Cebolas, onde se 
localiza a Casa dos Bicos, na qual funciona a Fundação  
José Saramago.

Dando continuidade à visita, a turma reuniu-se 
no “Café Joyeux”, onde trabalham pessoas com 
necessidades especiais a nível intelectual e físico.

A visita terminou com um passeio pela Baixa do 
Chiado. 
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  NATAL

Fêtons Noël E CORREIO 4G 

Com o objetivo de cumprir um gesto de cariz humanitário, 
reforçar o espírito solidário dos nossos alunos e restante comu-
nidade escolar, renova-se este ano a tradição natalícia de oferta 
de Cabazes de Natal a famílias carenciadas. 

Assim, procedemos à recolha de alimentos não perecíveis, 
na Escola Secundária e na Escola Ruy D’Andrade, para elaborar 
os cabazes que foram entregues no dia 16 de dezembro. 

CORONAS DE NAVIDAD

No âmbito da aprendizagem da LE II,  a atividade “Fêtons Noël”, 
prevista no Plano Anual de Atividades e dinamizada pelas profes-
soras de Francês deste Agrupamento, foi concretizada com par-
ticular sucesso pelos alunos do 7º, 8º e 9º anos. Elaboraram-se 
cartões de Boas Festas em língua francesa, expostos e incluídos 
nos cabazes de Natal. 

Esta iniciativa, à semelhança de anos anteriores, não só res-
pondeu aos Eixos e Descritores no Projeto Educativo do Agru-
pamento, como contribuiu para a Promoção dos valores da so-
lidariedade e da ajuda humanitária. A atividade associou-se à 
Operação CLDS-4G, que recebeu cartões de Boas Festas para 
oferecer à população sénior do concelho, promovendo, assim, a 
comunicação intergeracional.

Os alunos da disciplina de Espanhol do 10° e 
11° anos deram largas à imaginação através da 
exposição de coroas natalícias. Esta iniciativa,  
inserida no Plano Anual de Atividades do grupo 
disciplinar de Espanhol, espelha o empenho, 
originalidade e criatividade  de todos os que 
nela participaram.

 As coroas adornaram com alegria e cor o 
espaço dos blocos A e B da Escola Secundária. 

Parabéns aos alunos que levaram a toda a 
comunidade educativa o espeírito natalício. 

A 7 de dezembro, na Biblioteca Escolar Ruy D’Andrade, foram apre-
sentados conhecimentos sobre o livro “A Noite de Natal”, através da 
“gamificação”. Os alunos envolvidos mostraram compreender a men-
sagem deste livro. 

A Biblioteca Escolar orgulha-se desta atividade, em que todos se 
divertiram, escrevendo, lendo e jogando. 

A leitura continuará a ser uma prioridade para a Biblioteca Escolar.

LEITURAS DE NATAL

CABAZES
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CONCERTO DE NATAL

NATAL

CANTAR DAS JANEIRAS

Realizou-se no dia 21 de dezembro, no auditório da Escola Dr. Ruy d’Andrade, mais um Concerto de Natal 
promovido pelo Projeto Inclúsica / Clube de Guitarra do nosso Agrupamento. Associaram-se aos alunos do clu-
be as turmas 6ºG e 6ºI a tocar flautas de Bisel; do 7ºK com a declamação de um poema de Florbela Espanca e 
do 10º ACT cantando um tema em espanhol, “Color Esperanza”. 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 concerto, aqui fica o link, pois neste projeto: “Só a música faz a Diferença”. 

https://www.youtube.com/live/4VZoqpRwC84?feature=share

Na tarde do dia 11 de janeiro o Projeto Inclúsica 
/ Clube de Guitarra  percorreu todas as escolas do 
Agrupamento cantando as janeiras. Esta iniciativa, 
nascida há 5 anos e interrompida apenas pela pan-
demia de COVID-19, teve como objetivo desejar um 
bom ano de 2023 a todos os alunos, assistentes 
operacionais e professores. O grupo cantou tam-
bém na Câmara Municiapal do Concelho, onde foi 
calorosamente recebido com um pequeno lanche, 
tal como aconteceu na escola seda. 

Foram momentos de convívio e de comunhão entre todos.

Após a recolha de brinquedos nas escolas António 
Gedeão e Ruy d’Andrade, a Associação de Pais desta 
última escola distribuiu brinquedos aos alunos mais ca-
renciados.

ENTREGA DE BRINQUEDOS

O Jantar de Natal do nosso Agrupamento realizou-se  
20 de dezembro.

Que a magia do Natal perdure em 2023.

JANTAR
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BIBLIOTECAS

DÁ VOZ ÀS TUAS IDEIAS!
Em resposta ao desafio lançado pela Rede de Biblio-

tecas Escolares, no âmbito da iniciativa “Transformar a 
educação: Dá voz às tuas ideias!”, a coordenadora das 
bibliotecas escolares dinamizou dois encontros com os 
delegados de turma do 3º Ciclo, um na biblioteca da 
Escola Secundária e outro no auditório da Escola Dr. 
Ruy d’Andrade. Nestas sessões de reflexão e discus-
são debateram-se questões de 2 das 5 linhas de ação 
temática definidas na Cimeira da Educação Transfor-
madora (Transforming Education Summit – TES) das 
Nações Unidas, que se realizou em Nova Iorque, a 16, 
17 e 19 de setembro de 2022: 

1.“Escolas inclusivas, equitativas, seguras e saudáveis”; 
4.  “Aprendizagem e transformação digital”. 
Nesta fase foram selecionados quatro alunos que 

representaram o Agrupamento num debate nacional 
online. Posteriormente, foram convidados a participar 
num novo encontro à distância, para o apuramen-

Os alunos do 12ºALH e CSE deslocaram-se à biblio-
teca, da Escola Secundária acompanhados pelo seu 
professor de Português, para assistirem à apresenta-
ção de obras de referência, disponíveis para consulta, 
visando o apoio aos trabalhos de pesquisa a realizar 
no âmbito da disciplina. Na sequência deste encon-
tro, com o objetivo de promover a literacia literária, a 
professora bibliotecária apresentou outros títulos de in-
teresse para leitura autónoma, no âmbito dos projetos 
individuais de leitura.

BAGAGEM D´ESCRITA

Na sequência do desafio lançado para o mês de ou-
tubro, destaca-se a atividade “Bagagem d’escrita”, di-
namizada pelo professor de História, José Luís Santos, 

APRENDER COM A BIBLIOTECA ESCOLAR

to final, apenas 2 alunos, Laura Coelho, do 9º ano, e 
Guilherme Lage, do 7º ano, que poderão vir a estar 
presentes numa sessão presencial com o Ministro da 
Educação, para apresentação e discussão de propos-
tas que possam melhorar a educação. 

Estes alunos estão de parabéns pelo empenho, inte-
resse e dedicação a estas causas

em que participaram os alunos do 12º ano do ensino 
regular e profissional. 

Neste encontro, o docente partilhou imagens de ex-
periências de viagem por ele vividas, nos últimos anos 
e que serviram de mote para abordar temas como a  
paz, a harmonia entre os povos, seus costumes e cul-
turas. A sensibilidade e a forma intensa como apresen-
tou a perceção que tem dos lugares por onde passou 
levou os alunos a questionarem o seu entendimento 
do mundo.

O seu olhar de viajante atento cativou os presentes 
e inspirou-os a viajar através das letras, ao referir-se à 
obra de grandes escritores.

No final da conversa lançou um desafio aos alunos 
- tal como ele, que se sintam motivados para partir, 
explorar e “descobrir-se”.
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BIBLIOTECAS

Entre finais do mês de novembro e inícios de de-
zembro decorreram as Feiras do Livros das Escolas 
Básicas do 1º Ciclo e Jardins de Infância do Agrupa-
mento.

FEIRA DO LIVRO

Assinalou-se a 16 de novembro de 2022 o centená-
rio do nascimento de José Saramago na biblioteca da 
escola secundária. A efeméride constituiu uma opor-
tunidade privilegiada para a consolidação da presença 
de um grande escritor na história cultural e literária, em 
Portugal e no estrangeiro.

Ao longo do ano de 2022 desenvolveram-se várias 
iniciativas, de entre as quais se destaca a palestra in-
titulada “(Pre)textos para ler Saramago”, dirigida a alu-
nos do 3º Ciclo, e  a atividade “Bibliotec@ando com 
Saramago”, orientada para alunos do ensino secundá-
rio. Para além de constituir uma evocação do escri-
tor José Saramago, com estas atividades procurou-se 
motivar os discentes para a leitura, o aperfeiçoamento 
da língua, a compreensão da narrativa, assim como 
para o questionamento e diálogo sobre nós próprios, a 
sociedade e o meio ambiente.

 SARAMAGO NA ESCOLA 

Os alunos, na companhia dos seus professores/
educadoras, deslocaram-se à Biblioteca Escolar onde 
estavam expostos os livros selecionados pela Livraria 
Ponte do Raro. 

Ali ouviram atentamente muitas histórias, nas quais 
participaram e colaboraram com visível entusiasmo  
nas atividades propostas. O lucro da compra dos li-
vros reverteu para novas aquisições das respetivas 
Bibliotecas.
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ARTES E EXPOSIÇÕES

EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS DE ARTES 

SERIES DE TRANSFORMAÇÃO

LEVANTAMENTO DE UM PAINEL CERÂMICO
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ARTES E EXPOSIÇÕES   

PERSPETIVA E PLANTA

DAR CORPO À IMAGÉTICA

O Projeto Inclúsica/Clube de Guitarra realizou o seu primeiro concerto de 2022/23 no dia 9 de novembro, no 
CERE. Foi um momento de enorme participação, onde “Só a música fez a Diferença”. Numa parceria com o 
CERE, alguns dos jovens dessa instituição deslocam-se semanalmente à escola Ruy de Andrade para partici-
parem nos ensaios do clube. Desta vez foram os alunos do Projeto Inclúsica que se deslocaram para mais um 
encontro. A atividade contou com a disponibilidade do CERE. 

INCLÚSICA NO CERE

Os alunos do 10º e 11º Anos 
AV, do Curso de Artes Visuais da 
Escola Secundária têm vindo a 
concretizar e a expor um diversi-
ficado leque de atividades, dan-
do corpo ao projeto “Exposições 
Temporárias de Artes”.

Neste sentido, vieram a públi-
co exposições de trabalhos co-
letivos que revelam conhecimen-
tos adquiridos em sala de aula, 
no âmbito das “Formas Natu-
rais”; “Painéis de Cerâmica”;” 
Séries de Transformação” e “De-
senho de Perspetiva e Planta em 
Contexto Arquitetónico”.

A criatividade e aprendiza-
gem, na disciplina de Oficina 
de Artes, do 12º Ano, do Cur-
so de Artes Visuais também se 
refletiu no “Projeto de merchan-
dising com cores e logotipo do 
AECE”, tendo sido selecionado 
o trabalho da aluna Ana Rita Cui 
Shan. A imagem gráfica criada 
tem como objetivo dar corpo à 
imagética de Merchandising do 
Agrupamento.



16

agrupamento de escolas cidade do entroncamento

entrelinhas 2022-2023

TEM DIAS...

DIA MUNDIAL DO BRAILE
O dia 4 de janeiro, Dia Mundial do 

Braille, foi assinalado pelas docentes de 
Educação Especial em articulação com 
as titulares de turma com diversificadas 
atividades inseridas no PAA, em todas as 
turmas da EBB, na Biblioteca Escolar.

Os alunos manifestaram-se bastante 
interessados, pelo que se consideram 
muito positivas as dinâmicas de sensibi-
lização e desenvolvimento de valores ine-
rentes a uma Escola/Sociedade verdadei-
ramente inclusiva.

DIA INTERNACIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA

Para assinalar o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência (3 de 
dezembro) as docentes de Educação Especial em articulação com 
as titulares de turma e a Psicóloga do SPO dinamizaram  atividades 
inseridas no PAA, em todas as turmas da EBB/JI e Escola do Bonito, 
na Biblioteca, entre os dias 30 de novembro e  2 de dezembro.

Os docentes do grupo de recrutamento 930 orga-
nizaram a atividade “Dia Mundial da Bengala Branca”, 
no dia 15 de outubro, com o objetivo de reconhecer 
a independência das pessoas com deficiência visual e 
sua plena participação na sociedade.

O símbolo da bengala branca representa a indepen-
dência, liberdade e confiança das pessoas cegas, sen-
do que a data foi instituída pela Federação Internacional 
de Cegos, em 1970. As bengalas possuem três cores, 
tendo cada uma delas um significado diferente:  bran-
ca (cego); verde (baixa visão);  branca com vermelha 
(cego e surdo). O uso da Bengala representa a expres-
são mais básica de um direito universal: o direito de ser 
livre e independente com autonomia. Assim os docen-
tes promoveram a distribuição de flyers e cartazes com 
informação sobre este dia e a importância da bengala.

DIA INTERNACIONAL DA BENGALA BRANCA

 Esta atividade visou sensibilizar a comunidade para 
a importância da eliminação de barreiras, que condi-
cionam a autonomia e a mobilidade das pessoas com 
deficiência visual. 
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TEM DIAS...

No âmbito das comemorações do Dia Mundial da Ali-
mentação 2022, que se celebra em todo o mundo a 16 de 
outubro, o Agrupamento de Escolas Cidade do Entronca-
mento promoveu uma panóplia de atividades inseridas no 
âmbito do Projeto da Educação para a Saúde (PES) e do 
programa Eco-Escolas. 

Realizaram-se Palestras sobre a “Alimentação Saudá-
vel e Sustentável” para os alunos dos 6º, 9º e algumas 
turmas do Ensino Secundário, na Escola Básica 2,3 Dr. 
Ruy D´Andrade e na Escola Secundária. A equipa do PES 
agradece a colaboração da Raiz Editora, nomeadamente 
do Dr. Gonçalo Tavares e da Dra. Carla Louro, nutricionista 
da URAP (Centro Saúde do Entroncamento).  

Ao almoço foi servida uma refeição, especial, saudável 
e sustentável. A ementa, igual em todos os estabelecimen-
tos do Agrupamento, incluiu sopa de alho francês, bife de 
perú grelhado com arroz de ervilhas, salada e gelatina.  

De acordo com o lema “ Vem buscar a tua maçã para 
o lanche da manhã”, foram distribuídas maçãs nas esco-
las do Agrupamento, as quais foram oferecidas pelos se-
guintes estabelecimentos comerciais: Logifrio -Zolve dos 
Riachos; E.Leclerc e Pingo Doce do Entroncamento, aos 
quais agradecemos a generosa contribuição, que foi fun-
damental para o sucesso desta iniciativa. 

Nos espaços escolares decorreram várias exposições 
e diferentes atividades, com o objetivo de promover os 
benefícios da alimentação saudável, que contaram com 
o envolvimento dos alunos, principalmente do Curso Pro-
fissional de Técnico Auxiliar de Saúde, pais, docentes, 
Assistentes Operacionais, da equipa do PES, equipa Eco
-escolas, Educação Especial, do Clube Arte e Crescer e 
das Bibliotecas Escolares. Agradecemos a todos a cola-
boração e apoio prestados!

Nunca é demais partilhar e relembrar a importância da 
adoção de estilos de vida saudável e sustentável! 

DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO

DIA ESCOLAR DA NÃO VIOLÊNCIA E DA PAZ
Para assinalar o Dia Escolar da Não Violência e 

da Paz (30 de janeiro) a Biblioteca Escolar em articu-
lação com as docentes de Educação Especial e as 
titulares de turma dinamizaram uma atividade inseri-
da no PAA, em todas as Escolas do Agrupamento.
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TEM DIAS...

DIA MUNDIAL DA FILOSOFIA

No âmbito da cultura inglesa/norte ame-

ricana, as professoras do grupo de Inglês do 

2º Ciclo fomentaram a participação dos seus 

alunos na celebração do “Halloween”. Estes 

mostraram grande interesse e entusiasmo na 

realização trabalhos expostos no polivalente da 

Escola Dr. Ruy d’Andrade no dia 31 de outu-

bro. Os alunos estão de parabéns, assim como 

alguns encarregados de educação que se en-

volveram na atividade através da elaboração 

de “Jack o’Lanterns”, adereços e trabalhos 

escritos. 

HALLOWEEN

No dia 17 de Novembro celebrou-se o Dia Mundial da 
Filosofia decretado pela UNESCO desde 2002.

Este ano, o grupo de Filosofia decidiu abordar a di-
mensão filósofica dos mais conhecidos heterónimos de 
Fernando Pessoa, nomeadamente Alberto Caeiro, Ricar-
do Reis e Álvaro de campos. 

Nesse sentido, foi realizada uma exposição onde com 
alguns cartazes realizados pelas turmas do 10º ano, se 
fez evidenciar essa marca filosófica presente nas várias e 
diferente “pessoas” de um Pessoa! 

A par da identificação das vertentes filosóficas procu-
ramos igualmente dar uma ilustração a cada um deles 
com  um poema que evidenciasse essa particular posi-
ção e uso do pensamento.                                    

O Município do Entroncamento em parceria 
com o Agrupamento de Escolas Cidade do En-
troncamento – AECE e colaboração da Polícia 
de Segurança Pública organizou a atividade 
“Vou a Pé para a Escola!”, na qual participaram 
cerca de 200 alunos, do ensino pré-escolar e 
1º ciclo, fazendo o percurso a pé até às suas 
escolas.

No “Vou a Pé Para a Escola!” as crianças 
e encarregados de educação percorreram as 
ruas da cidade, em percursos previamente 
definidos e devidamente acompanhados por 
guias/monitores, desde os pontos de encon-
tro até às Escolas Básica António Gedeão, do 
Bonito e da Zona Verde, contando com o apoio 
da CPCJ e de funcionários do município.

VOU A PÉ PARA A ESCOLA



19

entrelinhas 2022-2023

agrupamento de escolas cidade do entroncamento

DESPORTO ESCOLAR

No ENTRONCAMENTO, a Escola tem MOVIMENTO!

CORTA MATO ESCOLAR

No dia 10 de dezembro, destinada a toda a comu-
nidade educativa, 21 participantes caminharam pelo 
campo e pela quinta da Cardiga.

TORNEIO DE BASQUETEBOL 3X3

No dia 1º de Dezembro, 
realizou-se uma prova de 
Orientação no Parque Ver-
de do Bonito, destinado a 
toda a comunidade, com 
a participação de 123 pes-
soas entre alunos, pais, 
professores e curiosos. 
Este evento desportivo 
contou com a colabora-
ção do CLAC e Município 
do Entroncamento.

Após interregno de vários anos, voltámos a organizar 
o torneio de Basquetebol, na sua vertente 3x3 (“street 
basket”), que decorreu no dia 15 de novembro nas Esco-
las Secundária e Ruy D’Andrade, tendo participado 280 
alunos entre os 5º e 12º anos.

ORIENTAÇÃO PARA TODOS

CAMINHADA “PELO CAMPO… 
E QUINTA DA CARDIGA”

No Dia de Reis, ocorreram os Corta Matos Escola-
res, na Escola Secundária e EB23 Dr. Ruy D’Andrade, 
com a participação de cerca de 300 alunos do 4º ao 
12º ano, onde se promoveu a participação desportiva, 
lúdica e competitiva, servindo de apuramento para a 
fase local de Lezíria e Médio Tejo, que se realiza em 
Almeirim, no dia 16 de fevereiro.

TORNEIO DE VOLEIBOL / GIRA VOLEI
Para encerrar o 1º semestre com êxito, 377 alunos 

do 5º ao 12º anos, jogaram voleibol nas vertentes 1x1 
(5º ano), 2x2 (do 6º ao 9º) e 4x4 (secundário), mostran-
do o que vêm aprendendo nas aulas de Educação Físi-
ca e Desporto Escolar.

TORNEIO DE XADREZ DE NATAL
Realizado no dia 15 de 

dezembro, na EB23 Dr. 
Ruy D’Andrade, numa or-
ganização conjunta entre 
o Desporto Escolar, Bi-
blioteca Escolar e Equipa 
da REEI (Rede de Escolas 
para a Educação Intercul-
tural), o Torneio de Xadrez 
de Natal contou com a 
participação de 20 alunos.
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O jardim vai de cima do outeiro,
Desce a estrada e toma banho no ribeiro.

O ribeiro é pequeno,
É o ribeirinho da minha aldeia,

A sua água alimenta o poço,
E o poço alimenta o meu jardim.

A aldeia, não é minha
Mas o meu peito, os meus pensamentos

E os meus sentimentos são da aldeia
E estão guardados no jardim.

E, quando adormeço, a minha alma dança nua
ao som do coaxar dos sapos e do assobio do vento,

Rodopia pelas Camélias, pelas Rosas e pelas Canas-da-Índia.
Quando cansada, a minha alma desagua no ribeiro,

E lá fica, relaxada e calma, 
Até de madrugada, voltando para o seu corpo.

Está tudo tão calmo no jardim, 
Ouço a água a saltar nas pedras,

Ouço o vento a assobiar por entre as canas, que 
rangem aflitas, pois o vento é bruto e maldito.
A cegonha bate o bico e vai buscar alimento, 

Há borboletas brancas a beijar as flores,
Tudo é tão simples e tão banal

Mas tudo é, também, lindo e fantástico.
Hei de ver tudo novamente e vejo sempre o mesmo,

Ou quase o mesmo,
Maas, a cada dia, o meu ribeiro, no meu olhar, corre sempre

de maneira diferente, 
O meu jardim tem flores, frutos e animais novos, 

que me espantam…,
E a minha aldeia tem rostos novos a cada esquina
e o moço, no café, vai envelhecendo aos poucos.

Tudo isto me admira e me espanta,
Essa é a graça de viver.

Estou no meu jardim,
Olho para a poltrona velha, que tem vista de

cima do outeiro,
E espero que, quando envelhecer, descanse naquela poltrona,

Descascando laranjas com a navalha enferrujada. 
Amo toda a minha aldeia, todo o meu jardim e

todo o meu ribeiro,
Amo tudo, com todas as minhas emoções e com todos

os meus sentidos 

 Sofia Pires 8ºD

Há um jardim
É comprido e largo
E cheira a alecrim.

O Jardim

um universo de comunicação

Eu, no meu futuro, gostaria de ser educa-

dora de crianças, pois adoro crianças. No 

meu futuro, gostaria de construir uma famí-

lia grande e ter filhos e filhas. 

   Gostaria de tentar ir trabalhar nos EUA 

(Estados Unidos da América), mas é um 

sonho um pouco difícil, pois é preciso ter 

notas muito boas. Depois de algum tempo 

a trabalhar nos EUA, obviamente, queria 

voltar para Portugal, para rever os meus 

amigos, família e trabalhar noutros sítios 

em Portugal, pois quero ter dinheiro para 

alimentar a minha família e deixá-la feliz 

com os presentes e mimos que lhe vou 

dar.

   As minhas férias, se tiver dinheiro suficien-

te, seriam nos EUA, pois adoro este país, 

porque gosto bastante das suas tradições, 

como o Halloween, o Natal, o Carnaval, a 

Páscoa … Penso que cá em Portugal não 

se costuma celebrar com tanto rigor.

   Tenho vários sonhos, mas o mais impor-

tante é ter uma família que me acolha e 

me trate bem. Evidentemente, queria que 

os meus filhos conseguissem estudar e ter 

um futuro tal e qual como eu quero ter.

   Concluindo, os meus sonhos vão-se to-

dos realizar, se eu me esforçar.

Bárbara Carmo, 7º G

O meu Futuro


