
«Ser professor(a) é ser
artista, malabarista,
pintor, escultor, doutor,
musicólogo, psicólogo,
investigador.
É ser mãe, pai, irmã, e avó,
É ser palhaço, estilhaço,
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"A mente que se abre a uma nova ideia, já mais voltará ao
seu tamanho original" - Albert Einstein

Sementes bem plantadas nascem e jamais

param de crescer!

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS
POETA JOAQUIM SERRA

Abril de 2022 - Edição n.º 2

 NEWSLETTER

Ser "Professor"

É ser ciência, paciência…
É ser informação,
É ser ação.
É ser bússola, é ser farol,
É ser luz, é ser sol.

Ser professor…
É um vício ou vocação?
É outra coisa…
É ter nas mãos o mundo de
amanhã.»



GESTOS
SOLIDÁRIOS

Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra  -  https://agrupamento.espjs.edu.pt

VAMOS AJUDAR A UCRÂNIA!

AO LONGO
DO MÊS 

DE MARÇO

SOLIDARIEDADE

  O Agrupamento de Escolas
Poeta Joaquim Serra não ficou
insensível ao sofrimento da
sociedade ucraniana e, numa
iniciativa de solidariedade,
desenvolveu uma campanha de
recolha de bens alimentares, em
resposta  ao  apelo  da Associação  

Anjos da Misericórdia, criada por
médicos ucranianos que, há
alguns anos atrás, escolheram
Portugal para residir e trabalhar. 
   Desejamos que esta onda de
solidariedade traga algum
reconforto aos que, infelizmente,
sofrem os efeitos da guerra e que
a paz regresse o mais depressa
possível. 
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https://agrupamento.espjs.edu.pt/


 
    A semana dos afetos promoveu a continuidade da
exploração de valores sempre presentes: amizade,
paz, respeito.  
   Nos dias que se seguiram, a terrível situação que
se vive na Ucrânia também foi focada da forma mais
tranquila possível e decorámos as janelas com
símbolos de Paz. Desta forma, as nossas salas
demonstram o seu apoio e solidariedade para com
quem se viu privado do direito à Liberdade e à Paz! 

  
JARDIM DE INFÂNCIA NOVOS TRILHOSJARDIM DE INFÂNCIA NOVOS TRILHOS

   
 
    A matemática no pré-escolar está presente numa multiplicidade
de atividades ligadas aos seus interesses e atividades quotidianas.
Desta vez, as salas do Jardim de Infância dos Novos Trilhos
associaram a exploração científica à descoberta de quantidades,
números, classificações, na visita ao Laboratório da Ciência. Nas
salas, deu-se continuidade às atividades.  
    Experiências diversificadas que permitem a construção individual
de noções matemáticas. Aguardamos uma próxima visita! 

SEMANA DOS AFETOS
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 MATEMÁTICA 
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 Jardim-de-infância do Alto

Estanqueiro
Salas 1 e 2

Comemoramos o dia dos amigos com muito
afeto e conversámos sobre o que significava
para nós “gostar de alguém”. Construímos
em conjunto a “Árvore dos Afetos” com

mensagens sobre o tema e elaborámos uma
prendinha para oferecermos ao nosso

amigo(a) especial!
 
 

 
No Dia da Mulher oferecemos uma lembrança às

Mulheres da nossa vida: 
 

Decorámos as nossas salas com trabalhos
alusivos à estação do ano do inverno:

 

 
 

 
E demos as boas vindas à primavera com a decoração das portas da sala e com uma

experiência nova designada “Flores Mágicas” … adorámos!
 

 
 



    O  Conhecimento
do  Mundo  está  nas
pequenas ,  grandes
co isas… b ichos-da-
seda e  formigas .
 É  através  do  pro-
cesso  de  exp lora-
ção ,  ind iv idua l  ou
co let iva ,  e  do  con-
tato  com a  Natureza

NO JI DA EBI DO ESTEVAL EXPLORAMOS A NATUREZA… 

CONCURSO  JI BAIRRO DO AREIAS

    As crianças do Jardim de Infância do Bairro do Areias participaram no concurso para a
elaboração de um logotipo para o Dia do Agrupamento, que irá decorrer no próximo dia 5 de
maio. 

SEMANA DOS AFETOS JI BAIRRO DO AREIAS

    Depois de dois anos atípicos, onde o distanciamento social esteve muito presente nas
nossas vidas, este ano fez ainda mais sentido o trabalho dos afetos. Todos os grupo do Jardim
de Infância se envolveram com muito entusiasmo. 
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"O piolho" - Turma BA1A -  https://youtu.be/TxXd7MEJTAw

Turma RV1B -  https://youtu.be/Vs1s46klKCo

que descobr imos  pormeno-
res  e  aprendemos  a
respeitar  e  a  cu idar  do
nosso  meio  envo lvente .

https://youtu.be/TxXd7MEJTAw
https://youtu.be/Vs1s46klKCo


 
    No decorrer da semana de 21 a 25 de
fevereiro, a turma AF2A, participou na
semana da Empatia. 
  Os alunos construíram a “árvore da
empatia”.     Através da criação de frases
em folhas, os alunos enriqueceram a árvore
com reflexões, sentimentos, afetos, noção
de respeito pelo outro e por si.
  Deste modo foram sensibilizados em
relação à noção de empatia, o que
significa e como podem exercer a mesma. 

Departamento do 1.º ciclo
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Jardim de Infância - Alto do Estanqueiro

 O dia dos amigos foi

comemorado de forma muito

especial pelas nossas crian-

ças… ouvimos histórias

sobre a amizade,

demonstramos e

descobrimos o que sentimos

pelos outros e conversamos

sobre as nossas emoções e

sentimentos.

  No Carnaval vestimo-nos a rigor

e fomos para a rua mostrar os

nossos lindos disfarces!! Juntamos

todos os alunos da escola no

campo de futebol e foi super

divertido…

   No dia do Pai exploramos

um novo material… O Papel

Mágico!! Foi muito divertido

desenhar, colocar no forno

e observar o que acontece

com este papel especial

quando é colocado no

forno a cozer. O papel

transforma-se em

plástico!! 

AF2A

  É uma experiência

super divertida e assim

fizemos uns porta-

chaves muito originais. 



Profissões/Empatia - Calçar os sapatos do outro!
É importante participar na vida escolar do meu educando!
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   A turma BA1A para assinalar o Dia Internacional da Mulher,
realizou um conjunto de atividades, que ficam aqui assinaladas.
Inicialmente, todos os alunos visualizaram um vídeo, via teams,
para entenderem porque se comemora este dia, em todos os
países do mundo.
   A turma BA1A para assinalar o Dia Internacional da Mulher,
realizou um conjunto de atividades, que ficam aqui assinaladas.

 

  Para assinalar a data do Dia Internacional da
Mulher, a 8 de março, os alunos fizeram flores de
papel para ofertar a uma mulher que  fosse para eles
muito importante. Aprenderam que esse dia, marca
a reivindicação de igualdade de género, isto é, que as
mulheres tenham direitos iguais aos homens e
melhores condições de trabalho.

  Assim, este dia está relacionado aos movimentos
feministas que procuravam mais dignidade para as
mulheres, tentando organizar uma sociedade mais
justa e igualitária.

AF1B

8 DE MARÇO
Justiça
Igualdade

Dia

Internacional

da Mulher

MONTHLY NEWSLETTERAugust 2022 Vol 8 Issue 22

  Inicialmente, todos os alunos visualizaram um vídeo, via
Teams, para entenderem porque se comemora este dia, em
todos os países do mundo. 
  Todos os alunos pintaram uma flor com aguarelas para
construírem um postal e poderem oferecer à mulher mais
importante da sua vida «a sua mãe».

BA1A
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   No dia 8 de março, a
turma E1A da EBI do
Esteval, comemorou
o Dia Internacional
da Mulher assistindo
a um filme alusivo ao
tema e partilhando e
refletindo ideias so-
bre a importância da 

Comemorar o Dia da Mulher na escola

Dia Internacional da Mulher

Se tivesse um lápis mágico

   Se eu tivesse um lápis mágico eu
desenharia um polícia para proteger
toda a gente, sem esquecer a Malala. 
Se eu tivesse um lápis mágico,
desenhava também um soldado que
protegesse as crianças da guerra, e
elas pudessem viver nas suas casas,
felizes com as suas famílias. 
   O polícia e o soldado que o meu
lápis mágico desenhou, deu-nos
uma coisa muito importante para
todos nós: Segurança. 
  A Malala é uma pessoa muito
especial porque recebeu o Prémio
nobel da Paz. 

   Eu e as minhas amigas adoramos
a Malala porque ela nos inspira a
enfrentar o Mundo e a conquistar
os nossos sonhos.  
  A Malala mostrou ao Mundo a
importância da Educação dizendo: 
“Uma criança, um professor, um
livro e uma caneta podem mudar o
mundo.” 

  Trabalhos realizados no âmbito do “Dia
Internacional da Mulher” com a exploração
do livro “O lápis mágico de Malala”, de
Malala Yousafzai.   

 BA3A e BA3B

Vídeo realizado
pela turma BA1A:

https://youtu.be/AZU48Ktb6UA

igualdade de género e
de celebrar os direitos
que as mulheres con-
quistaram até aos dias
de hoje. 
 Elaboraram ainda,
postais para oferta. 

E1A
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https://youtu.be/AZU48Ktb6UA


Ação de sensibilização 
“Limpeza de rua”

 
     As turmas AF4A e AF4B, realizaram no dia 9 de novembro de 2021,
pelas 10h 30m, uma atividade no exterior da escola 
denominada “Limpeza de rua”. Após uma breve sensibilização, na sala
de aula, sobre o tema em questão, os alunos puderam comprovar
 “in loco”, no terreno, tudo aquilo que foi  falado e exposto na parte teórica. 
     A implementação desta atividade, efetivada em parceria com a Omnis Factum Associação, 
foi realizada com o intuito de sensibilizar todos os presentes para a necessidade de proteção do meio
ambiente e a preservação da sua biodiversidade. O reconhecimento dos problemas ambientais
provocados pela poluição e a identificação das suas causas, constituiu-se como o principal objetivo desta
ação de sensibilização.

 
 

  Durante a Semana dos Afetos /
Semana Ubuntu da Empatia,
conversámos sobre muitos
sentimentos e aprendemos uma
palavra nova: empatia. A professora
explicou-nos que é como “Calçar os
sapatos dos outros” que é como quem
diz, sermos capazes de nos colocar
no lugar dos outros e compreender o
que poderão estar a sentir.
Começamos por ouvir e explorar a
história “De que cor é o beijinho”, de
Rocio Bonilla. 

1ºB, Escola Básica do Afonsoeiro
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Cidadãos ativos e responsáveis: 
https://youtube.com/shorts/3wCWLoNl8Q8

Corações saltitantes: 
https://youtu.be/UPEzU45MAa4

   Depois, pintamos os nossos beijinhos. Mas não
ficamos por aqui! Fizemos um coração em pixel e
elaboramos um cartaz com as palavras que nos
ocorreram a partir da palavra “empatia”. Para
representar a “empatia”, nada melhor do que os
nossos colegas com descendência ucraniana e
russa para expressar o que sentimos agora. “Não à
guerra!”

Semana Ubuntu
da Empatia 

https://youtube.com/shorts/3wCWLoNl8Q8
https://youtu.be/UPEzU45MAa4


SEMANA DA EMPATIA
Semana de 14 a 25 de fevereiro de 2022

DIA DOS AFETOS

   Na semana de 14 a 25 de
fevereiro, a EB de Sarilhos Grandes
comemorou o Dia dos
Afetos/Semana da Empatia, no
âmbito da disciplina de Cidadania. 
    Neste sentido, as turmas SG3A e
SG4A da Escola EB1 de Sarilhos
Grandes realizaram em conjunto
algumas atividades alusivas ao tema
dos “Afetos”. 

Semana de 14 a 25 de fevereiro de 2022   / EB de Sarilhos Grandes

Trabalhos dos alunos das turmas SG3A e SG4A do 1º Ciclo.

   Durante a semana de 21 a 25
de fevereiro, a turma AF1A
associou-se à iniciativa
“Semana Ubuntu da Empatia”.
Os alunos foram  mobilizados 
 no sentido da concretização de

diversas atividades que
contribuíram para a reflexão e
tomada de consciência da
diversidade de sentimentos e
afetos, promovendo a autoestima,
a assertividade, o respeito por si
próprio e pelo outro. 
 Foi num ambiente muito
harmonioso que os alunos
trabalharam os sentimentos, os 

Turma AF1A
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Semana dos afetos na escola

   Nomeadamente, a construção de
corações feito com lã e a elaboração
de um cartaz cheio de cor!
  Estes trabalhos serviram para
sensibilizar os alunos e as suas
famílias para a importância dos
Afetos, assim como decorar e
“espalhar” o espírito do amor e da
empatia pela nossa escola!!!

afetos, os comportamentos
e as atitudes empáticas
para com os outros.
    Foi notório o empenho
de todos no sucesso destas
atividades.



Semana dos Afetos

  Discutiram com os pais o
significado dessas palavras.
   No dia a seguir apresentaram
ao grupo turma a palavra e o seu
significado. No dia a seguir,
apresentaram ao grupo turma a
palavra e o seu significado.

Semana da Empatia / Afetos

Turma BA1A

  Posteriormente, cada criança
escreveu a sua palavra no
computador da sala.
 Por fim, foi pedida a
colaboração, a todos os E.E.
para ajudarem o seu educando
a desenhar num quadrado em
tecido, um desenho expressivo
das palavras apreendidas.

E este foi o resultado.

   Inicialmente todas as crianças
escreveram uma palavra
 «sinónima» de afeto/empatia,
via Teams.

Turmas E3A e E3B

1.ª - Elaboração/decoração de um painel
alusivo ao Dia dos Afetos;
2.ª - Construção de um "Coração Humano"
entre as crianças do 1.º Ciclo e os jovens do
PIEF;
3.ª - Dinamização de atividades desportivas
na ESPJS.
O Poeta também participou nas 
atividades!!!

  As turmas E3A e E3B em
articulação com as turmas do
PIEF realizaram algumas
atividades no âmbito dos
afetos e da empatia. 

  No decorrer da semana de 21 a 25 de fevereiro, a

turma AF2A, participou na semana da Empatia. 

   Os alunos construíram a “árvore da empatia”. Através

da criação de frases em folhas, os alunos enriqueceram

a árvore com reflexões, sentimentos, afetos, noção de

respeito pelo outro e por si.

   Deste modo, foram sensibilizados em relação à noção

de empatia, o que significa e como podem exercer a

mesma. 

Semana da Empatia / Afetos
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O que é o Amor - Beatriz Carvalhais da turma BA1A: 
https://youtu.be/WZJh8mRBaEk

https://youtu.be/WZJh8mRBaEk


  N o  â m b i t o  d o  P A A  d o  1 . º  a n o  d e
e s c o l a r i d a d e ,  a  t u r m a  B A 1 B  r e a l i z o u
u m  p a i n e l  c o l e t i v o  r e l a c i o n a d o  c o m  o
D i a  d a  Á r v o r e .  A  c o n s t r u ç ã o  d e s t e
p a i n e l  t e v e  c o m o  b a s e  o  t e m a  “ U m a
á r v o r e ,  u m  a m i g o ” ,  i n t e r p r e t a d o  p o r
J o e l  B r a n c o  d a  a u t o r i a  d e  C a r l o s  P a i ã o .

   A turma BA4B, assim como as restantes turmas da
EB1/JI do Bairro do Areias abraçaram a atividade no
âmbito do projeto “Consciente” promovido pela
União de Freguesias de Montijo e Afonsoeiro. A
atividade consistiu em transformar uma T- Shirt
antiga num saco. 
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“Constrói o teu saco!”
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  Tal como se observa na brochura fornecida aos alunos “é
uma prova de que todos os objetos que temos parados em
casa podem ter uma segunda vida, e contribuir assim, para
uma vida mais sustentável e com menos desperdício”.
Nesta atividade as turmas tiveram a participação familiar.Turma BA4B

Dia da Árvore 

Construir uma horta
   As turmas do 3.º ano do Agrupamento
de Escolas Poeta Joaquim Serra,
participaram na atividade “construir uma
horta”. Numa primeira fase, as turmas do
3.º ano deslocaram-se ao Espaço Trilhos
da Ciência na Atalaia para realizar
experiências com plantas.
  Os alunos tiveram a oportunidade de
observar plantas, fazer experiências com
a permeabilidade dos solos e fazerem um
jogo interativo para consolidação das
aprendizagens. No final semearam
algumas plantas que trouxeram para a
escola para cuidarem.

Dia Mundial da Água / RV1A e RV1B: 
https://youtu.be/k8pQq-FQaXE

https://www.youtube.com/watch?v=iTpL-dTTuxQ
https://youtu.be/k8pQq-FQaXE


Trabalho de projeto a Estudo do Meio
“contribuí para uma aprendizagem ativa em que o

aluno é encorajado a assumir-se como construtor do

seu próprio conhecimento”(Roldão,1995,p.31)

Dia Internacional 

da Mulher

Para comemorar esta data, o Dia

Internacional da Mulher, 

que foi celebrada a 8 de março,

elaboraram uns cartões com flores

para oferecerem.

Trabalho de projeto

Regiões do país e

animais e plantas

Dia do Pai
És o meu Herói!

Escola Básica do Alto Estanqueiro 3ºA
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Comemoração do Dia Mundial da Água 

pelos alunos da EB Jardia

 
Paz na Ucrânia - Atividade da EB1 de Sarilhos Grandes

 
    No dia 7 de março, todos os alunos da escola EB1 de Sarilhos
Grandes participaram numa atividade de sensibilização face à
situação de guerra que se vive na Ucrânia. Depois de explorado este
tema, em sala de aula, cada turma desenvolveu alguns trabalhos
alusivos à Paz e aos Direitos Humanos, que culminaram nesta
iniciativa conjunta – 1 minuto de silêncio pelo Povo Ucraniano e a
formação da palavra PAZ, no recreio da escola
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ALUNOS DO 4º ANO AJUDAM NA
“LIMPEZA DE RUA”

   No dia 22 de março de 2022, na escola do
Bairro de Areias, no Montijo, as turmas do 4º
ano saíram à rua para ajudarem na “Limpeza
de rua”. As turmas do BA4A e BA4B da EB1 /
JI do Bairro do Areias com o apoio da
Associação Omnis Factum foram para a rua
recolher lixo do chão.
  De luvas e de pinças apanharam lixo
orgânico, papel, vidro e plástico. O objetivo
foi sensibilizar as crianças e adultos para
evitarem poluir o ambiente. No fim da
atividade tiraram fotos para que o momento
perdure por muito mais tempo nas suas
memórias.

Carnaval Kandinsky - Cor e forma

Com base no estudo

do artista Wassily

Kandinsky e das suas

obras construíram este

belo palhaço.

Escola Básica do Alto Estanqueiro 3ºA



Narração e ilustração do livro 
"A Manta "

   A turma E2A explorou o livro "A
Manta - uma história em
quadradinhos (de tecido)" de Isabel
Minhós Martins. Os alunos ilustraram
e narraram a história, para
homenagear todos os avós que
contam histórias que ficam na
memória e no coração de todos nós.
Este trabalho será partilhado com
um lar de idosos do nosso concelho e
com todos os avós dos alunos. O
trabalho final pode ser consultado
em:  

POET@+, UM PROJETO NOS PRIMEIROS PASSOS, A FAZER CAMINHO... 

NOTÍCIAS DA TURMA E2A

  Os alunos do 5.º ano do nosso
Agrupamento vivenciaram, durante o
primeiro período, experiências de
aprendizagem ativa no âmbito do
Projeto de Autonomia e Flexibilidade
Curricular (Poet@+), que se iniciou este
ano letivo, relacionadas com o
ambiente.  
    Em dinâmicas de trabalho de grupo,
pesquisaram, selecionaram e trataram
informação sobre as várias temáticas
ambientais, tendo apresentado
trabalhos finais em suporto papel e  

  Durante o 2.º período, os
alunos continuaram a sua
experiência de trabalho de
grupo, desenvolvendo apren-
dizagens nos vários domínios
da Cidadania, pesquisando,
refletindo, discutindo, cons-
truindo e alicerçando vivências
do mundo que nos rodeia.  
  No início do terceiro período
está prevista a “Gincana da
Reciclagem”, uma atividade no
âmbito das propostas da Aca-

construção de ecopontos

Elaboração de postais de Natal com
materiais reutilizados 

https://espjs.sharepoint.com/:v:/s/Poet/EQBP9hAfL8hFnz458m900vMBgos2i3
qvL9YFZ3CDDT-0sA?e=0NRHEK - Pode ser aqui visto um registo do

trabalho realizado. 
 

Departamento do 1.º ciclo
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   No dia 22 de março exploraram a
história "A menina Gotinha de Água"
de Papiniano Carlos, falram sobre a
forma e os estados em que a água
se apresenta na Natureza e
assistiram a um vídeo sobre a
importância de poupar água. 
 Posteriormente, os alunos
desenharam e escreveram dicas para
se poupar água. Afixaram essas
dicas no corredor da escola, de
forma a sensibilizar toda a
comunidade escolar.

suporte digital ao alcance das 
 possibilidades dos recursos da escola.   
  Entre outros trabalhos de projeto,
cada turma elegeu um cartaz
elaborado com o intuito de sensibilizar
a comunidade do Montijo para a
prática de ações responsáveis pela
proteção e defesa de um ambiente
saudável. Esses cartazes serão
oportunamente expostos em locais
públicos, reconhecendo o papel
interventivo dos mais novos na
construção de um futuro de
esperança… 

demia Ponto Verde, onde
todas as turmas de 5.ºano
serão convidadas a participar.  
Relativamente ao 7.º ano, e à
semelhança do que foi
noticiado anteriormente (ver
newsletter anterior), os
trabalhos continuam! 
  Neste segundo período cada
turma trabalhou os domínios
que considerou mais impor-
tantes. 

  Neste segundo período cada
turma trabalhou os domínios que
considerou mais importantes. 
Os trabalhos desenvolvidos serão
expostos a toda a comunidade no
dia do Agrupamento que se
realizará no dia 5 de maio. 
  Do 1.º período, destacamos a
reportagem feita ao debate sobre o
ambiente realizado em dezembro no
âmbito da Academia Ponto Verde:
https://www.academiapontoverde.pt/ 

https://www.youtube.com/watch?v=WnIcMOmG0yA

https://espjs.sharepoint.com/:v:/s/Poet/EQBP9hAfL8hFnz458m900vMBgos2i3qvL9YFZ3CDDT-0sA?e=0NRHEK
https://www.academiapontoverde.pt/
https://www.youtube.com/watch?v=WnIcMOmG0yA


DEMONSTRAÇÃO DE ATLETISMO

 

   No dia 8 de abril, as turmas da EB1/JI Bairro do Areias
tiveram a oportunidade de experimentar exercícios físicos
de preparação para provas de atletismo. Com a orientação
de dois monitores, os alunos praticaram exercícios de
aquecimento e esforço. De seguida fizeram circuito de
obstáculos cronometrado.

Experimentaram também, os lançamentos de peso,
lança, martelo e disco. Estas atividades foram muito
interessantes e divertidas para os alunos.
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O Dia da Não Violência Escolar 
   Para comemorar o Dia
da Não Violência
Escolar, o 11.º G -
Líderes UBUNTU e a
Escola Segura - GNR
realizaram, no recinto
da escola sede, a
atividade de preenchi-

 A Semana Ubuntu da
Empatia / Semana dos Afetos 

jovens a aprofundarem o
conhecimento sobre as
pessoas que os rodeiam. Com
esta atividade puderam
conhecer de uma forma mais
profunda os seus preconceitos
e se eles são verdadeiros ou
não!  

Departamento do 1.º ciclo

3.º ciclo e do ensino
secundário da Escola
Secundária Poeta Joaquim
Serra.  
  A atividade foi filmada e
fotografada pelo drone da
Escola Segura – GNR e pela
turma do 12.º F2 do curso
profissional de Multimédia.  

mento das frases “Não à violência” e “Paz na
Escola” com duas turmas do Pré-escolar
(Grupos 2 e 3) e duas turmas do 1.º ano da EB
Rosa dos Ventos, duas turmas do 1.º ano da
escola  EB  do Afonsoeiro e algumas turmas do 

  No âmbito da comemoração
da Semana Ubuntu da
Empatia e Semana dos Afetos,
que decorreu de 21 a 25 de
fevereiro, a turma do 11.º G -
líderes UBUNTU fez    

apresentações para as turmas de 7.º e 8.º anos
da Escola Secundária Poeta Joaquim Serra,
com o tema “Calçar os Sapatos do Outro”.    
    Teve  como  principal  objetivo  desafiar  os 



 

 

 A Semana Ubuntu da Empatia,
promovida pelos Líderes Ubuntu (11.º G)
em parceria com o Grupo da Cidadania
e em articulação com a comemoração
da Semana dos Afetos, foi vivida com
grande intensidade, no nosso
Agrupamento de Escolas, gerando
assim uma verdadeira “Revolução de
Empatia”! Para além das atividades
dinamizadas pelo Clube Ubuntu,
decorreram diversas iniciativas nos
vários estabelecimentos de ensino e
ciclos de escolaridade de modo a
promover e estimular a empatia. Dos
mais novos aos mais crescidos, todos
tentaram “pensar a partir do ponto de
vista do “outro” e sentir com o “outro”! 
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Revolução da Empatia

Pela Paz na Ucrânia 

Num gesto de apelo à PAZ pela Ucrânia, a turma 11.º G-
Líderes UBUNTU aliou-se ao desafio UBUNTU pela PAZ
na Ucrânia e realizou uma atividade com várias turmas,
assistentes operacionais e professores da Escola
Secundária Poeta Joaquim Serra. 

A palavra “PAZ” foi escrita, no recinto escolar, com as
cores da bandeira da Ucrânia, com alunos de várias
turmas e, ao meio-dia, do dia 3 de março, foi feito 1
minuto de silêncio pela PAZ na Ucrânia. À volta da
palavra “PAZ” foi feita uma corrente humana que
protegeu a palavra e uniu o grupo. 

Comemoração do dia da
libertação de Nelson Mandela 

Para a comemoração do dia da libertação
de Nelson Mandela (11 de fevereiro), o
símbolo da luta da população negra contra
o  racismo  na  África  do  Sul,  a turma do
11.º G - líderes UBUNTU fez um pedipaper
com a turma do 7.º D. 
A turma foi dividida em dois grupos e com
a realização de tarefas/desafios
conquistaram letras para construir as
palavras “UBUNTU” e “Nelson Mandela”.

 A turma teve um bom desempenho e a
atividade correu muito bem. Perceberam
que juntos podem ultrapassar todos os
obstáculos e tornam-se mais fortes! 
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MEGA SPRINTER E MEGA SALTO 

   No dia  25  de  fevere iro  de

2022,real izou-se  o  Mega Spr inter

e  Mega Sal to  na Escola  Bás ica

Integrada -  Esteval .  

  A  at iv idade,  promovida no

âmbito  do plano de at iv idades  

do Desporto  Escolar ,  fo i

d inamizada pelo  grupo de

Educação F ís ica  da EBI  Esteval .

Tal  como em anos anter iores ,  a

decorreu no campo de jogos ,

contando

M E G A  S A L T O  -  C L A S S I F I C A Ç Õ E S 
Infantil A FEM:
 1.º - Leonor Costa ( 5.º B); 
2.º - Carolina Póvoas (5.º D); 
3.º- Kyara Queiroz ( 5.º A) 

Infantil A MASC: 
1.º - Diego Carvalho (5.º C); 
2.º - Gabriel Frutuoso (5.º H); 
3.º- Luís Santos ( 5.º F) 

Infantil B FEM:
 1.º - Andreia Gaspar (5.º H) ; 
2.º - Beatriz Mendes (5.º G);
 3.º- Margarida Runa ( 5.º F) 

 

 

 Infantil B MASC:

 1.º - Filipe Batista (7.º G); 

2.º - Duarte Baioneta (7.º K); 

3.º- Wagner Rodrigues (7.º H)  

Iniciado FEM:

 1.º- Mara Braneanu (8.ºI); 

2.º- Diana Maricato (8.º H); 

3.º- Matilde Moreno (8.º J) 

 Iniciado MASC

: 1.º - Guilherme Silva (8.º G);

 2.º - Leonardo Pelixo (7.º J); 

3.º- Eduardo Simões ( 8.º H) 

JOGOS TRADICIONAIS 

M E G A  S P I N T E R -  C L A S S I F I C A Ç Õ E S 
Infantil A FEM:
 1.º - Leonor Costa ( 5.º B); 
2.º - Carolina Póvoas (5.º D); 
3.º- Mariana Liberato ( 5.º D) 

Infantil A MASC: 
1.º - Ivo Nakamura (5.º C); 
2.º - Diego Carvalho (5.º C); 
3.º- Gonçalo Lopes ( 5.º H)
 
 Infantil B FEM: 
1.º - Andreia Gaspar (5.º H) ; 
2.º - Margarida Runa (5.º F);
 3.º- Leandra Silva ( 7.º G) 

 

 

 

n
 Infantil B MASC: 
1.º - Dimitri Gomes (6.º K);
 2.º - Filipe Batista (7.º G);
 3.º- Francisco Lopes (7.º G)
 
Iniciado FEM: 
1.º- Lorena Antunes (8.ºK);
2.º- Diana Maricato (8.º H);
3.º- Mariana Santos (8.ºK) 

 Iniciado MASC:
 1.º - Hedmar Carapichoso
(8.ºK);
 2.º - Leonardo Pelixo (7.ºJ);
3.º- Fernando Santos (8.ºJ) 

 

   N o  d i a  2 8  d e  f e v e r e i r o  r e a l i z o u - s e  o  “ D i a  d o s  j o g o s  T r a d i c i o n a i s ”  d i n a m i z a d o

p e l o  g r u p o  d e  E d u c a ç ã o  F í s i c a  d a  E B I  E s t e v a l .   

   A  i n i c i a t i v a  c o n t o u  c o m  a  p a r t i c i p a ç ã o  d e  3 0  t u r m a s ,  c e r c a  d e  6 0 0  a l u n o s   d o

1 . º ,  2 . º  e  3 . º  c i c l o  d a  E B I  E s t e v a l .  

   F o i  c e r t a m e n t e  u m  d i a  m u i t o  d i v e r t i d o . . .  

Abril de 2022 - Edição n.º 2

Departamento do 1.º ciclo

com a presença de 62 a lunos do 2 . º  e  3 .c ic los .  

   Desta  at iv idade foram selec ionados os  a lunos

que representarão a  Escola ,  no  Mega-Spr inter  e

Mega  Sal to-  fase  local ,  a  real izar  em Setúbal .  

Parabéns a  todos ,  por  mais  uma excelente

jornada de promoção do desporto  e  de  hábitos

de v ida saudável .  



Mrs Tamago's 1st Grade Class

August 11 - First Day of
School
August 14 - STAR
Reading Test
August 16 - Volunteer
Library Training
August 22 - Open
House at 6pm

Please return your
childrens' Back to
School Forms by
Friday, August 14th.
Please confirm
attendance to our
Open House on the
22nd by tomorrow.

Reminders

Atividade organizada pelo grupo de educação física no âmbito das atividades de final de período
ATIVIDADES DESPORTIVAS FINAL DO 2.º PERÍODO 

O Final de cada período letivo é convidativo à
participação dos alunos em atividades
desportivas. Uma vez mais o Grupo de
Educação Física vai levar a efeito um conjunto
de torneios, a realizar na última semana do 2.º
período
* Torneio interturmas de Voleibol(4x4) - dias
4 e 5 de abril
* 2.º Torneio Play Ténis - dia 6 de abril
* Torneio Gira-Vólei (2x2) - dias 7 e 8 de abril
Ambos os torneios decorrem no pavilhão
desportivo da ESPJS e as inscrições encerram
a 25 de março. 

I Torneio de Ténis 2021 22 
Decorreu no passado dia 9 de março, no
Clube de Ténis de Setúbal, o 1.º torneio
de Ténis, integrado nos quadros
competitivos de ténis do Desporto
Escolar. O AEPJS esteve presente com
os seguintes alunos, nas categorias de
juvenis masculinos e femininos: 
João Leonardo (11ºB), 
Leonardo Gafaniz (12ºB), 
David Gomes (11ºC),
Filipe Martins (12ºB) e 
Eduarda Gafaniz (11ºB). 

Destaque para a vitória na final do
quadro feminino de Eduarda Gafaniz e de
um meritório desempenho dos restantes
participantes da nossa escola, alguns
dos quais participando pela primeira vez. 
O próximo Torneio decorrerá no dia 7
de abril (5ª feira), em  Setúbal.

MEGA SPRINTER 2022 | Fase escola 
Realizou-se no passado dia 3 de março (5.ª
feira) a atividade MEGA SPRINTER, evento
desportivo patrocinado pelo Desporto Escolar.
Esta iniciativa decorreu no polidesportivo da
ESPJS, no período da manhã, tendo sido
organização pelo Grupo de Educação Física.
Este evento foi constituído por 3 provas de
Atletismo:
* Mega velocidade
* Mega salto 
* Mega Lançamento
Participaram cerca de 70 alunos apurados da
FASE TURMA. A prova distrital terá lugar no
dia 16 de março, em Setúbal. 

I Play ténis 2021/22 
Decorreu no passado dia 15 de
dezembro, uma iniciativa do
Núcleo de Ténis da Escola Poeta
Joaquim Serra. Sob a designação
de Torneio Play Ténis este evento
destinou-se a captar novos
alunos para a modalidade. Desta
forma, envolveu apenas alunos do
3.º ciclo, com idades inferiores 14
anos, mas que esgotaram o limite
de inscrições que era possível
para um evento desta natureza,
com as necessárias medidas de
segurança. 

CORTA MATO DISTRITAL 2021 22 
O Corta-Mato Escolar (Fase distrital), decorreu no passado dia 8
de MARÇO, na Quinta Maria Pires, Amora-Seixal e contou com a
participação de 14 alunos do Agrupamento de Escolas Poeta
Joaquim Serra. 
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  Trabalho realizado pela turma J, do 9.°
ano, no âmbito do Plano de Inovação do
Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim
Serra. Este foi um trabalho
multidisciplinar sobre o tema Valores,
desenvolvido durante o 1.° período, e que
consistiu na pintura integral da sala AD2
da Escola Secundária Poeta Joaquim
Serra e de uma proposta de comunicação
visual para uma das suas paredes. 

Departamento do 1.º ciclo

O Torneio teve lugar no Pavilhão
Desportivo da ESPJS e pelos seis
campos disponíveis competiram 24
alunos (12 masculinos e 12
femininos). 
A classificação nos dois escalões
ficou assim ordenada: 
Femininos: 1.º Beatriz Barroca
(9.ºF) 2.º Joana Soares (9.º F) 3.º
Raquel Alves (9.ºE) Masculinos: 1.º
Rafael Sousa (9.ºF) 2.º Rodrigo
Ligeiro (7.ºB) 3.º Martim Garcia
(8.ºD) \

Turma 9.º J



   Março é o mês de celebração
da Poesia, género maior da
arte de exprimir sentimentos. 
À semelhança dos anos
anteriores, as bibliotecas do
Agrupamento não deixaram
que o Dia Mundial da Poesia,
dia 21 de março, passasse
despercebido para a nossa
comunidade escolar. Em
parceria com a Universidade
Sénior de Montijo, realizaram
encontros de Poesia. 

Mariana Claro 4.º ano EB1/JI - Bairro do Areias 

Raquel de Almeida 5.º ano EBI do Esteval

António de Castro 6.º ano EBI do Esteval

Leonor Patrocínio 8.º ano EBI do Esteval

Daniel Ferreira 10.º ano ES Poeta Joaquim Serra

Leonor Medronheira 10.º ano ES Poeta Joaquim Serra

DIA MUNDIAL DA POESIA 

 CONCURSO NACIONAL DE LEITURA - 15.ª EDIÇÃO 
FASE MUNICIPAL 

   
    No dia 7 de março de 2022, realizou-se a prova municipal da 15.ª
Edição do Concurso Nacional de Leitura, organizada pela Biblioteca
Municipal. 
O Agrupamento de Escolas Poeta Joaquim Serra, representado por 3
alunos de cada categoria, 1.º, 2.º, 3.º Ciclos e Ensino Secundário,

ALUNOS APURADOS PARA A FASE INTERMUNICIPAL 
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  Na EBI do Esteval, o
apontamento foi dirigido às
crianças do Pré-Escolar e aos
alunos do 1.º Ciclo.  
  Na Escola Secundária, no
mesmo dia, realizou-se uma
leitura partilhada de poemas,
envolvendo alunos do ensino
secundário, a turma do 10.0 G,
orientada pelo Prof. Bruno
Moreira, que também fez
questão de brindar os
formandos da Universidade
Sénior com a declamação de
um poema do nosso patrono, o
poeta Joaquim Serra. 

previamente selecionados na fase
escolar, alcançou um excelente
resultado, com o apuramento de 6
alunos dos doze, que irão
representar o Concelho de Montijo,
no dia 20 de abril, na Amadora. 



Visita ao Centro de Ciência
Viva em Estremoz
   
   Nos passados dias 8 e 9 de
março as turmas dos sétimos
anos do Agrupamento de
Escolas Poeta Joaquim Serra,
realizaram uma visita de estudo
ao Centro de Ciência Viva de
Estremoz (CCVE). Esta atividade
foi realizada no âmbito das
disciplinas de Ciências Naturais
e Física e Química, pelo que,
pudemos aprender mais coisas
sobre o mundo natural que nos
rodeia.  Foi com muita alegria
que após dois anos de
pandemia com isolamentos à
mistura pudemos ter um dia
diferente de saudável convívio.
O CCVE situa-se no centro da
cidade de Estremoz estando
localizado no antigo Convento
das Maltezas. Ficamos a
conhecer um pouco da sua
história e soubemos que
primeiro foi um convento de
freiras, depois foi hospital da
cidade e atualmente funciona
como centro de divulgação 

ALIMENTOS COM HISTÓRIA 
  A epopeia marítima portuguesa e
espanhola, a circulação de novos produtos e
o encontro de culturas alteraram
significativamente o modo de vida da
população europeia. Os contactos que os
portugueses e os espanhóis mantiveram
com outros povos alteraram os hábitos
alimentares da população, uma vez que, na
Europa,a alimentação começou a ser mais
variada, consumindo-se alimentos que, até
então, não existiam, nomeadamente, a
batata, o milho maís, o cacau e o feijão,
entre outros. Assistiu-se, também, neste
período, à vulgarização de diversos
produtos, como as especiarias, o açúcar, o
café e o chá. 
    Com o objetivo de conhecer a origem, a
história e os alimentos que passaram a fazer
parte da alimentação europeia, as turmas G
e J do 8. º ano, da Escola Básica Integrada
do Esteval, desenvolveram um projeto, na
disciplina de História, intitulado “Alimentos 

   A hora de almoço foi diferente,
no claustro do convento, em
animado convívio com os
restantes alunos e professores.    
  Na parte da tarde a nossa
experiência foi mais interativa e
podemos destacar a simulação
de uma erupção vulcânica,
provocamos um pequeno sismo
dando um salto em conjunto e
onde pudemos observar o
registo no sismograma
produzido pelo sismógrafo
instalado no CCVE, alguns
alunos conduziram um robot
subaquático que se utiliza em
Portugal para a exploração da
nossa costa marítima,
visualizamos o fundo do mar,
observamos a aplicação de
forças tendo havido
oportunidade para os alunos
baterem com uma marreta
numa máquina que mede a
força e vimos a constituição das
várias camadas que constituem
o nosso planeta e tocamos num
meteorito de ferro que veio do
espaço e caiu no nosso planeta,
mais concretamente no México. 
Chegando ao fim da nossa
visita, consideramos que
trazemos muitas memórias de
um dia bem passado. 

científica e investigação sendo
um polo da Universidade de
Évora. 
   Durante a parte da manhã
ficámos a conhecer um pouco
mais sobre a história da
evolução da vida na Terra em
que tivemos a oportunidade de
ver fósseis espetaculares que
não podemos ver na escola e
alguns de nós pegaram mesmo
em fósseis verdadeiros de seres
vivos que viveram na Terra há
milhões de anos atrás. Tivemos
também a possibilidade de
olhar para o Sistema Solar de
uma maneira diferente, em que
alguns planetas estão
espalhados pelas ruas da
cidade de Estremoz. Falamos
nas características de alguns
planetas, trabalhamos a noção
do tamanho e da distância dos
planetas uns em relação aos
outros, e ao andarmos pela
cidade descobrimos um pouco
das suas ruas. 
 

Turma do 7.º E

   

com História”. Este projeto foi desenvolvido
em articulação com outras disciplinas, a
saber: Educação Visual, Cidadania e
Desenvolvimento, Projeto e Português.Os
alunos construíram um friso cronológico,
cujo início era … (colocar data) e o final
(colocar data). Os alunos pesquisaram os
diferentes alimentos que foram trazidos
pelos portugueses para a Europa e
desenharam esse alimento ao qual juntaram
um QR Code. Ao apontar para esse QR Code,
era possível aceder à história do alimento. O
produto final deste projeto culminou numa
exposição que esteve patente no átrio da
escola, de  13 a 27 de janeiro. Desta forma,
todos puderam conhecer os alimentos que,
hoje, fazem parte da nossa alimentação. 

Professora Rute Gomes 
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ERASMUS+:ERASMUS+: 
O Projeto “A Clilar Juntos, Articulamos e
Melhoramos” (no âmbito do Programa Erasmus+,
ação chave 1 – Mobilidade para a Aprendizagem e
Formação), continua a dar frutos! 
Na semana de 06 a 11 de março tivemos a 2.ª
mobilidade de docentes que viajaram até à cidade
de Praga (Chéquia) para se reunirem com
professores de outros países na formação
intitulada “CLIL - Content and Language Integrated
Learning”. 
   Para além de promover a internacionalização da
organização escolar e estabelecer contactos para
parcerias futuras com escolas da União Europeia,
um grupo de docentes (oito ao todo) envolveu-se
na capacitação profissional por forma a procurar
estratégias que incentivem a articulação curricular
inter, intra e transdisciplinar (através da
metodologia CLIL) e que permitem potenciar o
trabalho colaborativo e interdisciplinar; promover
dinâmicas e práticas educativas inovadoras; criar
ambientes de aprendizagem de qualidade,
motivante e significativo para os alunos; criar
oportunidades para os alunos desenvolverem a
competência linguística em línguas estrangeiras
sem um aumento da carga horária semanal das
mesmas; e contribuir para a implementação de
projetos numa perspetiva multilingual, multicultural
e, consequentemente, de aproximação à dimensão
europeia.

Departamento do 1.º ciclo

. 

   Alguns destes docentes já testaram em
contexto de sala de aula algumas das
estratégias apresentadas na formação,
encontrando-se todos motivados para a
implementação da metodologia CLIL numa
perspetiva inter e transdisciplinar.    
     Neste momento, temos mais uma mobilidade
de docentes (3.ª mobilidade) em curso na cidade
de Florença (Itália). Este grupo de duas docentes
representarão o nosso Agrupamento nesse país,
levando-lhes um pouco do que nós somos e
fazemos e trazendo de volta experiências que
nos ajudar a consolidar práticas e projetos! 
     No terceiro período, ainda iremos à Bélgica, à
Irlanda e à Islândia! Aqui ficaremos à espera de
mais notícias! 
Até breve! 

 
  
 
 
 

P O R Q U E  S O M O S  U M A  E SCO L A  U B U N T U ?  

  O AEPJS tornou-se Escola
Ubuntu ao participar na
formação Academia de
Líderes Ubuntu, em
novembro de 2021. Nesta
formação participaram 4
docentes  e  1  técnica   do S E M A N A  U B U N T U

   Em janeiro de
2022, foi realizada a
primeira semana
Ubuntu do AEJS,
que decorreu nas
instalações da União
de Freguesias do
Montijo/Afonsoeiro. 
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agrupamento, que que passaram a constituir a equipa de
Educadores Ubuntu. 
    A palavra “UBUNTU” é uma combinação de dois termos:
“Ntu”, que significa pessoa e “Ubu”, que significa tornar-se. 
A Academia de Líderes Ubuntu, contexto em que surge o
projeto Escolas Ubuntu e o Clube Ubuntu, é um projeto
que valoriza a contribuição de cada um, acolhe a riqueza
da diversidade, reconhece e respeita o valor de cada nova
perspetiva e deixa-se inspirar pelo exemplo de outros.
Reconhecendo o desejo partilhado de construir um
mundo melhor, fortalece-se a esperança e a motivação
para assumir a responsabilidade na transformação das
realidades onde cada um se sente chamado a intervir. 
   Mais informações podem ser
obtidas a partir da consulta
do site oficial da Academia:
https://www.academialideres
ubuntu.org/pt/ 

   Para esta semana foi selecionada uma
turma da ESPJS, do ensino secundário
profissional do Curso de Animação
Sociocultural.  
   A Semana Ubuntu, projeto de educação
não formal, pressupõe a interação entre
os participantes, com vista ao
autoconhecimento, à descoberta do
outro e ao início de um caminho ao
serviço da comunidade. 

https://www.academialideresubuntu.org/pt/
https://www.academialideresubuntu.org/pt/


   Esteve patente na Escola

Secundária Poeta Joaquim

Serra, de dia 31 de janeiro

a 11 de fevereiro, e na

Escola Integrada do

Esteval, de dia 14 a 25 de

fevereiro, a exposição

“Para Não Esquecer”. Esta

exposição foi-nos cedida

pela MEMOSHOÁ- Associação

O  CL U B E  U B U N T U  

    Após a dinamização da Semana Ubuntu, foi
criado um espaço semanal, animado pelos
alunos e pelos educadores Ubuntu, onde se
estão a desenvolver atividades "com olhar”
Ubuntu na comunidade educativa. 
   Este pretende ser um espaço de partilha e
de aprendizagem, onde os alunos aprofundam
as vivências experienciadas, na Semana
Ubuntu, e projetam intervenções ao serviço da
comunidade. 

Exposição “Para Não Esquecer”

Visita de Estudo ao Palácio Nacional
da Ajuda e Museu dos Coches

   No dia 25 de março realizou-se uma visita
de estudo ao Palácio Nacional da Ajuda e ao
Museu Nacional dos Coches no âmbito da
disciplina de História. 
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SG2A - Articulando com a Universidade Sénior: 
https://youtu.be/eZeNJTxbg5Q

   Participaram na visita
algumas   das   turmas   do 
oitavo ano da Escola Secundária Poeta Joaquim
Serra.

Memória e Ensino do Holocausto e teve como

objetivo assinalar o dia 27 de janeiro- Dia

Internacional em Memória das Vítimas do

Holocausto. Esta exposição relata os destinos

de algumas crianças judias durante o III

Reich.

https://youtu.be/eZeNJTxbg5Q
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MERCADO DA PRIMAVERA
NA EB DE AFONSOEIRO

Atividade aberta à comunidade escolar - 8 de abril de 2022

Mercado da primavera
   No passado dia 8 de abril, a EB de Afonsoeiro
realizou o seu Mercado da Primavera. Este
evento era muito aguardado por toda a
comunidade local, pois permite a interação com
a escola e toda a comunidade que a envolve. Por
sempre gostarmos de ser uma escola de portas
abertas, estes últimos anos não têm sido fácil
para nós.
   Foi uma enorme satisfação recebermos todos
vós e esperemos que daqui para a frente
voltemos a ter os nossos Mercados e as nossas
Feiras sempre com as portas e o coração aberto
para vos receber. O empenho de todos foi
notório. O Objetivo está quase alcançado. O
nosso muito obrigado a todo o empenho dos
pais/encarregados de educação e a toda a
comunidade educativa que nos visitou e nos
tornou possível a realização deste Mercado da
Primavera através dos vários donativos que nos
fizeram chegar.
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Obrigado pela partilha de todos os trabalhos que, desta forma, contribuíram
para a elaboração da 2.ª edição da newsletter!!!

Site com Jogos didáticos e
interativos

Neste espaço encontrarás
conteúdos que te poderão
ajudar a aprender mais através
dos jogos e de atividades
interativas.

CORREIO DA BRINCADEIRA
#Aprender é divertido!

https://verdadeoumentira.dge.mec.pt/ União Europeia

Diverte-te com os quizzes do
Plano Nacional de Leitura!

https://qualifio.sapo.pt/20/78C99183-4205-4E70-

B7F9-F832C6B45F2F/s204/v1.cfm?id=78C99183-

4205-4E70-B7F9-F832C6B45F2F

http://kids.pplware.sapo.pt/jogos/site-com-jogos-didacticos-e-interactivos/

https://learning-
corner.learning.europa.eu/learni
ng-corner/play-games_pt
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