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Natureza,
Arte,
Criatividade
e as Pessoas

Projeto ECOESCOLAS

Hastear da Bandeira
No dia 16 de outubro de dois mil e dezassete, realizou-se a
Cerimónia do Hastear da Bandeira Verde Eco Escolas
2016/2017, na Escola Sede, que mobilizou toda a comunidade
escolar

do

Agrupamento

de

Escolas

de

Sines.

Participaram nesta cerimónia a Direção do Agrupamento de
Escolas, a Vereadora Filipa Faria, da Câmara Municipal de
Sines, as Coordenadoras do Projeto Eco Escolas, os funcionários e os docentes e alunos dos diferentes níveis de ensino.
Esta bandeira continua a representar o reconhecimento do
esforço desenvolvido por muitos alunos, professores e funcionários que, em parceria com a Autarquia e outras instituições
locais, têm procurado dar resposta a problemas detetados no
âmbito ambiental.
A atribuição deste galardão significa que houve o reconhecimento nacional do trabalho desenvolvido pelas Escolas do
Agrupamento em benefício do ambiente e certifica que desenvolveu a metodologia de abordagem das questões ambientais
inspirada na “Agenda 21”, que pode ser simplificada em sete
passos: Conselho Eco-Escolas; Auditoria Ambiental; Plano de
Um espaço onde reina a aprendizagem, onde

Ação; Monitorização e Avaliação; Trabalho Curricular; Divul-

vive a alegria e por vezes a tristeza, a vida

gação e Ecocódigo.

tão completa. Paredes que assistem cada

É sempre importante relembrar que o desenvolvimento de

geração que por aqui passa, no convívio diá-

ações simples e individuais desenvolvidas pelos alunos e por

rio, nós e a Natureza, nós e os outros, nós e

toda a comunidade educativa conducentes a um desenvolvi-

as coisas.

mento sustentável melhoram, no seu conjunto, o ambiente

Nem sempre olhamos de frente uns para os
outros, parece que a nada ligamos...nem
reparamos no que está em nosso redor. Vivemos num espaço construído, a pedir mais
Criatividade constantemente: um espaço

global.
Esperamos que se juntem a nós em mais um ano cheio de
desafios!
Prof. Sónia Hermenegildo

chamado Escola.
Na nossa escola, no nosso espaço, há pessoas que cruzam o nosso sorriso, nos estendem
a mão, nos compreendem, nos abraçam...há
vida!
A Natureza por vezes parece morta… mas
na nossa escola dá-se vida, reinventam-se
soluções, dá-se a oportunidade de transformar, criar.
Será sempre um privilégio termos na nossa
escola, esse toque de dar vida, fazer melhor,
atrair o que é doce para os nossos olhos e
confortar o nosso coração
Obrigada Professora pela tua disposição,
iniciativa e toque em dar vida!

Equipa de Professores do AES 2017/18

// Editorial / Financiadores

Eficiência energética?

Mais um ano letivo que começa, com alunos,
professores e pessoal não docente, cheios de
energia, motivados e empenhados e com
desafios enormes.

Sabes o que é a eficiência energética?

Para além de continuarmos a desenvolver as

Já ouviste os teus professores e familiares dizerem que à medida que uma sociedade se torna mais desenvolvida, aumentam as suas necessidades

atividades decorrentes do nosso Plano Pluri-

de conforto e aumenta o consumo de energia? Isto, porque utilizamos cada vez mais electrodomésticos, ‘tablets’, leitores de MP3, telemóveis, com-

anual de Melhoria, no âmbito do Território

putadores, casas com climatização e muitos, muitos outros equipamentos consumidores de energia. Mas não tem de ser assim…

Educativo de Intervenção Prioritária, sobretudo na área do Apoio à Melhoria das da

É possível fazer uma utilização responsável, ou seja, consumir menos energia em cada produto ou serviço que utilizamos,

Aprendizagens, Prevenção do Abandono,

sem alterar o nosso estilo de vida ou sem abdicar do nosso conforto.

Absentismo e Indisciplina, Gestão e Organização Interna e Relação Escolas, Família,

A isto chama-se eficiência energética, não é um conceito difícil de perceber nem de praticar, mas implica tomar medidas.

Comunidade e Parcerias.

Sabes que…o futuro do nosso planeta, depende do que fazemos hoje? E todos somos importantes para preservar esse futuro?
Sabes que …o papel de cada um de nós é seguir um conjunto de boas práticas que vão contribuir para consumirmos menos energia, melhorar o

Além disto, este ano letivo integramos o

nosso desempenho energético e manter as condições de conforto das nossas casas e da nossa escola?

Projeto Piloto - de Autonomia e Flexibilida-

Passo a passo… põe a tua poupança de energia a funcionar… ensina os mais novos e os mais distraídos!

de Curricular - a decorrer em cerca de 200

Além de estares a preservar o futuro do planeta estás a ajudar a reduzir as despesas em energia da tua casa ou da tua escola!

Escolas/Agrupamento do país, e isto é, um
grande desafio, pois as novidades são imensas em prol do sucesso educativo dos nossos
alunos, mas que vai exigir a toda a comunidade educativa um esforço e um envolvimento suplementar. Todavia, acredito que
iremos chegar a “bom porto”, uma vez que
os nossos alunos estão aptos para a mudança e os nossos Educadores capazes de realizar novos e melhores desafios no processo
de ensino e aprendizagem.
o filtro, optar por programas curtos e econó-

botão para ligar e desligar tudo de uma só vez.

micos (eco).

- Utilizar luz natural sempre que possível,

Ano Letivo e agradecer mais uma vez, a dis-

- Evitar pré lavagem na máquina de lavar

reguladores de intensidade luminosa, deteto-

ponibilidade por abraçarem mais este Desa-

roupa, usar detergentes que lavem bem a

res de presença em halls, garagens e zonas

A todos, quero deixar votos de um Excelente

Aqui ficam umas dicas…

fio, em defesa do Sucesso Pleno dos nossos

Em todo o lado:

baixa temperatura, separar a roupa por co-

comuns, lâmpadas tubulares ou fluorescentes

alunos e do seu desenvolvimento pleno,

- Sempre que possível utiliza a luz natural.

res e tecidos para utilizar programas ade-

nas zonas de maior uso, limpeza das lâmpadas

indo ao encontro do Perfil de Competências

- Desliga a luz sempre que sais

a redução de luzes ornamen-

do Aluno do Séc. XXI.

de uma divisão…verifica se

tais.

não está lá mais ninguém.

- No aquecimento de espaços

- Não te esqueça de desligar a

interiores manter a tempera-

TV,

Sines e AES, 21 de setembro de 2017

‘tablet’

tura de conforto de 20 graus

quando já não são necessá-

C. Ter em atenção o seguinte:

rios.

portas e janelas bem vedadas,

- Quando vais buscar algo ao

cortinas e persianas fechadas

frigorífico, pensa primeiro em

durante a noite, depois de

FICHA TÉCNICA:

tudo o que precisas, para o

arejar a casa, durante 10 mi-

PROPRIEDADE:

teres aberto o menos tempo

nutos.

possível.

Para além da questão dos

Bernardette Almeida
Diretora do AES

Agrupamento de Escolas de Sines

computador

e

Quando conversares com os teus familiares e

quados.

comportamentos só conseguimos ser energeti-

amigos…ajuda-os a poupar energia, seguin-

- Aproveitar o forno para cozinhar o maior

camente eficientes se recorrermos a tecnolo-

do estes conceitos:

número de alimentos, evitar abrir a porta

gias e processos que permitam evitar o des-

-Abrir a porta do frigorífico o menos possí-

com frequência, desligar antes de acabar

perdício.

vel, não colocar alimentos quentes no inte-

aproveitando o calor residual.

Já ouviste falar nas etiquetas de certificação

rior, limpá-lo e descongelá-lo regularmente.

- Utilizar o micro-ondas poupa tempo e

energética?

Alunos e Professores AES

- Utilizar a máquina de lavar louça apenas

energia, assim como panelas de pressão.

Quando vais por exemplo a uma loja de elec-

REVISÃO:

quando estiver cheia, limpar frequentemente

COORDENAÇÃO:
Ana Margarida Ortiz
EXECUTIVO EDITORIAL:
Ana Margarida Ortiz / Pedro Martins
REDAÇÃO:

- Evitar deixar a TV, equipamento audiovi-

trodomésticos já viste etiquetas com as letras

Paula Rodrigues

sual e equipamentos informáticos em modo

A+++, A++, A+, A, B, C e D?

TIRAGEM:

de espera. Embora consumam pouco, são

Já ouviste falar em compra inteligente de um

500 Exemplares

usados com muita frequência. Deve-se ligar

equipamento doméstico?

todos os aparelhos a uma ficha múltipla com

// Parceiros / Breves

A Baleia Azul e a Adolescência Perdida
O jogo Baleia Azul tem estado a chocar o

nente que corrói, ameaça, deixa um vazio

nados ideais que se coadunam com a sua

grupos de amigos que estimulam a depressão

mundo! – Como é possível que adolescen-

interior que é impossível de preencher e

identidade.

grave ou os comportamentos de violência e/

tes, na flor da idade, se auto-mutilem, se

conter? São jovens que se sentem, possivel-

Contudo a adolescência nem sempre é consi-

ou as adições. Uma boa educação emocional

castiguem e procurem a morte? A perversão

mente, sós não por não terem uma família

derada como um período de crise por si só.

e afetiva é como um verdadeiro “antibiótico”

é feita pelo chamados “curadores” ou

ou pessoas à sua volta, pelo contrário, eles

Esta fase pode ser vivida com entusiasmo e

contra estas “bactérias” exteriores.

“administradores” que aliciam e incitam os

sentem a verdadeira solidão de quem está

alegria, apesar de algumas inseguranças e

A escolha dos amigos está intimamente rela-

jovens a assumir comportamentos auto-

junto mas é incompreendido, mal-amado?

medos que acabam por acompanhar de forma

cionada com a qualidade das interações pri-

destrutivos, lidos como “desafios”, em que o

Onde estão as relações de qualidade que são

distinta todas as idades.

vilegiadas ao longo do desenvolvimento. É

objetivo último é o suicídio. Referem que

promovidas pelas famílias? Os afetos o estar

Até que ponto devemos considerar a adoles-

importante perceber até que ponto o adoles-

estes “curadores” são também jovens com

presente de corpo e alma? Onde estão as

cência como uma crise certa, considerando

cente foi amado e respeitado pelas figuras

historial de abusos e comportamentos

relações que alimentam a alma e o coração?

esta assunção, como uma verdade indubitá-

relacionais centrais. O amor dado foi captati-

disruptivos.

Onde está a intimidade, sentimento que se é

vel? As situações alarmantes na adolescência

vo, narcísico, de direitos e obrigações ou foi,

O nome “Baleia Azul” surge com base na

compreendido e que se pode partilhar me-

tais como, agressividade, delinquência, de-

altruísta, generoso, com limites saudáveis e

crença de que as baleias azuis (os animais)

dos, alegrias e pensamentos? Onde estão as

pressão, toxicodependências, são o resultado

justos.

dão à costa voluntariamente com o intuito

famílias,

apaziguadoras,

de diversos fatores, sendo que a micro-cultura

Na realidade a “ Baleia Azul” é um sintoma

de perderem a vida, este jogo que começou

presentes e amáveis? E o amor que não jul-

familiar, apresenta uma influência marcada,

que mascara uma sociedade doente emocio-

na Rússia, é composto por um total de 50

ga, abafa e manipula, mas que sente, empa-

no desenvolvimento destas perturbações.

nalmente, deve constituir um alerta para

desafios diários. Cada desafio é enviado

tiza e acalma, será que ficou de lado?

O problema do adolescente (ou o da criança)

abrir os olhos de que devemos estar atentos e

diariamente pelo “curador” que pede provas

Estamos numa era narcisista do parecer, em

é na realidade, frequentemente, o problema

presentes ao que se passa com as nossas cri-

(como fotografias ou vídeo) de que o desafio

vez de ser, já não há espaço para as relações

da família nuclear, isto é, o da dinâmica rela-

anças e adolescentes. Que, acima de tudo,

foi cumprido na íntegra pelos jogadores que

de qualidade que promovem a felicidade e o

cional assumida.

devemos promover relações de qualidade e

são, por norma, adolescentes com proble-

bem-estar.

O adolescente quando apresenta uma boa

de intimidade emocional.

mas de depressão ou isolamento. Uma das

Neste contexto é comum relacionar a fase

“nutrição narcísica”, ou seja, um bom desen-

premissas do jogo é que se deve jogar até ao

da adolescência com a ideia de que é um

volvimento psicológico /relacional, acaba por

fim, sem desistências e sem contar a nin-

período conturbado dos jovens. Começam a

ter uma estrutura psíquica resiliente, pelo que

Mafalda Leite Borges

guém.

surgir conflitos com os pais, logo o afasta-

a probabilidade de se sentir atraído por com-

(Psicóloga Clínica Centro de Saúde de

Quando assistimos a esta crueldade, as

mento da família e a aproximação aos pares

portamentos de risco, é muito menor nomea-

Alcácer do Sal)

questões que se impõem recaem sobre o que

parece caracterizar o essencial na vida de

damente, drogas, suicídio, auto-mutilação.

estão a sentir estes jovens? Talvez se sintam

um adolescente. O Adolescente sente que

É uma ilusão considerar que é apenas a Inter-

sozinhos, perdidos, numa solidão perma-

tem de pertencer a um grupo, com determi-

net ou outras causas externas, tais como, os

essencialmente,

Colaboração entre as Equipas de Saúde Escolar
de Alcácer do Sal e de Sines

O Currículo Específico Individual (CEI)
Educação Especial na Escola Básica Vasco da Gama de Sines
Ao longo do ano letivo 2016/ 2017 o Grupo de Educação Especial/ Unidade de Multideficiência abriram caminho com os alunos de Currículo Especifico Individual (CEI)
para a dinâmica de novas disciplinas funcionais.
Os alunos no seu percurso do 2º e 3ºciclos, com o CEI desenvolvem competências de aprendizagem que contribuem para a sua vida pessoal, profissional e social. O facto
de continuarem a frequentar algumas disciplinas do currículo regular com o grupo/ turma favorece também a sua flexibilidade na inclusão social.
Com o apoio de toda a Comunidade Escolar foi possível:







Abrir a sala de aula Tzero para a aprendizagem de tarefas domésticas;
Melhorar a Oficina de Expressão Plástica;
Evoluir na disciplina de Natação Adaptada, nas duas piscinas municipais;
Participar ativamente no Projeto ECO Escolas;
Introduzir a disciplina de Oficina Multimédia;







Envolver os vários ciclos nas Oficinas de Música;
Utilizar transversalmente as línguas portuguesa e inglesa de modo funcional;
Promover a Informática;
Dar continuidade ao Plano Individual de Transição (PIT);
Criar a Horta na Escola e articular com a Oficina da Culinária.

As imagens retratam alguns momentos do trabalho desenvolvido, ao qual pretendemos dar continuidade com o apoio de TODOS os que fazem parte desta Escola. O lema da Educação Especial
continuará a ser “Valorizar e potenciar o que cada um de nós tem de MELHOR para dar”. O nosso obrigado a todos: comunidade educativa, biblioteca escolar, centro de artes de Sines, Oficina
Auto, CMS.

// Alunos/ 1º Ciclo/ Breves

Leituras do Oriente e Ocidente
No âmbito do Projeto Leituras D’Oriente e

conhecer as mentalidades e as memórias co-

e do desconhecido. E pela Oficina Multimé-

todas as janelas das Escolas do Agrupamento.

D’Ocidente, para o qual o nosso Agrupamen-

letivas de cada lugar e de cada raça, para que

dia, o Centro de Artes, se pode viajar à China

Talvez por isso, a população cosmopolita e

to de Escolas Vasco da Gama de Sines foi

possam compreender a diversidade da nossa

e às suas lendas, através do teatro de som-

multicultural que constitui o nosso universo

selecionado através de candidatura promovi-

aldeia global.

bras, “Lili e a Sogra”, pelo imaginário dos

de alunos, (cabo – verdianos, guineenses,

da pelo Plano Nacional de Leitura, em arti-

De salientar, que à luz também, do Projeto

nossos pequenos atores; Do “Comércio da

ciganos, moldavos, ucranianos, romenos, ou

culação com a Rede das Bibliotecas Escola-

Luz (íadas) desenvolvido em articulação com

Canela” no primeiro ciclo; Da visita de Estu-

brasileiros) seja ainda, nos nossos dias, sinal

res e a fundação Museu do Oriente, foi possí-

o Pré-Escolar no ano letivo anterior, foi moti-

do ao Museu do Oriente; Do Projeto Ateliers

do forte apelo do mar, como abertura a dife-

vel desenvolver um conjunto de atividades

vo de nos juntarmos aos seus conteúdos curri-

de

Multiculturalidade, cujos “Rostos das

rentes formas de vida na nossa região, que, a

enriquecedoras nesta área.

culares, quase por antecipação, assistindo aos

Nossas Culturas”, ainda meninos, de todas

partir de um pequeno porto piscatório se

De referir que foram desenvolvidas, como

primeiros passos dos mais pequeninos, nas

as nossas Escolas, se juntaram na sua diver-

transformou num grande porto industrial.

potencialidades, pontes de ligação entre as

viagens dos Descobrimentos, não nos espan-

sidade e deixaram a sua imagem num calen-

E, é por essa realidade de pessoas de diferen-

Bibliotecas Escolares e os diversos ciclos do

tando já, o seu fascínio pelas estórias e aven-

dário, com projeção à comunidade; A prova

tes origens que constituem a Escola, que se

Agrupamento, mais estreitamente com o

turas. As aventuras onde os horrores dos ma-

de arroz-doce do Oriente pelos alunos da

constrói no imaginário de cada um, o respeito

Departamento de Línguas/ Grupo de Portu-

res, o medo do Gigante Adamastor surge co-

Unidade de Multideficiência na Biblioteca

pela diferença e pelo lugar de origem do ou-

guês, pela sua especificidade e o Departa-

mo imagem de uma realidade fantástica, onde

Escolar; Das Leituras Interciclos; Das muitas

tro, dos seus hábitos, dos seus costumes e da

mento do primeiro ciclo, o Projeto Ateliers

habitam os heróis do nosso povo e onde o

leituras pelas diversas Escolas do primeiro

sua religião, até onde fomos e onde chegá-

de Multiculturalidade e Parcerias, nomeada-

maior, pode bem ser Luís Vaz de Camões.

ciclo realizadas pelas Bibliotecas Escolares,

mos. Este Projeto foi motivo de ligação entre

mente o Serviço Educativo do Centro de Ar-

Talvez porque seja tão visível a perda de um

ou os Descobrimentos e as Relações de Por-

os diferentes ciclos e permitiu-nos, como

tes de Sines, o Arquivo Municipal e a Biblio-

olho nas batalhas ou por ser o poeta dos amo-

tugal com o Oriente, pelo Arquivo Municipal,

educadores, continuar esse olhar.

teca Municipal.

res e que perdeu a sua amada Dinamene num

ou, ainda, a aquisição de um bom número de

E foi por aí, que dinamizámos as nossas lei-

Assim, a viagem de leituras a que convidá-

naufrágio, ou porque, nos delírios da morte,

obras financiadas pelo Projeto que enrique-

turas, quer para Oriente, quer para Ocidente,

mos os nossos alunos a fazer, não teve como

pedia ao seu amigo Jau, que lhe lesse, ainda

ceram o nosso espólio.

como uma diáspora, ainda que pequena, mas

limite, os países do Oriente, mas também, a

que à toa, os seus versos, os versos da Odis-

Para outros alunos, cuja idade já lhe confere

que constituiu um caminho a seguir, na com-

paragem em diversos portos, onde escritores

seia da sua Pátria Lusitana! Ou contudo, fácil

outra dimensão de conhecimento, outro grau

preensão da diversidade multicultural de um

portugueses e estrangeiros, nos apelam a

será a memória que já detêm do seu/nosso,

de escolaridade, à memória se juntaram ou-

e de outro lado de Tordesilhas. E que essa

outras epopeias literárias, em suas páginas, a

Vasco da Gama que se ergue junto à paredes

tros entendimentos e cada um construiu,

linha que um dia dividiu o mundo, e nos le-

fim de conhecer o outro lado do mundo,

do Castelo de Sines, assim, em bronze esculpi-

certamente, o seu modelo, o seu arquétipo de

vou nas caravelas, para lá de todos os Cabos e

outras ideias e outras culturas ocidentais e

do, de fronte para o mar, como se fosse de

mundo, de civilização, quer pelos factos da

da Esperança, seja sempre uma porta aberta,

que, simultaneamente nos ensinam valores e

verdade. Mas, o que importa, é que já o sai-

História de Portugal, pelas leituras diversas

de onde nos chegue, o toque macio das sedas

nos fazem refletir sobre os outros que são

bam herói!

da disciplina de Português, pela consciência

e das púrpuras, a luz do lugar aonde o sol

diferentes de nós.

Também, a construção de uma barca de leitu-

da grandeza da sua língua mãe, como língua

nasce primeiro, a cor diferente de cada pele, o

Também, e tendo em conta que é muito nos-

ras, pelas mãos de um grupo de alunos do

falada nos quatro cantos do mundo, ou até

som dos batuques e dos tambores ou os chei-

sa, a responsabilidade da abertura das portas

Educação Especial e dos professores, os moti-

ao nono ano, no aprofundamento dos Lusía-

ros a canela e a gengibre. Que possa encher

ao mundo e bem representativa da nossa

vou a novas aprendizagens sobre o mar, a

das, desde a ”Ocidental praia Lusitana (…)

de azul, os olhos dos Homens, das Mulheres e

diáspora, a melhor forma de perpetuar esse

lembrar a experiência feita dos marinheiros, a

até, para além da Taprobana”.

das Crianças que, do outro lado do mundo,

legado histórico é transmiti-lo e ensiná-lo

vida a bordo das caravelas, os perigos da tri-

Importa, em termos de enquadramento geo-

nunca viram, como nós, tanto mar.

aos nossos alunos, de mostrar o tempo e o

pulação, os ventos e outros piratas, os sabores

gráfico, lembrar, que o mar é vizinho de to-

lugar dos Homens na História, dando-lhes a

e especiarias e o medo, o medo dos monstros

das as portas da nossa cidade de Sines e de

Maria de Fátima Nunes

Spoken Interaction – Role Playing

Last Summer holidays
Na disciplina de inglês, os alunos de 9º ano elaboraram, em trabalho de pares,
um diálogo que apresentaram oralmente na aula sobre as férias de verão. O

bem como vocabulário relacionado com o tema Types of holiday. Pretendeu-se

objetivo, foi rever as formas verbais no passado (Past Simple / Past Continuous)

igualmente promover a cooperação e o treino de oralidade .

Xia – Hi my dear! What´s up?

M – We were afraid of the hurricane, but fortunately we left just in time.

Mafalda – Hello Xia! Oh, I´ve just arrived from my fantastic holiday in the Florida Keys.

X – Yes, I´m glad you´re safe.

X – Oh, don´t tell me that you´ve found another old rich man!

M – And how about your holidays?

M – No, of course not! This one is in his twenties, and he´s very cute.

X – Oh, I didn´t have time to travel.

X – OK, ok. So, what was it like?

M – Were you working on another film?

M – It was fantastic. We went to the island on his private jet and stayed in a high-quality resort by
the beach.

X – Exactly! I was filming in Hollywood.

X – So cool! What did you guys do?
M – He paid for a very relaxing massage and a great facial treatment.
X – Oh yes, I can tell that your skin is much brighter!
M – Thanks. And the beach was amazing!
X – I´m so jealous of your tan.
M – Good, so those long hours sunbathing were worthwhile. We also spent an entire day in his
yacht, and the best of it was that we could do jet ski with the dolphins.
X – How nice!

M – And I´m invited to the première, right?
X – Obviously! But now I must go, my fans are waiting for me outside.
M – No, wait! Let´s just take a selfie.
X – Ok… but be fast.
M – No, this one is bad, let´s take one more.
X – Ok so now I really need to go! Bye!
M – Bye see you!
Nº 10- Mafalda Carreira e nº 17 - Sofia Duarte 9ºA

// Alunos / Departamentos / Breves

Cidade dos Afetos, Desafios da Adolescência
No âmbito do Projeto, “Cidade dos Afe-

de grande sensibilidade e que poderá contri-

tos” e à semelhança do que foi realizado no

buir para um maior conhecimento de mais

ano letivo transato, realizou-se no dia31 de

uma etapa da vida dos seus educandos, como

maio na Biblioteca Escolar um encontro de

é a adolescência.

Encarregados de Educação das Turmas do

Foi considerada uma excelente atividade,

9º ano de Escolaridade sobre

pela avaliação efetuada por todos os presen-

o te-

ma, “Desafios da Adolescência”.

tes e uma boa forma de finalizar o ano letivo

A atividade foi realizada em articulação

com a envolvência e a participação das famí-

com o Projeto Educação para a Saúde, Ser-

lias, sendo mais um ciclo no percurso escolar

viços Técnico Pedagógicos e Biblioteca Es-

destes jovens que terminou, numa Escola,

Breves...

Prevenção do afogamento

colar, tendo sido convidados a Drª Fernan-

gicos. Esta sessão foi o culminar de um traba-

onde, segundo eles, viveram momentos mui-

Os membros da RESGATE, Associação

da Santos, Delegada de Saúde e o Psicólogo

lho desenvolvido nas aulas de Ciências Natu-

to felizes e dos quais, certamente, já sentem

de Nadadores Salvadores do Litoral Alen-

Davide Ferreira do CSS, Centro de Saúde de

rais em dois momentos, nos quais foram

muita saudade.

tejano, dinamizaram mais uma vez ses-

Sines.

abordadas as temáticas relacionadas com a

Desta forma, e sob o olhar brilhante e emoci-

sões

De referir que a sessão foi moderada pela

adolescência. Foi abordada, pelos técnicos a

onado dos pais e de todos os que vieram até à

"Prevenção do Afogamento e ligação ao

professora Rita Vicêncio, Responsável pelo

questão das redes sócias, nomeadamente,

Biblioteca Escolar neste fim de tarde, que

Suporte Básico de Vida (SBV)”, no âmbi-

Projeto Educação para a Saúde e docente

aspetos ligados ao desafio Baleia Azul.

mais poderemos ter esperado deste momen-

to da disciplina de Educação Física e com

da disciplina de Ciências Naturais que

Estiveram presentes na sessão, cerca de vinte

to, senão uma grande, grande “Cidade dos

a colaboração dos docentes que lecio-

apresentou o trabalho realizado com os

e quatro pais e Encarregados de Educação

Afetos”!

nam esta Área disciplinar.

alunos em colaboração com a Psicóloga

que aderiram ao convite, tendo sido visível o

Helena Sales dos Serviços Técnico Pedagó-

seu interesse e participação numa temática

Bungalows

de

sensibilização

alusiva

à

Esta atividade decorreu ao longo da maRita Vicêncio/Maria de Fátima Nunes

nhã das 8:10H às 13:00H e da parte da
tarde das 15:20 às 16:10H reunindo cerca
de 286 alunos dos vários anos de escola-

Exercícios Conceptuais

ridade.
Prof. Sara Fragoso

No âmbito da disciplina de Educação Visual, os alunos da turma A do nono ano, desenvolveram em grupos de trabalho, um
exercício conceptual com vista à criação de um bungalow para um ecoresort. Esta atividade orientada pelo professor visou
a promoção do espírito crítico dos alunos para as questões da sustentabilidade, ergonomia e criatividade. Na conceção dos
projetos, os alunos tinham de tomar em conta aspectos relacionados com a envolvência do local; utilizar materiais da região amigos do ambiente; privilegiar as energias renováveis, ter boas acessibilidades e ter uma tipologia T0 com aproximadamente 40 m2 .

Voleibol feminino
A equipa da Escola Básica Vasco da
Gama de Voleibol no escalão de Iniciadas, género Feminino, inseridos na série B, apesar da maioria das idades corresponder ao escalão Infantis, conseguiu alcançar o 2º Lugar ao nível distrital, com um bom desempenho e uma
atitude de louvar, em 2016/2017.
A Professora, Sara Fragoso, responsável pela equipa, salienta o orgulho crescente pela prestação e comportamento
demonstrados pelas alunas-jogadoras
em campo e fora deste, assim como,
pelo trabalho desenvolvido pela equipa
de arbitragem (1ª e 2ª árbitras e oficial
de mesa).
Prof. Sara Fragoso

// Departamentos / Alunos

DIÁRIO DE ANNE FRANK
ANÁLISE DA OBRA por: Eva Assunção (9ºA, ano lectivo 2016/2017)
Diário de Anne Frank

Escrito num dos períodos mais negros da história da Humanidade, o Diário de
Anne Frank é um dos livros mais lidos e importantes do mundo, tanto pelo seu

Em várias entradas do diário, Anne fala da difícil relação com a mãe e como esta não

testemunho histórico como pela sinceridade colocada na escrita por uma jovem

a compreendia. Anne não sentia na mãe uma amiga e uma confidente e isso levou-a

cuja vida e sonhos foram roubados.

isolar-se e a um sentimento de incompreensão e solidão. “É óbvio que sou uma estra-

Quando em 1933 Adolf Hitler tomou o cargo de Führer na Alemanha, o mundo

nha para ela (mãe).”

estava longe de imaginar o que se iria passar nos anos seguintes. Com um desejo

Apesar da conflituosa relação com a mãe, Anne Frank via no pai um amigo e é nítida

insaciável de poder, Hitler começou a conquistar territórios (Renânia, Áustria e

ao longo do diário a admiração e respeito que Anne tem pelo pai. “O Papá é sempre

noroeste da Checoslováquia) com o objetivo de construir a “Grande Alemanha”.

simpático comigo, e também me compreende muito melhor.”

Assim, quando em 1939 as tropas alemãs invadiram a Polónia de surpresa,

Durante o tempo que que viveu escondida Anne encontrou em Peter van Daan o com-

“rebentou” a 2º Guerra Mundial, que apenas terminaria em 1945, com a queda do

panheiro de conversas que tanto procurava no anexo. Assim se desenvolveu uma

regime nazi. Durante os longos e violentos anos de guerra, os nazis tomaram vá-

amizade que acaba mesmo em desejo e amor. Como é próprio da adolescência, Anne

rias medidas anti semitistas, levando ao genocídio do povo judaico em campos de

sentia-se curiosa em relação assuntos como a sexualidade, e é com Peter que juntos

concentração.

foram desvendando algumas das questões que tinham.

Annelies Marie Frank nascida no ano de 1929 a 12 de

Dali nasceu uma relação de confiança e carinho ao mes-

junho em Frankfurt, na Alemanha, mudou-se para Ams-

mo tempo que era também uma fuga de todos os proble-

terdão em 1933, logo após a tomada de posse do regime

mas que os rodeiam.
- A felicidade na vida

nazi. Viveu com os seus pais e a sua irmã mais velha,
Margot Frank e frequentou uma escola judaica. Quando

Anne Frank revela-se uma rapariga alegre, humilde e

o exército alemão invadiu a Holanda e iniciou uma per-

simples, tanto antes como durante o tempo que morou no

seguição aos judeus enviando-os para campos de traba-

anexo. É capaz de ver a felicidade nas situações mais difí-

lho forçados, Anne Frank e a sua família com mais qua-

ceis, mesmo durante aqueles anos viveu momentos de

tro pessoas foram obrigadas a esconder-se num anexo

alegria e nunca desistiu de ser feliz. Encontra a felicidade

com poucas condições, até serem descobertos em 1944 e

na sua escrita, nos momentos de convívio, no amor e

levados por agentes das autoridades para um campo de

amizade por Peter, na fé, na esperança e nos seus sonhos.

concentração. Anne Frank viria a morrer em fins de feve-

“A minha vida aqui melhorou, melhorou muito. Deus não

reiro de 1945 devido à epidemia de tifo.

me abandonou, e nunca me há-de abandonar.”
- Como nos devemos comportar perante a tristeza e o

Anne Frank era uma jovem cheia de vontade de desco-

sofrimento.

brir o mundo e de seguir os seus sonhos. Com uma personalidade muito forte e um carisma muito perspicaz e curioso, Anne nunca dei-

Viver “aprisionada” numa fase da vida tão sensível como é a adolescência, foi difícil

xou de questionar aquilo que a rodeava nem de defender as suas opiniões e ideais,

para Anne Frank. Esta tentou procurar o seu espaço no mundo e onde encaixar-se e é

mesmo quando o seu mundo se resumia a um anexo. Encontrou no diário que

aí que o anexo se tornou numa prisão. Anne foi obrigada a deixar os seus amigos, a

manteu ao longo de dois anos um refúgio e uma amiga, à qual ela própria chama-

sua casa, a escola e os seus sonhos para trás. Além disso, o cenário de guerra a que

va de “Kitty”. Entre as muitas páginas do diário Anne Frank desabafou sobre os

estava exposta, com tiroteios e bombardeamentos constantes em Amsterdão, gera-

conflitos interiores que a invadiam característicos da adolescência, os problemas

ram medo e sofrimento em Anne Frank.

e discussões com a família, o cenário de guerra em que vivia, as dificuldades na

No entanto, mesmo nos momentos mais dolorosos, Anne manteu sempre a esperança

vida diária do anexo e o futuro incerto com que sonhava.

numa vida futura e nunca se deixou derrotar pela tristeza.

Ao longo da leitura do diário, foi possível identificar três aspectos que permitem

Ler a obra Diário de Anne Frank é dar uma volta no tempo e regressar a um dos perí-

caracterizar Anne Frank assim como o ambiente em que vivia: os afetos com os

odos mais dramáticos do século XX, é entrar na vida e mente de uma jovem que viveu

outros, a felicidade na vida e como nos devemos comportar perante a tristeza e o

num cenário de guerra para nós quase inimaginável. Ler o Diário de Anne Frank é

sofrimento.

fazer uma reflexão interior e chegar às pequenas grandes coisas da vida. É aprender,

- Os afetos com os outros
Escondida num anexo pequeno com mais sete pessoas, o convívio de Anne Frank

pensar e entender. É uma lição de vida e uma obra que continuará a atravessar gerações.

com os outros nem sempre se mostrou tarefa fácil.
Depoimento da professora de História, Celina Arroz, sobre a orientação da leitura e pesquisa da obra, Diário de Anne Frank, no ano lectivo de 2016-2017.
Como estratégia pedagógica, com o objetivo de fazer pensar os alunos sobre o genocídio
dos judeus, no tempo da 2ª Guerra Mundial (1939-1945), a professora orientou os alunos
das turmas A e B, para a leitura e pesquisa da obra, Diário de Anne Frank, durante um
período de cinco meses. Os alunos tiveram que encontrar no Diário frases que mostrassem
pensamentos e atitudes de Anne Frank em relação a:
- Os afetos para com os outros;
- A felicidade na vida;
- Atitudes perante a tristeza ou o sofrimento na vida.
Os alunos entregaram, aquando da apresentação e discussão na sala de aula, uma página

de conteúdo que resumia os seus sentires sobre a personagem e a obra.A 22 de maio, numa
aula preparada para a introdução das leituras e pesquisas realizadas, todos os alunos, com a
obra em cima das mesas, arrumadas em U, com as páginas dos livros assinaladas com marcadores a cores, sublinhadas a lápis, e com a projecção da figura de Anne Frank, orientados
pela professora, referiram uns aos outros as frases que tinham encontrado no Diário sobre os
três aspectos requeridos.
Os resultados foram fracamente positivos. O valor da tolerância, como valor imprescindível
no respeito pela diferença da cultura do outro, um dos suportes éticos na vivência entre os
Homens, ficou com certeza indelevelmente marcado nos corações destes alunos.

// Projetos/ Departamentos/ Breves

Atividade Final de Ano Letivo
num baptismo de Surf, que decorreu na

mação Desportiva, SURFAESINES, e da

praia de St. Torpes e contou com a orienta-

Câmara Municipal de Sines.

Breves...

ção dos professores Fernando Jorge e Pedro
Rodrigues. Esta iniciativa realizou-se em
articulação com o Centro de Formação Desportiva SURFAESINES, que disponibilizou
os equipamentos necessários para garantir
condições de segurança.
Após o baptismo de surf, realizou-se um
piquenique no jardim da Alameda onde o

TEATRO EDUCA

grupo teve oportunidade de conviver e se

”O Príncipe Nabo” e “Os Piratas”

divertir.
Foi um dia divertido e bastante enriquece-

No dia 22 de novembro de 2017, no âmbi-

dor, uma vez que os alunos tiveram contacto

to da disciplina de português e de acordo

com realidades distintas do seu quotidiano.

com os conteúdos curriculares da disciplina,

Fomentou-se, também, a relação entre alu-

realizou-se a atividade TEATRO EDUCA

nos e tutoras e a interação com a comunida-

no Auditório do CAS, destinada a todas as

de local.

turmas de 2º ciclo, sendo representadas

No final do ano lectivo anterior, 26 alunos que

No período da tarde, o grupo assistiu a uma

para, o 5º ano de escolaridade a peça “O

integraram a medida de apoio tutorial específi-

sessão de cinema no Algarcine - Cinemas de

Príncipe Nabo” de Ilse Losa e 6º ano de

co – Tutorias, no Agrupamento de Escolas de

Sines.

escolaridade, “Os Piratas” de Manuel An-

Sines, participaram nas atividades de encerra-

A avaliação realizada no final do atividade

tónio Pina.

mento do ano letivo.

pelos alunos foi muito positiva, uma vez que

Esta atividade resultou da articulação entre

Estas iniciativas organizadas pela equipa das

obteve a classificação de 4.69 valores numa

a Biblioteca Escolar, o Departamento de

tutorias, com o apoio da direção do agrupa-

escala de 1 a 5. Os alunos avaliaram 3 parâ-

Línguas/Disciplina de Português e a Câmara

mento, tiveram como objetivos proporcionar o

metros : interesse pela actividade, organiza-

Municipal de Sines, que financiou a ativida-

convívio entre os alunos dos diversos grupos

ção da actividade e a avaliação global da ati-

de na sua totalidade.

tutoriais e promover aprendizagens noutros

vidade.

A peça foi muita apelativa, pela interativida-

contextos educativos.

Esta inicitiva contou com o apoio do Agrupa-

de e alegria proporcionada entre os artistas e

No período da manhã, os alunos participaram

mento de Escolas de Sines, Centro de For-

a plateia,

Estórias da História no CAS

FN

Concurso de Leitura

Gala dos Pequenos Leitores

O 9ºB esteve no CAS, com a professora Fer-

De regresso à escola e, em articulação, com a

nanda Bilau, no dia 26 de outubro para ver a

nossa professora de Português, Ana Tavares,

expectativas, surpreendendo todos os presen-

Exposição “ A República na Caricatura de

discutimos o papel da caricatura como forma

tes, pelo elevado nível das leituras que deixa-

Imprensa”.

de comunicação que recorre à critica e à sáti-

ram em palco. Pela expressividade, ritmo,

“No dia 26 de outubro, fizemos uma visita de

ra, fizêmo-lo já a pensar na obra vicentina,

musicalidade e eloquência, com que, um a

estudo ao CAS. A nossa intenção foi a de apro-

Auto da Barca do Inferno. Pois é! Gil Vicen-

um, deram vida a textos de diversos autores.

fundar os nossos conhecimentos sobre a im-

te, através da sátira, apontou os vícios da

Endereçamos os parabéns a todos os concor-

plantação da República no nosso país.

sociedade do Séc. XVI, a grande diferença é

rentes e aos professores Titulares e de Portu-

Esta exposição de caricaturas representa a

que as suas caricaturas eram escritas.

guês que trabalharam com os alunos, bem

“luta” entre a República, o regime novo, e a

“Ridendo castigat mores” ou seja, a rir casti-

como aos pais e Encarregados de Educação

Monarquia, o velho regime. Vimos cartazes

gam-se os costumes.

que os apoiaram e estiveram presentes, espe-

com as bandeiras dos dois regimes, o novo
Hino “A Portuguesa” e, claro, o Zé Povinho
que tão bem representava o povo na época”.

Prof. Fernanda Bilau

Decorreu no dia 6 de junho, no Auditório da

rando que, ano após ano, nos possam sempre

Escola Vasco da Gama de Sines o Concur-

surpreender.

so de Leitura- Gala dos Pequenos Lei-

Agradecemos, também, à disciplina de Edu-

tores, atividade realizada pelas Bibliotecas

cação Musical, professora Vanda Miguel, pela

Escolares em articulação com o Departa-

sua participação com a turma do 5º G, que

mento de Línguas/Grupo de Português e

apresentou em palco dois momentos musi-

Departamento do 1º ciclo, e que envolveu os

cais, bem como às alunas, Mariana Pedro do

alunos do 1º ciclo (3ºs e 4ºs anos), 2º ciclo,

6º A e Matilde Pereira do 6ºG que nos encan-

(5ºs e 6ºs anos) e 3º ciclo (7º ano).

taram com alguns momentos de música ao

De referir que, neste ano letivo, pelo facto

piano.

do Concurso ter sido alargado também ao

A BE - Maria de Fátima Nunes

3º ciclo e terem participado todas as Escolas
do Agrupamento, o espaço tornou-se pequeno relativamente ao número de acompa-

Alunos vencedores

nhantes, tendo o evento sido realizado em

Margarida Nunes Carreira 3 º B
Sara Moreira 4º B
Bárbara Paulo 5º E
Beatriz Santos 6º B
Gonçalo Paulino 7º B

duas sessões ao longo da manhã.
De salientar a excelente participação dos
alunos concorrentes, nomeadamente dos
alunos de 3º e 4º ano, que excederam as

// Departamentos/ Alunos

OLÉ Madrid!!!

Foi a maior e melhor aventura do ano lectivo anterior! De 8 a 10 de abril, 46 alunos
inscritos em EMRC e 7 professores foram

Atocha e ver o memorial de homenagem às
vítimas do atentado que aconteceu há 13
anos. A sua carga emotiva conseguiu criar no

Aventuras em terras de Espanha

até Madrid numa visita de estudo organizada pela disciplina.

grupo um sentimento de respeito e de solidariedade. Tivemos ainda tempo para conhecer

Durante 3 dias, o grupo pode fazer uma

a Gran Via, Praça Cibeles, Portas do Sol, a

visita pelos locais mais emblemáticos da

Plaza Maior e claro, não faltou a fotografia

capital Madrilena. A visita completa ao Es-

no Km0.Esta foi sim, uma grande aventura,

tádio do Real Madrid, casa do craque portu-

de enriquecimento pessoal e cultural, de

guês Cristiano Ronaldo, foi delirante! O

abertura de horizontes, cheia de memórias e

cacifo do craque e as suas bolas de ouro

risos, boa disposição e amizade! Foram 3

foram muito fotografadas. A manhã no Par-

dias completos e repletos! Foram momentos

que Warner foi um momento grande des-

que se criaram e que ficarão na memória de

contração e de testar os nervos e soltar toda

todos!Deixamos aqui expresso o nosso Agra-

a adrenalina.

decimento à Repsol, por ter patrocinado o

Seguiu-se depois a visita ao Palácio Real de

nosso autocarro.Esta sim é uma visita a se

Madrid, que nos deixou completamente

realizar pois, as recordações que se trouxe-

encantados, pois cada sala era mais rica e

ram, são maravilhosas.

maravilhosa! Ter um Palácio é realmente

A Professora Anabela

fantástico. Quisemos conhecer a estação da

Concurso de Fotografia
Comemoração dos 40 anos da Administração do Porto de Sines e Algarve
Em 2017, no ano em que comemora os seus 40 anos, a Administração dos Portos de Sines

O envolvimento de todo os alunos foi bastante positivo, como se pôde comprovar pela ele-

e Algarve, SA, (APS), promoveu, em parceria com a Escola Vasco da Gama de Sines, um

vada quantidade e qualidade dos trabalhos apresentados a concurso.

concurso de fotografia destinado aos alunos do nono ano de escolaridade, no sentido de

A concluir a atividade, foi realizada uma exposição com todos os trabalhos levados a concur-

envolver a população jovem na efeméride.

so e os alunos premiados tiveram a oportunidade receber os respectivos prémios numa ses-

A atividade proporcionou aos participantes no concurso uma visita guiada às infraestrutu-

são solene no edifício-sede da APS.

ras portuárias, zonas de acesso condicionado, onde foi possível aprender e registar foto-

A preparação dos alunos foi realizada nas aulas de educação visual, onde os alunos aprende-

graficamente aspectos relacionados com a dinâmica operacional que aí se desenvolve no

ram alguns conteúdos técnicos relacionados com o processo fotográfico digital e noções de

dia a dia.

composição fotográfica.
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Patricinadores:
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1

1º Prémio– Raquel Pires

4

Mensão Honrosa- Mike Pereira

2

2º Prémio– Leonor Cardoso

5

Mensão Honrosa-Eva Assunção

3

3º Prémio– Daniela Silva

5

Cofinanciado por:

