
Quem somos? Agenda Contactos Edições 

Mais um Ano Letivo que se iniciou com 

grandes desafios para todos nós, com um 

mesmo objetivo   -  O Sucesso de todos os 

nossos Alunos. 

Este ano  reformulamos o nosso Plano de 

Melhoria  TEIP  - 2018/2021 - com a 

participação da comunidade educativa. 
 

Iremos intervir em 3 eixos: 

- Cultura de Escola e Lideranças 

Pedagógicas (Organização e gestão) 

- Gestão Curricular, numa lógica de 

autonomia e flexibilidade (Apoio à melhoria 

Bernardette Almeida 
Diretora do AES 

das Aprendizagens, Prevenção do 

abandono, absentismo e indisciplina) 
 

 

- Parcerias e Comunidade (Relação 

Escola/Família comunidade e parcerias). 
 

Para tal, foram desenhadas um conjunto 

de ações, que já estão a ser 

implementadas e que ao longo do ano, 

serão monitorizadas e avaliadas, de 

acordo com as metas definidas. 

Precisamos da colaboração e empenho de 

todos, para chegarmos a “bom porto”. 

Iremos dando noticias através da nossa 

Newsletter. 
 

Desejamos a todos, um  Excelente Ano 

Letivo. 
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Uma Escola de todos para todos! 

https://drive.google.com/file/d/1JkPg4khj4uCwx64G8fwD1inyZSGnwWTW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MT0KsQGnB4WyomfArxtd5SD3Y7YfpqqI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vgjTbtlQF7j5tYpXZ22j1z8QzN7WN4r1/view?usp=sharing
http://eb23sines.drealentejo.pt/moodle/
https://www.facebook.com/index.php
https://www.youtube.com/channel/UCahp703HZtfWW18XAxCx3iQ


Caminhada Saudável 

Aprender  Fora de Portas 

Projeto 'Aprender Fora de Portas' quer combater insucesso escolar em Sines. 

A Câmara Municipal de Sines (Setúbal) anunciou o lançamento 
de um projeto de combate ao insucesso escolar e de 
prevenção do abandono e absentismo, num investimento 
apoiado por Fundos da União Europeia. 
O projeto é realizado em parceria com o Agrupamento de 
Escolas de Sines e com a Escola Secundária Poeta Al Berto. 

Visita de Estudo a Lisboa 

As turmas do 6º ano da Escola Vasco da Gama de Sines, no dia 
9 de outubro de 2018, foram a Lisboa visitar a exposição 
“Animal Insite Out“ e o Aquário Vasco da Gama. 
Esta visita foi organizada pelos professores de Ciências 
Naturais do 2º ciclo e contou com o apoio da Câmara Municipal 
de Sines, no âmbito do Programa de Educação Ambiental 
2018-2019. 
 

No âmbito do projeto “Flexibilidade Pedagógica Curricular” os  
alunos das turmas do 6º ano da Escola Vasco da Gama de 
Sines, trabalharam vários conteúdos relacionados com o mar, 
alimentação saudável, desporto e saúde. 
Neste âmbito, no dia 16 de outubro de 2018, Dia Mundial da 
Alimentação, realizou-se uma caminhada tendo sido 
convidados os alunos e seus encarregados de educação.  

“Uma grande aventura para os alunos do 6º ano” Comentário de um dos participantes. 

Comemoração do Dia Mundial da Alimentação. 
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https://www.portugal2020.pt/Portal2020/projeto-aprender-fora-de-portas-quer-combater-insucesso-escolar-em-sines
https://drive.google.com/file/d/18n1W8YIWk1pL0g6j2GH4ZFMRUGB8dIHp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yqbZxeYA7qtdlKId4nulbDCz_nLLx8ss/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1i3aS8bKXK0lF57N6yA4M3AXBpG32O-_n/view?usp=sharing


Projeto: Robot Criativo 

Durante o mês de outubro e novembro, a técnica Liliana 
Rodrigues, do Centro de Artes de Sines,  deslocou-se à Escola 
Vasco da Gama para exemplificar a construção de um Robot, 
em cada turma do sexto ano, como motivação para o 
desenvolvimento  futuro de projetos com o tema “ Um Robot 
Criativo”. 
Estes projetos serão desenvolvidos nas disciplinas de Educação 
Visual e Educação Tecnológica. 
  

Os alunos do 3.º ano de escolaridade das Escolas Básicas 
N.º 1, N.º 2 e N.º 3 estão a prender a jogar xadrez no apoio 
ao estudo. 

 Recepção aos alunos 
 Assembleia de delegados/subdelegados 
 Dia Mundial da Alimentação; 
 Dia de S. Martinho com um Magusto; 
 Teatro Miniatro; 
 Troca de livros/jogos usados; 
 … 

 
 

“Desenvolver no aluno a capacidade de atenção, memória, raciocínio lógico, inteligência e imaginação”       
Professor: Filipe Vaz 

Novidade ano 2018 – 2019:  Xadrez no 3º ano  

Atividades desenvolvidas na escola de Porto Covo (Pré-Escolar e 1º ciclo) 
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https://youtu.be/WinQBLFExYs
https://drive.google.com/file/d/1gLTnsYSn61ND5VzCHSUjRRiJBbDqoRXL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1REuqExaw4PWGZHc5MTmFhb1vANKWpDUb/view?usp=sharing


Realizou-se no dia 20 de novembro, no Anfiteatro da Escola 
Sede do Agrupamento de Escolas de Sines, mais uma cerimónia 
de entrega de Prémios de Mérito, referentes ao ano letivo 
2017-2018. 
Os Prémios de Mérito divididos em quatro categorias - 
académico, artístico, desportivo e de cidadania, foram 
entregues a 48 alunos, do 4º ao 9ºanos, que desenvolveram, 
ao longo do ano letivo 2017/18, um trabalho meritório e de 
grande valor.  

Através da disciplina de EMRC e para assinalar o Direito à 
Educação das Crianças (Direito essencial inserido na Carta dos 
Direitos Humanos e na Carta dos Direitos da Crianças), foi 
desenvolvida na escola uma campanha de recolha de Mochilas e 
material escolar. Esta recolha decorreu na última semana de aulas 
de 10 a 14 de dezembro.  

No passado dia 31 de outubro, deu início às suas 
atividades, a Oficina de Fotografia “Os Cuscos”. 
Esta Oficina conta com a presença de 13 alunos das 
várias turmas de 3ºciclo e visa desenvolver nos alunos, a 
concentração, o sentido estético e beleza, a observação e 
atenção ao pormenor e potencializar a imagem como um 
recurso educativo na aprendizagem dos alunos. 

Projeto Capulana – Mochilas Escolares - ERMC 

Oficina de Fotografia – “Os Cuscos” 

PRÉMIOS DE MÉRITO 2017/2018 
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https://drive.google.com/file/d/1smozOXqehcRqXuNZ5ImHE89l1lXl7p4-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15Tg1hu2_gV_fzdifwiNno7rf2fMnbdOL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dh0kuV80gnd-SndPU5eNiI6ghLGpjL9s/view?usp=sharing


Este ano letivo os serviços técnico pedagógicos do 
agrupamento de escolas de Sines voltam a lançar o 
desafio às turmas do 1º ciclo em participarem no projeto 
ARRISCA (+). Este projeto consiste em dinamizar um 
programa de desenvolvimento de competências pessoais 
e sociais desenvolvido pelos técnicos do agrupamento em 
anos letivos anteriores, de forma preventiva. 

O VOA é um Programa de autorregulação das aprendizagens e de 
promoção de métodos e hábitos de estudo com a finalidade de 
desenvolver nos alunos competências transversais ao nível da 
metacognição e da autorregulação, de forma a promover o 

envolvimento cognitivo dos discentes com a sua aprendizagem.  
 

O Apoio Tutorial Específico é uma das medidas de 
promoção do sucesso educativo, previstas no artigo 12.º, 
Despacho Normativo n.º 10-B/2018 de 6 de julho de 2018 e 
na alínea e) do n.º 2 do Artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 
54/2018. É destinada aos alunos do 2.º e 3.º ciclo do Ensino 
Básico que ao longo do seu percurso escolar acumulem 
duas ou mais retenções. 

  

Programa VOA – “Vence Obstáculos Aprendendo”  - Serviços Técnico Pedagógicos 

APOIO TUTORIAL ESPECÍFICO 

“PROJETO ARRISCA +” - SERVIÇOS TÉCNICO PEDAGÓGICOS 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SINES I FEVEREIRO DE 2019 I #01 

5 

https://drive.google.com/file/d/1WLzOwhaRoC1_PEK-sFV7289Ts2OVvWlI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wxlX42jsVdb3sA-7FlDdgx7fkpuUkY53/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tX7rvmKHkNCY76ZSJSOB_SIhvOdxVzmb/view?usp=sharing
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Desporto Escolar 

2º Encontro de Surf  dos CFDs de Sines e Odemira 

No dia 6 do corrente mês no período da tarde, decorreu o 2° 
encontro de surf dos CFDs de Sines e Odemira, na praia de 
São Torpes. Estiveram presentes 29 alunos e 5 professores.  
Com o novo apoio de praia do CFD de Sines as condições para 
a realização destes encontros torna-se mais exequíveis. 
A atividade decorreu de forma prevista com muita alegria e 
empenho por parte de todos. 

Desporto Escolar 

Aula de Surf em São Torpes 

Desporto Escolar 

Corta-Mato Escolar 

http://www.sines.pt/pages/396?news_id=1419
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Ficha técnica 
Propriedade: Agrupamento de Escolas de Sines 
Coordenação: Bernardette Almeida 
Equipa Editorial: Paula  Cangalhas; Pedro  Martins; Telma Rocha 

Biblioteca Escolar 

As bibliotecas do agrupamento pertencem à Rede de Bibliotecas Escolares. Foram muitas as 

atividades  promovidas pelas Bibliotecas Escolares do nosso Agrupamento.  

Veja quais … 

Projeto : DysTRANS 

“Supporting Dyslexic Individual in Transition from Primary to Lower Secondary School”  

O Agrupamento de Escolas de Sines encontra-

se, já há algum tempo, envolvido num projeto 

da União Europeia Erausmus+, designado 

“DYSTRANS – Supporting dyslexic individual in 

transition from primary to lower secondary 

school” (Apoiando o indivíduo disléxico em 

transição da escola do 1º para o 2º ciclo”).  

Partilhe as suas notícias, para saírem na próxima edição! 

https://drive.google.com/file/d/1ks2ZBSNKtdBr8f6cK-qH0XdHaVl47udv/view?usp=sharing
http://rbe.mec.pt/np4/2175.html
https://drive.google.com/file/d/1OY69zBJujryB7H0_ERoYZh7vz8L9ojQT/view?usp=sharing
mailto:informacao.aes@gmail.com

