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Uma Escola de todos para todos! 

*1 DAC (Domínios de Autonomia Curricular) no horário da turma, em regime anual (no 2º 

ciclo, por exemplo, temos Port. / H.G.P., E.V. / E. T., C. N. / F. Q.). 
DAC temporários, constituídos para trabalho interdisciplinar ou de articulação, sempre que 
possível. 

Equipas de trabalho compostas pelos professores que lecionam 

as diferentes disciplinas de cada ano, o professor de Educação 

Especial e um técnico reúnem semanalmente para: 

- Planificação conjunta das diversas fases do processo de  

ensino / aprendizagem; 

- Discussão/ definição e implementação de novas estratégias de 

ensino aprendizagem; 

- Definição de estratégias específicas para aplicação nas 

turmas / grupos, conforme os seus contextos e as suas 

dificuldades / potencialidades; 

- Organização do trabalho em DAC*1 e interdisciplinar; 

- Rentabilização de tempos e instrumentos; 

- Análise de situações pontuais  e individuais dos alunos de cada 

turma. 

O que são as Equipas Pedagógicas? 
Bernardette Almeida 
Diretora do AES 

Iniciámos mais um ano letivo e os 

desafios mantêm-se. 

O nosso objetivo é que todos os 

nossos alunos, sem exceção, 

aprendam, adquiram as 

competências previstas no Perfil de 

do Aluno à Saída da Escolaridade 

Obrigatória (“combinações 

complexas de conhecimentos, 

capacidades e atitudes que 

permitem uma efetiva ação humana 

em contextos diversificados” 

PASEO). Que sejam indivíduos 

preparados para abraçarem o seu 

futuro e capazes de agir em 

sociedade, com responsabilidade. 

Neste sentido, trabalhamos em 

estreita articulação com os 

diferentes ciclos e com os nossos 

parceiros, promovendo um ensino 

multidisciplinar e de qualidade. 

Conscientes de que é um trabalho 

complexo, estamos, todavia 

empenhados. 

Desejamos a todos, um Excelente 

Ano Letivo! 

https://drive.google.com/file/d/1JkPg4khj4uCwx64G8fwD1inyZSGnwWTW/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
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SINES I JANEIRO DE 2020I #02 

A Escola Básica de Porto Covo (Pré-escolar e 1º ciclo) celebrou o 
Dia de Reis. Todos os alunos deslocaram-se à comunidade para 
cantar as Janeiras e no final degustaram o bolo rei feito pelos 
alunos do Pré Escolar, que estava delicioso.  (Anexar a imagem 
“Cantar as Janeiras e bolo rei” que segue em anexo). 
 
Responsáveis: Docentes de Porto Covo 

Dia dos Reis 

Ciclo 
º 1 

Visita aos Laboratórios Abertos do IST de Lisboa 

Na segunda–feira, dia 4 de fevereiro, os alunos do 4º E, do Agrupamento 
de Escolas de Sines deslocaram-se ao Instituto Superior Técnico de 
Lisboa(IST), para participar nos Laboratórios Abertos organizados pelo 
departamento de Engenharia Química. 
Os nossos alunos realizaram diversas experiências dinamizadas por alunos 
e professores dessa mesma universidade. Observaram como era feito o 
tecido das calças de ganga, fizeram gelados, fizeram pasta de dentes para 
elefante e viram bombas de ursos, entre outros … 

 Texto coletivo 4ºE 

Os alunos das turmas PC1 e PC2, da Escola Básica de Porto 
Covo, elaboraram a prenda para “O dia do Pai” – Porta-chave 
personalizado.  
 
Responsável: As Docentes de Porto Covo 

Dia do Pai 

Os alunos da turma PC2, da Escola Básica de Porto Covo, 
assinalaram a data festiva, elaborando máscaras de 
Carnaval, recorrendo ao contorno das suas mãos.   
 
Responsável: A docente Ana Bento  

Carnaval 

Uma Escola de todos para todos! 



3 

Os alunos das turma PC2 e PC3 da Escola Básica de Porto Covo , 
abordaram o tema “Dia da Mulher”, na perspetiva da igualdade 
de género. A Turma PC2  elaborou um cartaz alusivo ao tema e a 
Turma PC1 realizou rosas em papel crepe, para presentear as 
mulheres mais especiais da sua vida. 
 
 
Responsável: Docentes de Porto Covo 

 

Dia da Mulher 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SINES I JANEIRO DE 2020 I #02 

Uma Escola de todos para todos! 

A Inclusão e a Humildade 

A turma PC1,  da Escola Básica do Porto Covo, trabalhou a 

Inclusão e a Humildade, representada pelo puzzle “Todos 

juntos somos um”, que os alunos realizaram em conjunto 

Responsáveis: As Docentes de Porto Covo 

Dia da Árvore 

A Escola Básica de Porto Covo (Pré-escolar e 1º ciclo), 
comemorou o Dia da Árvore, semeando o espaço térreo 
existente na escola.  (Anexar as 4 imagens com o nome “Dia da 
árvore” que segue em anexo). 

 
Responsáveis: As Docentes de Porto Covo 

Dia do Obrigado 

A Escola Básica de Porto Covo (Pré-escolar e 1º ciclo) celebrou o dia 
do Obrigado. As turmas trabalharam o tema em sala de aula. Os 
trabalhos de cada turma foram expostos na vitrine da biblioteca. 
(Anexar imagem” Dia do Obrigado e dia do obrigado 1” que segue 
em anexo). 
 
Responsáveis: As Docentes de Porto Covo 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SINES I JANEIRO DE 2020 I #02 

Uma Escola de todos para todos! 

 Decorreu no 3º período a 7ª edição do projeto (Con)Seguir, que 

tem como finalidade suavizar a integração dos alunos que vão 
transitar do 4º para o 5º ano, desmistificando receios e medos dos 
mesmos. 
   Foram abrangidas 8 turmas de 4ºano, totalizando cerca de 163 
alunos onde foram dinamizadas sessões em sala de aula e, no fim, 
puderam visitar a escola Vasco da Gama e ter uma experiência 
simulada de 5º ano, cumprindo o horário, tendo aulas e usufruindo 
de todos os espaços da escola, incluindo a cantina escolar, onde 
tiveram oportunidade de almoçar.  
Mais uma vez é uma atividade muito apreciada por todos no 
sentido de minimizar o impacto de transitar do 1º para o 2º ciclo, 
com todas as mudanças inerentes a isso. 
 
Patrícia Fialho 

 

Projeto de Transição do 4º para o 5º ano (Con) Seguir 

  

E chegou ao fim mais um ano letivo.  
Este ano lançámos o desafio aos 1ºs e 2ºs anos e realizámos, 
quinzenalmente, um programa de competências pessoais e sociais  
ARRISCA (+) a praticamente todas as turmas. Usufruíram do projeto 15 
turmas abrangendo cerca de 305 alunos. 
O projeto foi dinamizado por duas técnicas dos Serviços Técnico 
Pedagógicos do Agrupamento de Escolas de Sines e o balanço foi 
bastante positivo. 
Rimos muito, mas também chorámos. Explorámos os sentimentos, 
trabalhámos a importância de nos conhecermos e de conhecer o outro, 
mas, acima de tudo, todos fazem parte de uma equipa e devem 
trabalhar com tal. 
 
Patrícia Fialho /Telma Rocha 

 

Projeto de Competências Pessoais e Sociais – ARRISCA (+) 

Coadjuvação em ciências experimentais – 4.ºAno  

A coadjuvação em ciências experimentais consistiu na colaboração 
entre os professores titulares do 4.º ano e o professor de Ciências 
Naturais do 3.º ciclo do ensino básico. O projeto promoveu a 
interação dos alunos com diversas atividades experimentais 
planificadas no âmbito das aprendizagens essenciais.  

https://drive.google.com/file/d/1RpC6ZwNkfTnZ9e9Gli7guXhRsqZ2S0Gc/view?usp=sharing
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SINES I JANEIRO DE 2020 I #02 

Uma Escola de todos para todos! 

No dia 28 de março a turma do 6ºA foi visitar o Museu de 
Sines com as Professoras de Matemática (Anabela 
Ribeiro) e de EV/ET (Carpo Perpétuo e Manuela Ramos).  
Este museu localiza-se dentro do castelo de onde se pode 
ver a linda baía de Sines. 

Visita ao Museu de Sines 

Avistamento de refugiados em Sines 

A turma do 6ºE avistou um barco com 
refugiados, no dia 16 de outubro, pelas 10:30, 
na praia Vasco da Gama de Sines. 
As turmas do 6.º ano da Escola Vasco da Gama 
fizeram uma caminhada à praia desta cidade, a 
fim de comemorarem o “Dia da Alimentação 
Saudável”, com jogos no areal e um lanche. 
A turma do 6ºE, a primeira a chegar à praia, foi 
surpreendida com o avistamento de um barco 
com refugiados, já acompanhado pela Polícia 
Marítima. 

 

O pequeno barco insuflável preto trazia a bordo 
cinquenta pessoas, de nacionalidade síria, entre as 
quais dez crianças de acordo com informações 
recolhidas por estes alunos, junto das autoridades. 
Os alunos ficaram ainda a saber que não seria 
dada, aos refugiados autorização de entrada em 
Sines e que os mesmos se iriam dirigir, num barco 
da marinha, para o sul de Espanha, onde seriam 
acolhidos. 
O motivo da recusa da permanência destes 
refugiados no nosso país terá a ver com a grave 
crise económica que Portugal atravessa neste 
momento. 
Ainda de acordo com os alunos do 6ºE, a polícia 
marítima forneceu, aos refugiados sírios, 
alimentos, água e cobertores, de forma a melhorar 
as condições em que seria realizada a viagem até 
Ayamonte. 

 

Na segunda-feira, dia 11 de março, os alunos das turmas 6ºE, 6ºF e 6ºG, da escola Vasco da 
Gama, fizeram uma caminhada até à praia da Costa do Norte, em Sines, para ali recolherem e 
separarem lixo para reciclagem. 
 
Texto coletivo 6ºF 

Recolha de lixo na praia da Costa do Norte 

Ciclo º 2  

https://drive.google.com/file/d/1O58GuPOoAIQ8rxLC5wzrzsz2Rr1DINo0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1f0BiDv943mIOX0KrEHn47efAg6HXfOfu/view?usp=sharing
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SINES I JANEIRO DE 2020  I #02 

Uma Escola de todos para todos! 

No dia 23 de Abril de 2019, as turmas do 6º ano assistiram a uma 
sessão com a escritora Alice Vieira, na Biblioteca da Escola Vasco 
da Gama, depois de, nas aulas de Português, terem estudado a 
sua obra “Rosa, minha irmã Rosa”.   
Transcrevem-se, a seguir, algumas opiniões dos alunos sobre a 
atividade: 

Alice Vieira esteve na nossa escola 

Visita de estudo - Assembleia da República e Museu de Lisboa 

Ciclo º 3  

Desporto Escolar 

https://drive.google.com/file/d/1prSP6DRFeHA0-EizWSxPMDX9us_Fq_tP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rkpestokUppksU8pMYj3Ke6ZPBI1RfrK/view?usp=sharing
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SINES I JANEIRO DE 2020  I #02 

Uma Escola de todos para todos! 

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-os mais exequíveis. 

A atividade decorreu de forma prevista com muita alegria e 

empenho por parte de todos. 

2º Encontro de Surf  dos CFDs de Sines e Odemira 

Ciências Experimentais 

Responsáveis: Docentes do departamento Ciências Exatas 2º Ciclo 

Ciências Experimentais – 1º e 2º Ciclo 

O ensino das Ciências Naturais com cariz experimental constitui 
um fator imprescindível para que, em simultâneo com a 
aquisição dos conteúdos de Ciências, se possam desenvolver 
processos científicos e capacidades investigativas que podem 
ser transferidas para outras áreas do saber. 
A coadjuvação nesta área, no 1º e 2º ciclos, consiste na 
realização quinzenal das atividades experimentais planificadas 
para as disciplinas de Estudo do Meio / Ciências Naturais. 
Posteriormente será feito o balanço da atividade realizada  
(para se aferir comportamentos e consolidar aprendizagens). 

Projeto de Voluntariado na Rota Vicentina 

A turma de PC3 da Escola Básica de Porto Covo iniciou, neste 

segundo período, o projeto de Voluntariado na Rota Vicentina, 

uma parceria com a instituição com o mesmo nome.  

https://drive.google.com/file/d/1l42TQkWQGIwX4a2EkDJp9EHKV7DBQpvR/view?usp=sharing
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SINES I JANEIRO DE 2020 I #02 

Uma Escola de todos para todos! 

Os alunos da turma PC2, da Escola Básica de Porto 
Covo (Pré-escolar e 1º ciclo) em contexto de sala de 
aula realizaram, entre outras, as atividades 
experimentais : “O ar tem peso” e “Flores 
Invulgares”.   
 
Responsável: A docente Ana Bento  

Ciências Experimentais 

Palestra sobre segurança e Proteção da Natureza 

Os alunos da turma PC2, da Escola Básica de 
Porto Covo, tiveram a oportunidade de assistir 
e participar nas palestras sobre “Segurança e 
Proteção da Natureza”, dinamizada pelos 
nossos parceiros.  
 
A docente Ana Bento . 

Visita de estudo ao Oceanário 

No dia 18 de fevereiro a turma 
PC1 realizou uma visita de estudo 
ao Oceanário de Lisboa. Esta 
visita realizou-se em conjunto 
com as outras turmas do 3º ano 
do Agrupamento, sendo uma 
oferta do Serviço do Ambiente da 
CMS, no âmbito do Programa de 
Educação Ambiental 2018/2019. 
(juntar foto que diz visita de 
estudo ao Oceanário) 

Responsáveis: As Docentes de Porto Covo 
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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SINES I JANEIRO DE 2020 I #02 

Uma Escola de todos para todos! 

Laboratório de Matemática 

O Laboratório de Matemática consiste numa oferta 
complementar aos alunos do 5º e 6º anos de escolaridade, que 
visa potenciar a aplicação prática de competências 
matemáticas, viabilizar a conceção de modelos associados aos 
conteúdos disciplinares, aumentar a literacia matemática e 
diminuir o estigma com a disciplina. 
As atividades proporcionadas no Laboratório de Matemática 
obedecem aos objetivos definidos para o projeto, 
contextualizados nos âmbitos dos conteúdos matemáticos 
priorizados no projeto, como consta no documento. O trabalho 
é desenvolvido em cada turma, uma vez semanalmente, 
através do trabalho colaborativo e articulado entre os 
docentes do grupo 230 que lecionam em coadjuvação.  

Laboratório da Matemática 

CFD Surf 

O CFD de Surf do AES no dia um de 
Abril  realizou mais uma edição: Palestra 
sobre cidadania marítima e Batismo de 
barco, realizada pela Autoridade Marítima de 
Sines. 
Estiveram presentes trinta e seis alunos das 
atividades regulares do CFD e dois 
professores.  

 Palestra sobre cidadania marítima e batismo de barco  

Prof. Fernando Borges 


