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Na reta final!

A propósito de praia...

Aproxima-se o final do ano letivo e com ele aumentam
as tarefas escolares... mas para nós isso não é razão para
deixarmos de dançar, fazer teatro, espalhar música, arte
e alegria pelas nossas escolas!

Nos dias em que gozamos o sol bom e tomamos uns bons
banhos, não nos esqueçamos de não deixar mais que a
nossa alegria espalhada pela areia ou nas ondas do mar.
Vamos cuidar da praia, mantendo-a limpa e protegendo
este planeta que tanto nos dá.

Flash Mob
Leonor Carrilho, aluna 11.ºC1

No dia 29 de abril, celebrou-se o Dia Mundial da Dança e a nossa escola não ficou indiferente. No espaço frontal ao
pavilhão C, alguns professores e dezenas de alunos aderiram ao Flash Mob, dançando ao som de músicas que marcaram
diversas gerações, como o “Hangover” (BaBaBa) e a “Macarena”.
Foi uma iniciativa dos professores de
Educação Física, que a todos motivou a agitar
a alma.
A dança, por definição, é uma arte onde cada
um tem a liberdade de se expressar para se
sentir melhor e, neste caso, para promover a
alegria e a boa disposição. E foi,
precisamente, a energia que se sentiu ao
longo da atividade, que teve como objetivo
principal, por uns minutos, deixar para trás a
ansiedade e dispersar as preocupações, dando
lugar às sensações agradáveis evocadas pela
dança, abraçando todos os que desejaram
associar-se ao movimento.

Finalistas de Artes Visuais
- Exposição 12.ºK Conceição Saúde e Gustavo Brito, professores

Decorreu no Pavilhão M na Biblioteca, a exposição final do
12.ºK, alunos de Artes Visuais.
Nesta mostra estiveram patentes trabalhos das disciplinas de
Oficina de Artes, Desenho A e Oficina de Multimédia B ,
lecionadas pelos professores Conceição Saúde e Gustavo Brito.
Os alunos revelaram empenho e espírito de entrega neste ano
em que, trabalhando em equipa, procurámos colmatar as
inevitáveis lacunas do ensino à distância, particularmente
penalizador em disciplinas de caráter prático.
Os resultados deixam-nos a satisfação das boas recordações que
são tempos de mútua aprendizagem, essência da razão de
estarmos aqui.

Sejam felizes, contem connosco!

Visita dos utentes do Centro Comunitário da Paróquia da
Parede à ESFLG
Leonor Mendinhos, professora e Susana Mendonça, animadora sociocultural

No dia 4 de maio, ainda celebrando o 25 de abril e no último dia
de festejos no nosso agrupamento da semana dos Direitos e
Liberdades, a escola teve o prazer de receber um grupo de
utentes do Centro Comunitário da Paróquia da Parede.
Os alunos do 8.ºB, do 7.ºC e 7.ºB e do Clube de Teatro
organizaram um evento com música, teatro e dança.
Deste dia, fica a certeza que o convívio entre gerações é essencial
promovendo uma empatia natural entre jovens e idosos.

O Sistema Solar foi ao Pré-escolar
Mónica Lemos, professora

No passado dia 9 de maio, realizou-se uma atividade sobre o sistema Solar, no espaço do jardim de infância do Murtal.
Os alunos do 4.º ano da EB1 Murtal, da professora Mónica Lemos, apresentaram aos meninos mais pequenos da sala da
educadora Fátima Filipe e da educadora Joana Barreto as suas maquetas e outros trabalhos.
A dinâmica desta atividade revelou-se um autêntico êxito. Grandes e pequenos contribuíram com os seus conhecimentos
de uma forma alegre e divertida. Esta atividade contou ainda com a colaboração da professora de educação especial,
Margarida Gorgulho, e surgiu no âmbito da articulação e flexibilidade curricular entre o 1.º ciclo e o Pré-escolar,
reforçando assim o espírito colaborativo entre os dois ciclos.

Uma visita guiada...
Francisco Gonçalo, aluno

Eu, Francisco, e as minhas colegas, Madalena e Rânia guiámos a visita dos colegas da turma H do 12.ºano à exposição
sobre o Maestro Fernando Lopes Graça, na biblioteca. A turma considerou a visita guiada esclarecedora e elucidativa
pois permitiu conhecer melhor a vida e a obra do Maestro. Ficámos a saber que nasceu na cidade de Tomar a 17 de
dezembro de 1906 e viveu na Parede entre 1960 a 1994, ano em que faleceu.

Fernando Lopes Graça destacou-se como compositor, pianista,
maestro, ensaísta, professor e escritor. Ainda hoje é considerado um
dos maiores compositores e musicólogos portugueses. Teve também
um papel de relevo na prosa literária, tendo colaborado como crítico
de música nas revistas “Presença» e na “ Seara Nova” entre outras.
O Maestro foi um opositor à ditadura e por essa razão foi perseguido
pela polícia política, preso, impedido de lecionar e de publicar obras.
Foi militante do Partido Comunista Português partido que, na
clandestinidade, combatia o regime. Fernando Lopes Graça doou o
seu espólio à Câmara Municipal de Cascais. O espólio encontra-se,
atualmente, no Museu de Música Portuguesa, no Monte Estoril.
A Escola Básica e Secundária da Parede, fundada em 1981, adotou o
Maestro como patrono, daí o nome de Escola Secundária Fernando
Lopes Graça.
Depois da exposição visitámos ainda o mural pintado pelos alunos
do 12.ºK, de Artes Visuais, na sala 4 do pavilhão E. Este mural
proporcionou um momento de reflexão coletiva sobre o impacto do
comportamento humano no ambiente.

Colagem fotográfica - Ana Escudeiro

Exposição na EBSA “Anne Frank - Uma interpretação”
Guida Catarino, professora

Os alunos das turmas E,F,G e H do 8.º ano da EBSA, paralelamente ao
estudo da obra “Diário de Anne Frank”, empenharam-se na realização de
trabalhos em 3D que os auxiliaram na compreensão da obra literária ao
mesmo tempo que os envolveu no momento histórico retratado. Estes
trabalhos figuram na exposição patente na BE/CRE da EBSA durante o mês
de maio.
Registamos dois depoimentos de alunas:
A história de Anne Frank é uma história impressionante e que aconteceu durante a segunda
guerra mundial.
Penso que a maioria das pessoas conhece a sua história, mas, realizando estes trabalhos sinto
que consegui absorver mais sobre esta biografia, a guerra e o que levou à morte de milhões de
pessoas.
Fazendo o trabalho prático é mais fácil visualizar as condições precárias em que esta família
vivia.
As escolas (os professores) ao proporem este tipo de trabalhos ajudam-nos a conhecer estilos de
vida, culturas e religiões diferentes, de uma forma triste e realista.
Foi um trabalho que gostei de realizar e que me fez pensar mais na obra e na vida em geral,
vendo diferentes perspetivas de coisas simples e uma curiosidade acrescida em relação ao
Diário de Anne Frank.
Raquel Alípio 8.º H

O trabalho da Anne Frank permitiu-me aprender sobre a história de Anne Frank de uma
maneira divertida.
No geral, já conhecia a história, mas acredito que a maior parte da turma não. Pudemos
imaginar a situação de Anne Frank e o cruel sofrimento porque esta passou, fizemos a análise e
até comparamos com a quarentena e rapidamente chegámos à conclusão de que não havis
possibilidade de comparação, pois durante o isolamento continuamos perto um dos outros,
virtualmente.
Foi um bom trabalho para quem conhecia e não conhecia pois relembramos um acontecimento
histórico que nunca deve ser esquecido.
Joana Arez 8.º G
Colagens fotográficas de Guida Catarino,

11.ºB - Visita de estudo e passeio pela Baixa Pombalina
Dulce Mestre, professora

No dia 26 de maio pela manhã, a turma 11.ºB rumou a Lisboa
numa viagem de de comboio, cumprindo uma visita de estudo ao
núcleo arqueológico da Rua dos Correeiros, à Casa dos Bicos e à
Baixa Bombalina.
A Visita foi organizada por Dulce Mestre, no âmbito da disciplina
de Filosofia e da Direção de Turma, e teve ainda o
acompanhamento das professoras de Matemática, Isabel Lacomba
e de Física e Química, Mónica Melo.
Os alunos desfrutaram do convívio entre si e com as professoras
ao mesmo tempo que vivenciaram a experiência de um passeio
cultural pela Baixa Pombalina. Visitaram o Núcleo arqueológico da
Rua dos Correeiros de modo a poderem apreciar a história da
cidade, as várias ocupações, bem como a construção pré
pombalina e pós pombalina; Apreciaram a estética arquitetónica
pombalina e o ambiente cosmopolita da cidade. O almoço ocorreu
no Chiado. Foi cumprido o horário de chegada previsto à Parede 16 horas. Foram igualmente cumpridos os objetivos desta
atividade pelo que o balanço da mesma foi bastante positivo.

Pintura mural – “Vamos continuar indiferentes?”
Gustavo Brito, professor

Em jeito de despedida, e já com saudades, os alunos de Artes do
12.º K quiseram deixar-nos um testemunho da sua passagem pela
nossa escola. Partindo dessa vontade, e adotando como tema a
problemática da crise ambiental/alterações climáticas, decidiram
pela realização de uma pintura mural na sala E4, onde passaram
tanto do seu tempo de aulas e cujo espaço estava tão mal tratado.
O projeto teve como base de inspiração uma
apresentação/documentário feita exclusivamente para esse fim
pelo professor Gustavo Brito (Ambiente - Sem tempo a perder)
https://www.youtube.com/watch?v=JDNd-UAvdjE e contou com o
apoio e orientação do mesmo durante as aulas de Desenho .
Selecionaram-se e integraram-se ideias e projetos, superaram-se
obstáculos, preparou-se a superfície, reuniram-se materiais e
energias e, por fim, a obra fez-se.
No final, ficámos com um espaço de trabalho mais aprazível e
uma mensagem importante para os que por lá passarem em anos
vindouros.

Dias do Design
Conceição Saúde

Nos dias 19 e 25 de maio tiveram lugar os "Dias do
Design", um evento organizado pelos professores
Cláudia Torres, Raquel Paula, Paulo Borges e João
Pereira.
Decorreram palestras com temáticas relacionadas
com o trabalho prático de um designer e as suas
múltiplas vertentes, expondo assim um manancial
de saídas profissionais aos alunos assistentes.
Estiveram
presentes
as
turmas
do
Curso
Profissional de Técnico de Design de Comunicação
Gráfica, 12.º ano de Artes Visuais e o 9.ºC.
Os palestrantes foram os designers Nuno Lage, da
agência de publicidade e design Creation, João Pedro
Rato, com uma careira versátil de que se
destacamos a direção da revista on-line Mutante.
Seguiu-se Nuno Pais, co-fundador da startup my
realities, que falou do mundo alucinante da
realidade virtual e videojogos.
Os alunos do Curso de Técnico Profissional de
Design Gráfico tiveram também oportunidade de
frequentar um workshop de encadernação da Casa
Nic e Inês, que os aproximou de uma forma mais
prática do mundo dos livros.
Esperamos que este evento volte no próximo ano,
pois são sempre uma enorme mais-valia todas as
perspetivas que os alunos possam ter sobre os
caminhos a escolher na sua vida profissional.
Os parabéns aos professores envolvidos
organização, palestrantes e dinamizadores
do workshop!

Exposição de Educação Visual - Escola de Santo António
Teresa Costa, professora

Na Escola de Santo António os alunos dos 9.º F, G e H na disciplina de Educação Visual
realizaram trabalhos recorrendo a materiais reciclados.
A exposição tem como tema "Interpretação de uma pintura de Joan Miró" e foi na obra
deste artista que se inspiraram os pequenos criadores.

pela

Visita a Lisboa
Cristina Antunes, professora

Percursos pela História de Lisboa levaram o 11.º E e a professora de História A,
Cristina Antunes, no dia 18 de maio a uma visita de estudo que começou na
estação do Cais do Sodré, seguiu pela margem do Tejo até ao Terreiro do Paço,
Campo das Cebolas, Câmara de Lisboa, Rossio, Restauradores, rua do Carmo,
Largo do Carmo, Miradouro de Santa Catarina, Bairro Alto, Largo de Camões,
Rua do Alecrim...
Falámos sobre factos históricos, escritores, edifícios, praças e estátuas,
memórias e outros assuntos, num dia magnífico em que a História saiu à rua
cheia de curiosidade e boa disposição.

Semana dos Direitos e Liberdades
Guida Catarino, professora

No âmbito da Semana dos Direitos e Liberdades, a professora bibliotecária da EBSA e as professoras Fátima Correia,
de Educação Visual, Maria Cândida Cruz e Celeste Santos, de Português, Helena Pereira, de História e Bruno Taveira
de Educação Especial, com as respetivas turmas ( 6.º A, B, E, F, G, H, 7º G, 9º H e I), desenvolveram um trabalho de
articulação sobre a efeméride do 25 de abril de 1974.
Foram concretizadas as seguintes atividades: pesquisa sobre o tema,
generalidades da época, seleção de poemas e respetiva ilustração, com a
finalidade de serem expostos na BE/CRE “Poesia Ilustrada”; realização
de um “Padlet” com frases, músicas, vídeos alusivos à temática; seleção
de poemas e frases para a exposição dos “Postais de abril”, em “pop-up” e
também para ilustrar a “Escada de abril”; exposição “Palavras Livres”,
poemas e músicas das décadas de 60 e 70.
Os trabalhos estiveram em exposição na BECRE e nos átrios principais
de EBSA.
Deixamos o link referente ao Padlet, realizado no 7.º G.
https://padlet.com/mariacruz103/h5cyz3pnq9la7d8p

Colagem fotográfica - Guida Catarino

A Liberdade vista
pelos alunos
Sandrina Mendes, professora

Na disciplina de Português, os alunos do 6.ºB e
6.ºC desenvolveram na plataforma Canva
algumas animações e cartazes.
Esta atividade teve lugar após uma atividade de
oralidade no âmbito das comemorações do 25
de Abril.

Torneio Concelhio de VOLEIBOL - Desporto na Escola
José Aguiar, professor

No dia 25 de maio, no âmbito do DESPORTO NA ESCOLA 2021/22, realizou-se o torneio Concelhio de VOLEIBOL 4x4
aberto aos atletas/equipas representativas das escolas do 2.º e 3.º ciclos dos ensinos básico e secundário, públicas e
privadas do concelho de Cascais.
Este evento foi organizado pela Câmara Municipal de Cascais
e a competição realizou-se nos Campos de Voleibol da Quinta
da Carreira em S. João do Estoril.
A nossa escola participou no torneio com uma equipa juvenil
feminina, constituída por cinco alunas, do 12.º C:
ANDREIA TAVARES BISPO, MARGARIDA SANTOS SILVA,
MAFALDA TAVARES BISPO, MARIANA DA SILVA
MACHADO e PATRÍCIA TRINDADE RAMOS.
O professor José Aguiar acompanhou a equipa e o torneio
decorreu com muito fair play e a nossa equipa classificou-se
em 1.º lugar.

Aula de Dança
Ana Lúcia Gutierres, professora

Dia 4 de Maio decorreu nas instalações desportivas da Escola
Secundária Fernando Lopes Graça uma aula de dança
dinamizada pela professora de dança do clube – Jazzy Dance
Studios, Sofia Caldeira, assessorada por um conjunto de alunos
que realizaram uma exibição de Hip-Hop. Nesta atividade
estiveram presentes os alunos das turmas 7.ºE, 12.ºK, 11.ºC1 e
12.ºH que participaram com enorme entusiasmo e empenho.
No total participaram 95 alunos, 4 professores da ESFLG, 2
responsáveis técnicos Jazzy dance Studios e 7 bailarinos.

Torneio de Atletismo de Infantis - Desporto Escolar
Sónia Costa, professora

Decorreu no dia 25 de maio o Torneio de Atletismo para o escalão de Infantis A e B no Complexo Desportivo do Monte
da Galega.
Os alunos, André Pinto do 5.ºH , Alexandre Salomão do 5.ºD, Caio Bessa do 6.ºC, Samuel Figueiredo do 5.ºH e Vladislav
Garuta do 5.ºH, participaram nas provas de salto em comprimento, lançamento do peso e velocidade.
Os alunos tiveram a oportunidade de conhecer e interagir com o atleta do Sporting, Francis Obikwelu. Atleta
especializado nos 100 e 200 metros, é o recordista nacional dos 100 metros e 200 metros com 9.86 segundos e 20.01
segundos, respetivamente. Os 9.86 segundos aos 100 metros também constituíram o Recorde da Europa até à final dos
Jogos Olímpicos de 2020.
Nos Jogos Olímpicos de Atenas em 2004, arrecadou a medalha de prata, sendo o primeiro velocista Português a ganhar
uma medalha a nível internacional. A nível europeu, sagrou-se campeão dos 100 metros em Munique 2002 e
Gotemburgo 2006.

Campeonato Regional de Vela
-Desporto Escolar
Manuel Almeida professor

Dia 6 de maio o Grupo-Equipa de Vela do Agrupamento
participou mais uma vez no Campeonato Regional de Vela
que decorreu na área fluvial-marítima frente ao Parque
Urbano de Albarquel (Clube Náutico) em Setúbal.
A nossa tripulação da Classe Laser Bahia obteve o 4º Lugar
neste campeonato, conseguindo assim o apuramento para o
Campeonato Nacional de Vela, do Desporto Escolar, em
Viana do Castelo.
Esta tripulação é constituída pelos alunos:
- (timoneiro) Francisco Almeida, do 11.º B;
- Leonor Ribeiro, 9.º E;
- Maria Clara Corrêa, 8.º B;
- Maria Ribeiro, 7.º F.
Estão todos de parabéns pelo grande empenho e dedicação,
superando-se a si próprios e ao que seria expectável, uma vez
que esta tripulação é composta por três alunas de iniciação e
apenas um aluno de continuação!

Muitos parabéns e bons ventos!

Percurso Pedestre proposto pela CMC - “CAMINHANDO P’AVENTURA”
turmas do 3.º ano da EB Santo António e EB1 Afonso do Paço
Ana Ventura, professora

No dia 17 de maio, a turma do 3.º ano A da EB Santo António
foi descobrir o novo trilho entre a Ribeira das Vinhas e a
Quinta do Pisão.
Os alunos e as professoras percorreram a pé um dos
corredores mais ecológicos de Cascais, que poderá ser feito
também a cavalo ou de bicicleta.
Foi uma manhã bem passada, em que todos puderam
desfrutar de um belo passeio pela natureza e praticar
exercício físico.
Recomendamos que todos venham conhecer este novo
percurso requalificado recentemente pela Câmara de
Cascais.
Alunos do 3.º ano da EB de Santo Antóno

Dália Rodriques, professora

No dia 19 de maio, foi a vez das duas turmas de 3.º ano da
EB1 Afonso do Paço realizaram este percurso de
descoberta de 7 km.
Foi uma caminhada muito cansativa, mas também
divertida e com muitos momentos de aprendizagem e
partilha entre todos.
Que bom já podermos estar todos juntos!
Alunos do 3.º ano da EB1 Afonso do Paço

Passeio Pedestre à Pedra Amarela - Serra de Sintra
José Aguiar, professor

No dia 11 de maio, realizou-se o Passeio Pedestre à Pedra Amarela (Serra de Sintra), com a participação das turmas D e G do
12.º ano que foram acompanhadas pelos docentes José Aguiar, Ana Lúcia Barbosa, Margarida Soares e Inês Silva Costa
Este ano voltámos a sentir a sensação de liberdade e equilíbrio
emocional que esta atividade nos proporciona.
Durante o passeio pedestre, todo o grupo se superou na entreajuda
para a concretização final de chegar ao topo da Pedra Amarela.
Foi fundamental o apoio do Departamento de Desporto e
Atividade Física da Câmara Municipal de Cascais que possibilitou o
transporte de todo o grupo. Agradecemos à Empresa Cascais
Ambiente e ao Parque Natural Sintra-Cascais pela permissão da
utilização do percurso.

DESPORTO ESCOLAR - SURF - CAMPEONATO REGIONAL E NACIONAL
Paula Margarida Oliveira, professora

Uma vez mais os alunos do Surf do AE PAREDE estiveram em
destaque pelas melhores razões.
No dia 5 de maio, o Manuel Loureiro, o Bernardo Sousa, o Duarte
Barata e a Alice Fernandes foram até à praia do Pico da Mota, em
Peniche, para participar no Campeonato Regional de Surf do
DESPORTO ESCOLAR. Novamente tiveram oportunidade de
demonstrar o seu valor no domínio do Surf e Skimboard,
destacando-se o 2.º lugar alcançado pelo Duarte no Skimboard, e o
3 º lugar alcançado pela Alice no Surf, garantindo o apuramento
desta para o Campeonato Nacional, realizado em Viana do Castelo
entre os dias 19 e 22 de maio.
As professoras Paula Oliveira e Susana Pontes agradecem a todos
os alunos pertencentes ao grupo equipa de Surf o desempenho e
espírito desportivo demonstrado nos vários momentos de
competição.

Manjericos da Estufa
-Voltamos em setembro
Fátima Raimundo, professora

Dia 18 de maio encerrámos as atividades da estufa.
Agradecemos a todos os que colaboraram connosco,
professores, alunos e funcionários, na aventura das
plantas. Neste dia a comunidade escolar teve a ocasião de
comprar um manjerico com uma quadra alusiva aos
Santos Populares.
Todos os alunos do 4.º ano receberam um manjerico
como despedida do 1.º ciclo e o mesmo aconteceu aos
novos alunos ucranianos. Com o produto das vendas
vamos comprar alguns produtos para entregar ao
supermercado social de Cascais.
Entretanto, se quiserem levar alguma planta para passar
o verão convosco contactem-nos, na estufa, claro!
Até setembro .

Concurso de quadras "Saúde Oral"
Mário Aguiar, professor

53 participantes decidiram ajudar a promover os (bons) hábitos relativos à forma como tratamos os nossos dentes.
22 concorrentes do 2.º ciclo, corresponderam à média esperada por ano de escolaridade (12). A forte colaboração da Profª.
Celeste Santos, saldou-se no elevado número de participantes da Escola Básica de Santo António (40), e no envolvimento
de outras docentes - dinamização nas turmas.
O Prof. Manuel Brum, com o seu traço característico, ilustrou as
quadras premiadas.
O grande empenho dos elementos do júri, permitiu, no meio de tanta
poesia, premiar algumas quadras – era um concurso!
Sobre este assunto, daremos mais detalhes!

“O que fazem os bombeiros?
Anabela, Mafalda e Xana, educadoras do JI Almirante Nunes da Matta.

No âmbito das atividades desenvolvidas sobre as profissões
existentes na nossa comunidade, os Bombeiros da Parede
deslocaram-se ao Jardim de Infância Almirante Nunes da Matta,
no dia 5 de maio, para uma sensibilização/demonstração sobre o
dia-a-dia dos bombeiros.
As crianças tiveram oportunidade de usar o capacete, simular a
utilização da mangueira e "pôr mãos à obra".
Foi uma manhã diferente e divertida!

Torneio interturmas
de Voleibol
9.º e 10.º anos
Helena Moreira, professora

No passado dia 21 de abril decorreu, nas
instalações desportivas da Escola Secundária
Fernando Lopes Graça, o torneio interturmas
de Voleibol destinado aos alunos dos 9.º e 10.º
anos de escolaridade.
Nele participaram 120 alunos
desempenhando diversos papéis e funções
em salutar convívio desportivo. 96 alunos
assumiram o papel de jogadores, 15 alunos
cumpriram a função de oficial de mesa e 7
alunos dos 11.º e 12.º ano desempenharam as
funções de árbitro.

Vencedores do Torneio Feminino - 9.º e 10.ºanos

Alcançaram lugares de pódio as seguintes
equipas, representativas de turma:

Torneio Feminino (9.º e 10.º)
1.º Lugar - 10.º A
2.º Lugar - 10.º G
3.º Lugar - 9.ºE

Vencedores Torneio Masculino/Misto 9.º ano

Torneio Masculino/Misto (9.º)
1.º Lugar - 9.ºA
2.º Lugar - 9.ºB
3.º Lugar - 9.ºD
Torneio Masculino/Misto (10.º)
1.º Lugar - 10.ºC
2.º Lugar - 10.ºB
3.º Lugar - 10.ºD
Vencedores do Torneio Masculino/Misto 10.º ano

Peddypaper da Sustentabilidade
São Morais, professora

No dia 27 de maio, a turma D do 10.ºano realizou o
"Peddypaper da Sustentabilidade" para o
grupo de alunos do projeto Erasmus.
A comunicação realizou-se sempre em língua inglesa, o que
quer dizer que houve desafios para quem realizou e para
quem participou. A turma esteve na sessão de encerramento
do programa e entregou o prémio à equipa vencedora do
peddypaper.

Colagem fotográfica - São Morais

Desporto Escolar - Voleibol Feminino
3.º Encontro Competitivo
Alexandra Trindade, professora

No dia 18 de maio de 2022, realizou-se o 3.º encontro competitivo de Voleibol Feminino, escalão Infantil B, na Escola São
Julião da Barra, no qual participaram os grupos-equipa de Desporto Escolar dos Agrupamentos: AE Parede, AE São Julião
da Barra, AE Conde de Oeiras.
A competição visou o apuramento dos 3 primeiros classificados no Campeonato de Voleibol Feminino da fase local.
Os jogos foram bastante disputados e
emocionantes. O nível de jogo evidenciado
foi muito elevado e a capacidade de
superação das jogadoras foi constantemente
posta à prova.
No final, a equipa do AE Parede ficou
classificada em 3.º lugar.
Para além das alunas que participaram
como jogadoras, contamos com a
colaboração do aluno Gabriel Teles do 7.º H
e das alunas Marina Leite do 7.º I e Maria
Almeida do 6.ºF que desempenharam as
funções de arbitragem e mesa, colaborando
de forma muito positiva na organização do
encontro.
Parabéns a todos os envolvidos!

Padel no Agrupamento
Jorge Santos, professor

No inicio deste ano letivo o Agrupamento de Escolas de Parede, o Clube Padel–Set e a Coordenação Nacional do
Desporto escolar para a modalidade de Padel estabeleceram um protocolo de colaboração para o desenvolvimento da
modalidade de Padel em contexto escolar.
Durante o segundo semestre, o Professor de Educação Física, Jorge Santos, tem vindo a desenvolver um conjunto de
ações de sensibilização junto de diversas turmas para o desenvolvimento da modalidade. Para tal tem contado com a
colaboração dos professores de Educação Física que, em colaboração, têm proporcionado às turmas envolvidas um
primeiro contacto com os gestos técnicos básicos da modalidade.
O entusiasmo manifestado pelos alunos tem sido um dos aspetos mais relevantes na abordagem desta modalidade,
augurando um futuro promissor na sua eventual implementação no projeto do Desporto Escolar.
De salientar que o clube de Padel disponibilizou a custos reduzidos a possibilidade de reserva de campos por parte dos
alunos, funcionários e professores em determinados horários, promovendo assim a prática da modalidade.

Peddy Paper - 25 de abril de 1974
Maria José Moreira e Marco Mendes, professores

Durante algumas semanas nas aulas de HGP (prof.ª Maria José Moreira), de Cidadania e Desenvolvimento e Matemática
(prof. Marco Mendes), os alunos das turmas 6.º G e 6.º H prepararam um peddy paper interdisciplinar sobre o 25 de abril
de 1974.
Foram pesquisando as questões a serem colocadas, os jogos a serem realizados, distribuíram ainda entre si as tarefas e
debateram ideias e sugestões. Nessa preparação verificou-se que nem sempre estiveram de acordo, mas com base num
espírito democrático e livre, todos os grupos conseguiram chegar a consensos, respeitando-se as mais diversas
opiniões, sobre o melhor modelo idealizado para o peddy paper.

A dinamização do peddy paper efetuou-se no dia 28 de abril, tendo
participado as turmas 6.º B e 6.º E. A divisão dos alunos por grupos foi
efetuada com recurso a uma sequência “matemática de cariz histórica”,
utilizando-se cartões com as designações 25; abril; 1974; Liberdade;
Portugal. Estes foram também os nomes atribuídos a cada equipa.
Com mais ou menos ajuda, com possibilidade de consulta no
telemóvel ou numa brochura disponibilizada com informações sobre
o 25 de abril, cada grupo foi somando pontos por cada pergunta
respondida corretamente e pelos jogos realizados.
Foi uma manhã repleta de animação, de aprendizagem e informação,
em que de uma forma mais espontânea cada grupo ficou a saber mais
ou aplicou o que já tinham aprendido nas aulas de HGP e de
Matemática. Quanto aos jogos, foi uma questão de sorte, estratégia e de
perícia.

É caso para se afirmar HAJA LIBERDADE, hoje e sempre!

Testa o teu saber... Algumas perguntas do Peddy Paper!

Visita à “Casa das Histórias - Paula Rego”
Dália Rodrigues, professora

No âmbito da comemoração do “Dia dos Museus”, as duas
turmas de 3.º ano da EB1 Afonso do Paço realizaram uma
visita de estudo, no dia 20 de maio, a um dos museus mais
artísticos do Bairro dos Museus de Cascais.
Os alunos aprenderam muito sobre a vida, história e
técnicas artísticas da pintora Paula Rego.
Também tiveram oportunidade de “dar asas à sua
imaginação” e aplicar algumas das técnicas da pintora.
Foi uma atividade muito interessante e de grande
aprendizagem, na área de Educação Artística.

Li, gostei e recomendo

Notícias | Concursos
A Equipa PNL- BE/CRE agradece a
todos os alunos, professores e
encarregados de educação envolvidos nos
vários concursos.

Durante o mês de maio, a professora de Português, Isabel
Rodrigues, desafiou-nos a participar na atividade "Li, gostei
e recomendo", organizada pelas PB, Ana Escudeiro e Guida
Catarino. Escolhemos e apresentamos um livro que gostamos
de ler, mas tudo feito de forma digital, na plataforma Padlet.
Com a participação nesta atividade, ficamos cativados em
relação à leitura, porque tivemos a opinião de pessoas da
nossa faixa etária sobre vários livros. Assim, conhecemos
livros de que nunca tínhamos ouvido falar. Outro aspeto
positivo foi o termos acesso às sugestões de leitura de várias
turmas do 6.º e do 9.º ano e não apenas às da nossa turma.
Foi uma atividade divertida e interessante!
Anaísa Silva, aluna, 9.º E
Habitualmente, nas aulas de Português, temos as atividades
"10 minutos a ler" e "5 minutos sobre...", momentos em que
podemos ler e conversar sobre livros escolhidos por nós. Mas,
no mês de abril, o desafio foi diferente! A professora Graça Sá
pediu-nos para publicar a nossa opinião num "Padlet",
enviado pela professora Guida Catarino, a nossa
bibliotecária.
Assim, no decorrer da aula, cada aluno escreveu e partilhou
um pequeno texto de opinião sobre um dos livros lidos
autonomamente.
Nós costumamos realizar atividades de escrita e de oralidade
como esta, mas ainda não tínhamos usado o "Padlet" para as
publicar. Foi diferente e também motivador.
Diogo Ferreira, aluno, 6.º G

Descriptive Memory
Theme: Forgotten Ancestors
Our group, having to illustrate
and re-create wind turbines,
we've made this artistic work. In
the object's base there is a city
in ruins, filled with destroyed
structures made with toothpicks
representing the chaos. In the
body we can see the city
coming to life again, growing
and re-establishing itself
vertically, also made out of
wood. Finally, getting to the
propeller, it is painted in blue,
as the sky, surrounded by a
beautiful sun around the
mandala with a painted
rainbow representing peace.

Descriptive Memory
Theme : Animal life
Our project is about the animal life, better saying, the animals in
their habitat: a black bear, a black panther, a giant turtle
(unfortunately, now extinct), a polar bear, penguins, an orca, and a
seal.
Our objective is to make the Men look to the animals in their
natural habitats which, at this moment , are being destroyed by
Men themselves, doing this way people think about their
behaviour and the consequences they have on other species of
living beings.

"DÁ CÔR AO VENTO"
Concurso Escolar

Última
Hora!
Vencedora!!!

Lúcia Barbosa e Helena Bidarra, professoras

No âmbito da disciplina de Inglês e integrado no
P.A.A. -2021/2022, a turma 11.ºG de Artes Visuais da
ESFLG participa no Concurso Escolar “Dá Côr ao
Vento” promovido pela Câmara Municipal de
Cascais.
Os trabalhos consistem na decoração de uma mini turbina eólica subordinada ao tema das alterações
climáticas, utilização de energias renováveis e
promoção da eficiência energética.
O concurso envolveu escolas do concelho e os
trabalhos resultantes estão em exposição no Largo
Henrique dos Anjos, junto à baía de Cascais, desde
23 de maio.
A votação decorre até 6 de junho através da página
de Facebook da Cascais Ambiente. A turbina que
reúna maior número de “gosto”, será a vencedora.
Participamos com três turbinas executadas pelos
alunos nas aulas de Desenho A.

Descriptive memory
Theme: Earth + Human
It is through our shrewd eyes, sort of cat’s eyes, that we see our
reflection, in such a way that we realize both our mystical
essence and face the peculiar creatures we are. As raw as we can
be! It is part of our nature to be as different in thoughts and
deeds and accomplishments as we can be! We should
appreciate, you, Mother Nature, for the differences we have
among us. We must appreciate everything we can do as a
species, all we can imagine, all the opportunities we have to,
simply, create! We must cherish them with the same attention
to detail and finesse that you Mother Nature had when you gave
us room to evolve and grow with you! To you we owe the
chance to create beauty and to thrive like no other species! We,
humans, thank you and appreciate you!

Palácio da Pena
-Expressão do Romantismo
Os alunos do 11.º E

A primeira visita de estudo sem máscara foi um
privilégio para alunos do 11.º E e para a professora de
História, Cristina Antunes que, no dia 29 de abril foram
visitar o Parque e Palácio da Pena numa visita guiada
que lhes permitiu descobrir um pouco das intenções de
D. Fernando Saxe-Coburgo ao mandar construir este
magnífico monumento.
O dia de sol em Sintra permitiu ainda passear pelo
centro histórico e apreciar os traços românticos desta
vila. Ficou a vontade de regressar.

Sessões de sensibilização
-Cascais Ambiente
Marco Mendes, professor

Com o objetivo de se estimularem os alunos da turma
6.º G para um maior envolvimento, responsabilização e
participação em ações de sustentabilidade ambiental, de
respeito pelo meio ambiente e acima de tudo na
tomada de escolhas e decisões mais conscientes e
equilibradas para com o meio ambiente, terminou no
início de maio o ciclo de três sessões dinamizadas por
elementos da Cascais Ambiente: Auditoria ao Planeta
Terra, Move-te e Consumo Sustentável para evitar
resíduos.
Todos os alunos ficaram com mais conhecimentos
sobre algumas medidas que o município de Cascais tem
em curso, assim como as diversas possibilidades para
praticar e incentivar posturas para um município /
planeta mais sustentável.
Com o empenho de todos e com a adoção de boas
práticas pode-se de novo voltar a perspetivar um
planeta mais verde e azul, assente num
desenvolvimento mais equilibrado e sustentável. “Mãos
à obra” que o planeta agradece!

Leandro, Rei da Helíria
Cândida Cruz, professora

No passado dia 28 de abril, as turmas do 7.º ano, F, G, H
e I da ESAP deslocaram-se ao Auditório do Teatro O
Sonho, em Lisboa, para assistirem à peça de teatro
inspirada na obra de Alice Vieira, Leandro, Rei da
Helíria.
A visita de estudo foi pautada pelo interesse,
curiosidade e muita animação.
As professoras de Português, de Educação Especial,
uma Diretora de Turma e uma Encarregada de
Educação foram os acompanhantes. A coordenadora de
Português do 7.ºano, Maria Cândida Cruz, foi a
professora responsável pela organização do evento.

Por outro lado...

Ana Margarida Candeias

Rita Zuzarte, professora

Vamos hoje conhecer as assistentes da EB1 Afonso
do Paço.
Par isso, pedimos à Sandra, Ana Margarida, Carina
e Carla que respondessem a algumas questões
sobre as suas preferências.

Carina Martinho

Gosto de: música, cinema, caminhar e comer.
Fico feliz quando: estou bem!
Fico triste quando: as pessoas são más umas para as
outras.
Nos tempos livres gosto de: passear, ver o mar e estar
com os amigos.

Gosto de: desporto, caminhadas na Natureza, cinema,
conviver com os amigos.
Fico feliz quando: o meu filho está feliz.
Fico triste quando: alguém trata menos bem um ser
vivo.
Nos tempos livres gosto de: ir ao teatro, fazer
caminhadas ao ar livre, sair com os amigos, treinar com
o meu filho, fazer passeios em família e comer nozes.
Não gosto de: esperar e não gosto de mentiras.

Carla Marreiros

Sandra Correia

Gosto de: música, cinema, dançar e conviver.
Fico feliz quando: posso ajudar alguém.
Fico triste quando: não consigo resolver um problema.
Nos tempos livres gosto de: passear.
Não gosto de: discussões.

Gosto de: ler, ver televisão, ir à praia e ao cinema.
Fico feliz quando: os meninos e as meninas se portam
bem.
Fico triste quando: os meninos e as meninas se portam
mal.
Nos tempos livres gosto de: ler, passear e descansar.
Não gosto de: passar a ferro.

Poesia Visual - Outras Leituras de José Saramago
Ana Escudeiro, professora

Com esta atividade pretendeu-se dar continuidade
ao elogio que Saramago faz à natureza, utilizando
elementos da própria natureza e um retroprojetor
como material de estímulo à criatividade dos
alunos. Esta iniciativa partiu da Biblioteca Escolar e
da animadora sociocultural.

Testemunho da aluna Maria Morais Palmela , 8.ºC
"Achei a atividade que fizemos com os retroprojetores
muito interessante, mas também muito divertida, pois
conseguimos dar asas à nossa imaginação. Gostei de fazer
experiências com os objetos para projetarmos a fim de obter
fundos muito giros onde tirámos fotos.
Gostaria de repetir esta atividade".
Colagem fotográfica - Ana Escudeiro

Ana Justino, professora

Semana da Leitura
Dália Rodrigues, professora

Na semana de 16 a 20 de maio, na EB1 Afonso do Paço comemorámos a “Semana da Leitura” com diversas atividades.
A turma do 3.º A gostou muito de participar na
sessão “30 minutos a Ler”, pois para além de ser
divertido e fascinante foi feito ao ar livre, dando
um “gosto especial” às suas leituras.
Também gostaram muito da visita surpresa que a
Assistente Operacional Sandra fez para ler a
história “Come a sopa, Marta!” de Marta Torrão.
É tão bom ler e ouvir contar histórias!

Espetáculo teatral - «A Aventura de Ulisses»
Sandrina Mendes, professora

Na manhã do dia 20 de maio, as turmas A, B e C do 6.º ano da Escola Básica de
Santo António, acompanhados pelos professores Bruno Taveira, Marisa Caminé, Marta Fonseca, Sandrina Mendes,
Vanda Viegas e Vilma Eusébio, dirigiram-se ao Auditório do Colégio Pedro Arrupe para assistirem à peça de teatro «A
Aventura de Ulisses», no âmbito da disciplina de Português.
Levada a cabo pela companhia Cultural Kids, esta
adaptação para crianças, inspirado na obra «Odisseia»
de Homero, na qual são apresentadas as principais
aventuras de Ulisses, o herói das mil façanhas, revelouse cómica e leve, com uma linguagem adaptada à faixa
etária e efeitos visuais modernos.
Os alunos usufruíram do espetáculo com interesse,
alegria e uma postura notável.
Um bem haja a todos os que contribuíram para o êxito
desta atividade, em particular aos professores
acompanhantes e à União das Freguesias Carcavelos e
Parede que disponibilizou os autocarros necessários
para o transporte dos alunos e dos professores.

Clube Ciência Viva - Visita de Estudo ao Oceanário
Ana António e Maria Cláudia Pereira, professoras

Nos dias 10 e 11 de maio, as turmas D e H do 6.º ano realizaram uma
visita de estudo ao Oceanário de Lisboa no âmbito do Clube Ciência.
Viva!, da Escola Básica de Santo António. Acompanharam as turmas
os Professores Cláudia Pereira, Marco Mendes, Marta Fonseca e
Paulina Monteiro.
Além da visita guiada ao Oceanário, os alunos participaram na
atividade Matemática Debaixo de Água e visitaram as exposições
Florestas submersas e One - o mar como nunca o sentiu. Esta
atividade teve como objetivos gerais: explorar e conhecer a literacia
dos Oceanos; fortalecer o conhecimento de cidadania ambiental, e
desenvolver a observação e o raciocínio matemático.

Oficinas de acolhimento
Susana Mendonça, animadora sociocultural

Começaram em maio oficinas de dança e teatro pensadas
especificamente para as turmas que recentemente acolheram alunos
ucranianos. Estas oficinas, pretendem ser mais uma forma de
acolhimento do agrupamento para facilitar a integração destes novos
alunos. Para facilitar a comunicação, as oficinas dinamizadas pela
animadora sociocultural contam também com a participação de
alunos ucracinanos da ESFLG que dominam tanto a língua
portuguesa como a ucraniana e que fazem parte do Grupo de
Mentores da ESFLG inserido no Guia de Acolhimento para Alunos
Estrangeiros do AEP. Até ao final do ano serão feitas três sessões em
cada turma.
Fotografias do 3.ºA da EBSA.

Palestra sobre Liberdade de Imprensa
Cristina Antunes, professora

A 3 de maio assinala-se o Dia Internacional da Liberdade de Imprensa. Nesse contexto, a professora Cristina Antunes e o
11.º E convidaram o jornalista Fernando Sousa que, no dia 9 de maio, veio à escola falar sobre o tema. Estiveram também
presentes, a professora Manuela Duarte e a turma do 11.º A.
Debateu-se a liberdade de imprensa no mundo, o jornalismo e outros assuntos, num encontro apreciado por todos.
Os alunos fizeram perguntas e no final deixaram os seus testemunhos:
“A palestra constituiu uma excelente oportunidade para refletirmos acerca do mundo que nos rodeia. Gostámos de conhecer as dúvidas
com que um jornalista se debate. Apreciámos a sua verticalidade e o desejo de imparcialidade.
Percebemos, com isto, que por detrás de um jornalista está um homem, e a este compete decidir eticamente o caminho da comunicação.”
(11.º A)
“Foi uma “conversa” muito interessante, pois refletimos sobre o dia a dia de um jornalista e a importância da sua profissão,
apercebemo-nos de como o direito à liberdade de expressão é importante e de como nada é dado como garantido e, por isso, temos de
estar alerta, ter espirito crítico e lutar pelos nossos direitos.”(11.ºE).

Alunos de EMRC e EMRE visitam Templos de diferentes religiões
Luísa Carvalho, Maria Isabel Aguiar e Vanda Viegas, professoras

No âmbito dos Conteúdos Programáticos lecionados
nas disciplinas de Educação Moral e Religiosa Católica e
Educação Moral e Religiosa Evangélica, com o objetivo
de conhecer e desenvolver atitudes de respeito face às
várias confissões religiosas e promover o diálogo interreligioso, os professores e alunos do 3.º ciclo e
secundário do ensino regular e profissional das duas
disciplinas realizaram uma visita de estudo a Templos
de diferentes religiões, em Lisboa.
No dia 25 de maio visitamos o Templo Hindu Radha
Krishna, a Mesquita Central, a Igreja Católica Nossa
Senhora dos Navegantes no Parque das Nações e a
Igreja Evangélica A Casa da Cidade. Foi um dia pleno de
aprendizagens. Em cada Templo fomos muito bem
recebidos e acolhidos.
Colagem fotográfica - autoras do artigo

Campanha “Dê porque é preciso”
Luísa Carvalho, professora e alunos de EMRC

Com o objetivo de responder ao pedido que nos dirigiu
a ONGD Helpo, para colaborarmos na campanha de
angariação de bens para pessoas refugiadas vindas da
Ucrânia , que está a desenvolver em parceria com a
Câmara Municipal de Cascais no reabastecimento do
Supermercado Social em Cascais, estamos a realizar nas
escolas do Agrupamento uma recolha de donativos em
bens alimentares, produtos de higiene e outros bens
necessários.
A entrega dos bens pode ser feita na escola de Santo
António, no átrio de acesso às salas de aula e na escola
Fernando Lopes Graça, no átrio do pavilhão C.
Pedimos a colaboração de todos.

Cerimónia de Reconhecimento
do Trabalho Voluntário
Luísa Carvalho, professora

O Voluntariado de Cascais realizou no dia 22 de maio no
Parque Urbano da Quinta da Carreira, em São João do
Estoril, o primeiro Mercado do Voluntariado em Cascais.
Com o lema “Mãos Pequenas, Corações Grandes” o evento
reuniu e promoveu o encontro entre entidades que
desenvolvem projetos de voluntariado e pessoas que
desejam ser voluntárias, numa partilha de experiências e
novas descobertas.
O Agrupamento de Escolas de Parede foi convidado a
participar, enquanto escola promotora de voluntariado.
Na Cerimónia de Reconhecimento do Trabalho
Voluntário, o Agrupamento de Escolas de Parede fez-se
representar pela professora Luísa Carvalho e pelos alunos
Rubén Amieira 9.ºI; Constança Carreiro 9.ºH, Diana
Estrelado 11.ºE; Angelo Balardin 9.ºF e Madalena Sousa
12.ºE.

Visita à Associação São Francisco de Assis
Mafalda Soares, professora

No dia 13 de maio a turma do 1.º ano do Murtal, acompanhada pela professora titular Mafalda Soares e pela professora de
educação especial, Margarida Gorgulho, realizou uma visita à ASFA, onde entregou os bens recolhidos pelos alunos da EB1
do Murtal e visitou todas as instalações.
Por fim, passearam dois cães (o Faro e a Dory) por um trilho.
Todos adoraram a visita, que faz parte de um protocolo com a
Cascais Ambiente.
Quando voltaram fizeram um desenho do que mais gostaram.

Quinzena do Brincar
Rita Zuzarte, professora

O município de Cascais retomou este ano a celebração do “Brincar” entre 16 e 28 de maio,
salvaguardando o princípio do trabalho em rede, na partilha de recursos e missão
pedagógica coletiva: “A EDUCAÇÃO COMEÇA NO BRINCAR! “
No dia 16 de maio foi hasteada uma Bandeira, no JI/EB1 do Murtal, cujas turmas do 3º. e 4.º
ano participam no Projeto “Academias Gulbenkian do Conhecimento” (candidatura ganha
por Cascais em 2020), sinalizando-a como: “Academia de Brincadores”. O projeto decorre
com a participação dos respetivos parceiros de Ludobibliotecas.
A cerimónia contou com a presença do Sr. Vereador Frederico Pinho, do Subdiretor,
professor José Mourão e da Adjunta da Direção, professora Rita Zuzarte, do nosso
Agrupamento.
Foi um momento simbólico, mas recheado de música e boa disposição!

Como é o dia de um programador numa empresa:
dinâmica do Curso Profissional de Informática
Margarida Rodrigues, professora

No dia 10 de maio, os responsáveis da empresa de programação, Saturno.net e dois alunos do Curso Profissional de
Informática (estagiários do 12.ºJ), estiveram no auditório da ESFLG para fazer uma palestra sobre “Como é o dia de um
programador numa empresa”.
Estiveram presentes os alunos das três turmas do
Curso Profissional de Informática. Uma vez que o
curso já obteve a Certificação de Nível 4, esta
dinâmica está enquadrada com o plano de melhorias
no âmbito do EQAVET (Quadro de Referência
Europeu de Garantia da Qualidade para o Ensino e
Formação Profissional).
Os alunos colocaram questões e mostraram-se
interessados nas temáticas abordadas.
Testemunho de alunos:
“Os assuntos abordados foram muito esclarecedores”;
“Fiquei a saber como é o dia a dia de um programador na
empresa”;
“ Fiquei com uma nova perspetiva de seguir esse caminho”.

Até ao próximo número!
Envia a tua colaboração para gab.comunicacao@aeparede.edu.pt
Como é hábito, deixamos-te o QR code do site do Agrupamento de
Escolas de Parede.
Lemo-nos de novo em Julho!

