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NOTA DE ABERTURA 

O nosso Agrupamento mostra, a cada ano que passa, que é um 
conjunto de escolas capaz de mostrar espírito solidário, com uma 
visão de conjunto, 

O ano letivo 2017/2018 foi um ano recheado de projetos, visitas de 
estudo e clubes através nos quais os alunos tiveram a possibilidade 
de desenvolver vários tipos de competências igualmente importan-
tes. Na verdade, é cada vez mais valorizado um contexto de apren-
dizagem fora da sala de aula, que se traduzem em aspetos que as 
empresas valorizam posteriormente no mercado de trabalho. Assim 
sendo, a escola não deve preparar os alunos apenas para a sua 
carreira académica, mas sim estimular e valorizar novas competên-
cias. 

O presente boletim mostra algumas das atividades e projetos que 
foram desenvolvidos no ano letivo que terminou.  

 

Esperemos que gostem! 



VISITAS DE ESTUDO 

Papabubble—rebuçados personalizados e Castelo de S. Jorge 

Os alunos do 11º TM, do Curso Profissional de Técnico de Marketing visitaram 

uma loja de rebuçados artesanais e personalizados. Nesta visita conseguiram 

ver todo o processo de fabrico dos rebuçados e conversaram com o dono acer-

ca da importância da personalização dos rebuçados para várias marcas. Da 

parte da tarde, os alunos foram ao Castelo de S. Jorge, um local emblemático 

que muitos desconheciam. 

Greenfest 2017 

Foi depois de uma caminhada pelo paredão de Cascais até ao Centro de Con-

gressos do Estoril que as turmas do 11º e 12º E1 chegou ao Greenfest - a festa 

da sustentabilidade. Os alunos aprenderam a proteger o planeta e ouviram falar 

de Economia Verde e de Economia Circular. Tiveram, também, oportunidade de 

andar de bicicleta elétrica e aprenderam a importância das aves de rapina. 



 

Bilbao 

Decorreu de 1 a 4 de fevereiro de 2018 a 

visita de estudo a Salamanca e Bilbao, 

dos alunos do 10º, 11º e 12º anos  do 

Curso de Artes Visuais da Escola Secun-

dária de Cascais. Os alunos visitaram o 

Museu de Art Deco de Salamanca, o Mu-

seu de Belas Artes e o Museu Gugenheim,  ambos em Bilbao. Mantendo a 

tradição do Curso de Artes do nosso Agrupamento em enriquecer a cultura dos 

seus alunos e permitir experiências e vivências artísticas singulares, a viagem 

deste ano contou a presença de alguns alunos do 9º ano que pretendem in-

gressar no referido curso. A organização esteve a cargo do professor João 

Silva. 

 

Assembleia da República 

No dia 04/10/2017, os alunos do 11º TM 

efetuaram uma visita de estudo à Assem-

bleia da República, no âmbito da discipli-

na de Área de Integração. 

A visita guiada foi muito interessante e 

produtiva. 

Museu do Mar 

No dia 21/11/2017, os alunos do 10º TE efetuaram 

uma visita de estudo ao Museu do Mar, no âmbito 

da disciplina de Área de Integração. 

A visita guiada foi muito interessante e produtiva.  



Base Naval do Alfeite 

 

No contexto da implementação do “Referencial de Educação para a Seguran-

ça, a Defesa e a Paz”, realizou-se, no dia 19 de janeiro de 2018, uma visita de 

estudo da Escola Secundária de Cascais à Base Naval de Lisboa, no Alfeite, 

durante a qual mais de 100 alunos de Direito e de História do 12º E2, 12º 

H1, 12º H2, 11º A1 e 11ºH1 conheceram os valores, as missões e os meios 

navais disponíveis na Marinha. 

Após terem assistido a uma apresentação institucional, em que conheceram a 

forma como a Marinha contribui para que Portugal use o seu extenso mar, os 

jovens visitaram dois navios oceânicos, um com missões de patrulha e fiscali-

zação e outro dotado de capacidades de investigação científica. 

Museu Condes de Castro Guimarães 

 

No dia 07/11/2017, os alunos do 10º TE efetu-

aram uma visita de estudo ao Museu dos 

Condes de Castro Guimarães, no âmbito da 

disciplina de Área de Integração. 

 

https://maps.google.com/?q=12%C2%BA+H2,+11%C2%BA+A1&entry=gmail&source=g


Atividades - Línguas 

 

 

Quizz multilinguístico, Curtas metragens, Exposição sobre a Queda do Muro de Berlim e 

a Reunificação; Exposição sobre música alemã contemporânea  - Dia da Cultura 

Mini Projetos - Alemão 

Projeto Team Lernen - Lernen mit Videos 

Os alunos do 11º H1/ H2 realizaram pequenas reportagens sobre diferentes 

temas (“o desporto e os jovens; a minha escola; a minha região…) e apresen-

taram os seus vídeos a uma turma de alemão do 10ºano. Foram os próprios 

alunos que prepararam a aula, criando várias atividades e uma lista de glos-

sário para os seus colegas de iniciação. 

Festival da Cultura 



PROJETO: DEUTSCH IST SUPER!         Alemão para TODOS!  

No final do ano letivo, uma turma 11º Ano (2017) dinamizou uma Aula de Inicia-

ção de Alemão para os seus colegas do 9º Ano da Escola Básica de Cascais. 

Foram os próprios alunos que dinamizaram a aula  através de atividades lúdicas 

e de materiais interativos. Esta aula, apresentada na Biblioteca da Escola E.B. de 

Cascais, foi um sucesso! 

VISITA DE ESTUDO AO INSTITUTO ALEMÃO (Goethe Institut)  

TURMAS: 10º H1/H2    11º H1/H2 

Nas visitas de estudo ao Instituto Ale-

mão de Lisboa,  os alunos participam 

em aulas de Alemão com falantes nati-

vos , num ambiente  de aprendizagem 

descontraído e motivador. 

Através de atividades lúdicas , alar-

gam-se os seus horizontes para  dife-

rentes aspetos da cultura alemã : a 

língua, a gastronomia, tradições festi-

vas, entre outros..  



Arte contemporânea, em Belém 

 

No dia 18 de abril, os alunos da turma C1 do 10.º ano foram a Belém. O obje-

tivo era ver quatro importantes exposições: «No Place Like Home», «Stefan 

Sagmeister. The Happy Show», «Tomás Saraceno» e «Eco-visionários». 

«No Place Like Home», no Museu Coleção 

Berardo, «procura saber o que acontece se 

repusermos um objeto transformado no seu 

lugar “natural”, numa casa simulada. O tema, 

a amplitude e a configuração da exposição – 

bem como o seu catálogo inspirado no IKEA 

– oferecem-nos uma experiência de uma 

“casa” que é, ao mesmo tempo, familiar e 

desconcertante. Nesta exposição, concebida no espírito de um projeto arqui-

tetónico, os visitantes desempenham o papel da família.»  

Cf. http://pt.museuberardo.pt/exposicoes/no-place-home 

DESTAQUE: Martha Rosler, Semiotics of the Kitchen http://

www.martharosler.net/video/index.html 

Stefan Sagmeister, na Central Tejo, 

pergunta: «O que é a felicidade? Co-

mo a encontrar? E o que fazemos 

realmente para ser felizes? The 

Happy Show resulta de uma intensa 

pesquisa de mais de dez anos sobre o 

conceito de felicidade. Através de 

vídeo, infografias, esculturas e insta-

lações interativas, bem como de humor, provocação e interação, a exposição 

leva-nos numa viagem pela mente de Sagmeister e pelas suas visões inovado-

ras, aparentemente simples, sobre como sermos mais felizes.»  

Cf. https://www.maat.pt/pt/exposicoes/stefan-sagmeister-happy-show 

DESTAQUE: ACTUALLY DOING THINGS I SET OUT TO DO INCREASES MY OVERALL LEVEL 

OF SATISFACTION https://sagmeisterwalsh.com/work/all/the-happy-show/ 



 

Tomás Saraceno, no MAAT, 

«desenvolve esculturas que, desa-

fiando a gravidade, flutuam no ar 

por via da incidência solar, abdi-

cando de hélio ou combustível. 

Estas peças são a base de um pro-

jeto de investigação do artista inti-

tulado Aeroceno – designação de 

um tempo em que a raça humana poderá vir a habitar estas estruturas aé-

reas. Na sua obra, conjuga arte, arquitetura, ciências naturais, astrofísica e 

engenharia.»  

Cf. https://www.maat.pt/pt/exposicoes/tomas-saraceno 

DESTAQUE: Fly around the world, free from borders, free from fossil fuels. 

http://aerocene.org/  

 

«Eco-visionários: arte e arquitetura após 

o Antropoceno», também no MAAT, 

«com contributos de mais de 35 artistas 

e arquitetos, lança o debate sobre um 

vasto panorama de questões associadas 

ao Antropoceno – a designação recente 

de um novo período geológico definido 

pelo impacto das ações humanas.»  

Cf. https://www.maat.pt/pt/exposicoes/eco-visionarios-arte-e-arquitetura-

apos-o-antropoceno 

DESTAQUES: Design Crew for Architecture, Freshwater Factory http://www.d-

c-a.eu/dca_web/Evolo/evolo.html | Superflex, Flooded McDonald's http://

www.superflex.net/floodedmcdonalds/ | Regina Frank, iLand http://

www.theartispresent.com/ 

https://www.maat.pt/pt/exposicoes/tomas-saraceno
http://aerocene.org/
https://www.maat.pt/pt/exposicoes/eco-visionarios-arte-e-arquitetura-apos-o-antropoceno
https://www.maat.pt/pt/exposicoes/eco-visionarios-arte-e-arquitetura-apos-o-antropoceno
http://www.d-c-a.eu/dca_web/Evolo/evolo.html
http://www.d-c-a.eu/dca_web/Evolo/evolo.html
http://www.superflex.net/floodedmcdonalds/
http://www.superflex.net/floodedmcdonalds/
http://www.theartispresent.com/
http://www.theartispresent.com/


CLUBE EUROPEU 

No âmbito do Programa Escola Embaixadora do Parlamento Europeu, na 

Semana da Europa, os Embaixadores Juniores do Parlamento Europeu 

(alunos do 11.º E2) dinamizaram na sala do Clube Europeu e na Bibliote-

ca  jogos e debates com os colegas do 8.º e do 9.º ano da Escola Básica.  

Cimeira das Democracias  

Proposta pelo Parlamento Europeu e pela Universidade Católica Portugue-

sa  alunos do 11.º ano de Economia debateram num fórum de 500 estudantes 

do ensino secundário a qualidade da liberdade de expressão  a nível mundial.  



DIA DA CULTURA 

Em fevereiro, o Agrupamento comemorou, uma vez mais, o Dia da Cultura. 

Nas várias escolas do Agrupamento existiram diversas atividades de cariz 

cultural, das quais apresentamos, de seguida, alguns exemplos. 

No âmbito do Programa da Escola Embai-

xadora do Parlamento Europeu tivemos 

convidados (Dr António Capucho e Dra 

Alice Cunha) que debateram com os alu-

nos do 11.º e do 12.º os novos desafios 

que a Europa tem pela frente.  

“MÃOS LIMPAS” 

Nos dias 20 e 26 de outubro de 2017, o laboratório da ASAE deslocou-se à 

Escola Básica de Cascais, a fim de mostrar a importância da correta higiene 

das mãos. Foram feitas experiências  para verificar a quantidade de micróbios 

presente  nas nossas mãos e debaixo das unhas, antes e depois da sua lava-

gem. Este foi um projeto do PES (Projeto Educação para a Saúde) e envolveu 

turmas do 6º e 9º anos. 



ORÇAMENTO PARTICIPATIVO JOVEM 

As Escolas Básica e Secundária de Cascais abraçaram, no ano letivo 

2017/2018 dois projetos de Orçamento Participativo: o OP Jovem da CMC e o 

OP Escolar (Ministério da Educação). 

Foram feitas sessões de participação pública, nas quais os alunos tiveram 

oportunidade de fazer sugestões de melhoria para as escolas. Dessas sessões 

saíram algumas propostas que foram depois a votação. 

Estes projetos  são considerados importantes para a comunidade escolar pois, 

além de proporcionar melhorias no espaço escolar, desenvolve nos alunos um 

maior espírito de participação e cidadania. Por isso mesmo, este ano letivo 

2018/2019 haverá novo processo de OP Jovem. 

Um agradecimento especial ao 7º A (Básica) e ao 10º TE (Secundária) por 

terem sido as turmas dinamizadoras do processo nas escolas. 



Na Escola Secundária a votação foi feita no dia 19 de março. Foram contados 

os trezentos e noventa e um votos e os resultados foram os seguintes: 

 OP Jovem proposta nº 5 - melhoria das casas de banho 

 OP Escolas Min. Educação proposta nº 2 - aquecedores para as salas e 

colunas para PC’s) 

 

 

 

 

 

 

 

Na escola Básica a votação foi no dia 20 de março de 2018 . Foram contados 

227 votos e as propostas vencedoras foram: 

 OP Jovem proposta número 1 - Melhoria das Casas de Banho 

 OP Escolas Min. Educação proposta nº 2 - Melhoramento do Bar da escola 



Formação artística 

Durante o mês de outubro as turmas de 

Artes, no âmbito dos seminários da Forma-

ção Artística, receberam as visitas de um 

profissional de tatuagem, Diogo Minhoto e 

da ex-aluna Marta Santos que ingressou no 

Curso Superior de Design de Equipamento.   

PROJETOS 

Campanha Meias Solidárias 

 

 No dia 19 de dezembro de 2017, a professora Maria-

na Marques, em representação do Agrupamento de 

Escolas de Cascais entregou na Legião da Boa Von-

tade, o resultado da campanha "Meias Solidárias". 

Foram entregues um total de 101 pares de meias que  

aqueceram os pés dos sem-abrigo. A todos os que 

contribuíram, o nosso obrigado.  

Empreendedorismo Jovem 

 

 

 

O Agrupamento participou no 12º concurso DNA- Jovens Empreendedores. 

Uma ideia de negócio da escola secundária, orientada pela professora Marga-

rida Refino foi selecionada para a final que ocorreu no dia 2 de Junho, no Tea-

tro Gil Vicente. 



 

Mentes (d)espertas 

 No ano letivo 2017/2018, os alunos do 1.º Ciclo tiveram oportunidade de serem 

pequenos cientistas com o Projeto – “Ciências Experimentais”. 

O Projeto, dinamizado pela professora Joana Baptista, teve como objetivo prin-

cipal despertar a curiosidade dos alunos para o conhecimento científico. Permi-

tiu, igualmente, estimular o pensamento crítico, a criatividade, a partilha e a co-

laboração. 

De uma forma divertida e bastante prática, as crianças interrelacionaram e apro-

fundaram os seus conhecimentos sobre o mundo que as rodeia. 

Aqui ficam alguns exemplos das experiências realizadas. 

Sistema respiratório 

Vulcanismo 

As plantas 

Circuito elétrico 

Germinação (influência de fatores - água) 



Escola e Cidadania –Cabazes de Natal 

À semelhança dos anos anteriores, o projeto “ A Esco-

la e a Cidadania” apelou ao espírito solidário dos alu-

nos do agrupamento e, graças a todos, foi possível 

criar 19 Cabazes de Natal para as famílias mais caren-

ciadas do nosso Agrupamento. 

Curso de Artes - Centro Cultural de Cascais 

Ao longo do 1º período, os alunos do 12º ano da turma de Artes realizaram 

diversas visitas/ateliers no Centro Cultural de Cascais, no âmbito da discipli-

na de Desenho. 

Apoio à vida   

No âmbito do Projeto Educação para a Saúde, no dia 3 e 17 de novembro de 

2017, foi feita uma ação de sensibilização sobre afetividade, sexualidade e 

gravidez na adolescência, para os alunos do 9ºano da Escola Básica de Cas-

cais. 



“ A maior lição do Mundo” 

No dia 24 de novembro de 2017, os alunos do 12º E1 e E2  deslocaram-se à 

Escola Básica de Cascais a fim de fazerem uma apresentação e um jogo so-

bre promoção de uma cidadania ativa, desenvolvimento de uma reflexão críti-

ca acerca da importancia da educação no futuro dos jovens e a construção de 

sociedades mais pacíficas e próperas. 

No dia 16 de novembro de 2017 foi inaugurado o novo espaço desportivo da 

Escola Básica de Cascais, resultante do processo de Orçamento Participativo de 

2015. Os alunos beneficiam, assim de um novo espaço exterior com campo de 

jogos, pista de atletismo e caixas de saltos.  

Iniciativa do professor coordenador do Desporto Escolar, António Gouveia, o 

projeto rapidamente contagiou toda a comunidade escolar e o Agrupamento de 

Escolas de Cascais, ganhando a força necessária para a sua concretização.  

Inauguração do campo desportivo da Escola Básica 



INSPIRING FUTURE 

Como tem sido hábito nos últimos anos, no dia 24 de abril de 2018 teve lugar 

mais uma iniciativa do Inspiring Future na Escola Secundária, promovida pelo 

Serviço de Psicologia e Orientação e a Direção do Agrupamento. 

Este evento pretende oferecer informação igualitária sobre o Ensino Superior, 

mas também sobre o mercado de trabalho, auxiliar no processo de Acesso ao 

Ensino Superior e desenvolver competências pessoais e sociais para preparar 

os alunos para o futuro. 

Do evento constaram uma Palestra sobre o Acesso ao Ensino Superior (para 

todos os alunos do 12.º ano), sessões de Apresentação dos cursos lecionados 

pelas Universidades, de acordo com áreas de interesse específicas, Sessão 

de apresentação sobre o Ensino no estrangeiro e Workshops Temáticos (de 

acordo com inscrição dos alunos do 12.º ano). 

Para todos os alunos do ensino secundário, decorreu uma “Feira” no Ginásio, 

com a presença de várias Instituições de Ensino Superior e outras relaciona-

das com o mercado de trabalho, disponibilizando informação pertinente e res-

pondendo a questões dos alunos. 

A avaliação desta atividade foi positiva, pretendendo-se dar continuidade a 

este Projeto em anos futuros. 



Para celebrar o 25 de abril, os alunos do 

2º ciclo, pesquisaram, trabalharam e 

expuseram  os seus trabalhos na Biblio-

teca da Escola Básica a pedido dos pro-

fessores de   História e Geografia de 

Portugal . 

Não faltaram cravos, rádios, poemas 

com letras de canções e  muitos outros trabalhos bem interessantes!   

Apesar de serem todos filhos de um país livre já sabem o que mudou na vida 

dos seus avós e desejam SEMPRE que o seu país continue a ter cravos ver-

melhos nas armas dos seus soldados.   

25 DE ABRIL NA BÁSICA 



Ao longo deste ano letivo, os alunos das Sala de Aprendizagens Funcionais 

(AF1) e da Unidade de Ensino Estruturado (UEE2) da Escola Básica de Cascais 

dinamizaram um conjunto de atividades, das quais se destacam as seguintes: 

Dia da Cultura (8 de fevereiro); Desporto Adaptado – Equitação Terapêutica (10 

de maio) e dramatização da obra O Pai Galinha e o Seu Pintainho, de Bernardi-

no Pacheco (16 de maio). 

As atividades desenvolvidas no Dia da Cultura visaram sensibilizar toda a co-

munidade educativa para a diferença, promovendo a reflexão sobre as caracte-

rísticas distintivas próprias do ser humano e o conhecimento de formas alterna-

tivas de comunicação. A comunidade educativa (alunos, professores e funcio-

nários) assistiu a curtas-metragens de animação, no âmbito do “Ateliê de cine-

ma inclusivo” e aprenderam a comunicar com recurso ao software “Comunicar 

com símbolos” no “Ateliê de comunicação alternativa”.  

Estas iniciativas promoveram momentos de reflexão/debate acerca do conceito 

de escola inclusiva e da importância de aceitarmos os outros, na sua individuali-

dade, respeitando os seus direitos de pertença a uma escola que se pretende 

de todos e para todos.    

 

A NOSSA EDUCAÇÃO ESPECIAL... 



Desporto Adaptado 

 

Estes alunos participaram numa atividade de equitação, 

no âmbito do Desporto Adaptado, no Centro Hípico – Fon-

te Caspolina, em Oeiras. 

Para além de uma visita aos vários espaços do Centro 

Hípico, que permitiram o contacto com diversos animais, 

a possibilidade de montar a cavalo revelou-se o momento 

mais marcante do dia. Alguns alunos têm tido, ao longo 

deste ano letivo, sessões de equitação terapêutica que 

revelaram progressos no que ao desenvolvimento de competências motoras, 

Dramatização 

Os alunos da  sala AF1 e da Unidade de 

Ensino Estruturado da Escola Básica, em 

articulação com alunos do 6ºC e 8ºA, apre-

sentaram à comunidade escolar, na Ludote-

ca dos Espaços Lúdicos Inclusivos, a drama-

tização da obra O Pai Galinha e o Seu Pintai-

nho, de Bernardino Pacheco. Esta atividade 

correspondeu a um momento do Projeto 

“Quando os livros se transformam”, integrado num Projeto mais amplo designado 

“Estímulo à Melhoria das Aprendizagens (EMA)”. 

Ao longo do ano letivo, os alunos, depois de terem tido a oportunidade de 

analisar a história narrada neste livro, explorando o vocabulário e interpretando as 

ilustrações, transformaram-na no software “Comunicar com Símbolos”, de forma a 

que todos os alunos pudessem aceder ao seu conteúdo, e criaram uma nova ver-

são, passível de ser dramatizada.  

Esta experiência proporcionou a exploração de conteúdos e temas de 

aprendizagem transversais às disciplinas do currículo específico destes alunos e 

revelou-se essencial para o seu crescimento intelectual, social, físico e emocional.  



Corta-mato interno 

 

No dia 29 de novembro de 2017 realizou-se na Escola 

Básica de Cascais o Corta-Mato interno. Esta prova des-

portiva contou com a participação de 113 alunos, do 4º ao 

12º ano de escolaridade, de todas as escolas do Agrupa-

mento. 

 

DESPORTO ESCOLAR 

Ténis de Mesa 

Está em funcionamento no agrupamento o clube de ténis 

de mesa. Em abril de 2018 foi a final regional na Escola 

EB Noronha Feio, sendo que o agrupamento conseguiu 

conquistar o 3º lugar nos escalões “Infantil  A Feminino” e  

“Juvenil Masculino”. 

No ano letivo 2017/2018, no Clube de Vela, os alunos Diogo Bento, Ruben 

Alves, Bernardo Pinto do 9ºB e Maria João Cadete do 8ºD foram apurados 

na 1ª Regata Regional. 

Clube de Vela 



Atletismo 

No mês de março de 2018 realizaram-se as várias provas de atletismo,  no 

torneio inter-turmas. Neste torneio, os alunos da Escola Básica de Cascais 

tiveram diversas provas, nomeadamente velocidade, lançamento do peso, 

salto em altura, salto em comprimento e uma prova de meio fundo. 

Escalada 

No ano letivo passado, o núcleo de Desporto Escolar de Escalada alargou as 

actividades com diversas manobras de corda no ginásio da Escola Secundá-

ria.  Quer a escalada, quer o boulder constituíram  fatores decisivos para o 

sucesso nas competições, tendo o Agrupamento alcançado o segundo  lugar 

no escalão juvenil masculino e terceiro lugar no escalão juvenil feminino. Mas 

não se fez apenas escalada no pavilhão!  Fez-se, ainda, uma visita à casa da 

Guia, aproveitando os magníficos espaços naturais de escalada que Cascais 



No JI Areia Guincho, durante o ano letivo, foram reali-

zadas diversas atividades que permitiram desenvolver 

a interação entre pares, bem como a imaginação e o 

respeito pelo “outro”.  

As fotografias abaixo exemplificam como, o que pare-

ce ser brincadeira, são na realidade, aprendizagens. 

EB/JI Areia-Guincho 

Os mais pequeninos  

   

   

   

   

   



Apresentamos, agora, algumas visitas de estudo desenvolvidas na escola: 

Centro de Interpretação Ambiental Pedra do Sal 

Museu das Telecomunicações 

MARL 

Quinta do Pisão 
Museu do Mar 

Badoca Safari Park 

Pavilhão do Conhecimento 



No JI Torre existe o projeto “Estar em Família e Horta Pedagógica”, no qual os 

mais pequeninos aprendem, de uma forma lúdica, como cuidar dos alimentos 

que nascem da terra. Tem também o projeto “Natureza e Arte” em que as cri-

anças desenvolvem o seu potencial artístico em contacto com o melhor da 

natureza. 

As seguintes fotografias ilustram algumas atividades deste Jardim de Infância. 

Jardim de Infância da  Torre 

Dino Parque—Lourinhã 
Projeto “Horta Pedagógica” 

Comemoração “Dia do Pai” 

Projeto “Natureza e Arte” 



Na EB nº1 Aldeia de Juso, o ano letivo 2017/2018 foi um ano repleto de mui-

tas atividades lúdicas e de aprendizagem. Apresentam-se algumas imagens. 

EB Nº 1 Aldeia de Juso 

Exposição “Sistema Solar” 

Dia da Árvore 

Centro de Ciência Viva 

Badoca Park 
Projeto “ Poupinhas” 

Projeto Ciências Experimentais 



No JI da Branquinho da Fonseca, o ano letivo 2017/2018 foi um ano repleto de 

atividades que proporcionaram muita aprendizagem, associada a momentos de 

brincadeira. Também na Escola Básica  foram feitas diversas atividades. 

Aqui ficam alguns exemplos: 

EB1/JI Branquinho da Fonseca 





BIBLIOTECAS ESCOLARES - Pré-escolar 

Uma aventura pela alimentação 

Esta foi uma atividade muito gratificante, na qual se 

pretendia que os alunos aprendessem o que é uma 

alimentação saudável. Foram quatro sessões onde se 

exploraram os dias da semana, os números e a sua 

correspondência simbólica, houve jogos, conseguiram 

distinguir a alimentação saudável da não saudável, a diferença entre os bons 

alimentos e os alimentos que devemos ingerir com algum cuidado e consegui-

ram aprender a diferença entre alimentos processados e naturais. Espetacular! 

Foi explorado o livro “A largartinha muito comilona” de Eric Carle. 

O inverno e a amizade 

Nesta atividade foi explorado o livro “Um bocadinho de Inverno” de Paul 

Stewart e as crianças ensinaram-nos palavras relacionadas com a estação do 

Inverno e explicaram-nos o que é a amizade. Aprendemos muito! 



Semana da Leitura 

Foram desenvolvidas várias atividades com as crianças, 

sempre como pano de fundo os livros e as histórias. 

Uma semana dedicada à Leitura e aos livros. Aproveitá-

mos para assinalar o Dia da Europa com um conjunto de 

atividades.  

As atividades desenvolvidas foram: a minha mala de 

leituras, contos em Inglês, Leituras na Biblioteca, A músi-

ca anda à solta, Exposição Mar Limpo, Troca de livros, Encontro com a autora 

Rita Correia, Animais da Europa, Bandeiras da Europa, Quiosque Turístico e Ilus-

tração da semana da Leitura (JI da Torre). 

Formação de utilizadores, Descodifica a tua Biblioteca 

 

Com esta atividade as crianças puderam aprender como 

funcionava uma biblioteca e quais as suas regras funda-

mentais. Foi explorado o livro “Desculpa, mas este livro é 

meu” de Lauren Child. 

Elmer e a amizade 

Fomos conhecer o elefante Elmer para 

perceber a amizade e lemos um dos seus 

livros (“Elmer” de David McKee) 



Uma aventura pelas culturas—atividade e exposição 

Atividade desenvolvida com os alunos do 

segundo, terceiro e quarto anos no mês 

das Bibliotecas Escolares A obra explora-

da foi “O Alfabeto dos Países” de José 

Jorge Letria, sendo ainda facultado um 

conjunto de livros para os alunos explora-

rem e procurarem informação. Esta ativi-

dade culminou numa exposição em todas as escolas do agrupamento. 

BIBLIOTECAS ESCOLARES - 1º ciclo 

Semana da Leitura 

Foram desenvolvidas várias atividades com as cri-

anças, sempre como pano de fundo os livros e as 

histórias. Uma semana dedicada à Leitura e aos 

livros. Aproveitámos para assinalar o Dia da Europa 

com um conjunto de atividades.  

As atividades desenvolvidas foram: Exposição 

“Géneros textuais”, Encontro com a autora Rita 

Correia, Feira do livro usado (Escola Básica Bran-

quinho da Fonseca), A minha mala de leituras, 

Contos em Inglês, a música anda à solta, Leituras 

na Biblioteca, Lendas da Europa, Jogo Qual é o país?, Quantos-queres capitais 

Europeias, Dominó Bandeiras Europeias, Cartas Europa, Reinventar monumen-

tos, Paisagens e casas típicas Europeias, livro As Cidades Europeias, Reinven-

tar trajes tradicionais, Jogo viagem na Europa e Monumentos em 3D. 



“Sei porque li” 

Leitura de obras de Iniciação à educação Literária e 

jogo sobre as obras. Nesta atividade tivemos a preci-

osa colaboração da Professora Margarida Rufino. 

Fez a leitura de obras para todos os anos na Escola 

Básica Branquinho da Fonseca e na Escola Básica 

da Aldeia do Juso. As Professoras Bibliotecárias foram posteriormente realizar 

os jogos com o 1º e 2º anos. 

Atividade “Arquitetos do Corpo Humano” – 3º ano 

Esta atividade tinha como objetivo desenvol-

ver a literacia da informação nos alunos. 

Assim, além da leitura e estudo no manual 

adotado, os alunos procuraram informação 

em outros livros sobre os sistemas do corpo 

humano. Construímos um livro conjunto de 

turma sobre os sistemas do corpo humano. 

Foi realizado com os 3º anos do Agrupamento. 

Representação teatral e música 

Todos os alunos do 4º ano aceitaram o desafio 

de representar uma pequena peça de teatro e 

cantar para os alunos da Escola Básica de Cas-

cais. Foi uma forma de conhecerem a sua futura 

escola e proporcionarmos uma transição. Foi 

muito divertido e gratificante! 

Numeração Romana - História e origem - 3º ano  

Atividade dinamizada pelo Professor Bibliotecário 

Sílvio Maltez do Agrupamento de Escolas de Mem 

Martins com o 3º ano da Escola Básica da Aldeia 

do Juso.  



Semana da Leitura - O livro em mim 

Foi desenvolvida uma atividade com o 7º C sobre o título dos livros. Consistiu 

num jogo de mímica sobre os títulos de livros que os colegas tinham que tentar 

acertar. Foi muito divertido! 

BIBLIOTECAS ESCOLARES - 2º e 3º ciclos 

Carta a um soldado 

Encontro com um soldado da guerra do Ultramar e sua esposa. Relato da Guer-

ra e das cartas de guerra que levaram ao encontro e casamento dos convidados. 

Atividade que decorreu na semana da leitura com a turma do 9º A. 

Chá de Poesia 

Para criar o gosto e o interesse pela poesia, proporcionamos um momento de 

leitura de poesia. Depois desafiámos os alunos a escrever poesia e todos es-

creveram. Correu muito bem! Foi realizado com as turmas do 6º A e 6º B. 



Atividade sobre o Holocausto 

Para assinalar o Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, e no 

contexto da disciplina de História, foi realizada uma atividade com o intuito de dar 

a 

c o -

Leitura e encenação da obra “Os Piratas” de Manuel António Pina 

 6º B 

Atividade realizada em parceria com a Professora de Português Isabel Freire. Os 

alunos fizeram 4 apresentações para as seguintes turmas: 6º A, Turma do 4º ano 

da Aldeia do Juso com os seus Encarregados de Educação, 5º B, 5º C, 6º C, 

Turma do 4º ano da Escola Básica Areia-Guincho com os seus Encarregados de 

Educação e 9º A. Foi muito gratificante o trabalho que conseguimos realizar com 

esta turma e queremos repetir. 



BIBLIOTECAS ESCOLARES - Secundário 

Dia Internacional dos Direitos Humano 

Realização de trabalhos com os alunos sobre os direitos humanos, como por 

exemplo, direitos das mulheres, direitos das crianças, etc. Atividade realizada 

com as seguintes turmas: 11ºC2, 11ºE1, 11º E2, 11º H2. Estes trabalhos culmi-

naram numa exposição. 

Comemoração do Dia Internacional dos Direitos      Humanos  

(Maratona de Cartas) 

As turmas participantes nesta atividade foram: 10ºC1, 10ºC2, 10ºC3, 10ºE1, 

10ºH1, 10ºH2, 10ºTE, 11ºR, 11ºA1, 11ºC1, 11ºC2, 11ºC3, 11ºE1, 11ºE2, 11ºH1, 

11ºH2 e 11ºTM. Visionaram cinco vídeos sobre casos em que os direitos huma-

nos não são respeitados em diferentes países do mundo; leram as cartas a 

enviar pela Amnistia Internacional aos responsáveis políticos dos países envol-

vidos em prol das pessoas cujos direitos não estão a ser reconhecidos.  



Sessão “Comunicar em Segurança” dinamizada por Ana Cláudia Costa 

da Fundação PT 

O Comunicar em Segurança é um programa da Fundação Portugal Telecom 

que pretende contribuir para uma cidadania digital consciente, segura e res-

ponsável junto dos mais jovens. Assim, foram realizadas um conjunto de ses-

sões de sensibilização para  algumas turmas do 10º e 11º anos, bem como 

turmas do 2º e 3º ciclos.  

Viagem na Europa - exposição 

Na semana da leitura os alunos do pré-escolar e 1º ciclo realizaram um con-

junto de trabalhos para assinalar o Dia da Europa. Destes trabalhos nasceu a 

exposição Viagem na Europa que trouxemos para a Biblioteca da Escola Se-

cundária. Foi um sucesso e os alunos quiseram registar o seu apreço por es-

crito na nossa caixa de sugestões. 



Os professores  e funcionários do Agrupamento juntaram-se, à semelhança do 

que acontece todos os anos, para festejar o final de mais um ano letivo. O 

almoço foi na Escola Básica e ficam aqui algumas fotografias para ilustrar o 

evento. 

ALMOÇO FINAL DE ANO LETIVO 17/18 



Horários Desporto Escolar ano letivo 2018/2019 

Escola Básica de Cascais: 

 Badminton – 4ª – 12:45 h, 5ª – 13:45 h (Prof. Margarida Barriga) 

 Basquetebol – 4ª – 13:30 h, 5ª – 12:00 h (Prof. Margarida Barriga 

 Desporto Adaptado – 4ª – 10:20 h, 6ª – 11:05 h  (Prof. Vitor Almeida) 

 Ténis de Mesa – 2ª, 3ª e 5ª – 13:45 h (Prof. António Gouveia) 

Escola Secundária de Cascais: 

 Escalada – 3ª - 15h30 e 4 ª – 14:30 h  (Prof. Paulo Martins) 

Clube Naval de Cascais: 

 Vela – 4ª – 14:00 h  (Prof. Natália Correia) 

NOVIDADES - CLUBES 

Clube Jovens Empreendedores: 

O Empreendedorismo é um dos domínios do grupo 3 da nova área de trabalho 

de  Cidadania e Desenvolvimento. Importa que os alunos compreendam a im-

portância deste clube no desenvolvimento da sua autonomia, espírito crítico e 

responsabilidade. O Clube funciona para os alunos interessados às quintas-

feiras, na sala 14, entre as 14:30 e as 16:00, com a Profª Margarida Rufino. 

Clube de Modelismo, Miniaturas, Adereços & Metais: 

Às quintas  e sextas feiras  das 14,30h às 16,00h está em funcionamento este 

clube desde o dia 28 de setembro. 



Ficha técnica:  

Professoras Rosário Silva, Marta Fernandes e Mariana Marques 

Estagiários do C.P. de Técnico de Marketing: Mariana Afonso e Henrique Salomão 

PORQUE RIR FAZ BEM À ALMA! 

Fonte: http://cefopna.edu.pt/revista/revista_06/cartoon_06.htm 
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