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Somos uma instituição comprometida com o

Ambiente, com a sustentabilidade do planeta e

empenhada na promoção do bem estar das

gerações atuais e vindouras. 

 

Neste âmbito, o Agrupamento Sá da Bandeira

aderiu ao projeto “Comunidades sustentáveis”,

inserido no programa Eco-escolas, com o objetivo

de sensibilizar os mais novos para a necessidade

de preservar o ambiente. Esta preocupação

espelhou-se também no XXII Encontro

Internacional de Jovens Cientistas das Escolas

Associadas da UNESCO, subordinado ao tema “A

luta contra a desertificação: o grande desafio para

os jovens”. Na Escola D. João II, algumas turmas

do 6º ano participam também em projetos

eTwinning sobre os temas "Our future is on the

Agenda (2030)" e "Sustainable Movement".  

 

Ao longo do Ano Letivo desenvolver-se-ão outras

atividades que vão ao encontro dos objetivos de

desenvolvimento sustentável e metas definidos na

Agenda 2030, pela ONU. 

Direitos humanos e Holocausto
Nazi

14
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Ainda em dezembro ... | Projeto Eco - Escolas

Nota: Por lapso, este evento não foi noticiado na Newsletter de dezembro.

O Centro Escolar Salgueiro Maia aderiu ao Projeto Eco-Escolas a decorrer durante este
ano letivo, cujo tema geral é “Comunidades Sustentáveis”. Os sub-temas foram
distribuídos internamente no Centro Escolar, desde o pré-escolar ao 4º ano de
escolaridade e ao Jardim de Infância coube o tema da reciclagem.
Este tema tem sido explorado pelas quatro salas do Jardim de Infância e nesta quadra
natalícia, nada mais pertinente do que a reciclagem de materiais para os trabalhos desta
época. Construímos uma árvore de Natal (com caixas de ovos) que depois de pintada
com a colaboração de todas as crianças, foi embelezada com a preciosa colaboração
das famílias, que decoraram uma bola de cartão de acordo com a sua inspiração.
O resultado ficou espetacular.  A reciclar cuidamos do nosso planeta.
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Alguns utentes do Centro Comunitário João Arruda, da Ribeira de Santarém, juntaram-se
aos alunos da EB1 da Ribeira para celebrar o Dia de Reis. Ouviram-se as Janeiras e
alguns poemas. Construíram-se e decoraram-se coroas. Foi uma tarde muito agradável
de partilha e convívio entre gerações diferentes. Foi muito gratificante ver o brilho nos
olhos de alguns utentes que já tinham passado por esta escola!
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by EB1 da Ribeira

Vamos cantar as Janeiras!
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by Jardim de Infância Abitureiras

Comemoração do Dia de Reis

No dia 6 de janeiro, fomos comemorar o Dia de Reis com uma visita ao Centro de Dia de
Abitureiras -CAF, para cantarmos as Janeiras e desejarmos um Bom Ano a todos: “avós”/idosos,
funcionárias e direção.
Depois do almoço, os meninos e meninas da EB1 deram a mão aos meninos e meninas do Jardim
de Infância, formando o combóio, e lá fomos nós com as nossas coroas de Reis. Fomos muito bem
recebidos e muito afinadinhos cantámos as Janeiras. Houve muita animação, canções, miminhos,
fotografias e no final houve troca de presentes: oferecemos-lhes um quadro alusivo ao Dia de Reis
feito pelas crianças e recebemos um saco cheio de brinquedos! Os “avós”/idosos gostaram muito
da nossa visita e foi uma tarde muito bem passada!
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No dia 21 de janeiro, a turma 7 e 12 assistiram à ação de
formação “Do montado à rolha” sobre a cortiça, na Biblioteca 
do Centro Escolar Salgueiro Maia. Esta ação foi realizada por
uma técnica que trabalha na Câmara Municipal de Santarém.
Os alunos assistiram a um vídeo intitulado “David na aventura
da cortiça”, de seguida aprenderam muitas coisas sobre a
cortiça e sobre o sobreiro: a cortiça só pode ser extraída pela 1ª
vez aos 25 anos do sobreiro; só se retira de 9 em 9 anos.
Outras informações importantes: Portugal é o maior produtor de
cortiça do mundo; com a casca de um sobreiro podemos fazer,
por norma, 4000 rolhas; os meses de campanha são de maio a
agosto, porque são mais quentes. 
 Podemos dizer que aprendemos muitas coisas com “Do
montado à rolha”.

No dia 16 de janeiro, no Centro Escolar Salgueiro Maia, em Santarém, as turmas 12 e 13
do 3º e 4º anos receberam a taça da “Volta a Portugal em Fruta”, depois de terem sidas
as mais votadas neste concurso.
A turma 12 fez um individual com o mapa das frutas, inspirado na pera rocha do Oeste,
enquanto a turma 13 fez uma banda desenhada, baseada na pera rocha do Oeste e na
maçã riscadinha de Palmela.
Além de receberem a taça, os alunos vão ter também a oportunidade de ir à fábrica da
Compal.

by Cristiana Antunes, 3º ano turma 12

""Volta a Portugal em Fruta"

by Isabel Baptista e Salvador Félix, 3º ano, turma 12
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"Do montado até à rolha"
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Realizou-se no passado dia 9 de janeiro uma atividade de Desportos de Natureza organizada
pelos alunos do Curso TESP de Surfing da Escola Superior de Desporto de Rio Maior. Alguns
destes alunos que dinamizaram a atividade já foram alunos da Escola Secundária  de Sá da
Bandeira. Participaram cerca de 100 alunos de 3  Turmas (TD1, TD2, TD3) e alunos do Clube de
Desporto Escolar de Multiatividades de Aventura da Escola Básica D.João II e Escola
Secundária Sá da Bandeira, acompanhados pelos Professores Gabriela Cavalheiro, Nuno
Sobral, Osvaldo Bento e Pedro Vargas.
Os nossos alunos participaram entusiasticamente nas aulas de  Surf, bodyboard, skimboard,
bodysurf, slide, slackline, tiro com arco e paintball.

No dia 15 de janeiro realizou-se, na Escola Ginestal Machado, o 2º Torneio de Ténis de Mesa.
Esta atividade contou com a participação das escolas: E. B 2 3 D. João II, EB 2 e 3 Alexandre
Herculano, EB 2 e 3 Mem Ramires e Esc. Sec.Ginestal Machado nos diferentes
escalões/géneros. Todos os alunos participantes demonstraram um elevado interesse e
empenho desportivo havendo a destacar os seguintes resultados alcançados: No Escalão de
Infantis A masculinos, obtivemos o 3º lugar; no Escalão de Infantis B masculino o 1º lugar e 3º
lugar.

by Grupo de Educação Física
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Torneio Ténis de Mesa
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by Grupo de Educação Física

DESPORTOS NA NATUREZA
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O Torneio de Voleibol decorreu ao longo do 1º período e contou com 10 equipas,
separadas por escalões, num total de 65 alunos. Sagraram-se campeões deste torneio,
no ensino básico, a equipa do 8ºG (Os Totós) e no ensino secundário a equipa do TD1
(Os Pinguins).
Os alunos aderiram de forma entusiástica e colaboraram ativamente no referido torneio,
assumindo a sua participação como jogadores, árbitros e juízes de mesa.
 O torneio Inter-turmas de Futsal, que está decorrer até ao final do 2º período, conta com
29 equipas de diferentes escalões, num total de 209 alunos.  Esta atividade teve início no
dia 3 de fevereiro com um animado jogo feminino que colocou frente a frente as equipas
das turmas TD1 e do TD2. O jogo decorreu num ambiente de festa e as jogadoras não
desiludiram quem veio assistir ao jogo. O fair-play marcou presença e a festa do
Desporto aconteceu. Parabéns a todos. Esperamos voltar a vê-los no Ginásio da nossa
escola!
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by Gabriela Carvalheiro

Torneios Inter-Turmas  - Voleibol e Futsal

# Equipa Vencedora - 3º ciclo
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No passado dia 22 de janeiro, em colaboração com a biblioteca e no âmbito da
disciplina de Geografia, realizou-se uma palestra na Escola D. João II com o viajante
Filipe Silva que  trouxe algumas histórias de viagens por 18 países africanos. O
palestrante começou por definir a forma como viaja, em modo “overland”, que significa
viajar de forma autónoma com um veículo todo o terreno. Mostrou-nos várias fotos do
seu Land Rover Defender e muitas mais de África e de algumas tribos que tem visitado.
Relatou algumas das vivências quotidianas destes povos que são muito peculiares, 
 quando comparado com as sociedades ocidentais. De referir ainda que estas viagens
têm um misto de cariz humanitário e aventureiro, tendo o Filipe  participado em várias
iniciativas voluntárias de apoio a populações locais. Ficou a partilha de algumas
histórias e a vontade de outras sessões mas mais prolongadas para maior partilha e
mais conhecimento de hábitos culturais e de sobrevivência em território africano.
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VIAGENS POR ÁFRICA

moda infantil

Viagens 
por África

by Décio Ferreira Santos
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by Natividade Gomes

No âmbito do projeto de voluntariado para a população sénior, “União de gerações: ata um
sorriso, desata a solidão”, da Escola Secundária de Sá da Bandeira, teve lugar,  no dia 22 de
janeiro, sessão de formação para os alunos candidatos a  voluntários. Esta sessão de formação
sobre “Ser Voluntário!”, foi ministrada pela Dra. Mafalda Monteiro, técnica superior da Santa
Casa da Misericórdia de Santarém. Estiveram presentes os alunos do Curso Profissional TAS2 e
26 alunos do Ensino Secundário, candidatos a fazerem voluntariado junto da população sénior,
nas várias instituições parceiras do projeto.
O projeto, existente na escola desde o ano letivo 2016/2017, tem como objetivo principal
contribuir para a formação de uma “cultura de voluntariado” sólida, promovendo, deste modo, a
cidadania ativa e participativa por parte da comunidade escolar, reforçando o papel da escola
na construção de relações humanas e na consolidação de valores de responsabilidade social. 
Com a candidatura deste projeto à Fundação EDP, Escolas Solidárias, a Escola Secundária Sá da
Bandeira obteve, em 2018, a bandeira “Escola Solidária”, fazendo, atualmente, parte da Rede de
Escolas Solidárias da Fundação EDP.

GCAESB | #Gabinete de Comunicação

Ata um sorriso, desata a solidão

ESSB
& Escola
Solidária!

Na última Newsletter vem referido, por lapso, que o concurso de presépios  reciclados foi

promovido pelos professores de Cidadania. As responsáveis foram as  professoras Maria

João Farinha,  de Educação Musical e Ana Paula Franco, de Educação Visual.

Nota: Presépios reciclados
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A Escola Secundária de Sá da Bandeira realizou, entre os dias
08 e 11 de janeiro, o XXII Encontro Internacional de Jovens
Cientistas das Escolas Associadas da UNESCO, subordinado ao
tema “A luta contra a desertificação: o grande desafio para os
jovens.”
Participaram, presencialmente,  quinze escolas, quarenta e
quatro alunos e vinte e dois professores, oriundos de várias 
nacionalidades, designadamente Naturwissenschaftliches
Technikum Dr.Künkele – Landau (Alemanha); Escola Andorrana
Segona Santa Coloma (Andorra); Colégio Magno - São Paulo
(Brasil); Colégio Los Abetos – Madrid, Instituto de Educación
Secundaria Luis Seoane de Pontevedra, Instituto de Educación
Secundaria Pazo da Mercé e Colégio Eduardo Pondal
 (Espanha); Hudson High School – Hudson e Newton South High
School – Newton (Estados Unidos da América); International
School of Turin – Turim (Itália) e, de Portugal, onde se incluiu a
Escola Secundária  de Sá da Bandeira, as Escolas Secundárias
Aquilino Ribeiro (Oeiras), Aurélia de Sousa (Porto) , Dr.
Bernardino Machado (Figueira da Foz) e a Escola Secundária
Maria Lamas, (Torres Novas).
 De forma não presencial, participou o Colégio Afonso Pena –
Santos (Brasil). Também esteve presente durante o XXII
Encontro a Dra. Luísa Márquez, Coordenadora de Espanha para
as escolas associadas da Unesco.

GCAESB | #Gabinete de Comunicação

by Grupo da UNESCO

 Encontro Jovens Cientistas

Os trabalhos iniciaram-se com uma sessão de abertura 
presidida pela Diretora da Escola, Dra. Adélia Esteves,
 onde intervieram a Sra. Vereadora da Educação,
 Dra. Inês Barroso e a Dra. Luísa Márquez, a que se seguiu um
momento musical de viola dedilhada.
Ao longo dos quatro dias, foram várias as atividades realizadas,
entre as quais uma visita às exposições patentes na escola
sobre a temática do Encontro, comunicações, apresentação de
trabalhos de investigação e colóquios.
Um dos colóquios foi apresentado pelo Dr. Luís Pessanha, da
Associação Portuguesa de Meteorologia e Geofísica.
De referir ainda a realização de uma visita guiada pela Drª
Celeste Lopes, aos pontos mais importantes, em termos
históricos, da cidade de Santarém subordinada à temática
"Resistir à sede: fontes e cisternas em Santarém”.
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[Continuação]

Paralelamente às atividades anteriormente mencionadas, houve ainda tempo para o convívio. Deste
modo, foram vários momentos musicais e jantares que uniram todos os participantes no mesmo espírito.

No penúltimo dia do Encontro, professores e alunos deslocaram-se a Monsaraz-Alqueva e Évora:
“Alentejo e, em conjunto, refletiram sobre o tema "Alentejo: um futuro deserto ou um oásis de
oportunidades?”.
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#Visitas Guiadas
"Resistir à sede: fontes e cisternas em Santarém"

#Conservatório de Música de Santarém e alunos do nosso Agrupamento

#Apresentação de trabalhos de investigação

No último dia procedeu-se a uma avaliação do Encontro pelos
intervenientes, à entrega dos certificados de participação e foi
proposto o tema para o XXIII Encontro Internacional de Jovens
Cientistas das Escolas Associadas da UNESCO, “Economia vs.
Ética: como erradicar o trabalho infantil para forjar um futuro
sustentado?”, a ter lugar em janeiro de 2021.
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 Presépios reciclados

Decorreu na E. B. 2, 3 D. João II a exposição do concurso “Presépios de Natal”, que incluiu
trabalhos submetidos por toda a Comunidade Escolar (alunos, professores e assistentes
operacionais).
Esta edição, cujas responsáveis foram as professoras Ana Paula Franco, de Educação
Visual 3º Ciclo, e Maria João Farinha, Educação Musical 2º Ciclo, teve cerca de 35
submissões, que estiveram patentes na entrada principal da E. B. 2, 3 D. João II. Os
trabalhos foram avaliados por um júri na semana de 06 a 10 de janeiro de 2020. Foram
premiados os vencedores (1.º, 2.º e 3.º lugares) de ambos os ciclos e entregues certificados
a todos os concorrentes.

[Continuação]
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#Entrega de certificados  aos participantes no XXII Encontro Internacional de Jovens Cientistas
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# Presépios premiados

by Ana Paula Franco e Maria João Farinha

Esta iniciativa, procura sinalizar a
importância da reciclagem e do meio-
ambiente, bem como fomentar a
criatividade e imaginação de toda a
Comunidade Escolar. Assim, num
período em que as questões ambientais
assumem especial importância, procura-
se contribuir para a sensibilização da
necessidade de reutilizar os materiais,
atribuindo-lhes novas formas e funções.
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No dia 20 de janeiro decorreu na Escola Secundária de Sá da Bandeira, a já habitual mostra de
Universidades e Politécnicos, destinada aos alunos do ensino secundário. A organização do
evento resultou de uma parceria com a "Inspiring Future", uma associação que tem como
finalidade promover a capacitação dos jovens, na sua transição para o ensino pós-secundário,
o ensino superior e o mercado de trabalho.
Na iniciativa estiveram presentes, entre outras, a Universidade de Coimbra, Universidade de
Évora, Universidade da Beira Interior, Instituto Superior Técnico, Faculdade de Ciências de
Lisboa, Instituto Superior de Agronomia, Universidade Nova de Lisboa (Faculdade de Ciências e
Tecnologia, IMS, Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, Faculdade de Direito, Nova School
of Business and Economics), ISEG e ISCTE; os Institutos Politécnicos de Santarém,  Lisboa,
Setúbal, Tomar, Leiria, Castelo Branco, Portalegre e Guarda e as Universidades Católica,
Lusíada, Autónoma, Lusófona e Europeia, Escola Superior de Saúde do Alcoitão, Instituto
Superior de Ciências da Saúde Egas Moniz, INP, ISEC, IADE. Durante a manhã, as instituições de
ensino superior montaram os expositores no pátio da biblioteca e os alunos tiveram
oportunidade de contactar diretamente com os representantes das diferentes escolas. Em
simultâneo, os  alunos do 12º ano assistiram ainda a palestras sobre alguns dos principais
cursos da sua área de estudos, proferidas pelos representantes das instituições de ensino
superior e participaram também em workshops de desenvolvimento de competências
pessoais, nas áreas da tomada de decisão, da proatividade e da transição para o mercado de
trabalho.
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by Gabinete de Orientação Vocacional

 Feira Vocacional | INSPIRING FUTURE

O “Inspiring Future” em números: 42
Instituições presentes; 10 palestras ;
Alunos de 11º ano envolvidos em visitas à
exposição- 223; Alunos de 12º ano
envolvidos nas palestras ( ensino regular
e profissional)- 192.
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by GCAESB

Direitos Humanos e Holocausto Nazi

Na Escola Sá da Bandeira...

Na D. João II...

Comemorou-se nas Escolas Sá da Bandeira e  D. João II os 75 anos do fim do
Holocausto. Para assinalar a data, os docentes das disciplinas de História, Educação
Visual e Educação para a Cidadania promoveram  atividades diversas subordinadas ao
tema “ Direitos Humanos e Holocausto Nazi - uma lição de vida para a humanidade”.
 Houve visionamento de documentários e filmes, declamação de poemas em várias
línguas e debates sobre o tema. Até ao dia 13 de fevereiro, está patente uma exposição,
nas duas escolas,  que inclui  maquetas, telas, desenhos, cartas e postais alusivos à
temática. 
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Em fevereiro ...

Visita de Estudo a Lisboa, Instituto Superior Técnico - alunos 12º ano.
12 fevereiro - Entrega de Prémios 16ª Edição "Ciência na Escola da
Fundação Ilídio Pinho. 
 21  fevereiro -Visita de Estudo dos alunos do 12º ano ao Palácio
Nacional de  Mafra.
Concurso Nacional de Leitura, na fase municipal - dia 25 de fevereiro,
pelas 10 horas, na Biblioteca Municipal Braamcamp Freire. 
27 fevereiro - Visita de Estudo dos alunos do 6º Ano ao Centro de
Ciência Viva de Proença-a-Nova.
22 a 26 de fevereiro -Visita de estudo à Alemanha com alunos de 12º
ano - Física.  
 23 de fevereiro a 1 de março -Peregrinação a Taizé. 

 
 

 http://bedjoao2.blogspot.pt/

https://bibliotecasabandeira.wordpress.com/

Mais atividades podem ser consultadas em:

http://bibliotecacesalgueiromaia.blogspot.com/



Colabora e parti lha-a

A próxima edição

fevereiro 2020


