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Requalificação da PAN 

Já foram instalados na PAN os seis monoblocos que vão 

substituir os antigos “contentores”, durante as obras que 

se irão iniciar, no âmbito do acordo já anteriormente 

feito entre o Ministério e a Câmara Municipal de Sintra, 

através de um protocolo assinado em julho de 2017. 

 

Em breve será lançado um concurso público para 

adjudicação da obra que, conforme se prevê, se iniciará 

em janeiro. Numa primeira fase, os trabalhos 

contemplam a requalificação do pavilhão D, com 

ampliação da sala de convívio, construção de um 

refeitório e modernização do ginásio e do balneário. 

As aulas de Educação Física decorrerão normalmente nas 

instalações habituais, até ao início da intervenção.  

 

 

Como mostram as imagens, a escola fica com um espaço livre 

muito reduzido, com recantos escondidos, mas os monoblocos 

apresentam boas condições de habitabilidade, tanto em 

termos de isolamento do som como térmicos e de 

luminosidade.  

Os antigos contentores do pavilhão C permanecem no seu 

lugar para serem utilizados como salas de apoio. 

                 

Estão a ser instalados projetores e computadores com 

internet, uma grande melhoria, para quem conhece as 

condições dos antigos “contentores” do Pavilhão C. 

  

Estes, por seu turno, permanecem no seu lugar para serem 

utilizados como salas de apoio ao estudo, o que resolve 

também o problema de falta de salas para esse efeito. É caso 

para dizer, há obras que vêm por bem! 

 

Diretora: Lucinda Santos Chefe de Redação: Ana Isabel Falé Editor: João Pedro Costa   
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Novamente, Setembro… 

Setembro chegou radiante, embora tenha 

tido a veleidade de nos relembrar o outonal cheiro 

de terra molhada. Setembro chegou, mais uma vez, 

e, mais uma vez, foi recebido com perplexidade. 

Como é possível ter chegado assim, sem aviso, se 

ainda ontem estávamos todos a desejar férias felizes 

uns aos outros?!  

 

Porém, por mais que esbracejemos ou 

vociferemos não há mesmo nada que possamos 

fazer! O poder do calendário é implacável e as férias 

tão amplamente desejadas, sonhadas e até 

planificadas ao pormenor por muitos já se deixaram 

vencer pela indelével espuma dos dias. As férias são 

como a maioria dos amores de verão: intensas, 

curtinhas, a marcarem-nos o coração com a saudade, 

mas a exigirem também que sigamos em frente. E 

seguir em frente é tão próprio do mês de Setembro, 

sobretudo para nós, os que trabalhamos nas escolas! 

Talvez seja por isso que ele se apresenta, 

habitualmente, tão radioso por ser o mês dos 

(e)ternos recomeços e dos (re)encontros felizes, com 

os colegas de trabalho, com os alunos, com os pais, 

com os livros acabadinhos de imprimir, com as  

 

 

 

 

 

matérias, com as planificações, com as salas de aulas, 

com os equipamentos que ainda faltam, com as dúvidas, 

com os desejos… Enfim, com o frenesim próprio de uma 

viagem iniciática... 
 

E este Setembro promete também trazer muita 

adrenalina. Basta olhar para a catadupa de atividades 

que constam no Calendário das Atividades de Abertura 

do Ano Letivo e para o curto período de tempo que 

temos para a realizar! 
 

Mas a adrenalina também pode ser coisa boa e 

dar-nos asas para voar. Por isso, temos a certeza de que 

nos vamos empenhar em dar o nosso melhor, de modo 

a inscrever no «Património, na Identidade e na 

Memória» do nosso Agrupamento mais histórias felizes. 

Afinal, todos os que trabalhamos na Escola temos «um 

ofício (…) de intensidade e calma e de um fulgor feliz»1.  

 
Bem hajam e votos de um fantástico ano letivo. 

Lucinda Santos 

Colaboradores para o 100Letras precisam-se 

O Jornal 100Letras, já na sua 3ª edição impressa, é 

permanentemente atualizado online, pela equipa 

permanente, à medida que os eventos da comunidade 

educativa vão ocorrendo. Colaboram ainda diversos 

professores, através do envio de textos dos alunos ou 

mesmo seus. Para eles vai o nosso imenso “obrigado”, 

tanto pelo incentivo dado aos alunos, como pela 

vontade de intervir na nossa comunidade.   

Para o presente ano letivo vamos continuar a contar 

com essa preciosa colaboração, mas precisamos de 

aumentar a equipa permanente: agradecemos desde já 

a divulgação do nosso projeto junto dos vossos alunos, 

sobretudo do secundário, por uma questão de 

centralização de espaço e de meios. São necessários 

repórteres, fotógrafos, redatores e editores. A inscrição 

é feita na Direção do Agrupamento ou na Biblioteca.  

 

 

 

   

 02 

Gestão direta do Refeitório da ESLC passa para 

uma empresa externa 

 

Uma das novidades que o ano letivo apresenta prende-

se com o fim da gestão direta do Refeitório, decisão 

tomada em função do reduzido número de Assistentes 

Operacionais na altura afetos à escola. Para esta 

alteração, contribuiu também a exigência da lei nº 11 de 

2017, publicada em no DL de 17 de abril, que estabelece 

a obrigatoriedade de existência de opção vegetariana na 

ementa das cantinas escolares.  

A empresa que confecionará as refeições, a Uniself, foi 

adjudicada em concurso público promovido pelo 

Ministério da Educação. 

 

 

http://www.cemletras.org/
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Novidades deste ano letivo 

 
 

- Nos Agrupamentos de Território de Intervenção 

Prioritária (TEIP), como o nosso, as turmas, salvo raras 

exceções, não terão mais de 24 alunos (no 1º ano do 

1º ciclo) e nos restantes ciclos não mais de 28 (no 5º, 

no 7º e no 10º anos). As turmas diminuem assim de 

26 para 24 e de 30 para 28. 

- Tal como acontecia há 15 anos, o pré-escolar volta a 

ter um calendário escolar em comum com o 1º ciclo.  

- Os intervalos no 1.º ciclo do Ensino Básico, com 

exceção do período de almoço, passarão a contar 

como tempo de aulas para os professores, tal como 

acontecia antes do mandato do anterior ministro da 

Educação, Nuno Crato.  

- As escolas do 1º ciclo estarão abertas entre as 9:00 

e as 17:00, incluindo as atividades de enriquecimento 

curricular para as crianças inscritas.  

 

- Todos os alunos do 1.º ciclo das escolas públicas terão 

manuais gratuitos que terão de devolver no final do ano 

letivo. São cerca de 320 mil crianças que terão livros 

gratuitos, num investimento financeiro que custará 12 

milhões de euros à tutela.  

- O tema do PAA é, este ano letivo, “Património, 

Identidade e Memória”, por inspiração das 

comemorações, em 2018, do Ano Europeu do Património 

Cultural (AEPC). 
 

-  Polémica em curso: a legislação da Educação Especial 

terá mudanças, estando prestes a ser publicado o diploma 

que  esteve em consulta pública até ao final de agosto. 
 

- A flexibilidade curricular não será implementada em 

todos os agrupamentos. A sua aplicação concentra-se em 

236 escolas, 171 das quais são públicas, 61 privadas e 

quatro são escolas portuguesas no estrangeiro. Depois 

deverá ser feita uma avaliação para ver como estas 

escolas geriram os recursos humanos e materiais que lhes 

foram atribuídos.  

- Neste âmbito, surgem duas novas disciplinas, Cidadania 

e Desenvolvimento e Tecnologias de Informação e 

Comunicação tal como as chamadas “aprendizagens 

essenciais”, ou seja, o que os alunos devem saber em cada 

disciplina, para que o seu perfil de saída seja semelhante 

no final da escolaridade obrigatória, com uma 

componente formativa muito forte, de acordo com o 

Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória em 
(http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_

Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos_alunos.pdf). 

- As regras de acesso ao Ensino Superior poderão mudar. 

O tema deverá ter desenvolvimentos durante o próximo 

ano letivo. 

 

 

Agradecimento 

Entre muitas pessoas, talvez injustamente esquecidas, assinalamos este ano a saída da Professora Bibliotecária Liliana Silva 

para outro projeto, depois de ter coordenado, durante 10 anos, a Biblioteca da Escola Secundária Leal da Câmara. A ela se 

deve uma grande abertura à comunidade educativa, que permitiu a realização de diversos projetos e eventos, já clássicos na 

escola, como as aulas abertas, as visitas dos antigos alunos da escola, a presença de escritores e cientistas, a promoção de 

eventos de cidadania ativa, entre muitos outros. O Jornal 100Letras agradece a participação da Profª Liliana nas suas edições 

e formula os melhores votos de felicidades para esta docente, nas suas novas funções.  

 

 

A equipa de coordenação das bibliotecas  

Com a saída da Profª Liliana Silva, a coordenação das bibliotecas do agrupamento vai passar a ter uma nova equipa. O Prof. 

Carlos Pinheiro passará a coordenar a BE/CRE da ESLC, a Profª Ana Isabel Falé passará a coordenar a da PAN, enquanto a Profª 

Ana Paula Rocha manterá a coordenação das bibliotecas do 1º Ciclo, com a colaboração da Profª Maria José Mendes.  

http://www.cemletras.org/
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos_alunos.pdf
http://www.dge.mec.pt/sites/default/files/Curriculo/Projeto_Autonomia_e_Flexibilidade/perfil_dos_alunos.pdf
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Recondução do Diretor 

A 12 de junho de 2017, ocorreu a cerimónia de posse 

do diretor, Jorge Lemos, na sequência da decisão do 

Conselho Geral, tomada em reunião de 15 de março, 

altura em que os conselheiros optaram pela sua 

recondução. 

Na cerimónia, para além de esboçar em linhas gerais a 

sua intervenção no quadriénio de 2013-17, destacando 

os desafios e os momentos mais marcantes da sua 

gestão, o diretor agradeceu a toda a comunidade 

educativa o apoio que recebeu, comprometendo-se a 

contribuir para manter o clima democrático e o normal 

funcionamento das várias escolas ligadas em 

agrupamento.   

Salientou ainda as linhas principais da sua intervenção 

no próximo mandato, reafirmando o empenho na 

melhoria das práticas pedagógicas e na qualidade dos 

resultados escolares, no incentivo à valorização 

profissional dos docentes e não docentes, na garantia 

do correto funcionamento das estruturas 

organizacionais e, finalmente, na gestão eficiente dos 

recursos materiais e financeiros. 

 

Na ocasião, foi também apresentada a equipa de apoio 

à Direção, composta pela subdiretora Lucinda Santos, 

que se mantém também em funções, tal como as 

adjuntas Anabela Fanado e Susana Oliveira. A 

responsável pela área de alunos, Maria João Gomes, foi 

substituída pela professora Valéria Lopes.   

O Jornal 100Letras deseja as maiores felicidades a esta 

equipa dirigente.  

As equipas de direção e de coordenação 

 

No final deste quadriénio, foram vários os coordenadores que 
terminaram o seu mandato. Entram, assim, em funções os 
professores que coordenam os departamentos de Português 
(Carolina Morgado), de Matemática (Helena Heitor), Artes (Lúcia 
Carvalhas), Atividades Físicas e Desportivas (João Paulo Cruz), de  
Línguas Estrangeiras (Conceição Oliveira). Os restantes 
coordenadores são: 

- Depº de Ciências Experimentais (Maria João Jacinto). 
- Depº de Ciências Sociais e Humanas (João Gaspar) 
- Depº de Educação Especial (Elsa Henriques) 
 

Coordenadores de Estabelecimento  

E.B. nº 2 da Rinchoa – Isabel Socorro 
E.B. nº 1 de Rio de Mouro – Zélia Prata 
E.B. nº 2 de Rio de Mouro – Paula Loureiro 
E.B. nº 2 da Serra das Minas – Vera Bobone 
E.B. 2,3 Padre Alberto Neto – Cristina Rodrigues 
 

Direção 

Jorge Lemos (Diretor) 
Lucinda Santos (Subdiretora)  
Adjuntas do Diretor: Anabela Fanado (1º ciclo) Valéria Lopes 
(Alunos) e Susana Oliveira 
Assessora: Isabel Marvão (ensino noturno) 
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Uma escola para a comunidade 

O ensino noturno tem vindo a consolidar a sua importância na rede 

de escolas, com uma progressiva adaptação da oferta às 

características da comunidade educativa. Neste momento é possível 

a um adulto realizar a sua escolaridade do 1º ciclo ao secundário, 

com a recente aprovação do curso EFA Escolar. Funcionam ainda o 

curso recorrente, o PPT (Português para falantes de outras línguas) 

e o ensino modular de Inglês. De resto, a escola mantém a sua 

colaboração com o Estabelecimento Prisional de Sintra.  

http://www.cemletras.org/
https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjNsp2_v87SAhXJXhoKHbx_B68QjRwIBw&url=http://goinkscape.com/are-you-using-the-twitter-logo-wrong/&bvm=bv.149397726,d.d2s&psig=AFQjCNFXA0cVRWU41Xr3eo5_vWg9tDD8LA&ust=1489323221769577
https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjM_vqtv87SAhXCfxoKHf7lA8UQjRwIBw&url=https://www.seeklogo.net/technology-logos/facebook-logo-91492.html&bvm=bv.149397726,d.d2s&psig=AFQjCNEUZpt9d7sjEVihGcQslqX70XyZZg&ust=1489323183730595
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As chamas de Agosto 

Era Agosto, um mês louro de sol numa aguarela azul e verde, um 

mês sem o jugo do relógio, quando começamos a olhar sem pressa 

para o horizonte e, sabendo embora que o momento é único, 

achamos que vai durar para além do tempo.  

Ao longe havia um fio de fumo, demasiado inquietante para ser 

ignorado. O lago desenhava uma serpente caprichosa em volta 

dos cabeços, cavada num vale de água e tranquilidade. Naquela 

manhã, a albufeira exalava um hálito húmido, uma frescura vinda 

das águas quase transparentes, convidando ao remo, à fusão do 

corpo com a água. Mas ao longe havia já um fio de fumo. Era 

apenas um fio de fumo, tão distante! Algures, alguém o olharia 

com inquietação. 

Primeiro alheios a tudo, entre água e sol, os banhistas foram aos 

poucos e poucos parando para encarar o que agora já era uma 

coluna de fumo. Crescera e parecia mais próxima. De súbito, já era 

uma massa de volutas negras. O fumo começou a vir na direção da 

praia e o sol tornou-se uma bola alaranjada, cuja luz se refletia na 

corrente como pequenas cobras de bronze. Uma patrulha vestida 

de negro, talvez do comando da Proteção Civil, observou a cena e 

apenas disse: “É grande e dirige-se para cá.” Entretanto, já se viam 

as chamas na margem oposta e a praia adquiriu um tom 

apocalíptico. Porém, os banhistas sentiram-se seguros: havia a 

água entre eles e as chamas.  

Ainda assim, algumas pessoas começaram a partir, apressadas. 

Outras ficaram a contemplar o incêndio, algumas a filmar. Veio a 

GNR mandar evacuar a praia, ante a possibilidade de as chamas 

galgarem as margens da barragem. Quando as pessoas chegaram 

à aldeia mais próxima, uns a pé, outros de carro, já o fogo se 

perfilava atrás dela, na margem de cá, sistemático, na cegueira do 

vento. Ordem de evacuação das pessoas da aldeia. A tia 

Branquinha, nos seus oitenta e oito anos, estava amparada à sua 

vara, determinada a receber mais aquela adversidade de pé, como 

as árvores atrás da sua casa. Levaram-na com protestos. Temia 

pelas suas cabrinhas, pelos gatitos. Pela horta, pela casa. Pelo seu 

mundo a desaparecer. 

Chegados à praça, viram que já não era possível sair da aldeia. 

Junto à igreja, algumas mulheres regavam os carros com baldes e 

faziam sair longas mangueiras dos quintais. As chamas rodeavam 

a praça, altas como torres. As pessoas idosas estavam a um canto, 

uma presença muda, presas na sua incapacidade de agir. 

Bombeiros, homens e mulheres da terra, todos batiam nas 

chamas, naquele fim de tarde opaco, com o rumor de um lume 

infernal, de ondas alterosas. Já vinha a noite, quando foi possível 

abandonar a aldeia, perigosamente negra de fumo. O fogo tinha 

varrido tudo em redor, e seguira para outro lado, com a 

voracidade do vento. 

A tia Branquinha foi evacuada, conjuntamente com uns turistas e 

outros idosos, para outra aldeia que já tinha ardido no dia 

anterior. Só alto, na noite, pôde regressar para junto das suas 

cabrinhas. Os bombeiros, atrás da sua casa, faziam vigilância e 

contavam os fogos, as decisões, os receios, as vezes que se viram 

encurralados, até sem saberem.  

 

 

A tia Branquinha foi evacuada, conjuntamente com uns turistas e outros 

idosos, para outra aldeia que já tinha ardido no dia anterior. Só alto, na 

noite, pôde regressar para junto das suas cabrinhas. Os bombeiros, atrás 

da sua casa, faziam vigilância. 

Nessa noite, como nas anteriores, a televisão mostrou as chamas de todos 

os fogos do dia. Haveria de relatar mais chamas e de mostrar mais rostos 

angustiados em todos os dias do mês de agosto, uma labareda única que 

avassalou o coração dos mais pobres, dos mais idosos, dos que fizeram da 

ligação à terra o seu modo de vida.  

Homens sábios vieram à televisão, aos jornais, analisar o fenómeno. Mas 

só a tia Branquinha sabia a resposta. A solidão, o abandono a que a terra 

se via votada. A terra que, de tão generosa, podia dar tudo mas que não 

podia perdoar a incúria e o esquecimento. A tia Branquinha sabia que 

alguns homens também não. Nessa noite, ficou sentada na sua cama, de 

ouvido à escuta, confortada pelas gargalhadas dos bombeiros.  

Ana Isabel Falé 
Abrantes, Cabeça Gorda 

14 de agosto de 2017 

 As redes sociais e a escrita 

A escrita nas redes sociais é um fenómeno prolixo (e profícuo em 

Likes) que ainda assim não ultrapassa o esquemático, o 

hiperbólico, o simbólico e muitas vezes o estrambólico. 

Escrevemos para nos assinalarmos no mundo, sobretudo no 

Facebook: olhem o primeiro prato vegetariano que confecionei, 

a minha primeira ruga, o meu novo fato de mergulho, o melhor 

vinho que já bebi. Quem quer saber? Publicamos imagens e 

legendas. São estruturas nominais, nada complexas. Já no 

Twitter temos uma escrita mais ampla mas telegráfica, que não 

é ela mesma o objeto da mensagem, mas o seu conteúdo. Que 

importa, pois, que vá mal escrita e com abreviaturas, desde que 

leve a hachtag correta para ser vista e comentada? 

Nos blogues é outra escrita. Encontram-se textos completos, 

visando o exercício de cidadania ou, nas antípodas, a alquimia do 

estilo. Seria esplêndido, se muitos deles não fossem copiados de 

e para algum lado. Também vemos textos sérios, com o sumo da 

genuinidade e do desabafo, mas esses ficam ali a boiar no espaço 

eletrónico sem resposta, sem sinal de leitura no passado como 

no presente. Depois, também há muita poesia na internet, sob o 

anonimato de uma gaveta invisível. É levada daqui para ali: autor 

desconhecido. Como as imagens: retirada da net.  

A verdade é que se escreve só o imprescindível. Relatórios e 

relatos de ocorrência não contam, tal como as atas. Copia-se 

muito. Legenda-se ainda mais. De resto, de que serve escrever? 

A escrita que interessa a quem lê é só a dos autores com nome 

ou a dos laureados pelos jogos florais de Paio Pires, cujo 

marketing pessoal abriu portas e janelas.         

  

http://www.cemletras.org/
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Em Agosto a escola não fecha 

O mês de Agosto é fundamental para que o novo ano letivo possa arrancar a tempo 

e com todas as condições. Por isso, a escola não fecha. Para além das inevitáveis 

tarefas administrativas e de gestão (formação de turmas, transferências, concursos, 

mobilidade, horários, adjudicação de serviços) o trabalho não falta nesse longo mês 

de verão. Assim, para além da instalação dos monoblocos na PAN, houve uma série 

de intervenções, na ESLC, que passaram pela pintura das fachadas dos pavilhões B e 

D, pela reparação do piso e de portas de várias salas de aula, pela substituição de 

lâmpadas do Pavilhão Gimnodesportivo e do recinto exterior, pela remodelação da 

sala de convívio no âmbito do orçamento participativo de 2017, pela aquisição de 

cadeiras escolares para as salas de aula e, finalmente, pela transformação da sala A5 

numa sala de informática. A escola não vai de férias! 

 

 

JORNADAS PEDAGÓGICAS - III Edição 

Supervisão e práticas letivas 

6 de setembro de 2017 

Ação de Formação de Curta Duração – 6 horas 

MANHÃ – Sessão Plenária – Ginásio da Escola Secundária Leal da Câmara 

09h00 – Abertura do Secretariado 

09h30 – Sessão de Abertura (presidente do Conselho Geral, diretor do Agrupamento 

e diretor do CFAES). 

10h00 – Apresentação dos Resultados da CAF – (Gabinete de Avaliação Interna). 

11h00 – Perfil do Aluno – Teresa Calçada (PNL) e João Carlos Sousa (ERTE). 

Moderador: Carlos Pinheiro. 

12h00 – Debate 

12h30 – Almoço 

 

TARDE - Oficinas – 14h00-16h00 

TEMA 1 – Acompanhamento e supervisão da prática letiva (Manuela Jacinto). 

Relator: João Freitas.  

TEMA 2 – Transição de ciclo: do básico para o secundário (Carla Saldanha, João 

Manique, Tuta Santos) Relator: Lúcia Carvalhas.  

TEMA 3 – Transição de ciclo: do 1.º para o 2.º ciclo (Marina Gavinho, Manuela 

Marques). Relator: David Luna. 

TEMA 4 – Referencial para a Hora Projeto Turma (Cristina Cunha, Helena Cruz, Rosa 

Borges, Teresa Margarida Pereira). Relator: Lurdes Gonçalves. 

TEMA 5 – Cursos profissionais Relator: Ivone Fernandes. 

TEMA 6 – Adequações curriculares: uma estratégia para o sucesso (Constança 

Azevedo). Relator: a designar. 

TEMA 7 – Metodologia de Inquiry no ensino (Arlete Cruz e Maria Manuel Costa). 

Relator: Lurdes Ferreira.  

TEMA 8 – Programação e robótica no ensino básico (Fernanda Ledesma). Relator: 

Rui Hilário. 

TEMA 9 – As dinâmicas de grupo como promotoras da disciplina em sala de aula 

(Celeste Santos e Maria João Jacinto). Relator: Jesuína Ribeiro. 

TEMA 10 – Filosofia com crianças (António Narciso e Guadalupe Gomes). Relator: 

Zélia Pratas. 

16h00 – Intervalo para café. 

 

Sessão plenária - Ginásio da Escola Secundária Leal da Câmara 

16h30 – Apresentação das conclusões das oficinas.  

17h30 – Encerramento – Intervenção da Professora Lucinda Santos, Subdiretora do 

Agrupamento. 
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O Hino do Agrupamento 

Há uma luz no lugar de Rio de Mouro, 

Q’ ilumina cada canto, cada dia.  

E o tempo, quer passado, quer vindouro,  

Vai somando muitos anos, quem diria! 
 

Caminhamos todos juntos, lado a lado, 

Gerações em constante movimento,  

Co’ a certeza do orgulho no passado, 

O futuro é agora o nosso alento. 
 

Leal da Câmara, artista-professor, 

Deu nome ao Agrupamento 

Desta terra, uma figura maior… 

Haveria melhor argumento? 
 

Se são fortes as razões para o cansaço, 

Não paramos até ter a solução,  

Um sorriso, um afago ou um abraço, 

E eis-nos prontos, regressados à ação. 
 

Sentimos | moldamos | criamos, 

Somos agentes de transformação,  

E ao trabalho nos entregamos,  

No resultado há satisfação. 
 

Refrão 
 

Grupos de gente comprometida, 

Laboratórios de diversidade,  

São como fios, na teia da vida, 

Caminhos feitos prá unidade.  
 

No percurso, uma certeza, 

Estes lugares não são só para passar,  

Há uma espécie de chama acesa, 

Um’ apelo forte: – Vem para ficar!  

 

Refrão 

 

Dia a dia | a uma só voz, 

Ensinar e aprender, faz-nos crescer,  

E sabendo que não estamos sós, 

Não há maré que nos possa deter. 

 

Um sentido de pertença paira no ar, 

Insinua-se | como brisa amena,  

Em noites de primavera, ao luar. 

Vê-se ao longe o palácio da Pena, 

 

Que lá do alto da serra, olha o vale, 

Onde o antigo e o moderno estão a par  

E uma ideia vai surgindo, radical:  

- Quem me dera ali morar!  

 

Refrão (2 vezes) 

http://www.cemletras.org/
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Novo curso de Apoio à Gestão Desportiva 

 

No sentido de corresponder às expetativas dos 

nossos alunos, foi criado neste ano letivo o curso 

profissional de Técnico de Desporto, após vários 

ciclos do curso de Apoio à Gestão Desportiva, na 

sequência dos quais vários alunos se candidataram 

ao ensino superior ou foram inseridos nos locais de 

trabalham onde estagiaram. O novo curso tem o 

objetivo de proporcionar uma aprendizagem mais 

prática e virada para a dinamização e treino de 

modalidades desportivas individuais ou coletivas, 

em contexto da ocupação de tempos livres, 

animação e lazer. Pretende-se, desta forma, 

proporcionar aos alunos saídas profissionais mais 

ligadas ao planeamento, organização e 

desenvolvimento do treino de diversas modalidades 

desportivas, sendo o anterior curso mais virado para 

o apoio da gestão de equipamentos e de instalações.  

 

 

A ESLC e a EBPAN têm vindo a participar, desde 2007, 

neste programa, que se tem revelado de enorme 

importância, no desenvolvimento do espírito de 

cidadania e até, em muitos casos, na escolha dos 

percursos académicos dos alunos. O tema que será 

tratado em 2017/2018, nos dois níveis de ensino, será 

«A igualdade de género», pela pertinência que assume 

nas sociedades tradicionais e, até, nas modernas. 

 

ROTEIROS COM JOÃO RODIL NA QUINTA DA 

REGALEIRA E ROTEIRO QUEIROSIANO  

 

E porque a Escola não é só um local de trabalho, mas 

também de estreitamento de relações interpessoais, de 

conhecimento e de cultura, por que não iniciar o ano letivo 

com atividades de enriquecimento cultural e de 

conhecimento do nosso património? 

Para começar, propomos dois roteiros, dinamizados pelo 

historiador sintrense, bem conhecido, João Rodil, 

destinados a quem quiser participar, professores, alunos, 

funcionários, amigos e familiares. 

No dia 10 de setembro, pelas 10 h, vamos visitar com ele 

a Quinta da Regaleira, durante duas horas e trinta. Quem 

é munícipe de Sintra não paga entrada, por ser domingo, 

e só pagará 5 euros pelo roteiro; os outros terão de contar 

com o valor da entrada, mas podem acreditar que vale 

mesmo a pena. 

No dia 16 ou 17 (de acordo com a preferência da maioria), 

mergulharemos n’Os Maias, fazendo, durante 3 horas, o 

Roteiro Queirosiano, pela Vila de Sintra. Aqui, só teremos 

de pagar o nosso contributo para o roteiro, no valor de 5 

euros. 

Na 2ª feira, estará disponível uma folha de inscrição na 

sala de professores da ESLC e da PAN, mas quem não 

pertencer a estes dois estabelecimentos de ensino pode 

inscrever-se, junto da colega Margarida Mota, através do 

email: margarida.mota60@gmail.com  ou do telemóvel, 

917829570. Venham conhecer Sintra connosco!     

Margarida Mota 

(Mínimo 30 participantes) 

 

As duas escolas, ESLC e EBPAN, encontram-se já 

inscritas neste projeto, no âmbito do qual deverão ser 

incluídas todas as atividades ligadas à problemática 

da solidariedade, nomeadamente as que se prendem 

com os 17 Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável, os quais urge alcançar para bem do 

mundo e da humanidade.  

Considerando a urgência de mudança, foi lançada 

uma agenda de ação que se estende até 2030. O 

desafio global está no terreno e pede uma mudança 

de atitude a todas as nações e comunidades, a cada 

um de nós. O programa Escolas Solidárias Fundação 

EDP surge como resposta ao repto da ONU que 

estabelece oito grandes áreas de intervenção. São 

oito eixos de ação abrangentes, estruturantes, que 

reconhecem a importância do gesto Aqui e Agora. 

 

http://www.cemletras.org/
mailto:margarida.mota60@gmail.com
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                                                              CALENDÁRIO DAS ATIVIDADES DE ABERTURA DO ANO LETIVO 2017/2018 

DIA HORA ATIVIDADE 

04.SETEMBRO 
(2.ªfeira) 

    11.00  Receção aos Professores colocados pela 1.ª vez do Agrupamento. 

14.30 Reunião de Conselho Pedagógico. 

05.SETEMBRO 
(3.ªfeira) 

9.45 Assembleia de Professores.  

14.00 
Formação GARE – Coordenadores de Depart./Estabelecimento/Ano e Representante de Grupo (Pré-escolar, 1.º e 
2.ºciclo). 

15.00 
Formação GARE – Coordenadores de Departamento e Representantes de Grupo (3.ºciclo e Ensino 
Secundário).  

14.00 Formação: Programa INOVAR – Prof. Titulares do 1.º Ciclo e DT dos 2.º e 3.º ciclos e secundário.  

15.00 Formação: Programa INOVAR – professores dos 2.º/3.º ciclos/secundário. 

15.00 Reunião com os Assistentes Operacionais da ESLC. 

15.30 Reuniões de Departamento 

06.SETEMBRO 
(4.ªfeira) 

9.00-12.30 e 14.00-
18.00 

III Jornadas Pedagógicas – Supervisão e práticas letivas. 
Público-alvo: Professores. 

07.SETEMBRO 
(5.ªfeira) 

09.30 
Reuniões de Departamento, Reuniões de Grupo de Recrutamento, Reuniões de Ano – Pré-escolar e 
1.º ciclo. 

15.00 
Reuniões de Diretores de Turma – 2.º e 3.º ciclos e Ensino Secundário – Parte I. 
Reuniões de Ano – Pré-escolar e 1.º ciclo. 

16.30 
Reunião dos Professores dos Cursos EFA. 
Parte II - Reunião de Diretores de Turma e Secretários dos 5.º e 6.º anos. 

08.SETEMBRO 
(6.ªfeira) 

a) 

Reuniões dos Conselhos de Turma do 5.º ao 12.º ano, com alunos com NEE  

Reuniões de Conselhos de Turma dos Cursos Profissionais. 

Reuniões de Conselhos de Turma dos Cursos EFA e Recorrente. 

 Reuniões de Ano – Pré-escolar e 1.º ciclo. 

10.30 Reunião com os Assistentes Operacionais do Pré-escolar e do Ensino Básico. 

16.00 Afixação das listas das turmas – Ensino básico e Secundário.  

b) Reuniões de Grupo de Recrutamento. 

11.SETEMBRO 
(2.ªfeira) 

a) 

Reuniões dos Conselhos de Turma do 5.º ao 12.º ano, com alunos com NEE. 

Reuniões de Conselhos de Turma dos Cursos Profissionais. 

Reuniões de Conselhos de Turma dos Cursos EFA e Recorrente. 

09.00 Receção aos alunos e EE do 5.º ano. 

10.00 Reuniões de Escola – 1.º ciclo. 

11.00 Receção aos alunos e EE do 5.º ano. 

14.00 Reunião dos alunos do 6.º ano com os respetivos Diretores de Turma e Secretários 

16.00 Afixação dos horários – 2.º e 3.º ciclos e Ensino Secundário. 

17.00 Receção aos alunos e EE dos C. Profissionais. 

18.00 Receção aos alunos e EE do 10.º ano – Línguas e Humanidades e Artes. 

12.SETEMBRO 
(3.ªfeira) 

9.00–17.00 Formação 3C’s e DAE – Prof. inscritos. 

8.45–12.15 
“A escola só para nós” - Alunos do 5.º ano, padrinhos e respetivos Dir. de Turma e Secretários. 
Participação dos Professores dos C. de Turma do 5.º ano - Horário a definir. 

a) Receção aos alunos e EE do Pré-escolar e do 1.º ano e início das atividades letivas. 

14.00 Receção aos alunos e EE do 7.º ano. 

12.SETEMBRO 
(3.ªfeira) 

15.30 Receção aos alunos e EE do 7.º ano. 

17.00 Receção aos alunos e EE dos 2.º, 3º e 4º anos e início das atividades letivas. 

17.00 Receção aos alunos e EE do 10.º ano –Economia e Ciências e Tecnologias. 

18.00 Receção aos alunos e EE do 10.º ano – Ciências e Tecnologias. 

20.00 Receção aos alunos do Ensino Recorrente – 10.º ano de escolaridades.  

13.SETEMBRO 
(4.ªfeira) 

 
Pleno funcionamento das atividades letivas de todos os anos de escolaridade, de todos os ciclos e 
níveis de ensino, incluindo o Ensino Recorrente. 

15h00 Conselho Pedagógico 

20.00 Receção aos alunos dos Cursos EFA e PPT   

20. SETEMBRO 
13.30 Reunião das Salas de Estudo. 

15.00 Reunião do GAA – Gabinete de Apoio ao Aluno (Coordenadores das várias valências). 

27. SETEMBRO 
13.30 Reunião Programa TEIP – Equipa e professores diretamente envolvidos. 

15.00 Reunião com os Assistentes Técnicos 

De 18 a 29 de SETEMBRO 18.45 Reuniões com os EE dos 5º ao 12º anos. 

a) Calendarização a afixar. 

b) Convocatória a definir pelo Coordenador de Departamento/ Representante de Grupo.                                                       

 

Rio de Mouro, 31 de agosto de 2017 

                                                                                      O Diretor 
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