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Oficina de escrita criativa- MIBE

“Contos de Fadas”

Textos elaborados pelos alunos das turmas do 5º A, 5ºB

e 5ºC e 6ºB, nas sessões Escrita Criativa sobre os

“Contos de Fadas”, com a participação das professoras

de Português Mª Lourdes Leitão e Teresa Simões, no

âmbito da comemoração do MIBE (Mês Internacional das

Bibliotecas Escolares).

BE/CRE À LA CARTE
Serviços

Visite o nosso website:

Formação Metodologias de estudo

Grupos interativos

Na BE da EMAM, entre 11 e 26 de novembro, no âmbito

do Menu Metodologias de Estudo e Cidadania e Média

os alunos das turmas 5º e 7º ano receberam formação

em Grupos Interativos, na disciplina de Cidadania e

Desenvolvimento com a participação dos docentes,

Filipa Silva, João Caravaca, Mª Fátima Bandeira e Mª

Inês Cruz e ainda com a professora Ana Cristina Mendes,

diretora de turma do 6ºC na disciplina de Educação

Física. No final da formação as turmas que ainda não

tinham mentores constituíram os grupos de mentoria

que foram posteriormente divulgados aos diretores de

turma.

EM DETALHE

EM DETALHE



Newton Gostava de Ler

Criar Dunas

Na semana da 23 a 25 de novembro nas escolas EBSM1

e EBMM2 a BE dinamizou o módulo Criar Dunas nas

turmas do Jardim de Infância e 2º ano, no âmbito projeto

Newton Gostava de Ler. As turmas A, B, C e D do 7º ano

foram à BE da EBMAM acompanhadas pelas professoras

de Ciências Naturais, Graça Pombo e Isa Alves assistir a

sessões do mesmo módulo do projeto NGL. Os alunos

recordaram o processo de sedimentação lecionado em

Ciências Naturais, foram alertados para a preservação

importância das Dunas nas regiões litorais do nosso país

e assistiram à atividade experimental criar dunas.

BE/CRE À LA CARTE
Serviços

Consulta o website da BE EBMM2::

Filomena Freire- Contadores de histórias

IDEIAS ELÁSTICAS

Como grande apreciadora de histórias criei o Menu de

projetos e Educação literária - “IDEIAS ELÁSTICAS” que

pretendo desenvolver, ao longo deste ano letivo, com as

turmas do 1ºciclo e pré-escolar.

Acredito que todo o escritor é um contador de histórias,

mas quem nunca escreveu um livro também as conta e

por isso pode ser considerado, naturalmente, um

contador de histórias. Todavia, tenho algumas intenções

conscientes, utilizar estratégias específicas e para as

alcançar tenho de estar atenta à entoação da voz, às

pausas, ao olhar, à expressão facial e corporal e aos

recursos materiais utilizados.

EM DETALHE

EM DETALHE



Pesquisa -Geografia

Grandes Construções humanas

Na BE da EBMAM, de 24 a 26 de novembro, realizaram-se

sessões de pesquisa sobre os “As Grandes Construções

Humanas” com as turmas do 7ºB, 7ºC e 7ºD, com a

participação da professora Fátima Barroqueiro, no âmbito do

menu pesquisa na área da literacia de informação.

Os objetivos foram desenvolver competências na área da

literacia de informação, consolidar conhecimentos sobre as

paisagens humanizadas adquiridos na aula de Geografia,

interiorizar as regras da utilização do Google Maps e levar os

alunos a trabalhar colaborativamente, debatendo e

justificando os seus pontos de vista.

BE/CRE À LA CARTE
Serviços

Consulta o Regulamento do CNL::

Concursos - CNL 1º fase

Vencedores

Entre 14 e 21 de dezembro, os alunos das escolas do AEMM

participaram na primeira fase do Concurso Nacional de Leitura.

Os alunos apurados para 2ª fase Municipal por escola foram:

- na ESMM, os alunos Cristiana Correia da Silva e Eduardo

Valso Vacário do secundário

- na EBMAM, as alunas Beatriz Rodrigues e Matilde Revés, do

3º ciclo e os alunos, Aniceto José e Catarina Dias, do 2º ciclo;

- na EBMM2, a aluna Melissa dos Santos Batalha, do 1º ciclo;

-na EBSM1, a aluna Ioana Alexandra R. Spataru do 1º ciclo.

A todos os participantes, o meu muito obrigada pela vossa

coragem e Parabéns aos vencedores!

EM DETALHE

EM DETALHE



As docentes do grupo 200 em colaboração com o

Centro de Recursos Educativos elaboraram um

projeto sobre o tema “A Evolução dos Meios de

Transporte e Comunicação”.

Este tema é abordado na disciplina de História e

Geografia de Portugal no 6º ano de escolaridade.

Foi apresentado aos conselhos de turma que o

consideraram adequado e exequível na maior

parte das disciplinas articulando-se com o projeto

LAVRA.

Workshop de Macramê

Pinheirinhos de Natal

Na BE da EBMAM, entre 13 a 16 dezembro,

realizaram-se os Workshops de Macramê em

parceria com a disciplina de Artesanato e as

docentes Luísa Fulgêncio e Susana Rodrigues. Os

alunos das turmas do 7ºA, 7ºE, 7ºF e 8ºA fizeram

um pinheirinho de Natal em macramê, com o qual se

constituiu a árvore de Natal da BE, e acompanharam

os cartões de Natal.

Pesquisa e DAC - Marília Duarte

“A Evolução dos Meios de
Transporte e Comunicação”.

BE/CRE À LA CARTE
Serviços

Consulta o website do Museu Nacional Ferroviário :

EM DETALHE

EM DETALHE



Bom dia, eu sou a Luísa Sequeira, trabalho na

BE da EBMAM desde 2010, asseguro as

requisições domiciliárias, presenciais e para

sala de aula. São tarefas intensas que exigem

uma atenção constante, o que se agravou

neste período pandémico. Tenho muito

orgulho no meu trabalho e gosto de estar na

BE.

Pelo professor Alexandre Silva

Ciclo anual de
conferência

Como vem sendo hábito, a Biblioteca da ESMM

está a realizar várias conferências com o

propósito de proporcionar aos estudantes o

contacto com temas e figuras da cultura

portuguesa, bem como temáticas diversas ainda

que não diretamente relacionados com os

programas escolares, de modo a proporcionar

informação e estimular o gosto pela cultura e

pelo saber.

Luísa Sequeira - AO da equipa da BE da EMAM

“Um desafio constante".

BE/CRE À LA CARTE
Rostos da BE

Consulta o website da revista Ingesta :

EM DETALHE
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No âmbito das celebrações de Halloween e do

projeto LAVRA, os alunos do 7ºD, 7ºF, 8ºE e

8ºF redigiram histórias de terror.

Todos os alunos escreveram uma história

assustadora que depois de lida à turma foi

votada. As composições mais votadas foram

expostas no átrio da escola.

Pelo professor Mª Manuel Polme

"Ler sem parar "

Nas aulas de L.A.V.R.A. no 7º ano, nas

turmas A, B e C, os alunos começaram

por ler artigos on-line de artigos da

Visão Júnior e partilharam informação;

fizeram desafios de escrita- Escrever

em 77 palavras- e leitura dos textos

elaborados pelos alunos; leram bulas e

preencheram uma tabela com

informações relevantes.

Pela professora Virginie Andrade - LAVRA

“Histórias de Terror".

BE/CRE À LA CARTE
Leituras - LAVRA

Consulta o PLA :

EM DETALHE

EM DETALHE



Foi uma atividade destinada aos alunos do

nono ano de escolaridade e desenvolvida pela

Biblioteca da Escola Secundária de Mem

Martins em conjunto com as docentes de

Português, em horas destinadas às sessões do

projeto LAVRA, no qual subjaz o plano de

recuperação de aprendizagens 21/23.

LAVRA EBMAM

Histórias de Natal

Durante o mês de dezembro, nas turmas do

2º ciclo, na disciplina de português, com as

docentes Mª Lourdes Leitão, Patrícia

Paraíso e Mª Teresa Simões, foi lida e

analisada a coleção de livros de Natal da BE,

no âmbito do projeto LAVRA.

As leituras permitiram reavivar a magia do

Natal, até com livros menos prováveis

como, por exemplo: “O grande livro das

receitas do Natal”.

LAVRA -ESMM

“Contos (de Natal) …com a BE. “

BE/CRE À LA CARTE
Leituras - LAVRA

Consulta o PLA :

EM DETALHE

EM DETALHE



O projeto 3B dinamizado nas BE do AEMM,

desejou um feliz aniversário aos docentes e

assistentes operacionais da EBMAM

enviando-lhe um singelo cartão de parabéns.

Acreditamos que o reconhecimento gera

satisfação. E esse contentamento aumenta o

bem-estar e a qualidade de vida das pessoas

que trabalham na escola.

Você é importante!

no Agrupamento de Escolas de Mem Martins

São Martinho

No dia 11 de novembro, na Escola

Secundária de Mem Martins e na Escola

Básica Maria Alberta Menéres, comemorou-

se o dia de São Martinho com as

tradicionais castanhas assadas.

A iniciativa decorreu no âmbito do projeto

3B promovido pela Biblioteca Escolar.

Projeto 3B ( Bem-querer, dizer, merecer)

3B lembra-se de si!

BE/CRE À LA CARTE
Projetos

Saiba mais e consulte o website :

EM DETALHE

EM DETALHE



Na Escola Nº 2 de Mem Martins, no âmbito do

Projeto Bem-Estar e em articulação com a

Educação para a Cidadania, durante o mês de

dezembro, como forma de envolver e de

conhecer toda a comunidade escolar,

(Professores, Assistentes Operacionais, AECS,

Cozinheiras, Associação de Pais e CAF) nesta

quadra festiva (Natal), desafiámos os adultos a

entrarem no espírito natalício, através da

participação na atividade do Amigo Secreto.

O Natal tem Crianças, Sorrisos e Alegria!!

Mais um Natal que chegou e a Associação

de Pais e Encarregados de Educação da

Escola Piloto pôs mãos à obra, para alegrar

o dezembro dos nossos meninos. Foram

dias de muito trabalho, em que não faltaram

a animação e entusiasmo destes pais

dedicados.

Associação de Pais e Encarregados de Educação da

Escola Piloto

Natal é magia, é cor, é
emoção.

Amigo secreto- por Celeste Rodrigues

Partilha e Alegria

BE/CRE À LA CARTE
Projetos

Saiba mais e consulte o website :

EM DETALHE

EM DETALHE



Realizou-se no passado dia 10 de novembro de

2021, na EBMAM, com a colaboração do CRE, a

1.ª eliminatória das XL OPM – 40.ªs Olimpíadas da

Matemática. Esta atividade, incluída no PAA do

Agrupamento, pretende promover o gosto pela

Matemática e pela escola, melhorar a competência

matemática e potenciar o raciocínio e o

desenvolvimento de estratégias na resolução de

problemas, indo assim ao encontro do previsto no

Projeto Educativo, pois é uma atividade que

promove o sucesso educativo.

O PROBLEMA DO MÊS é uma proposta do

Departamento de Matemática – 3.º ciclo,

que visa o envolvimento dos alunos em

situações problemáticas que podem ser

resolvidas com muita criatividade e

conhecimento dos conceitos matemáticos.

Esta atividade visa desenvolver nos alunos

o gosto pela disciplina e a desmitificação

de que a matemática é só para alguns!

Pela professora Cristina Ramos

O PROBLEMA DO MÊS

Pela professora Cristina Ramos

XL OPM

BE/CRE À LA CARTE
Outras atividades

Saiba mais e consulte o website :

EM DETALHE

EM DETALHE



A professora Ana Dias, professora de Inglês,

agradece o contributo dos alunos do 2º Ciclo,

na elaboração de Postais de Natal, os quais

estão afixados no átrio principal da escola.

Esta atividade teve como objetivos: a

comemoração desta época festiva, o

desenvolvimento do sentimento de pertença

à comunidade, a partilha de experiências com

as famílias e o estímulo da pesquisa e

criatividade

No dia 3 de dezembro de 2021, foi

colocado em exposição no “hall” de entrada

da Escola Básica Maria Alberta Menéres

um livro, alusivo ao Dia Internacional da

Pessoa com Deficiência, que foi construído

com a colaboração de todas as turmas da

escola, do 5º ao 8º ano de escolaridade, e

com a colaboração dos docentes de

Português e algumas Diretoras de Turma.

Pela equipa de Educação especial

Aprender com a diferença

Pela professora Ana Dias

Postais natal

BE/CRE À LA CARTE
Outras atividades

Saiba mais e consulte o website :

EM DETALHE

EM DETALHE



No passado dia 16 de dezembro, em

parceria com o Alto Comissariado para as

Migrações e com o apoio do Hotel

InterContinental Lisboa, foram divulgados

os resultados finais das candidaturas à III

Edição do Selo da Diversidade, numa

cerimónia que contou com a participação

da Secretária de Estado para a Integração e

as Migrações, Cláudia Pereira.

Dr.ª Manuela Pargana Silva, Coordenadora

Nacional da RBE, esteve na sessão de

abertura do 19.º Encontro de Professores e

Educadores do Concelho de Sintra sobre

Bibliotecas Escolares. As suas palavras foram

de alento, estímulo e reconhecimento aos

professores bibliotecários pelo serviço

realizado nas Bibliotecas Escolares.

III Edição do Selo da Diversidade

3B prémio do
Selo da DIVERSIDADE 2021

E Terna Biblioteca

BE uma viagem que nunca acaba

BE/CRE À LA CARTE
Parcerias

Saiba mais e consulte o website :

EM DETALHE

EM DETALHE



No dia 5 de novembro, a Escola Maria

Alberta Menéres doou 515 quilos de papel

ao Banco Alimentar Contra a Fome.

A Campanha "Papel por Alimentos" é

promovida pela Federação Portuguesa dos

Bancos Alimentares com contornos

solidários.

Estes 514 quilos de papel reverterão em

514 quilos de produtos alimentares

básicos.

A BE da EBMAM em parceria com a CMS e a

RBE integra o projeto “Museu aqui e agora e

futuro lá mora ” em articulação com docentes

Mª Lourdes Leitão e Nuno Santos,

professores de português e HGP da turma do

5º B. As atividades do projeto decorrem em

2022.

EBMAM

"Papel por Alimentos"

CMS e RBE

Museu aqui e agora e futuro lá mora

BE/CRE À LA CARTE
Parcerias

Saiba mais e consulte o website :

EM DETALHE

EM DETALHE


