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VISITE O NOSSO WEBSITE:

https://www.aememmartins.pt/biblioteca/teste02/


DE VOLTA AO
PASSADO

Os alunos do 6ºA, B, C e D
iniciaram a sua viagem pelos meios
de transporte e comunicações
orientados pela professora Marília
Duarte. O local de embarque foi a
BE da EBMAM.

Pesquisa a HGP

DETALHES

SERVIÇOS DE MENU 

Literacia da Informação e Média

ACOMPANHE O NOSSO WRBSITE DA MAI :

RESPIRAR É
PRECISO!

Na semana de 21 a 25 de fevereiro, na BE os
alunos do 6ºe 8ºanos, recebem formação em
Bem-estar, fundamental ao sucesso escolar a
melhoria da qualidade de vida. As sessões
decorrem na BE, na disciplina Cidadania e
Desenvolvimento e envolvem os docentes
João Caravaca, Fátima Bandeira, Filipa
Silva e Mª Inês Cruz.

3B, Cidadania e Média 

DETALHES

https://drive.google.com/file/d/1W89pQd-pY25Bf3gBaILV6xIoe8lGIWcX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fL3T5zz54A3Ou7GvwOghyFEdyw9822oX/view?usp=sharing
https://sites.google.com/view/maria-alberta-informa


Na semana de 14 a 18 de fevereiro na EB
SM1  e EBMM2, celebrou-se a Semana dos
Afetos.
Neste sentido, e no âmbito do Projeto 3B
(Bem-estar, Bem-dizer e Bem-querer), das
BE, em articulação com a Educação para a
Cidadania, o PES e o LAVRA, foram
desenvolvidas um conjunto de atividades
que envolveram toda comunidade escolar.

CHUVA DE
MESAGENS

O workshop de escrita criativa e troca de
elogios iniciou-se com a leitura do livro “O
Povo-luz e os Homens sombra – O segredo
da Romã”. Depois da reflexão sobre as
palavras que mos beijam. As turmas do  6º A  
e B  e 8º A, B, C, D e E  envolveram-se e daí
resultou um chuva de mensagens. Foram
acompanhadas pelas docentes Teresa
Simões, Ana Cristina Silva, Carla Caldas e
Viginie Andrade.

Oficina de Escrita

DETALHES

SERVIÇOS DE MENU 

Literacia da Leitura e Escrita

CONHEÇA A S INOPSE DO L IVRO:

SEMANA DOS
AFETOS

 1º ciclo 

DETALHES

https://drive.google.com/file/d/1L-cjJoYDNEyIoQUpYYPBjreWWxWVEhH-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1EHaW2Gc7l73ZGPhNPeTAPh5las499XIr/view?usp=sharing
https://www.bertrand.pt/livro/o-povo-luz-e-os-homens-sombra-o-segredo-da-roma-ana-zanatti/181552


As professoras bibliotecárias do AEMM
agradecem a todos os professores que
contribuíram para o Plano de Leituras
Alternativas do projeto L.A.V.R.A. em especial
os professores titulares do 2º e 3º anos,
professores de português do 2º e 3º ciclos e do
10 º ano que contribuíram para a leitura
autónoma em sala de aula. O relatório salienta
o aumento das requisições de livros para sala e
aula e domiciliária, a grande divulgação do
espólio das BE do AEMM ...

LEITURA PELOS
AFETOS

As BE do AEMM disponibilizam no PLA um
conjunto de livros relacionados com os
afetos e sugerem que, durante o mês de
fevereiro, nas turmas dos 1º, 2º e 3º ciclos, o
professor titular ou o professor de português,  
os leia na hora do LAVRA.
Para o 10º ano são sugeridos dois poemas:
um de Alexandre O ’Neill, No Reino da
Dinamarca, e outro de Florbela Espanca.

PLA sugestões BE

DETALHES

LEITURA 

Competências leitoras

CONSULTA O PLA:

IMPACTOS 
L.A.V.R.A

 BE, docentes e discentes

DETALHES

https://drive.google.com/file/d/14XLnDijVqp90ExC2f8cc-7wXpC6ocpXt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18YQ91DTQEingW3U5DK9ls65iEU-3nrkN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zjcKFJrdCBU7jSkciFZ5Dx1BK5tz6bKd/view?usp=sharing


No âmbito da "Semana dos Afetos", as turmas
6ºC e 6ºD, na disciplina de Português,
realizaram poemas visuais sobre o tema dos
Afetos. Os alunos aderiram com muito
entusiasmo e largaram asas à sua criatividade.
Além de se terem lido poemas temáticos em
sala de aula, foi explorado o livro "O Povo-Luz
e os Homens- Sombra", de Ana Zanatti, que
proporcionou aos alunos, excelentes momentos
de reflexão e inspiração sobre os Afetos ...

CARTAS À SOLTA

Durante os meses de janeiro e fevereiro, por
sugestão da BE, foram realizados trabalhos
sobre os afetos nas turmas do 5º A, 5ºB e
5ºC, sob a orientação da professora Mª
Lourdes Leitão. Os alunos pensaram
refletiram e redigiram cartas a quem mais
gostavam. O resultado foi uma
surpreendente “Chuva de Afetos “, que
incluiu a família, os professores, os animais
de estimação e até o planeta Terra.

Oficinas de escrita

DETALHES

LEITURA

Outras atividades -Leitura e escrita

CONSULTA O PLA:

POEMAS VISUAIS
 Pela Professora Patrícia Paraíso

DETALHES

https://drive.google.com/file/d/1tofxC9wBnIGj0xJeSszEXv9vZCM1UiwF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1BZmH71hV7o_pHluQFBvmv6hj1QWYYX28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zjcKFJrdCBU7jSkciFZ5Dx1BK5tz6bKd/view?usp=sharing


Nesta sala gostamos de livros. Nesta sala
gostamos de leituras. 
A ideia do piquenique de leitura surgiu num dia
de chuva. Não podíamos ir para o recreio e,
muitos dos alunos, escolheram para se
“entreter”, ler. Foi então que propus “e se
fizéssemos um piquenique de leitura?”. E
fizemos. E gostámos. E, porque gostámos,
repetimos.

TER UM LIVRO 
SEMPRE À MÃO

Nas escolas do 1º ciclo EBMM2 e EBSM1, as
Assistentes Operacionais leram histórias aos
alunos. Nas salas de aula e no espaço
exterior os alunos leram para os colegas e
para os professores. Na Escola Básica Maria
Alberta Menéres os alunos, das turmas do 7º
A, B, e C, aproveitaram o bom tempo para
desfrutar da leitura e celebrar o dia
acompanhados pela professora de
português, Maria Manuel Polme.

 Ensino Básico

DETALHES

LEITURA

Outras atividades - Leitura em voz alta 

CONSULTA O PNL:

PIQUENIQUE DE
LEITURA

 Pela Professora Lília Pires

DETALHES

https://drive.google.com/file/d/1TjaxAvDHI-t4Sp0xoFShnDWeMupEJI1N/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15BJ7Mj7eDDCELYvb2wuJhBBc5wm34Be4/view?usp=sharing
https://www.pnl2027.gov.pt/np4/soaleituraformaleitoresrodolfocastro.html


Caros leitores,
A “Terra do Faz de Conta”, Biblioteca Escolar
da EB nº2 de Mem Martins, foi sempre um
espaço essencial para que as crianças, desde
cedo, tivessem contacto com os livros e a
magia da leitura!
Da minha experiência como docente e da
participação em diversas iniciativas/projetos
propostos pelos professores bibliotecários,
sempre senti que o trabalho colaborativo
desenvolvido em sala de aula tem sido uma
mais-valia para todos os intervenientes...

UM NOVO 
DESAFIO

Olá , sou a Cristina Lopes, Assistente
operacional na escola EB1 da Serra das
Minas.
Este ano letivo tenho uma nova tarefa:
ajudar todos os alunos na requisição
domiciliária de livros na biblioteca escolar.
Tem sido uma experiência muito gratificante
essencialmente na relação afetiva que se
tem fortalecido com todos os alunos e
professores desta escola. Obrigada !

Pela A.O  Cristina Lopes

DETALHES

ROSTO DA BE 

Equipa BE da EBMM2 e EBSM1

CONHEÇA O WEB S ITE:

UMA TRADIÇÃO
 Pela professora Maria José Luís

DETALHES

https://drive.google.com/file/d/1Vd_YVlOTrHN8vNDb3biVR0VDmHq5sY0p/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XSqMoE9sqxPr-_sLfkv0-OY0yq6gdiHo/view?usp=sharing
https://www.aememmartins.pt/biblioteca/eb2mm/


Num tempo de incerteza, de «verdades
alternativas», de narrativas que procuram
negar a História e de populismos que
apelam à desvalorização do espírito crítico
individual e coletivo apostámos na
desconstrução reflexiva da narrativa do
negacionismo do Holocausto, o qual
«NUNCA ESQUECEREMOS!»

MEMÓRIAS
MARCANTES

Entre os dias 24 de janeiro e 2 de fevereiro.
decorre na Escola Secundária de Mem
Martins, (escola sede do respetivo
agrupamento) um conjunto de eventos
culturais, pedagógicos e cívicos que
comemoram a libertação dos campos de
concentração nazis pelos exércitos aliados.
em 1945. Recorde-se que, nos derradeiros
meses da Segunda Guerra Mundial, os
exércitos aliados ...

Pelo Jornal de Sintra

DETALHES

HOLOCAUSTO 

Outras atividades

CONSULTE O WEBSITE:

HOLOCAUSTO
 Pelo professor Sérgio Quaresma

 

DETALHES

https://drive.google.com/file/d/1qa3N_iMeypTIb_tbx22A4NMHY-kno-Yy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1UXkxt-tQQtjefJstXT5rWLNOXzY338xI/view?usp=sharing
https://www.memoshoa.pt/


No âmbito das atividades promovidas pelo
Departamento de História e Geografia
sobre o Holocausto, o prof. Dr. Jorge
Martins, o mais destacado historiador
sobre o antissemitismo em Portugal, fez
uma palestra sobre esse tema na nossa
escola. Leia as suas impressões sobre essa
palestra e sobre a nossa escola.

REMAR CONTRA 
A MARÉ

No dia 24 de janeiro realizou-se no âmbito
da “Comemoração em memória das vítimas
do Holocausto”, uma palestra cujo tema foi:
“A defesa dos DIREITOS HUMANOS,
compete-nos a todos: o caso de Aristides de
Sousa Mendes”. 

Pelo professora Ana Paula Almeida 

DETALHES

HOLOCAUSTO 

Outras atividades - Personalidades

CONSULTE O WEBSITE:

ANTISSEMITISMO
 Departamento de História e Geografia

DETALHES

https://drive.google.com/file/d/1f8PAXTWFz0lVABa3gQG1DhSPUvczcaU1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dPTCa4xL8IrIzv97wxChf8EEdlXiL1jT/view?usp=sharing
https://fundacaoaristidesdesousamendes.pt/


O professor, antes da aula, seleciona e
prepara os materiais a fornecer aos alunos.
O aluno, antes da aula, estuda o material
disponibilizado pelo professor. Durante a
aula, o aluno esclarece dúvidas e consolida
aprendizagens e torna-se ativo no processo
de aprendizagem.
Método de ensino centrado no aluno em
que se propõe a aprendizagem autónoma
dos conteúdos, isto é, o aluno estuda e
pesquisa antes da aula.

AQUI E ACOLÁ A
CIÊNCIA ESTÁ POR CÁ 

“Aqui e Acolá a Ciência está por cá” foi o
título escolhido para o projeto de Ciências a
desenvolver, nas turmas do 1ª Ciclo da EB nº2
de Mem Martins e nas salas do Jardim de
Infância do Agrupamento, no presente ano
letivo. 
Este projeto, enquadra-se no Plano Anual de
Atividades do Agrupamento (“Aprender: a Ser,
a Viver, a Conhecer e a Fazer”) e no Projeto
Educativo do Agrupamento...

Pelo professora Paula Pereira

DETALHES

CIÊNCIAS EXPRIMENTAIS

Outras atividades -  1º e 2º ciclos 

CONSULTE O WEBSITE:

SALA DE AULA
INVERTIDA

Pela professora Fátima Fernandes

DETALHES

https://drive.google.com/file/d/1JQHUlSaRjbBlPFJ_Nizl-_vzcc0fufsK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1MXz02AcazvzGZR1FzG87HPhEYnB064Ku/view?usp=sharing
https://blogue.rbe.mec.pt/metodologias-ativas-2439315


As docentes de Educação Especial do
CAA da EB nº1 da Serra das Minas,
dinamizaram um conjunto de atividades
com o intuito de sensibilizar a comunidade
educativa para a solidariedade e respeito
pela diferença na semana do Dia
Internacional da Pessoa com Deficiência (3
de dezembro), data comemorativa
internacional promovida pelas Nações
Unidas desde 1998, para mobilizar a defesa
da dignidade...

“DA TERRA AO PRATO”
 

Na Unidade da E.B. Maria Alberta Menéres,
no âmbito do ateliê da Jardinagem, os
alunos registaram as observações e
transformações da germinação da semente
até ao surgimento de uma nova planta. Para
além das batatas, semearam cebolinho e
salsa.
Este contacto próximo com a natureza e as
plantas, permitiu aos alunos desenvolver ...

Pela Educação Especial

DETALHES

EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Outras atividades 

CONSULTE O WEBSITE:

CELEBRAR A
DIFERENÇA

Pela Educação Especial

DETALHES

https://drive.google.com/file/d/1AFvuWH-5IN3V7RZMc53z2mYpsQm8-6UG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QNcZKJ3gbpbUgxmiI0IynLDpKPSTWPTn/view?usp=sharing
https://diferencas.net/?page_id=626


A BE da EBMAM participa no projeto
“Museu Aqui e Agora e o Futuro lá Mora”
promovido pela RBE e a CMS e os Museus,
a turma selecionada foi o 5ºB e os
professores que participam no projeto são:
a professora de português e diretora de
turma, Mª de Lurdes Leitão, o professor de
HGP, Nuno Santos e a professora de
educação visual, Ana Margarida Mendes.
O projeto preconiza atividades de leitura,
escrita, curriculares a HGP e ...

“ESCOLA A LER”
 

A ação Escola a Ler, da responsabilidade da
Rede de Bibliotecas Escolares, do Plano
Nacional de Leitura 2027 e da Direção-
Geral de Educação, resulta da agregação
de todas as propostas respeitantes à ação
Escola a Ler, integrada no Plano Escola +
21|23.
Visa trabalhar a leitura de forma
sistemática, estruturada e diversificada e
constituir uma rede colaborativa de trabalho
e partilha, no âmbito destas medidas.

Pela RBE

DETALHES

PROJETOS 

Novos 

CONSULTE O WEBSITE:

MUSEU AQUI E
AGORA…

Pela CIBE Fátima Pina

DETALHES

https://drive.google.com/file/d/136MNoyIc8hE0sP8LUFS9X39DwlITvLab/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WALW9wUgeI-wFXpVZQLZiYSxFDkeq39u/view?usp=sharing
https://www.rbe.mec.pt/np4/escola-a-ler.html
https://www.rbe.mec.pt/np4/escola-a-ler.html
https://escolamais.dge.mec.pt/acoes-especificas/escola-ler
https://escolamais.dge.mec.pt/
https://escolamais.dge.mec.pt/


No âmbito do Projeto 3B (Bem-Querer, Dizer
e Merecer), desenvolvido pela professora
bibliotecária, Cristina Faleiro e em
articulação com o PES (Projeto de
Educação para a Saúde), foi realizada uma
formação/ capacitação na área do bem-
estar, dinamizada pela Dra. Mafalda
Mendes de Almeida, reconhecida
facilitadora de meditação e mindfulness, no
dia 19 de janeiro, às 17 horas, no ...

“BEM- DIZER”
 

No âmbito do projeto 3B (Bem-querer ,
dizer e merecer) de 14 a 23 de Fevereiro,
na EBMAM, dos docentes e assistentes
operacionais distribuíram mensagens de
Bem-dizer a todos os colegas que
estimam. O painel  da sala de
professores esteve sempre repleto de
mensagens e foi uma festa luz e cor!

Festa do elogio

DETALHES

PROJETOS 

3B ( Bem-querer, dizer, merecer) 

CONSULTE O WEBSITE:

BEM-ESTAR…
Formação/ capacitação

DETALHES

https://drive.google.com/file/d/1EDYAr86Jh1AnJdggD5uYiiNbiyJkJb_a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QzDok7vY8PaHP-nCZgIrLRYm-kW2BSLw/view?usp=sharing
http://bloomeditacao.com/mafalda-mendes-de-almeida/


Neste Encontro foi feita a reflexão sobre
a(s) Mudança(s) que se esperam alcançar
neste ano letivo na escola, à luz de modelos
de abordagem intercultural. Os modelos
apresentados foram: Banks, James (1994),
Modelo de Currículo Transformador; Milton J.
Bennett (1993), Modelo de Sensibilidade
Intercultural; Council of Europe Pestalozzi
Series, (2014) Indicadores de Sucesso
Educação Intercultural -Guia de auto-
reflexão. 

NEWSLETTER APPDI 

A Associação Portuguesa para a
Diversidade e Inclusão (APPDI) irá promover
nos dias 22 e 23 de fevereiro, o V Fórum
Nacional para a Diversidade e Inclusão
intitulado Diversidade em Perspetiva &
Perspetivas de Diversidade, com o apoio do
BNP Paribas.
Este ano daremos principal atenção à
diversidade de origem (nacionalidade e
étnico-racial), contando com diferentes
perspetivas de integração ao nível das
empresas, economia social e educação.

FEVEREIRO 2022

DETALHES

PARCERIAS 

CD e REEI 

CONSULTE O WEBSITE:

INTERCULTURALIDADE
Modelos e estratégias

DETALHES

https://drive.google.com/file/d/1B82QKBHIDTAbJYPm_CoKjptfXk47IRD9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wv4uVlbqXcIX9vkWINfx-iyEThxJ_v41/view?usp=sharing
https://www.acm.gov.pt/-/rede-de-escolas-para-a-educacao-intercultural-reei-

