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Pela Filomena Freire, professora bibliotecária

Ideias Elásticas 

Pretende-se também, para além da parte
lúdica, poder enriquecer as experiências
através da leitura, desenvolver diversas formas
de linguagem, ampliar o vocabulário, formar o
caráter, desenvolver a confiança e
proporcionar viver o imaginário. Durante o
mês de janeiro foram lidas várias histórias a
turmas do 1ºciclo assim como no ensino Pré-
escolar da EBMM2 e EBMM2.

BE/CRE À LA CARTE
Serviços

Datas a asssinalar

Dia da Mulher 

A professora bibliotecária da Escola
Secundária de Mem Martins não quis deixar
de assinalar o dia 8 de março, Dia
Internacional da Mulher
A data recorda as conquistas das mulheres
que, ao longo da história, lutam pelos seus
direitos e contra o preconceito.
Em 1910, a criação de um dias das mulheres
foi proposta por Clara Zetkin, uma feminista
alemã, durante a II Conferência Internacional
de Mulheres Socialistas.
Fonte:
https://www.calendarr.com/portugal/dia-
internacional-da-mulher/

EM DETALHE

EM DETALHE

https://drive.google.com/file/d/1Z2xKAhmDZ5mNkXlV2vdBzD-wUfpd0EGl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NRGL576rNbQT7qGT3LBqtihCt8-3yZIz/view?usp=sharing


A tradição do afeto

Festa da Mensagem 
 No dia 14 de fevereiro, na escola secundária
de Mem Martins, retomou-se a tradição
voltando a instituir a Festa da Mensagem. A
atividade teve lugar no átrio junto à biblioteca
escolar. O Dia dos Namorados, ou Dia de São
Valentim, celebra-se a 14 de fevereiro.
Mais romântico do que o amor que está no ar
nesta altura é a origem dessa comemoração, a
mais romântica do ano.
O Dia dos namorados, em Portugal, é celebrado
no dia da morte de um bispo chamado
Valentim, por isso, a data é conhecida como o
Dia de São Valentim.

BE/CRE À LA CARTE
Serviços

Um livro um amigo

Vou levar-te comigo 

A leitura tem a capacidade de influenciar a
nossa forma de agir, de pensar e de falar;
Ler para não ficarmos presos a gestos e a
formas rudimentares de comunicação;
Ler é fundamental na formação intelectual,
mas também permite o acesso ao mundo da
imaginação, das ideias e dos sonhos;
Ler amplia o conhecimento, a criatividade,
desperta para o mundo das palavras e é com
elas que construímos o que gostamos, o que
queremos e o que sonhamos…

EM DETALHE

EM DETALHE

https://drive.google.com/file/d/1fAV3Ak7RKWZCJp8OirUWaJNyEWpqhhKd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zGjAHUABEbD_TaTkmSswsGt0Vh1VLAYk/view?usp=sharing


Campanha pela Paz

Ucrânia no coração

A Campanha  pela Paz, de solidariedade com a
Ucrânia, decorre na Escola Maria Alberta
Menéres, durante o mês de março. A Ucrânia  foi
invadida pelos Rússia a 24 de fevereiro deste
ano. O painel na BE e as flores da paz na sala dos
professores enaltecem os valores da família, do
respeito pela vida e a união na adversidade. 
As mensagens contidas nas flores são: aquele
que eu não conheço também é meu irmão; a vida
humana é o mais precioso dos bens; a
fraternidade do homem vemos a sua grandeza;
um gesto de carinho acende uma luz na ...

BE/CRE À LA CARTE
Serviços

Literacia dos Media

Ucrânia em Debate

Começam já no dia 17 de março as sessões
de Cidadania e Média com a " Ucrânia em
Debate ". Estas sessões destinam-se a alunos
do 7º e 8º ano nas disciplinas de Português e
Geografia. Conheça em pormenor o
descritivo das notícias selecionadas para
promover o debate. Este menu será
constituído por um primeiro momento de
auscultação dos alunos no Wooclap sobre o
tema em análise. A turma é dividida em ...

EM DETALHE
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https://drive.google.com/file/d/1qnXdYst97MR1ASmD981pE6YgGQgc0-MF/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YZYaTT-eUDizWDYtKDRZ06yJXUcREufI/view?usp=sharing


Pelo professor Sérgio Quaresma

Todos Somos Ucranianos! 

Depois de setenta anos de paz e
cansados de dois anos do combate à
pandemia da covid-19 fomos TODOS
surpreendidos pela invasão da Ucrânia.
Estaremos em condições de enfrentar
estes desafios? Estará a Europa e o
Mundo à altura de reconstruir um futuro
de paz e de fraternidade?

BE/CRE À LA CARTE
Artigo de Opinião

Pelo professor Pedro Santa Rosa

Holocausto 

Foi no pretérito dia 27 de janeiro que
relembrámos a libertação do campo
de concentração de Auschwitz em
1945. A este propósito os professores
de História e Filosofia da ESMM
organizaram uma semana temática,
com conferências, cinema e
exposições.

EM DETALHE

EM DETALHE

https://drive.google.com/file/d/1t47DAlMJq7Gv8-MuaU9uDY7JkvQHANVp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yXWigsvFV3E5UDh2T1FbtlYFss-sYXBK/view?usp=sharing


Pela D. Cristina Lopes

Um trabalho sempre
diferente! 

O meu nome é Cristina Bento e
desempenho a função de assistente
operacional nesta casa, escola secundária
de Mem Martins, há vinte e cinco anos;
vinte do quais diretamente ligados à
biblioteca escolar. O meu trabalho não é
monótono […)

BE/CRE À LA CARTE
Rostos da BE

Pelo professor António Tomé

Experiência que vem
de  longe

Na equipa da biblioteca escolar da
Escola Secundária de Mem Martins
contamos também com a ajuda e
colaboração do professor António
Manuel Tomé, professor de História,
desde há alguns anos, no nosso
Agrupamento. 

EM DETALHE

EM DETALHE

https://drive.google.com/file/d/1hrWe0vK0krjPwnHUqGXsHEUYwYAggzUz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1daAKO54LcfO1LfeBaGNu-9q4jp3vyfTh/view?usp=sharing


Semana da Leitura

Ler  dá sonhos 

Na Semana da Leitura, de 14 a 21 de
março, no âmbito do projeto LAVRA, a BE
apresenta sugestões de leitura, a explorar
principalmente para o ensino básico. A
seleção de textos para exploração em
sala de aula de incentivo à leitura induz
os alunos a refletir sobre a importância
da leitura e das transformações que
ocorrem no nosso cérebro com este
hábito saudável.

BE/CRE À LA CARTE
Leitura

Pela professora Paula Pereira e PB 
 Filomena Freire

Programa da
semana

A semana da leitura nas escolas
EBMM2 e EBSM1 foi recheada de
atividades de leitura, animação e
muita diversão. Houve de tudo um
pouco desde 10 minutos a ler até
piqueniques de leitura.
Conheça os detalhes deste programa

EM DETALHE

EM DETALHE

https://drive.google.com/file/d/1fUyYRTrwGWxCSqJ2dFdaLJPD_rhh5s8h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1knYZ3_nKKJ6CZ-RiAGXQl4QOEh-J0vKU/view?usp=sharing


Exploração do livro "Duas irmãs em Odrinhas"

Valor do tempo e da vida 

Em duas semanas, os alunos do 5ºB, da
EBMAM na disciplina de português e em
articulação com a BE, leram e exploraram
esta obra. Conheceram a história de
Benedita e Rosa, duas irmãs muito
unidas, separadas pela doença e pelo
oportunismo do Deus Cronos. Entraram
no universo dos Deuses Greco-romanos
e… 

BE/CRE À LA CARTE
MUSEU AQUI E AGORA E FUTURO QUE LÁ MORA

Momento dos pais e EE

Reflexão Criativa

A Diretora de Turma, Mª de Lourdes
Leitão enviou um convite aos pais e
Encarregados de Educação, via
caderneta, para um momento de
reflexão e criatividade a propósito do
livro “Duas irmãs em Odrinhas” que
estava a ser lido em sala de aula, no
âmbito do deste projeto.
A questão para a reflexão era a
seguinte…

EM DETALHE

EM DETALHE

https://drive.google.com/file/d/150aqvbYFVNSbVmkkUcO9lzIJUA7Sqlx2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CZX35zbQRzwKSWqgCntXFjovCDMjUI7N/view?usp=sharing


Oficina de escrita criativa 

A Maldição de Zeus

Após a leitura do livro “Duas irmãs em
Odrinhas” em sala de aula, os alunos do
5º B debateram a problemática da
história e da relação existentes entre esta
duas irmãs. A professora Mª de Lourdes
Leitão desafiou os alunos a continuar a
história das duas irmãs Rosa e Benedita.
Daí resultou uma história coletiva que foi
entregue à escritora no dia 16 de março
de 2022.

 

BE/CRE À LA CARTE
MUSEU AQUI E AGORA E FUTURO QUE LÁ MORA

Concurso Quem Sabe Mais  Sobre...

Saborear as  Palavras

Depois de terem lido a obra “Duas
Irmãs em Odrinhas” de Gilda Nunes
Barata, os alunos do 5º B realizaram o
concurso Quem Sabe Mais Sobre…
Saborear as Palavras. Pretendia-se
descodificar as expressões de caráter
figurativo existentes no livro. Os alunos
manifestaram conhecimento sobre a
obra e o significado das expressões. 

EM DETALHE

EM DETALHE

https://drive.google.com/file/d/1saJC_GGafMMJA0i4oULngAjToUVUqcoR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OGXQl8R2x9FVANjZS9X_DF8gGpxN3cQl/view?usp=sharing


Pesquisar, sintetizar e debater

Conhece Gilda Nunes
Barata?

Durante duas semanas, os alunos do 5ºB
preparam-se para receber a escritora Gilda
Nunes Barata. Através do "Cubo Creator"
pesquisaram e sintetizaram os aspetos ligados à
sua biografia. Ouviram histórias contadas por ela
e refletiram sobre a sua personalidade. Conheça
também esta escritora que nasceu dia 1 de junho
de 1973, em Lisboa com 2,600kg um bebé do
sexo feminino cujo nome é Gilda Nunes Barata.
Sabe-se que, com três anos, pensava vir a ser
bailarina. Foi criada num ambiente de muito
afeto e liberdade criativa…

 

BE/CRE À LA CARTE
MUSEU AQUI E AGORA E FUTURO QUE LÁ MORA

Reportagem

Escritora veio à
Escola…

 No dia 16 de março, no âmbito do projeto
"O museu aqui e agora e o futuro que lá
mora", a Escola Básica Maria Alberta
Menéres recebeu a visita da escritora
Gilda Nunes Barata, autora da obra
estudada pela turma B do 5º ano Duas
irmãs em Odrinhas.
A escritora Gilda Barata foi entrevistada
pelos jovens jornalistas da turma supra
indicada que prepararam ...

EM DETALHE

EM DETALHE

https://drive.google.com/file/d/1rfGyz6WpKhXT2G_gjstWBV_-wCjWtZV7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1kOQRtCkxdtCvTcOjQQITzRed26nUgeTE/view?usp=sharing


Pela professora, Paula Pereira e professora
bibliotecária, Filomena Freire

Matemática, base de todas
as coisas da vida!

A Matemática tem um lugar privilegiado nas
Orientações Curriculares do Educação Pré-
Escolar e no currículo do Ensino Básico. De
acordo com os documentos orientadores,
nomeadamente as Aprendizagens
Essenciais, “Uma experiência matemática
adequada proporciona às crianças e jovens
a possibilidade de desenvolvimento pessoal
cognitivo e…

BE/CRE À LA CARTE
Matemática

Pela professora Cristina Ramos

Dia do número Pi

 No âmbito do PAA do Agrupamento
esteve patente no átrio da entrada da
EBMAM, durante os dias 14 a 18 de
março de 2022, uma exposição alusiva
à comemoração do dia internacional da
Matemática e dia do número Pi.
Colaboraram de forma muito entusiasta
e empenhada os alunos das turmas do
…

EM DETALHE
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https://drive.google.com/file/d/1AVkRKyXZatuX0vC-xhAviz13SHMs_PgD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lcu7wQ35EjxU4LKiWwKZ9_WQvBcSHESq/view?usp=sharing


Pela Profª Teresa Alves Marques e turma 9.ºB

Uma incursão pelo 
DIGITAL

O mundo atual está imerso nas novas
tecnologias e em ambientes multimédia.
Cabe à escola e a nós, professores,
acompanhar esta nova realidade,
repensando as nossas práticas e alterando o
paradigma que nos foi acompanhando ao
longo de gerações. As TIC vieram para ficar.
Há que...

BE/CRE À LA CARTE
Matemática

Pela Profª Teresa Alves Marques e turma
9.ºB

O QUE É A
MATEMÁTICA?

Matemática é um termo infinito
Tantas utilidades que não pode ser
descrito
Matemática é a explicação
E pode trazer o fim, ou a salvação 
Matemática é o início e o fim de uma
história
Algo belo que é notório.

EM DETALHE

EM DETALHE

https://drive.google.com/file/d/1427D5_l23ckX47fVGaX4hnheLFX43Ugw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16OWZbDSGOV0kq0w0Ikjgaq9g4kBHEqLl/view?usp=sharing


Pela professora Mª Fátima Fernandes

“Um gesto que pode salvar a
vida”

No dia 24 de Fevereiro houve uma sessão
prática  sobre " Manobras de suporte de
vida".
A sessão foi dinamizada pelas assistentes
operacionais Helena Matos e Graça Pires, e
decorreu durante uma aula de Ciências
Naturais do 6ºA . 
 Os objetivos  foram desenvolver...

BE/CRE À LA CARTE
Ciências Experimentais

Pelos alunos Alexandre Santos, Francisco
Fonseca e Guilherme Morais do 12ºCT4

"BIOINDICADORES DE
POLUIÇÃO AMBIENTAL
(MEXILHÕES)"

Trabalho de projeto interdisciplinar,
envolvendo as disciplinas de Biologia,
Inglês e Física, desenvolvido pelos
alunos Alexandre Santos, Francisco
Fonseca e Guilherme Morais do
12ºCT4, sobre bioindicadores de
poluição ambiental.

EM DETALHE
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https://drive.google.com/file/d/1VYJOyL-gjQqrtP3-U-QAUxztMe8nIpfr/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1AplgYxaWHe0WuR_8NyUPbZWLJnwRivqn/view?usp=sharing


Pela equipa da Educação Especial

Carnaval

Para assinalar a época festiva do
Carnaval, o Centro de Apoio à
Aprendizagem desenvolveu o projeto
coletivo do "Grande Palhaço" e o projeto
individual da máscara de Carnaval. Os
alunos ficaram muito entusiasmados
com o resultado final destas atividades.
Cada aluno ...

BE/CRE À LA CARTE
Educação Especial

Pela equipa da  Educação Especial

Ateliers  temáticos 

Na Escola Secundária de Mem
Martins, na Sala Funcional,
desenvolvemos competências com
os nossos jovens através da
dinamização de Ateliers.
Há que conhecer o mundo onde
vivemos... o planeta, o continente,
o país, o distrito, a freguesia, o
bairro...

EM DETALHE

EM DETALHE

https://drive.google.com/file/d/1VvgZSD3-479_iFbl8VUEKzHxGbToEQp1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16Y_LAzdU-4vTSN0m-aNQIK0vPbvMwXWn/view?usp=sharing


Campanha de
Doações

No âmbito do DAC, os alunos da turma
7º D, estiveram na BE/CRE a elaborar
cartazes, através do Menu Pesquisa,
dinamizado pela professora Cristina
Faleiro, com o objetivo de divulgar a
realização de uma campanha de recolha
de bens diversos, na escola, para doar ao
Hospital…

EM DETALHE

EM DETALHE

Parceria interna DAC e externa

BE/CRE À LA CARTE
Parcerias

Pela equipa da  Educação Especial

Ateliers  temáticos 

Ao longo dos dia 9 e 11 de março,
na Biblioteca Escolar da Escola
Secundária de Mem Martins,
turmas do 11º ano do curso
Ciências e Tecnologias assistiram à
atividade “Engenheiras por um dia“
dinamizado por um grupo de jovens
estudantes universitária. Na
EBMAM estiveram nos dias 15  e
17 ...

https://drive.google.com/file/d/1dsKPDGQTMCkpDWNaLsxViTrK_BhHgOvA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wRFjGztnBPEV2Cf_r05qBqkiFOrID8Z2/view?usp=sharing

