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MENSAGENS DE NATAL

A BE agradece a todos, as mensagens
de Boas Festas e de próspero Ano
Novo! Em especial  ao diretor João
Caravaca, à presidente do Conselho
Geral, Marília Carvalho, à
coordenadora do diretores de turma
do 2º e 3ºciclos, Ana Dias...

Pela Presidente do CG, diretor e não
só...

DETALHES

CELEBRAR O NATAL 

Literacia da  leitura

NATAL NA BE!

A BE da EB MAM oferece aos utilizadores
serviços relacionados com comemoração
desta quadra natalícia. O “espírito das
Boas Festas” é na sua essência o prazer
de dar e a oportunidade de recomeçar um
novo ano. As decorações, a leitura de
contos, o calendário do advento das boas
ações,  e...

Leituras, exposições   

DETALHES

https://drive.google.com/file/d/1PM3CnQYdYUwMk3k45Hb-E-a_BKg1CJMp/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1_Dw8mlCSnXl8dglumVU9WPOqhtbHLrFl/view?usp=share_link


Ler um conto é sempre abrir uma janela
para entrar no mundo da fantasia e do
sonho. 
Ao terminarmos o estudo da unidade do
conto, surgiu-nos a ideia de reescrever um
dos contos lidos ou um dos que os alunos já
conheciam, como se tivessem acontecido
na época atual.
Varinhas da Apple...

CONTOS DE NATAL

De 5 a 20 de dezembro participa nas
leituras imprevistas e vem ler os "Contos
de Natal". Nesta quadra, deixa-te  levar 
 pela alegria e pela bondade e colabora
com a MAI (Maria Aberta Informa) que te
pede que escrevas uma página bonita na
história da tua vida e …

Leituras  imprevistas

DETALHES

CONTOS 

Literacia da Leitura e Escrita

ESCRITA CRIATIVA
 

 por Mª de Lourdes Leitão 

DETALHES

https://drive.google.com/file/d/1I_DSPaJi7YcymP8a9oMvFS2LP9WAmSwP/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1QCjcMw1bGBJ7tOewDDC0yoYNfcoIXY02/view?usp=share_link


SERVIÇOS 

Benjamins em Rede e Pordata

Na semana de 21 a 25 de novembro, as
turmas do 8.ºAno foram à BE realizar o Jogo
da População portuguesa em números com
base no site da Pordata Kits. Os objetivos
foram relembrar os conteúdos adquiridos na
aula de Geografia e interpretar os números
à escala municipal, nacional e dos países
da União Europeia. A docente Mª Clara de
Sousa elaborou uma ...

UM CAMINHO PARA
O SUCESSO

O mentor é alguém que ajuda a
organizar e que partilha os métodos  de
estudo.  Sempre atento e dedicado,
ajuda e dá conselhos a colegas que
ainda não encontraram o caminho para o
sucesso.
 Ter um mentor é um privilégio que deves
abraçar e cuidar. Colabora com o teu
mentor, redescobre o ...

Grupos Interativos

DETALHES

LER OS NÚMEROS
População portuguesa

DETALHES

https://drive.google.com/file/d/1BDdpSrefx-oKv870msU7dWtP-x2R1Tjc/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1E8modSmFnxY1W7FC03U0FxYk6YDZPPEE/view?usp=share_link


As turmas do 7.ºA e 7.ºB vieram à BE da EB
MAM, com Mª Manuel Polme, professora de
português, para  ler para a paz através do
livro “Malala, a menina que queria ir à
escola” , refletiram e debateram a importância
dos média na divulgação de injustiças e na luta
pelos direitos humanos. 
Para dar força a sua voz voltaram à BE para
elaborar um site  destinado a ...

MÊS DAS BE

Em outubro passado, celebrou-se,
internacionalmente o Mês Internacional
das Bibliotecas Escolares (MIBE), cujo
lema este ano era Ler para a Paz e
Harmonia Globais. A BE Serrinhas e a BE
Terra do Faz de Conta lançaram vários
desafios que foram muito bem aceites
pelos docentes.

Por Sandra Gomes, PB

DETALHES

MIBE

Ler para a paz e a harmonia globais

DEBATER MALALA
 Dar voz aos alunos

DETALHES

https://drive.google.com/file/d/1RJu_iaQ_X38swRHq-2Mu2i4vklwYPL3W/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1fH37zisSEwCCBzB-_pNKhHX5CeG6ODSk/view?usp=share_link


Nesta voragem de documentos para ler,
documentos para fazer, documentos para
partilhar, documentos, documentos... sente–
se uma pessoa frequentemente engolida
pelos ditos e mais pelos prazos que se
esgotam rapidamente e ainda por todas as
tarefas diárias e prementes que não
admitem prorrogação!
Que alguém tenha tido a ideia facilitadora
e...

SERVIÇOS

Descomplicar às terças

DIVULGAÇÃO DE BOAS
PRÁTICAS

Durante a reunião concelhia de dia 7 de
novembro, as BE do AEMM foram
convidadas a divulgar a boa prática do
serviço “Descomplicar às Terças”,
desenvolvido no âmbito da literacia
digitai e em articulação com o PADDE do
AEMM. O serviço tem como objetivos
promover a integração das…

 Descomplicar às terças 

DETALHES

DESCOMPLICAR À
TERÇA

 Por Maria Teresa Simões

DETALHES

https://drive.google.com/file/d/1kGQLdtCP7dGhwSr4t7dcfbDqWZMDAF-l/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1sBv64J7Zb5Dy4suei1tliI3okb1S3RZP/view?usp=share_link


Debater a pobreza em Portugal foi o
desafio apresentado aos alunos do 7.º ano,
pela BE da EB MAM, durante a aula de
Cidadania e Desenvolvimento. Depois da
sondagem no Wooclap, cada grupo leu e
refletiu sobre uma notícia da pobreza em
Portugal. O confronto de ideias foi possível
porque os artigos focavam diferentes
aspetos desta lamentável realidade que
afeta mais de ...

DIA MUNDIAL DA
ALIMENTAÇÃO

 Enquanto aluna do nono ano, gostei
muito da atividade do Dia Mundial da
Alimentação, pois pudemos colaborar
com os mais novos ao mostrar como
devemos preencher o nosso prato de
forma equilibrada e, simultaneamente,
facultamos-lhes desenhos para colorirem
e melhor se aperceberem das proporções
adequadas.

Por aluna do 9.ºAno

DETALHES

SERVIÇOS

Supertmatik e Cidadania e Média

 POBREZA EM PORTUGAL 
Tempo de Pensar

DETALHES

https://drive.google.com/file/d/1piQFDBzS7KvsepjV93rKGE6XRA7wuRcH/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1BkBQpblu8Q5ZMJmzgy70CeozWlgTstxE/view?usp=share_link


Netiqueta (do inglês "network" e
"etiquette") é uma etiqueta que se
recomenda observar na internet. A palavra
pode ser considerada como uma gíria,
decorrente da fusão de duas palavras: o
termo inglês net (que significa "rede") e o
termo "etiqueta” (conjunto de normas de
conduta sociais). Trata-se de um conjunto
de ...

CONTEÚDOS DIGITAL

No passado dia 23 de novembro, os alunos do
6.ºB desenvolveram competências digitais na
BE da EB MAM. Iniciaram o vídeo com a
história do “Banco da Amizade” que em breve
será divulgada a todos os alunos. Os alunos
receberam instruções sobre a publicação de
conteúdos digitais e realizaram o trabalho no
Canva sob a orientação da professora
bibliotecária e da professora de português Mª
de Lourdes Leitão. Estiveram  ...

Contar a história do banco da
Amizade

DETALHES

SERVIÇOS 

Literacia Digital  e  Netiqueta

DEZ MANDAMENTOS
DE NETIQUETA

Conheça, aplique e divulgue
 

DETALHES

https://drive.google.com/file/d/1nh3tDFUtPQZhSMnFzk3EaLFV67tjNEVT/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1XVruUHAVE7jI_qNulSuFiOLDzaUdrEqH/view?usp=share_link


O Concurso Quem Sabe Mais Sobre
(CQSMS) é uma atividade desenvolvida
pela BE há alguns anos e que contribui
para um melhor conhecimento das obras
literárias, através do jogo. Os alunos
devem, em equipas, responder a questões
sobre a obra previamente trabalhada em
sala de aula. Se só por si a atividade já é
bastante interessante, também serviu,
neste caso, como preparação para o ...

ARTISTAS NA BE

No âmbito do Projeto "Artistas na BE –
Nós e os outros", a turma do 1.º C, na EB
MM2 e os dois grupos do pré-escolar da
EB SM1 descobriram o Miró, uma
atividade que deu a conhecer aos alunos,
de forma breve, a vida do artista e alguns
dos seus trabalhos mais notáveis, tendo
terminado com a elaboração, por cada
criança, do seu Miró.

Por Sandra Gomes, PB 

DETALHES

SERVIÇOS 

Projetos - Concursos PNL

QUEM SABE 
MAIS SOBRE...
Por Sandra Gomes, PB

DETALHES

https://drive.google.com/file/d/1yZFAE91Tg8OJ5yKHN7glCXspT2myFRCU/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1JjC4aCR99y7vovkYh3XpFpSd223WxrVn/view?usp=share_link


Na semana de 7 a 11 de novembro, as
turmas inscritas puderam assistir a vários
filmes de animação de curta duração no
âmbito do Festival Internacional de
Cinema de Animação de Espinho que já
vai na sua 46.ª edição. “CINANIMA vai às
escolas” é um dos programas do festival,
que tem como objetivo levar aos alunos
“programas de cinema de animação de
autor com ...

CHARLIE CHAPLIN VEM
À ESCOLA

Realizar-se-á nos próximos dias 19, 20 e 21 de
dezembro um ciclo de cinema dedicado a
Charlie Chaplin, na Escola Secundária de
Mem Martins. Atividade integrada no âmbito
do projeto MAIÊUTICA: ser cidadão em
múltiplos modos de ser. Com este projeto
pretende-se estimular a curiosidade dos
alunos ...

Pelos professores Manuela
Amoedo e Pedro Santa Rosa

DETALHES

CINEMA VEM À ESCOLA

Projeto MAIÊUTICA e Cinanima

CINANIMA VAI ÀS
ESCOLA

Por Sandra Gomes, PB

DETALHES

https://drive.google.com/file/d/1nRWS1wfXPwQzooGuP2HZV9X5YdHLoo92/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1bl5lXN1GmGzxeGmNN0pk1FhJ528vEbGg/view?usp=share_link


 No ano letivo 2021/2022, o Agrupamento de
Escolas de Mem Martins conseguiu angariar 3075
de papel que foram revertidos em TRÊS MIL E
SETENTA E CINCO QUILOS de produtos
alimentares básicos.
A dinamização da Campanha do Banco
Alimentar no Agrupamento foi iniciada e
dinamizada pela professora Maria Manuel Polme,
professora na escola Maria Alberta Menéres, que
lançou o repto à professora Fátima Bandeira
(professora de Cidadania), à professora Odete
Souto (DT do 8A) e à ...

QUADROS DE MÉRITO
 

No Agrupamento de Escolas de Mem
Martins, na Escola Básica Maria Alberta
Menéres, realizou-se, após dois anos de
interregno, uma Cerimónia para entrega
presencial dos diplomas aos alunos que
integraram o Quadro de Mérito e
Excelência e Menções Honrosas no ano
letivo de2021-2022.
Esta cerimónia foi ...

Por Ana Dias,Coordenadora dos Diretores
de Turma do Ensino Básico

DETALHES

OUTRAS ATIVIDADES 

Quadros Mérito e Campanhas Humanitárias

3MIL KG  DE PAPEL /
3MIL KG DE ALIMENTOS 
Por Mª Manuel Polme e Ana Cristina Silva

DETALHES

https://drive.google.com/file/d/1w69M71dV6if5EhUaMJ-JACZt-aBTEM2g/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1vIGWqrMMAo35pB539EqaLfJpFBgZlgQS/view?usp=share_link


 Estamos no Outono…
 Dizem que é a temporada mais
romântica do ano.
  Romântica… Quente… Chuvosa… 
  As folhas plenas de matizes diferentes:
doiradas, acastanhadas, avermelhadas…
 A atmosfera cálida e com uma leve
neblina que nos turva o olhar. E tudo é
calma. E tudo é perfume.
Cheira a terra molhada...

COMEMORAÇÃO DO
“HALLOWEEN”

No Agrupamento de Escolas de Mem
Martins, na Escola Básica Maria Alberta
Menéres, realizou-se, como é tradição,
uma exposição com trabalhos realizados
pelos alunos do 2ºciclo, no âmbito da
disciplina de Inglês, para comemoração
do “Halloween”.
Esta atividade teve os seguintes
objetivos: divulgar comemorações da ...

Por Ana Dias, professora de inglês

DETALHES

EXPOSIÇÕES 

Outras atividades

O OUTONO NA
MAM

Por Mª Manuel Polme 

DETALHES

https://drive.google.com/file/d/1V4ogI5oSQAGy5Kuk5oG7wfMPw2e59_2b/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/154buxBwhgy90jrj4QLmvn6qVLIoFxmM9/view?usp=share_link


 Na Escola Maria Alberta Menéres, os
alunos do sétimo ano, nas aulas de
português, em conjunto com as
professoras Carla Caldas e Maria
Manuel Polme, realizaram atividades
promotoras de conhecimento mútuo.
 A escrita criativa foi um dos desafios
lançados. Foi projetada a ilustração com a
frase ”Uma cabeça cheia de medos não tem
espaço para sonhos”.

DESCOBRE AS ROCHAS
SEDIMENTARES 

Na semana de 7 de novembro de 2022,
na Escola Maria Alberta Menéres, as
turmas do  7.ºA, 7.ºB, 7.ºC, 7.ºD e 7.ºE
realizaram uma atividade designada 
 "Descobre as rochas sedimentares e
classifica-as" na disciplina de Ciências
Naturais sob a minha orientação e 
 através da consulta do manual...

Por Isa Alves, professora de Ciências

DETALHES

OUTRAS  ATIVIDADES

Ciências Naturais e Português

VEM VOTAR 
Por Mª Manuel Polme,

 prof.(a) de português

DETALHES

https://drive.google.com/file/d/1QtraCzqfZw08uEmBhcnvkCLpDZvuprhC/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1Vtiene0XM9dIbl-cFwo6OD3w63IZyaYp/view?usp=share_link


…Ser competente em matemática ajuda-
nos a resolver problemas e a desenvolver
competências analíticas. Ainda que o
contexto familiar possa fornecer uma
base para o desenvolvimento da
matemática, as escolas e os professores
são vitais neste processo.
Quão interessados estão os seus alunos
em matemática? 
A média dos resultados das turmas de 4º
ano portuguesas foi ...

RELATÓRIO DA TURMA 3.ºD

O Projeto MATHMot (Co-construir a
motivação para matemática no 1º e
2ºciclo do ensino básico – Um estudo
longitudinal em seis países europeus)
foca-se no desenvolvimento da
motivação para a matemática e o que
afeta este processo numa perspetiva
internacional.

Pela equipa do SPO

DETALHES

SPO

Outras atividades

RELATÓRIO TURMA 4ºE
Pela equipa do SPO

DETALHES

https://drive.google.com/file/d/1mJgPJi4VBVpGOBhMnLewl17msYtIfRoL/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/11BcfYg7x0ShVEoPXD8MPsm7LFwR9jr9J/view?usp=share_link

