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CELEBRAR O AFETO
Mensagens

O AFETO COMANDA A
VIDA
Mensagem do editor

O AFETO É ESSENCIAL 

Caros alunos, encarregados de educação
e restante comunidade educativa,
na semana em que se comemora a
Semana dos Afetos, o que realmente
significa esta palavra tão importante nas
nossas vidas?
Afeto significa um...

 Por Profª Ana Dias    

Caros leitores,
Esta edição é dedicada aos afetos e
reúne um conjunto de artigos
dedicados às atividades realizadas na
BE, e não só, sobre a temática. 
“O afeto comanda a vida” e como
escola promotora de bem-estar que
somos, procuramos ...

https://drive.google.com/file/d/1LPilaj-cN5C8vULY9NQSKafyN-kavqlG/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1NuQYnjhc13hfcYwh3W8_4TFkIAQDRIHf/view?usp=share_link


A BE da EB MAM comemorou a semana
dos afetos de 13 a 17 de fevereiro com a
Oficina de Escrita Criativa designada o
" O afeto é ...". Os alunos do 2º e 3º
ciclos, na disciplina de português, foram
à BE ouvir e debater o livro " O
vendedor de felicidade". As suas
reflexões sobre o afeto foram ...

FESTA DA 
MENSAGEM

No passado dia 14 de fevereiro, celebrou-
se a “festa da mensagem e dos afetos”
na Escola Secundária de Mem Martins.
Venha descobrir o que se passou!...

por Ana Cristina Silva

ESCRITA CRIATIVA
Literacia da Leitura e Escrita

O QUE É O AFETO?
 

 Oficina de escrita criativa 

https://drive.google.com/file/d/1vX-jxCXngA51w1FrhMjGCX0MSC_WoR0t/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1VLGFBxh9rqqmKdUPspJ6WC1REjMBXdDj/view?usp=share_link


SERVIÇOS 
Caminhantes em Rede e Exposição +JOMO -FOMO

Atualmente, muitas pessoas são afetas pela
síndrome do FOMO ( Medo de ficar de fora)
e apresentam instabilidade emocional e
grande dependência em relação à vida
virtual, às redes sociais e telemóveis, o que
as condicionam em relação a desfrutar da
vida real.
Em todo mundo, depois da pandemia, surge
o JOMO que é ...

CAMINHANTES EM
REDE

A BE convidou os diretores de turma do
7º ano para uma sessão de metodologias
de estudo.
Após a análise dos resultados escolares
do 1º semestre os alunos refletiram sobre
as estratégias a seguir e a importância
de ter um grupo de ...

 Metodologias de estudo

+ JOMO VS – FOMO
 Internet Segura

https://drive.google.com/file/d/1b9UYtTfSq4-n4RumA_Pfc8EnG6EWb2vp/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1AHVnacoTF6mhu_NrtuPm28PtNduif03A/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, 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 ...

“A MAIOR FLOR DO
MUNDO”.

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,
através do jogo. Os alunos devem, em
equipas, responder a questões sobre a
obra previamente trabalhada em sala de
aula. Se só por ...

Por Sandra Gomes, PB

SERVIÇOS
Educação literária - Concursos quem sabe mais sobre...

“O SR. DO SEU
NARIZ ...”.

Por Sandra Gomes, PB

https://drive.google.com/file/d/12cjHfFDE7Qdz1T_Nm0bpphu1MgGfEKN5/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1pPGKBiyWFTko2K9ERUPNfr1rZANtV4hu/view?usp=share_link


Depois das grande chuvas de janeiro, que
enriqueceram os solos da nossa escola onde
vivem os pequenos seres da manta morta, foi
possível fazer o módulo da biodiversidade da
manta morta do projeto Newton Gostava de
Ler . As turmas do 5.ºB, 5.ºC e 5.ºD estiveram
na BE acompanhadas das docentes Marília
Carvalho e Maria Inês Cruz, professoras de
ciências naturais. Os alunos fizeram ...

"ROBINSON CRUSOÉ”.

No passado dia 1 de fevereiro, na BE, a
turma do 8.ºA realizou o concurso quem
sabe mais sobre a obra de” Robinson
Crusoé”, acompanhado da professora Mª
Manuel Polme, professora de português.
O concurso de educação literária
integra-se no DAC da turma que tem
como objetivo a elaboração de um ...

Educação Literária

SERVIÇOS
Concursos quem sabe mais sobre... RC e 
Biodiversidade Manta Morta

HÁ MANTA MORTA 
NA ESCOLA?

Newton Gostava de Ler

https://drive.google.com/file/d/1C72f6Qs1YwusFCmMnAXQSPNQ0C3FVpne/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1fUCLUqwX4yt_iQI5asr4WY8vs-gf6Bdx/view?usp=share_link


As turmas do 8.º ano, na disciplina de
geografia, sob a orientação da professora Mª
Clara de Sousa, foram desafiadas a refletir
sobre as atrações turísticas de uma área de
vazio humano. Efetuaram pesquisas sobre os
aspetos geográficos de localização, clima e
vazios humanos e tentaram encontrar pontos
de interesse a visitar. No final de janeiro
princípio de fevereiro, na BE realizou-se o
ciclo de debate, sendo que ...

ROTEIRO LITERÁRIO

A obra escolhida foi  “Robinson Crusoé”
de Daniel Defoe, com adaptação de John
Lang, da Porto Editora, na versão
portuguesa é de março de 2014; a versão
inglesa é de abril de 2020.
 O roteiro literário integra o plano de
turma do 8.º A e envolve as disciplinas de
geografia com a professora Cristina
Faleiro, inglês com professora Marília
Costa ...

DAC- 8.ºA

SERVIÇOS
Roteiro literário e  Atraídos pelos extremos

ATRAÍDOS PELOS
EXTREMOS
Ciclo de Debate

https://drive.google.com/file/d/17c50-LDcz_FemEmyS5tf1WkzAvuKXGTQ/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1JfmZZPVeORT4CqAreuclTi7lSvsrryz1/view?usp=share_link


Chamo-me Marília Carvalho, professora do
grupo 230, leciono as disciplinas de
Matemática e Ciências do segundo ciclo na
Escola Maria Alberta Menéres.
Desde 2012 tenho colaborado em diversas
atividades dinamizadas pela biblioteca
escolar, do projeto “Newton Gostava de Ler”
módulos da Arte de Calcular e Biodiversidade
da Manta Morta, também participei no
projeto Voluntários da leitura da...

RBE UM ESTÍMULO AO
CONHECIMENTO CIENTÍFICO

Chamo-me Maria João Teodósio e sou
professora de Físico-Química.
Desde que foi fundada a biblioteca da
Escola Maria Alberta Menéres que
colaboro nas suas atividades, pois
considero que é uma maneira única e
importante de abrir a porta a novos
conhecimentos para os alunos. Atividades
como “Newton gostava de ler” ou
“Engenheiras por um dia” são ...

Por Mª João Teodósio

ROSTOS DA BE
Mª João Teodósio e Marília Carvalho, 
professoras colaboradoras

BE UM LUGAR INFINITO
DE COLABORAÇÃO

 Por Marília Carvalho

https://drive.google.com/file/d/1NI04Kyfk3S0VJ56LHFlt8TRRvSxc9vVL/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1VT1WWLLDPRReHOiGt0oY8VkjGhpxb85n/view?usp=share_link


Os alunos apurados na 1ª fase do CNL 16ª
edição, nomeadamente, Margarida Azoia e
Lourenço Fernandes do 6.º A e Iris Monteiro
do 8.ºA vão realizar a prova da fase
municipal, no Olga Cadaval no dia 2 de
março de 2023. A entidade organizadora é a
Câmara Municipal de Sintra em articulação
com a coordenação interconcelhia das
bibliotecas escolares (RBE).  A Câmara
Municipal de Sintra assegura o transporte dos
alunos, para o ...

CNL 1º CICLO

O Concurso Nacional de Leitura é um
projeto nacional. Os alunos do 2.º, 3.º e
4.º anos do Agrupamento participaram na
Fase Escolar. Nesta fase apuraram-se os
dois alunos que irão representar o 1.º ciclo
do Ensino Básico do Agrupamento,
estando selecionados um aluno de cada
escola básica do 1.º Ciclo.

Por Sandra Gomes, PB

LEITURA
Concurso Nacional de Leitura 16ªedição

CNL 2ºE 3ºCICLOS 
BE da EB MAM

https://drive.google.com/file/d/1XxEumSDcgk2X3vDTVRPU-wvTfqD2u2v0/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1tQ6tqQCGsPsnWy6kGt16OUMfK6TrcKJ2/view?usp=share_link


 A  2ª fase municipal, no C.C. Olga Cadaval
no dia 2 de março de 2023, contou com a
participação dos 8 alunos do AEMM
apurados na 1ª fase de escola Os alunos do
secundário e 1.º, 2.º e 3.º ciclos realizaram as
provas e assistiram ao momento de animação
do teatro de improviso. No final houve a
entrega de prémios aos alunos apurados
para a fase intermunicipal. O Lourenço
Fernandes e Henrique Vileta estão  ...

CNL NA ESMM

O Concurso Nacional de Leitura é um
projeto nacional. Os alunos do 3º ciclo  e
secundário  participaram na Fase Escolar.
Apuraram-se os três alunos  Fatumata
Sauané do 9º ano e Luísa Gonçalves do
10.ºCT3 e Cristiano dos Santos do 10.ºLH.
A obra para a fase municipal foi " O
Diabo", de Gonçalo M. Tavares, uma obra
que se vem juntar ao mundo literário das
Mitologias.

Por Ana Cristina Silva, PB

LEITURA
Concurso Nacional de Leitura 16ªedição

PARABÉNS VENCEDORES
 E PARTICIPANTES 

Fase Municipal 

https://drive.google.com/file/d/11XBfb52jwELbePUdXiDi4VTWfv_SoI13/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1UxkzI4Pai7MrhTxvmy02rheC6yDUo92C/view?usp=share_link


O Natal é por excelência uma época de
afetos, de solidariedade, de decorações. É
também uma época de leituras específicas, 
 em que  surgem muitos livros à volta do
tema. A Professora Bibliotecária Sandra
Gomes propôs leituras para a sala de aula,
ofereceu um miminho aos docentes e leu
histórias a algumas turmas e grupos.

DIA MUNDIAL DA RELIGIÃO

Foi no pretérito dia 21 de janeiro que
relembrámos o Dia Mundial da Religião. A
este propósito, os professores de Filosofia
da ESMM organizaram uma atividade
interativa digital, para os diferentes níveis
de ensino (ensino básico e secundário)
convidando os alunos a participar num
espaço de reflexão crítica sobre o assunto.

Pelos Profs. Pedro Santa Rosa e
Manuela Amoedo

OUTRAS ATIVIDADES
Comemorações de efemérides

NATAL DA BE 
Por Sandra Gomes, PB 

https://drive.google.com/file/d/1LVFz2Vb5zjmmkUD-KSRe04xCDaz4J-dD/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1shMgrJo3bpvJWm2Q7Khrc8pzsSVBYoGa/view?usp=share_link


Exposição, na Escola Básica Maria Alberta
Menéres, de Postais de Natal e “Crackers”
elaborados pelos alunos do 2ºciclo, no
âmbito da disciplina de Inglês.

A Escola Maria Alberta Menéres, este ano,
comemorou o Natal de uma forma bastante
criativa e colaborativa. Várias disciplinas
juntaram-se e enfeitaram a Escola para
vivermos o espírito natalício.

FEIRA DA PARTILHA

Realizou-se nos últimos dias do mês de
dezembro, de 16 a 21, a Feira daPartilha,
por inspirada iniciativa da professora
Maribel Pereira, de Educação Musical.
Os alunos trouxeram de casa, como oferta,
peças de roupa, sapatos, livros e
brinquedos…com a devida autorização dos
seus Encarregados de Educação.
Com a graciosa colaboração de ...

Pelas Professoras  Maribel Pereira e
Teresa Simões

OUTRAS ATIVIDADES
Celebração do Natal

COMEMORAÇÃO DO NATAL 
Professora Ana Dias

https://drive.google.com/file/d/1jvrYsQDPSsys8CkVdLwd8D5dIJMqnaTV/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/196F283-eUXgAfk2GEOiBHaRJJmLLKUjs/view?usp=share_link


Somos os alunos da turma B do 6º ano da
escola Maria Alberta Menéres. No âmbito
do Domínio da Articulação Curricular,
desenvolvemos o projeto "O Banco da
Amizade". Este consistiu em pintarmos um
mural e um banco que serão inaugurados
no dia 16 de março de 2023 às 18:30h.
 
Poderá encontrar mais informações no
convite e ...

BANCO DA AMIZADE?

O vídeo com a história do “Banco da
Amizade” começou na BE em novembro
de 2022 e já foi divulgada a todos os
alunos. Os alunos do 6ºB realizaram-no
no Canva, sob a orientação da
professora bibliotecária e da professora
de português Mª de Lourdes Leitão.
Estiveram muito entusiasmados e
empenhados: a história é …

Pelos alunos do 6.ºB

OUTRAS ATIVIDADES
Banco da Amizade

INAUGURAÇÃO 

Pelos alunos do 6.ºB

https://drive.google.com/file/d/11LsG5CHlz_ukbyozZLGe2Pc-b5JIShwz/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/19Lanh7man_vM0Xgi2WcM5ml3M3lfIXaa/view?usp=share_link


A BE da EB MAM participa na 2º edição no
projeto “Museu Aqui e Agora e o Futuro lá
Mora” promovido pela RBE e a CMS .
As turmas selecionadas foram o 5.ºA e o
5.ºD tendo as diretoras de turma Mª Teresa
Simões e Ana Cristina Mendes integrado
este projeto no plano de turma. Os
professores dos conselhos de turma que
participam são as professoras de português
Mª de Lurdes Leitão e Teresa Simões, as ...

SER PROFESSOR 

O 3B candidatou-se ao Fórum Estudante
ao projeto “2023 Ano Nacional do
Professor“. O 3B, projeto iniciado em
2021, visa proporcionar momentos de
convivência e colaboração entre
docentes, e promove o sentimento de
pertença e o valor do ser docente junto
da comunidade educativa. 

 A forma mais eficaz de construir
um mundo melhor- Fórum
estudante

PROJETOS E PARCERIAS
3B e Museu aqui e agora e o futuro que lá mora

MUSEU AQUI E AGORA 
E FUTURO QUE LÁ MORA 

 2º edição Parceria RBE e CMS 

https://drive.google.com/file/d/1LZNiJt3yggsv22wcouE_sNRNvM1bnL0P/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/17lqc415EvAwmTmbY2nvHtSlKZsqZcYKt/view?usp=share_link


Vem visitar e desfrutar da exposição  no
átrio de entrada da EB MAM com os
trabalhos executados  pelos alunos das
turmas A e B do 8º ano, na disciplina de
português  com a professora Maria
Manuel Polme. O  tema  dos Cartoons é
o livro e a leitura.
O cartoon nº1  " A leitura destaca-se do
rebanho" o nº2...

CAMPANHA #LER

O desafio proposto na aula de português
das professoras Maria Manuel Polme
(7ºA/7ºB) e Carla Caldas (8ºE) consistia
na promoção da leitura. 
Para tal, os alunos iriam  criar um anúncio
publicitário, de forma a promover a
leitura na nossa escola. 
A Exposição  patente ...

 Por Mª Manuel Polme, professora
de português

OUTRAS ATIVIDADES
Campanha # LER e Cartoons

O LIVRO E A LEITURA EM
CARTOONS 

 Por Mª Manuela Polme

https://drive.google.com/file/d/1Oq3xljvRtquTGflIYx-0WLMgZlZKSsir/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1GlpwTnODVlfOIh9xaSwWUu-pr89wK7jw/view?usp=share_link


Depois de dois anos complicados em
que os alunos ficaram confinados em
casa e depois limitados ao espaço da
sala de aula, o grupo disciplinar de
Físico-Química resolveu promover uma
atividade diferente.
Nos dias 15 e 16 de dezembro, os alunos
dos 7.º e 8.º anos tiveram uma aula de
Físico-Química no planetário insuflável,
onde tiveram contacto com ...

EXPOSIÇÃO DE FÍSICO-QUÍMICA

Em janeiro, o grupo de Físico-Química
expôs os trabalhos realizados pelos
alunos.
A exposição dos alunos do 7ºano,
“Astronomia” revelou a grande
criatividade com que os alunos imaginam
os astros do Universo e porque estes os
fascinam tanto.
A exposição dos alunos do 8ºano “Os
elementos químicos que nos ...

 Por Mª João Teodósio

OUTRAS ATIVIDADES
Exposição de Físico-química e Planetário na EB MAM 

O PLANETÁRIO VEIO 
À MAM

   Por Mª João Teodósio 

https://drive.google.com/file/d/14Qh_q7hHgA_arbsbjyXX9n6AxS4hW4dH/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1jExP84tyDgVXTOUKmy18Ql5NFD6hEIcM/view?usp=share_link


No âmbito da disciplina de Educação
Moral e Religiosa Católica, foi feita uma
exposição com os trabalhos dos alunos
das turmas do 2º e 3º ciclos, no átrio da
escola Maria Alberta Menéres, para
comemorar o “Dia da Não Violência e
da Paz nas Escolas”. Os trabalhos
realizados versaram sobre o tema “A
PAZ ESTÁ NAS NOSSAS MÃOS”. Os
alunos desenharam ...

QUE ÉTICA PARA A VIDA
HUMANA?

Foi no pretérito dia 10 de dezembro que
relembrámos o Dia Internacional dos
Direitos Humanos. A este propósito, os
professores de Filosofia da ESMM
organizaram uma atividade interativa
digital (vídeos, notícias, BD, ...) com os
alunos, convidando-os a participar num
espaço de opinião, refletindo
criticamente sobre o assunto.

 Pelos Profs. Pedro Santa Rosa e
Manuela Amoedo

OUTRAS ATIVIDADES
Direitos Humanos e Exposição pela  Paz 

A PAZ ESTÁ NAS
 NOSSAS MÃOS 

  Por Mário Jorge

https://drive.google.com/file/d/1NelNCO1p2VDmVFkOiEs8k-6gZoWbRpA4/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1BqeIJfVHgEjN-FnM7wAs-OilK94Mn_Ph/view?usp=share_link


«No passado dia 30 de janeiro decorreu,
na Biblioteca da Escola Secundária de
Mem Martins, um Debate sobre Racismo
e Inclusão Social. O evento, organizado
pelas turmas de 12º dos cursos de
Design e Comunicação Gráfica e de
Gestão e Programação de Sistemas
Informáticos, e pelo professor João
Camacho, contou com a participação
de[…]»

O QUE FOI O 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. Questionamos, pois,
para além do horizonte hermenêutico, a
determinação futura do pensar. Como?

 Pelos Profs Teresa Gomes, Sérgio
Quaresma e Pedro Santa Rosa

OUTRAS ATIVIDADES
Holocausto  e  Racismo e Inclusão Social

RACISMO E INCLUSÃO
SOCIAL

 
 Pelo professor João Camacho

https://drive.google.com/file/d/1Xksrr8mXLXE4dMOImmjZX4o-OCcj2VND/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1SI7ZDwuRiujjdGZqxVjh7ZaIdr3-mdHp/view?usp=share_link


Nos dias 5 e 6 de dezembro, a equipa
de Educação Especial da Escola Básica
Maria Alberta Menéres dinamizou uma
atividade relacionada com o “Dia
Internacional da Pessoa com
Deficiência” em que algumas turmas do
5º e 6º ano tiveram a oportunidade de
experimentar/sentir o que é a
deficiência.

COMER BEM!

Na Unidade da E.B. Maria Alberta Menéres,
no âmbito do Dia Mundial da Alimentação,
os alunos realizaram espetadas de frutas
da época.
Esta atividade permitiu desenvolver a
autonomia durante o processo de
preparação das frutas. Ao mesmo tempo,
foi uma oportunidade de conhecer e
explorar novos cheiros e sabores, de forma
saudável.

 Pela equipa da educação especial

EDUCAÇÃO ESPECIAL
Comemoração de efemérides

EXPERIMENTAR/SENTIR  A
DEFICIÊNCIA 

 
 Pela equipa da educação especial

https://drive.google.com/file/d/1n4ajZ0DCgJiYAe4kumftpXoHOo-LWkCl/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1If4Rh6loHRh39jLjkLgD49ozDs4zjzXQ/view?usp=share_link

