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O AESL aderiu aos #Erasmusdays!

O #Erasmusdays  é 
uma iniciativa europeia 
destinada a promover o 
Programa Erasmus+ e a 
dar visibilidade às ativi-
dades organizadas pelos 
benefi ciários do programa.
A edição de 2022 teve lugar 
na Europa e no resto do 
mundo nos dias 13, 14 e 15 
de outubro. Neste âmbito, 
o AESL dinamizou diver-
sas ações de promoção e 
divulgação. 

Os alunos participantes 
nos projetos Erasmus+ do 
AESL criaram vídeos com 
os seus testemunhos e es-
tes foram divulgados no dia 
13 de outubro, 1º dia dos 
#erasmusdays! Já os alu-
nos do Ensino Profi ssional, 
desafi ados pelos docentes 
de Informática, partilharam 

as suas experiências com 
outros colegas. 

Dando continuidade à 
esta missão, no dia 2 de 
novembro, teve lugar uma 
atividade de disseminação 
que contou com a pre-
sença de vários parceiros 
externos, oferecendo os 
seus testemunhos, assim 
como de vários docentes e 
alunos que têm coordenado 
e participado nos diversos 
projetos em que o AESL 
está (e esteve) envolvido.

O AESL e a iniciativa ROoT!
Toda a comunidade edu-

cativa do AESL está com-
prometida com uma ação 
climática global e sustentá-
vel, daí a sua participação 
na iniciativa Running Out of 
Time (ROoT).

Esta iniciativa global, 
constituída por uma corrida 
de estafetas, com início 
em Glasgow, na Escócia, 
país anfitrião da COP26, 
e com término em Sharm 
El-Sheikh, no Egito, país 
anfitrião do COP27, pre-
tende simbolizar o esforço 
incrível e necessário para 
uma mudança de atitudes, 

por parte de cada um dos 
países decisores, no que 
respeita às alterações cli-
máticas.

Ao longo da corrida, foi 
transportado um testemu-

nho com uma mensagem 
marcante sobre esta causa, 
entregue na COP, no dia 
8 de novembro, a qual foi 
subscrita pela comunidade 
da Serafi m Leite. 

Ainda neste âmbito, no 
dia 3 de novembro, promo-
veu-se o “Schools Action 
Day” em que, entre outras 
iniciativas, se procedeu à 
cerimónia do hastear da 
bandeira verde nas três es-
colas do nosso Eco_Agru-
pamento. 

Na escola sede, foram, 
também, hasteadas as ban-
deiras dos projetos Escolas 
Amigas dos Direitos Huma-
nos e Ubuntu 

Juntos, educamos para 
uma sociedade mais Huma-
na e Sustentável. Ajudem-
-nos a chegar lá!

Semana UBUNTU 
– uma nova forma 
de aprendizagem

Na semana de 7 a 11 de 
novembro, realizou-se mais 
uma semana UBUNTU do 
AESL, nas instalações cedi-
das pela Câmara Municipal 
de SJM, na Torre da Oliva.

As formadoras Alexandra 
Pinto, Cecília Santos, Susa-
na Silva e Teresa Margarida 
Brandão, deram oportuni-
dade a mais um grupo de 
jovens, 29 alunos dos En-
sinos Básico e Secundário, 
de conhecerem o Projeto 
de Capacitação de Jovens 
da Academia de Líderes 
UBUNTU, reconhecida, 

recentemente, pela OCDE 
e a European Commission, 
como uma das melhores 
iniciativas de empreende-
dorismo social e inclusivo.

Durante cinco dias, fo-
ram usadas estratégias e 
dinâmicas pedagógicas de 
educação não formal vi-
sando a transformação dos 
jovens em líderes agentes 
de mudança e modelos de 
serviço que, desta forma, 
contribuirão para o bem-
-estar pessoal e de toda 
a comunidade escolar e 
social.  

Um Agrupamento de todos e para todos…
O AESL continua a trilhar 

o caminho da inclusão, aco-
lhendo alunos de diversas 
proveniências. 

De modo a facilitar a sua 
integração na comunidade 
educativa e na sociedade 
portuguesa, o Agrupamento 
tem feito um notável esforço 
em termos da aprendiza-
gem e promoção do Portu-
guês. Atualmente, frequen-
tam o AESL 29 alunos, de 
dia, provenientes da Síria, 
Afeganistão, Venezuela, 
Argentina, Ucrânia, Ingla-
terra e Suíça. Já no Ensino 
Recorrente, a escola conta 
com 4 turmas que frequen-
tam Português Língua de 
Acolhimento. 

Todos estes alunos, no 
ensino diurno, benefi ciam 
de um Projeto de Mentoria 
com o desígnio de os aju-

dar na aquisição de novas 
competências sociais e 
educativas, sendo os mes-
mos apoiados por uma 
equipa coordenadora que 
planifi ca, orienta e avalia o 
processo de integração de 
cada aluno. 

Na voz dos alunos, apren-

der a Língua Portuguesa é 
fundamental, pois “perce-
ber Português ajuda-nos 
a estudar melhor e a en-
contrar um trabalho no 
futuro”. As aulas de PLNM, 
por níveis de profi ciência 
linguística, “são mais fáceis 
(…) a atenção está focada 

em nós (…) somos um 
grupo unido”. 

No fundo, a missão do 
AESL continua, mantemos 
a tradição de bem acolher 
e de formar cidadãos bem 
integrados na vida da nossa 
região e do nosso país.

Castanhas quentinhas e estaladiças...
No dia 11 de novembro, 

na EB de Fundo de Vila, 
comemorou-se o dia de 
São Martinho. A tradição 
manda que, de norte a sul 
do país, se comam, neste 
dia, castanhas assadas 
quentinhas... E assim foi na 
nossa escola! ...com muita 
alegria!

Esta celebração tem vá-
rios costumes associados 
que valem a pena lembrar, 
festejar e saborear…. A par 
do que se come, também 
é tradição beber grose-

lha, assim como entoar 
cânticos e as brincadeiras 
entre amigos não passam 
despercebidas.  

Foi, sem dúvida, um dia 
memorável em convívio, 
com muita animação e 
música à mistura. Como 
não podia deixar de ser, 
também demos as boas-
-vindas ao tempo frio que 
é recheado de encantos 
que o caracterizam. Já diz 
o provérbio, “Se o inverno 
não erra o caminho, tê-lo-ei 
pelo São Martinho.”

O S. Martinho entre os 
pequeninos da EB do Parque

“Castanhas, castanhas, assadinhas com sal, quenti-
nhas, quentinhas, que não te façam mal…” 

 Mais uma vez se cum-
priu a tradição na EB do 
Parque. Quentes e boas, as 
castanhas, acompanhadas 
de um magnífi co sol, foram 
degustadas com alegria, 
música e animação.

A lenda de S. Martinho 
foi explorada e fi zeram-se 
trabalhos magnífi cos que 
engrandeceram, sem dú-
vida, esta comemoração, 
uma parte integrante das 
raízes do nosso país.


