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«Celebrar a Nossa História»

ARTES e OFÍCIOS no palco do AESL
Mais um ano e novas de-

monstrações do AESL, no 
âmbito do projeto “Celebrar 
a Nossa História”, dinamizado 
pela Câmara e Assembleia 
Municipais de SJM, que pro-
curou, de novo, de uma forma 
original, comemorar o dia da 
emancipação concelhia, que 
ocorreu há 96 anos. 

Mais uma vez, o AESL man-
teve a sua tradição, embora 
com marcas distintivas das 
anteriores. Assim, a exposi-
ção «Artes e Ofícios», com 
lugar no 1.º piso do Fórum 
Municipal, contou, este ano, 
com o cunho do Turismo In-
dustrial e, para esta edição, 
foram selecionados antigos 
trabalhos e outros criados es-
pecialmente para este evento: 
a caderneta de cromos «In Illo 

Tempore», com base nas três 
peças teatrais da autoria de 
Lurdes Gual: «Ecos do Passa-
do», «Histórias e Memórias» 
e «Chapéus há muitos», idea-
lizada por Belisa Rodrigues, 
e o Museu Intera� vo. A esta 

amostra não faltou o nosso 
patrono, Serafi m Leite, sob a 
forma de uma serigrafia de 
José Emídio.  

 No dia 11 de outubro, teve 
lugar a representação da rá-
bula «O chá das 10: à mesa 

com João da Silva Correia», 
da autoria de Dina Saraban-
do, que contou com o talento 
de alunos do 5.ºA (Leonor 
Lima), 9.ºC (Sofia Gomes), 
11.ºA (Lara Oliveira e Roberta 
Mar� ns) e do 11.ºB (Ângela 
Santos, Edgar Vilas-Boas e Leo-
nardo Santos), que se centrou 
na sala de um clube de leitura 
de senhoras sanjoanenses, 
sendo objeto de discussão lite-
rária o livro «Unhas Negras», 
de João da Silva Correia. 

A par� cipação do AESL foi, 
ainda, enriquecida com o 
discurso da representante da 
AMJ, Lara Oliveira, aquando 
da Sessão Solene.  

Bem-haja a todos e a todas 
que contribuíram, mais uma 
vez, para a concre� zação ple-
na desta inicia� va municipal! 

Erasmus no AESL – 
a aventura con� nua…

Os projetos europeus con-
� nuam em força no Agrupa-
mento e, em duas semanas, 
os intervenientes do AESL es-
� veram envolvidos em quatro 
mobilidades. 

Assim, de 26 a 30 de setem-
bro, duas equipas deslocaram-
-se à Letónia (Alūksne) e a 
Espanha (Coruña), a fim de 
participarem, respetivamen-
te, nos projetos SOMBET e 
MEUS. O primeiro, subjacente 
ao tema “Future’s Technology 
Classes”, envolveu três alunos 
e dois professores, incidindo 
sobre o uso das novas tecno-
logias no espaço escolar. O se-
gundo, com a par� cipação de 
cinco alunos e duas docentes, 
permi� u a sua par� cipação em 
workshops de “teatro clássico” 
e, ainda, visitar locais de inte-
resse da Galiza, incidindo na 
temá� ca da Migração.

De 3 a 7 de outubro, uma 
equipa de seis alunos e duas 
docentes par� u para San Lo-

renzo del Escorial, desenvol-
vendo a temá� ca da relação da 
Geração Z com as anteriores, 
no contexto escolar, no âm-
bito do projeto Bonding With 
Genera� on Z. Tiveram, ainda, 
a oportunidade de visitar o 
mosteiro da cidade e de passar 
um dia em Segóvia.

Finalmente, na mesma se-
mana, a Serafi m Leite acolheu 
equipas da Estónia, Espanha, 
Croácia e Itália, par� cipantes 
do projeto STEAMFUL, abra-
çando a temática da Inteli-
gência Artificial. Como bons 
anfitriões, promovemos, a 
todos os parceiros, visitas a 
vários espaços culturais con-
celhios, assim como a Aveiro 
e ao Porto.

Como o Erasmus não para, 
no dia 13, celebrámos o Eras-
musDay, pautado pela con-
cre� zação de a� vidades que 
envolveram toda a comunida-
de escolar, mo� vando-a a par-
� cipar nesta rede de projetos.

Um novo capítulo na cultura de SJM

Vamos a isso?
 Apelamos ao seu VOTO, até ao dia 31 de outubro, no projeto do Agrupamen-

to de Escolas Dr. Serafi m Leite, em prol da CULTURA, no âmbito do Orçamento 
Par� cipa� vo de S. João da Madeira, através do site da Junta de Freguesia ou, 
presencialmente, nos Paços da Cultura e na Biblioteca de Fundo de Vila.

Façam acontecer… com um simples voto! Obrigada!

Comemoração do “Dia Mundial do Animal”, na EB do Parque

Uma visita a muitas patas!

Este ano, os alunos do pré-
-escolar, assim como do 1.º e 
3.º anos da Escola Básica do 
Parque, tiveram uma visita 
muito especial, tendo recebido 
as voluntárias da associação 
“Oficinas Entre Gatos”, que 
vieram alertar, todos os pre-
sentes, para a problemática 
do abandono animal, fazendo 
uma sensibilização para a 
adoção de animais e para a 
importância do voluntariado.

Assim, vieram bem acom-
panhadas, pois trouxeram 
dois animais maravilhosos: a 
cadela Philadelphia e a gata 
Malú, que levaram, como seria 
expectável, muitos miminhos 
para casa! 

A nossa escola uniu esforços 
e doou vários bens, em prol 
desta causa que a todos nos 
afeta, sob a forma de ração, 
patés, detergentes, lixívia, 
desparasitantes e ainda mo-
netariamente. Um segredo 
só nosso: vamos con� nuar a 
recolher bens para ajudar as 
dezenas de animais que se 
encontram no abrigo. Afi nal, 
EDUCAR é um caminho em 
construção permanente, mas 
as ações desta natureza são 
um pequeno passo que pode 
fazer toda a diferença.

Salvar a vida de seres inde-
fesos está nas mãos de todos 
nós – nunca se esqueçam!

O que mais gosto na 
minha (nova) escola?

Face a uma nova realidade 
escolar, desde o fi nal do ano 
le� vo transato, esta foi a per-
gunta colocada aos alunos da 
EB de Fundo de Vila.

Assim, as respostas dos mais 
pequeninos do pré-escolar sa-
lientaram o gosto pela pintura 
e o desenho, as construções 
com plasticina, os jogos, as 
brincadeiras com comboios e 
carrinhos, os movimentos de 
bicicleta e de triciclo, o dese-
nho, por exemplo, corações 

pintados com lápis verme-
lhos e as traquinices com os 
amigos.

Já os mais crescidos, os alu-
nos do 1.º ciclo, destacaram 
que gostam das professoras, 
da comida da cantina, de 
aprender, brincar, ler muitos 
livros e de fazer amigos. Não 
esqueceram de valorizar a sala 
de aula, assim como o espaço 
exterior. Gostam muito do par-
que, dos baloiços e do campo 
de futebol. 

Mais uma merecida 
Bandeira Verde

As três ins� tuições do AESL 
foram galardoadas, no dia 12 
de outubro, com a Bandeira 
Verde Eco-Escolas, fruto do 
trabalho desenvolvido em 
2021’2022. A gala, que contou 
com mais de 3000 pessoas, 
decorreu em Valongo e cada 
uma das escolas do Agru-
pamento foi representada 
por uma delegação de dois 
alunos e uma docente, tendo 
a Direção recebido, pelo 6.º 
ano consecu� vo, o cer� fi cado 
de Eco_Agrupamento, reve-

lando que a Educação para a 
Cidadania A� va, em prol da 
Sustentabilidade da Terra, é, 
sem dúvida, uma prioridade. 
Esta é promovida, vertical-
mente, em todos os níveis de 
ensino, e de forma transversal, 
nas áreas curriculares de cada 
ano de escolaridade.

A nossa premissa é só uma: 
no atual ano letivo, o AESL 
con� nuará a manter-se em-
penhado e a� vo em prol de 
causas ambientais! 


