Uma nova edição do Contr’a Parede que passa em revisão os últimos meses. Depois do
con namento, voltámos à escola e arriscámos as primeiras atividades que nos restituíram
alguma normalidade. Sinal disso, as atividades que as escolas foram conseguindo
concretizar, como a Semana da Leitura, Dia Internacional contra os Maus-Tratos a
Crianças ou o lançamento do Jornal Interescolar, que se realizou na Câmara Municipal do
Seixal, com alunos de várias escolas do concelho. Continuamos a celebrar os 25 anos da
Escola Básica Carlos Ribeiro. Recebemos a medalha de Mérito Municipal e entrevistámos a
professora Elsa Mouzinho que está na escola desde a sua inauguração.
Este é também um momento de despedida, pois a direção do agrupamento cessou as suas
funções, ao m de 12 anos. Saem com o reconhecimento de toda uma comunidade escolar
(ler louvor, publicado em DR), pelos vários projetos que souberam implementar e liderar e
que levaram o agrupamento ao patamar em que se encontra, mas também pelo seu olhar
atento a cada um de nós. Publicamos a mensagem de despedida da professora Maria do
Carmo Branco, que passa em retrospetiva os últimos 12 anos de vida do agrupamento.
Aproveitamos para saudar a Comissão Administrativa Provisória (CAP) e desejar aos
professores José Luís Santos, Telma Ribeiro, Ana Joaquim e Teresa Alexandra Silva os
maiores sucessos na liderança do nosso agrupamento.
Esta newsletter completa-se com as várias rubricas, já habituais. Destacamos a Grande
Reportagem sobre a Irradicação dos Maus-tratos Infantis, causa sobre a qual, infelizmente,
temos que ter um olhar sempre atento.
Boas leituras!

Mensagem de despedida da
professora Maria do Carmo
Branco
A professora Maria do Carmo Branco, bem como toda a
sua equipa, deixaram a direção do agrupamento. Lê a sua
mensagem de despedida.

Erradicar os maus-tratos na infância
Por Renata Guimarães

Nos últimos oito anos, 13.133 crianças e jovens foram vítimas de violência doméstica.
Fomos tentar perceber o porquê e o que podemos fazer por esta causa.

Medalha de Mérito Municipal
Por José Luís Santos (professor)

A professora Maria do Carmo Branco, diretora do
Agrupamento, foi receber a Medalha de Mérito Municipal
atribuída à escola Básica Carlos Ribeiro.

Prof. Elsa Mouzinho
Por Matilde Matos e Carolina Mineiro

Entrevistámos a professora Elsa que está na escola desde a
sua inauguração. Vamos saber como foram os primeiros
tempos e o que mudou ao longo destes 25 anos.

Grupo de Teatro no Lançamento
do Jornal Interescolar
Por Ana Caliço e Mariana Gonçalves
Fomos ao lançamento do Jornal Interescolar! Vê como
foi!

Aula ao ar livre

Por Diana Barreiro e Tatiana Barreiro

O Covid tem condicionado toda a nossa ação, dentro e
fora da escola. Vê como o 6ºA contornou a situação e
conseguiu "sair para fora, cá dentro"!

Semana da Leitura

Por Ema Gonçalves (professora)
As atividades da Semana da Leitura e as observações dos
nossos alunos mais novos.

O Livro é meu outro mundo

Por Carolina Ferreira
Entrevistámos a Ânia Amaral, vencedora do concurso "O livro é meu..."

CRÓNICAS
Esquecer e Viver!
Por Soraia Palma

Temos que parar de destruir e começar a pensar que
temos que cuidar dele [...] como se a nossa vida
dependesse disso.
Irónico, não é que depende mesmo!

Alguém estar quando
necessitamos é o que nos
torna humanos
Por Maria João Lopes (professora)

Aterrei na Escola Básica Carlos Ribeiro por volta dos idos
de Março. Fui recebida por vozes simpáticas e olhos
sorridentes. Por gente disposta a dar do seu tempo para
ajudar. Para me ajudarem.

ESCRITAS E FICÇÕES
Saudade Lusitana
Por Marina Rosa (professora)

Sem mar o Português não se sente gente.
Fica saudoso. Sem um não sei quê que lhe
falta a correr no sangue, tão lusitano.

Lifestyle ou... viver a Vida em grande estilo!
SÉRIES

Por Matilde Matos

Várias sugestões para
descobrires na tua TV.

Sugestões de Leitura
Por Madalena Ribeiro
Duas sugestões para os teus "10 minutos a
Ler!"

MÚSICA

THE BLACK
MAMBA

CURLY

Por Carolina Mineiro

Conhece a nova voz da
música portuguesa, numa
Batida de que certamente
vais gostar!

Fica a saber mais sobre os
representantes de Portugal
no Festival da Eurovisão e
ouve o seu novo tema,
lançado a semana passada.

LEAVE THE DOOR
OPEN

Por Paulo Rodrigues

Por Paulo Rodrigues

A magia por detrás de um
tema que vai car para a
história.

O JORNAL INTERESCOLAR JÁ
ESTÁ DISPONÍVEL. EM PAPEL!
As artes na educação é o tema desta 7º edição. Lê e ca a saber
os projetos artísticos de cada uma das escolas do concelho e
como estes in uenciaram e determinaram a vida dos seus
alunos. Um jornal escrito por jovens jornalistas de várias
escolas onde destacamos a participação de vários elementos
da equipa do Contr'a Parede.
Vai à receção da EB Carlos Ribeiro e leva um exemplar para
leres!

A Semana da Leitura decorreu de 3 a 7 de maio com programação diferente em cada uma
das escolas do agrupamento (ver artigo acima). Este ano, as atividades acabaram por
ultrapassar os limites das escolas. Nos muros ou vedações estiveram os QRCodes que
permitiam aceder a várias histórias contadas pelos nossos alunos e que estão agora
reunidas num espaço virtual próprio (clica na imagem aqui em baixo).
Destacamos ainda a campanha Leia! Leia com o seu lho! (5 dias, 5 mensagens), publicada
na página das Bibliotecas de Pinhal de Frades e enviada por email para os alunos da escola
sede e encarregados de educação de todos os alunos do agrupamento, através dos
diretores de turma ou professores titulares.

VÊ OS ÚLTIMOS
DESTAQUES DA
NOSSA BIBLIOTECA
DA EB CARLOS
RIBEIRO

Desafios de Escrita Criativa
Uma coletânea de textos escritos por professores do
agrupamento, em contexto de formação, editados pelas
Bibliotecas de Pinhal de Frades.
Faz o download do livro em formato digital.

Por favor, uma tigela de larvasde-farinha!
Vê como os insetos vão entrar na nossa alimentação e
ajudar na redução da emissão de gases com efeito de
estufa.

Embalagens e embalagens...
Estás a ver bem! Um morango, apenas um morango
embalado em diferentes materiais. Um perfeito
desperdício com grande prejuízo para o ambiente...

Ciência para pequenos cientistas
Experimenta#008

Estalactites salgadas
Uma experiência para fazeres em casa e aprenderes como
se formam as estalactites e as estalagmites.

Vê como o artista
francês Quentin DMR uniu
a Fotogra a e a StreetArt.

Uma instalação artística, do
artista Chiharu Shiota, para
descobrires.

A publicidade no seu
melhor aplicada num
outdoor.

Dia Mundial da Criança

1 de junho é um dia para lembrar que todas as crianças
devem crescer com amor e em segurança, com acesso à
educação e ao bem-estar e claro, com tempo para brincar.
Até 19 de junho podes participar nas atividades
da Câmara Municipal do Seixal. Consulta o programa e
diverte-te!

Amigos até à hora do almoço
Uma história escrita e contada por Rodolfo Castro.

ORELHAS DE BORBOLETA

Biblioteca Municipal do Seixal! É aí que podes encontrar a
Susana que é uma excelente contadora de histórias.
E enquanto não pões os pés a caminho (estão lá à tua
espera!!!), podes ouvir esta história muito, muito gira!
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