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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SABOIA

 
 

GO GREEN, TORNA-TE MAIS SUSTENTÁVEL
 

No dia 19 de abril de 2022, realizou-se uma palestra
dinamizada pela DECO jovem e organizada pela
biblioteca do Agrupamento de Escolas de Saboia
em articulação com a disciplina de Cidadania e
Desenvolvimento, intitulada “GO GREEN, TORNA-TE
MAIS SUSTENTÁVEL”. A palestrante foi a Dra. Maria
Helena Guerra, e o objetivo da palestra foi
consciencializar os alunos sobre a sustentabilidade.
Esta foi via Zoom devido à situação pandémica,
entre outros motivos.

Prof.  Adilson de Oliveira

Na Edição de junho:

- Go Green, torna-te mais
sustentável;
- Exposição em BD sobre
alterações climáticas;
- Erasmus+ (mobilidades a
Itália e Inglaterra);
- Votação no Eco-Código;
- Dia Eco-Escolas;
- O 25 de Abril de 1974;
- A bandeira da Ucrânia;
- Jornadas Escolas em
Odemira;
- Atividades de final de ano
letivo.
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EXPOSIÇÃO EM BANDA
DESENHADA SOBRE ALTERAÇÕES

CLIMÁTICAS
 
 

 

Em colaboração com a ADRA, foi feita uma exposição na biblioteca do
agrupamento intitulada “talking bubble”.
A exposição foi sobre alterações climáticas em banda desenhada, assim
reforçando a temática trabalhada na semana anterior na disciplina de
Cidadania e Desenvolvimento. A exposição foi de duas semanas onde
houve visitas de vários alunos e professores.

Prof.  Adilson de Oliveira
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    No passado dia 03 de maio de 2022, quatro alunos e duas professoras foram à Itália, no
âmbito do projeto ERASMUS+.
    O grupo partiu às 7 horas para Lisboa, transportados pela junta de freguesia de Sabóia.
Com o voo às 12:30, chegaram a Roma às 15 horas, onde visitaram a Muralha que defendia
Roma, o Monumento a Vittorio Emanuele II e o Coliseu Romano.
    À meia noite chegaram a Bagheria, na Sicília, onde ficaram hospedados. Visitaram igrejas,
o palácio real onde foram recebidos pelo presidente da Bagheria, restaurantes (onde
comeram várias comidas tradicionais), museus, uma padaria (onde fizeram um género de
pizza) e gelatarias. Visitaram duas escolas, onde foram recebidos pelos respetivos alunos e
professores, que os acolheram com a apresentação de danças e um workshop de doces
tradicionais.
    No dia seguinte, foram a Cefalú e visitaram igrejas, o famoso museu Mandralisca, visitaram
locais históricos e a praia. 
   No último dia, foram conhecer Palermo e visitaram, igrejas, a Catedral dentro do Palácio
Real e no final dessedia decidiram ir ao Mcdonald 's. 
   Por fim, dirigiram-se para o transporte que os levou para o aeroporto. Comeram num
“café/restaurante” no aeroporto. Apanharam o voo às 21:30 e chegaram a Sevilha à 00:00 da
noite. Chegaram a Saboia às 03:00 da manhã de carrinha (transportados pela Junta de
Freguesia de Saboia).
   Um agradecimento à Junta de Freguesia que os transportou de Sabóia a Lisboa e de
Sevilha a Saboia. 

 Catarina (6.º A), Filipa (7.º A), Cibele (9.º A), Francisco (9.º A)

MOBILIDADE A ITÁLIA -
ERASMUS+



MOBILIDADE A INGLATERRA -
ERASMUS+

    Entre os dias 19 a 25 de maio de 2022 decorreu a mobilidade de alunos, a Inglaterra, no
âmbito do projeto C.R.I.O.D. (Common Roots in Our Diversity)/Erasmus+.
  Quando nós lá chegámos, fomos recebidos com braços abertos pelas professoras e
funcionárias da escola. Os alunos estavam em aulas, então nós fomos ter com eles às salas
de aula. As salas de aula eram muito diferentes das que há aqui em Portugal porque
também tinham alunos do 1º ano até ao 6º ano de escolaridade. No intervalo, nós
conhecemos alguns dos alunos que jogaram connosco à bola. Algumas horas depois os
alunos tinham que regressar às aulas e nós tivemos que ir embora. Mas nós combinámos
com os professores que essa noite íamos jogar Bowling. 
   No dia 21 de maio, fomos visitar a cidade de Manchester. Fizemos uma paragem no
estádio do Manchester United para tirar fotos. Depois avançámos e fomos ao museu:
Imperial War.  A seguir fomos visitar o centro de Manchester e regressámos ao hotel de
comboio. 
    No dia 22 de maio fomos visitar Liverpool. Para além de passearmos pela Albert Dock,
onde deixámos um cadeado com o nome do nosso projeto “C.R.I.O.D.”, simbolizando a
amizade entre os cinco países (Portugal, Inglaterra, Espanha, Itália e Grécia), também
visitámos o museu dos Beatles e passeámos de autocarro de dois andares pela cidade. 
    No dia 23 de maio fomos ao Lake District fazer canoagem, paddle e kayak. Para chegar
ao Lake District demorámos 1h e 30m de autocarro. Mas valeu a pena! Quando chegámos
ao local, estavam uns senhores à nossa espera que nos deram uns fatos próprios e coletes
para podermos ir para o lago fazer canoagem, paddle e kayak. Depois destas atividades
fomos fazer uma caminhada para vermos as quedas de água - “Stock Ghyll Force
Waterfalls”. Por fim, fomos jantar a um restaurante. Quando chegámos ao hotel, fomos
jogar às cartas com as colegas espanholas e fomos dormir. 
    No dia 24 de maio chegámos à escola e participamos nas aulas. Mas foi uma aula
especial porque esse dia foi o Jubileu da Rainha. Nós estivemos sempre juntas. As atividades
que realizámos nas salas de aula estiveram sempre relacionadas com a arte. Depois saímos
para almoçar com todos os outros estudantes. Nós e os outros estudantes de diferentes
países jogámos futebol com um professor inglês, as equipas foram Espanha e Portugal
contra a Itália. Para comemorar o Jubileu da rainha houve um pequeno lanche com todos
os alunos, professores e funcionários e cantou-se o hino nacional inglês. Depois, nós demos
rosas a todos os professores, que a professora Patrícia e a professora Renata tinham trazido
com elas. Depois, todos nós plantámos uma árvore juntos e decorámo-la. 
   Um pouco mais tarde, o nosso motorista veio e levou-nos ao aeroporto. Uma vez lá,
fizemos o check-in e tivemos de esperar porque o nosso avião atrasou-se vinte minutos,
depois trinta e assim por diante... A dada altura foi anunciado que o nosso voo tinha sido
cancelado devido a problemas técnicos. A companhia aérea organizou então dois grandes
autocarros para todos os passageiros do avião. Passado algum tempo, chegámos ao hotel. 
   Quando finalmente chegámos à estação de comboios em Saboia / Santa-Clara, após meia
eternidade, ficámos todos muito felizes por finalmente ver a nossa família novamente.
Despedimo-nos uns dos outros e seguimos caminhos diferentes.
  

        Rafaela Afonso (6º A); Ronja Paulsen (6º A); Nana Brück (8º A)
 



PROJETO CRIOD/ERASMUS+ -
MOBILIDADE DE ALUNOS À INGLATERRA

 



VOTAÇÃO NO ECO-CÓDIGO

Para o mundo salvar, a ganância do Homem tem de acabar.
A vida vamos preservar e por isso temos de reciclar.
Para reciclar, temos que ajudar. 
Adota uma  postura diferente e pensa no futuro de toda a gente.
Se um mundo azul queres continuar a ter, põe as mãos na massa para o proteger.
No ecossistema não devemos interferir, para o equilíbrio prosseguir.
Se queres viver neste mundo fantástico, tens de parar de comprar plástico.
Para o oceano salvar, não joguem lixo para o mar; para os animais não irem em vão, não
joguem lixo para no chão.
Para reciclar, o lixo tens de separar.
Se o ambiente não queres poluir, o plástico deves reduzir.

   Decorreu, nos dias 24, 25 e 26 de maio, a eleição das frases para o Eco-Código da escola.
  Os Eco-Códigos a serem eleitos foram expostos na biblioteca escolar. Toda a comunidade
escolar foi convidada a participar nesta votação.

Os dez Eco-Códigos mais votados foram:

   Gratos a todos pela participação!

Prof. Luís Baiona

   No dia 14 de junho, celebrou-se o Dia
Eco-Escolas, com a realização de um
Peddy Paper, tendo obtido as três
melhores pontuações as equipas: Gires
e Diogo (8.ºA), Florindos (9.ºA) e
Waffels (6.ºA). 
   Esteve patente na biblioteca uma
feira de minerais, uma exposição do Pi
e de Ilusões de ótica e Jogos e Desafios
Matemáticos.
  Os alunos do nono ano dinamizaram
atividades no laboratório,
possibilitando aos restantes alunos
assistir a algumas experiências.

Prof. Luís Baiona

DIA ECO-ESCOLAS



O 25 DE ABRIL DE 1974

    Os alunos do 6.º A , na disciplina de História e Geografia de Portugal, elaboraram um trabalho
prático acerca do 25 de Abril, utilizando materiais reciclados e em articulação com o Professor de
Educação Visual, Nelson Pinheiro, elaboraram cravos junto dos quais escreveram testemunhos
dos avós sobre o tema mencionado anteriormente.
Os alunos mostraram-se muito motivados na realização deste trabalho muito criativo.

Prof.ª Alexandra Vieira

A BANDEIRA DA UCRÂNIA

    Os alunos do 6.º A, na disciplina de Cidadania, elaboraram pombas da paz em origami e
escreveram mensagens de paz para que a Guerra termine na Ucrânia.
Os alunos mostraram que a solidariedade é um gesto que está incutido nas suas ações
humanas.

Prof.ª Alexandra Vieira



JORNADAS ESCOLARES EM ODEMIRA

       No dia 13 de maio, o 1.º ciclo, o 5.º e o 8.º anos de Saboia fizeram uma visita a Odemira
para participar nas Jornadas Escolares.
   Foram de autocarro até Odemira; assistiram a uma visita guiada pelo centro
desportivo; fizeram atividades relacionadas com o andebol no pavilhão gimnodesportivo
e a seguir foram jogar andebol no campo desportivo de Odemira. Em seguida, fizeram
um passeio até ao moinho onde ficaram algum tempo juntamente com alunos de outras
escolas. Depois deslocaram-se para a igreja secreta onde assistiram a um vídeo
informativo sobre esse monumento e a sua história. Ao fim do dia foram para o parque
conviver com colegas das outras escolas enquanto esperavam pelo autocarro.

Alunos do 8.º A



ATIVIDADES DE FINAL DE ANO LETIVO

    Com mais um ano letivo a terminar, o Agrupamento de Escolas de Saboia organizou, nos dias
14 e 15 de junho, uma série de atividades abertas à comunidade relacionadas com a temática da
interculturalidade e a educação ambiental para a sustentabilidade (Eco-Escolas).
    Ao longo destes dias, foram várias as atividades programadas. Na escola-sede encontrávamos
várias exposições em diferentes espaços. Por exemplo, no bufete/bar estavam expostos os
trabalhos/atividades desenvolvidos no âmbito do projeto Erasmus+ C.R.I.O.D. e de PLNM
(Português Língua não Materna) da turma de adultos. Ao longo dos corredores do rés do chão e
primeiro andar estavam expostos os vários trabalhos que os nossos artistas realizaram nas
disciplinas de Educação Visual e Educação Tecnológica. Para além disso, os mais pequenos (pré-
escolar e 1.º ciclo) também nos presentearam com magníficos trabalhos feitos com materiais
reciclados (Lix’Arte); e a E.B. de Luzianes trouxe-nos a P. Art.E.
  O espaço da biblioteca foi também palco de inúmeras atividades, nomeadamente a
apresentação da obra “O Rapaz de Bronze” (teatro de sombras), pela turma do 5.º ano; uma
feira/exposição de minerais e jogos e desafios matemáticos. 
    No dia 14, os alunos do 2.º e 3.º ciclos, receberam, no auditório, o senhor Henrique Fernandes,
um poeta local, que nos veio declamar algumas das suas quadras e falar um pouco do seu
percurso de vida. Mais tarde, nesse mesmo dia, os alunos do 9.º ano dinamizaram a atividade
Laboratório Aberto, onde fizeram algumas experiências. Desenvolveram-se, ainda, outras
atividades tais como a apresentação dos vários projetos da turma do 8.º ano, num Marketplace,
no âmbito do projeto "Apps for Good". Nas salas 1 e 2, situadas no rés do chão, decorreram várias
atividades dinamizadas pelo artista residente, Rui Torres, e a animadora Chandi Oliveira. Houve,
ainda, muita animação com a projeção de vídeos musicais no auditório e atividades desportivas,
nomeadamente a demostração de ténis. No final, houve lugar a um pequeno lanche oferecido
pelo Agrupamento de Escolas de Saboia.
     E assim terminou mais um ano letivo, com alegria e muita animação!

Prof. Luís Cansado

SEMANA ABERTA À COMUNIDADE | SEMANA DA INTERCULTURALIDADE
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Obrigado!


