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Esta sempre foi uma
escola de projetos!
A começar por este dos reEncontros!, uma revista
escolar com larga tradição que merece uma
investigação às suas origens! (Aqui fica o desafio)
Apesar das condições de trabalho que esta escola
oferece, sempre houve uma motivação, dos professores que
permanecem na escola, bem como daqueles que por cá têm passado,
para desenvolver projetos com os alunos. Aprender para Vencer, tem
sido o lema do agrupamento. E aprende-se formalmente dentro da sala
de aula, mas existem muitas outras formas de aprendizagens não
formais que fazem desenvolver outras competências e obter
ferramentas para a vida.
Visitas de estudo, colóquios, encontros com escritores, feiras
medievais, óperas ligeiras, musicais, torneios desportivos, bandas de
garagem, batuques, laboratórios abertos, educação financeira,
DelfScolaire, SELF, educação rodoviária, grupos equipa do desporto
escolar - sobretudo as atividades náuticas, são apenas alguns exemplos
de projetos que têm sido desenvolvidos
O Desporto Escolar é, sem dúvida, o projeto de continuidade, uma vez
que tem lugar desde o início do projeto promovido pela Direção Geral
de Ensino. O número de grupos equipa constituídos no agrupamento
18, bem como o número de alunos e atividades, aliada à frequência
com que essas atividades decorrem, seria só por si merecedor de
referência. Mas há que juntar um facto relevante que catapulta o
Desporto Escolar da Giacometti para um patamar superior. A partir
deste ano letivo passamos a ser Centro de Formação Desportiva para as
Atividades Náuticas. Com protocolos estabelecidos entre Escola, Clube
Naval de Sesimbra e Câmara Municipal de Sesimbra, construímos o
Centro de Formação Desportiva de Sesimbra, que conta com mais de
duas dezenas de embarcações para a prática, a que se junta um
semirrígido de apoio.
Com uma dezena de anos de vida, o projeto DelfScolaire, que capacita
alunos no domínio da Língua Francesa, com certificação da Aliance
Française, irá, no próximo dia do patrono, 8 de Janeiro de 2019,
proceder à entrega de cerca de 40 certificados. Aliado a este projeto, a
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atribuição, pela Aliance Française, de duas bolsas de estudo aos
melhores alunos do projeto, de forma a poderem aperfeiçoar a
língua. Com vertente idêntica, o projeto SELF, reforça a formação
na língua e cultura francesa numa turma.
Não deixando passar oportunidades de caminho, o desenvolvimento
de projetos integrados no programa Erasmus+, após alguns anos de
interregno. Em 2016 foi-nos proposto pelo Centro de Recursos
Educativos e Formação do Concelho de Sesimbra a participação no
projeto Leader´s of Change e no projeto STEAM, ambos no âmbito
do desenvolvimento profissional de professores. No Leader´s of
Change o objetivo principal era o de proporcionar ferramentas de
empreendedorismo e inovação aos alunos, através da constituição
de uma empresa dedicada à construção e reparação naval, com a
construção de um barco e a verificação das suas valias como projeto
de vida. Com o STEAM tivemos a oportunidade de incorporar num
projeto as disciplinas de Ciências, Tecnologias, Engenharia, Arte e
Matemática. Claro que fabricamos uma réplica, à escala de uma
embarcação histórica do Tejo e do Sado uma “Canoa Sardinheira ou
Canoa da Picada” onde conseguimos incorporar, para além dessas
ciências, a História, a sociologia, as informáticas, as línguas.
Envolvemos nestes dois projetos alunos do curso profissional de
técnico de apoio à gestão desportiva, que tiveram uma experiência
única. O resultado final foi a construção de um MOOC dedicado a
profissionais de ensino que o programa Erasmus+ irá disponibilizar e
que contou também com a participação da Espanha, Holanda e
Grécia e Lituânia.
Devido ao desempenho nestes projetos fomos convidados pela
SBICO Polónia para integrar um projeto Erasmus+ , "Trades,

professions and traditional jobs in risk of disappearance in
Europe as the inspiration for new businesses' creation", agora na
forma K2, com a deslocaçãode alunos que irão interagir com
Italianos, Franceses, Polacos e Letões, de forma a identificar
profissões que estão a desaparecer, mas que poderão constituir
projetos de vida, inserindo-lhes alguma inovação. Neste sentido já
elencamos a construção naval, o calceteiro, o encadernador, a
construção de instrumentos musicais, e a construção de azulejos,
que foram apresentadas em San Severo, Itália, já neste mês de
Dezembro.
Sobrejacente a estes projetos está verdadeiramente o projeto de
escola. Estamos efetivamente num processo de mudança do ensino
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em Portugal. Para uns mais uma mudança de acordo com uma linha
politica e de um governo, uma moda que poderá mudar, de acordo
com os resultados eleitorais. Para outros uma mudança inevitável,
uma vez que o conhecimento e a sociedade está a evoluir a um ritmo
alucinante, e consequentemente o ensino terá de evoluir de forma a
preparar cidadãos para o futuro.
A oportunidade surgiu já decorria o mês de julho, em plena greve
dos professores às avaliações, com a publicação dos Decretos-lei nº
54/2018 e 55/2018, sobre Autonomia e Flexibilidade Curricular e
sobre Educação Inclusiva. O trabalho que tínhamos começado a
realizar no início do ano 2016/2017, permitiu-nos delinear a forma
de adaptar à nossa realidade, ao nosso agrupamento a possibilidade
de que a abordagem dos conteúdos programáticos das disciplinas
seja feita de uma forma integrada, num projeto a desenvolver com a
turma, esbatendo o espartilho das disciplinas, porque hoje,
qualquer produto de grande consumo precisa de equipas
multidisciplinares desde que é concebido até ser colocado no
mercado.
Estamos neste momento a conceber e a implementar várias DAC,
(Domínios de Articulação Curricular) nas turmas de início dos ciclos,
sem que existam grandes alterações da organização da escola.
Existe um professor Pivot que coordena esta implementação,
promovendo o encaixe das várias peças de um puzzle de
aprendizagem que é o projeto da turma. Não existirão alterações de
horários, nem as semanas de desenvolvimento das DAC, uma vez
que a superpopulação escolar que frequenta a escola sede, no caso
de qualquer alteração de horário, provocaria uma entropia
calamitosa.
O Diretor
Eduardo Cruz

Coordenação: Paula Prata / Victor Família
Paginação: Victor Família
Impressão: Céu Dias
4

Um agradecimento especial a todos os que, ao
longo do ano letivo colaboraram direta
ou indiretamente na reENCONTROS.

O projeto “Ação Climática” promovido por Koen Timmers, tem como base
o estudo das alterações climáticas. A missão deste projeto, tem como
finalidade a colaboração à escala global, criar cidadanias globais e alterar
as mentalidades dos nossos jovens. A educação formal tende a restringirse à instrução direta: memorização e avaliação. Por conseguinte,
pretende-se que os nossos alunos (cidadãos globais), passem a pensar e
agir de uma forma universal. Simultaneamente, os docentes envolvidos
nestas práticas devem procurar outras abordagens de aprendizagem, que
permitiam aos alunos não se limitarem a estudar mas também a adquirir
capacidades que lhes permitam solucionar problemas e a tomar atitudes.
Ao longo do projeto, a turma 12ºD explorou e partilhou ideias e soluções
em relação à temática escolhida: “Os fogos em Portugal”, tendo a
professora atuando apenas como helpdesk. Por conseguinte, os alunos
colaboram em sala de aula e saíram da sua zona de conforto. Todos os
trabalhos realizados (fotografias, textos, música e finalmente o vídeo)
foram inseridos na
plataforma global.
Este projeto envolveu
estudantes com
idades
compreendidas entre
os 8 e 21 anos.
Durante o período em
que este decorreu
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estiveram em contacto com grupos de todo o mundo: participantes do
Quénia, Nova Zelândia, Paquistão,U.S.A., Índia, entre outros.
A atividade final foi a realização de um vídeo que retratasse a
problemática selecionada e as soluções propostas para a minimizar.
Nesta abordagem centrada no aluno, foi escolhido o caminho a percorrer
e foram tomadas decisões. Daniela Neves e Marta Fernandes foram os
rostos do trabalho deste grupo.
O esforço valeu a pena! A turma está de parabéns!
Mais uma prática que partilhamos com a comunidade.
A coordenadora do projeto:
Patrícia Baltazar

Global collaboration
between students from 250
schools over 67 countries.
These countries are
participating:

Albania - Hungary - Peru - Argentina - India - Philippines - Australia Indonesia - Poland - Austria - Iraq - Portugal
Azerbaijan - Ireland - Romania - Bangladesh - Israel - Russia - Belgium - Italy
- Serbia - Bosnia and Herzegovina
Jamaica - Sierra Leone - Bulgaria - Japan - South Africa - Canada - Kenya Spain - China - Lebanon
Sri Lanka - Colombia - Lesotho - Sweden - Croatia - Macedonia - Tanzania Denmark - Malaysia - Thailand
Egypt - Mauritius - Tunisia - El Salvador - Netherlands - Turkey - Finland New Zealand - UK - Georgia - Nigeria
Ukraine - Germany - Northern Ireland - United Arab Emirates - Ghana - Norway
- USA - Greece - Oman - Uruguay
Guatemala - Pakistan - Vietnam
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Koen is passionate about inspiring
people through teaching and this
has led him to found more than
one innovative project that has
made a big difference beyond his immediate school teaching. Koen
teaches Computer Science in a Belgian school, but has also created
Project Kakuma, an initiative in which more than 100 global educators
teach African refugees via Skype. This began when he started to teach
refugee students via Skype himself, finding sponsors to host the calls
and even sending his own equipment to the refugee camp. He also
founded the largest educational website in Belgium, zelfstudie.be,
which offers more than 60 digital courses, supporting 19,500 online
students – many of whom are teachers themselves.
Koen uses a specific educational approach that he calls CARE!
(Collaboration, Guidance, Real problem-solving, Empathy, and ‘the !
factor’ – being responsive to the student). The results in his school
have been pronounced, with more than 75% of his students finding
employment in web design within a year of leaving. Koen has
presented his vision of teaching to national government and has also
received numerous awards including the Microsoft Education
Fellowship and the Toshiba DigiStudent award – for creating an
educational app the allows people to identify trees. He speaks on
computer science education all over the world and has also written
four books on the subject.
If awarded the prize, Koen would use the funds to secure the future of
the Kakuma Project, equipping 600 classrooms with desks, and
7

CENTRO QUALIFICA
O Centro Qualifica do Agrupamento de Escolas Michel Giacometti
iniciou a sua atividade a 4 de setembro de 2017 tendo como missão
levar os jovens adultos e adultos a concluírem a escolaridade
obrigatória (12º ano), consciencializá-los para a importância da
aprendizagem ao longo da vida e orientá-los no sentido de
prosseguirem a sua formação no âmbito profissional ou de
realização pessoal.
Apresenta até ao momento cerca de 378 inscritos. Já se
proporcionou a formação em Processo de RVCC
(Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências) a
cerca de 32 formandos devidamente certificados, sendo 5 de Nível
Básico (NB3 - 9º ano) e 27 de Nível Secundário (12º ano);
Constituíram-se 6 grupos, em média de 16 elementos por grupo,
onde 4 grupos foram de RVCC escolar Nível Secundário e 2 grupo
de RVCC escolar Nível Básico, num total de 82 formandos, dos
quais 50 estão ainda em processo para obtenção de respetiva
certificação.
Para além do processo de RVCC, foram encaminhados para EFA
(Curso de Educação e Formação de Adultos) cerca de 70
candidatos e cerca de uma dezena para outras formações, pelo
caminho ficam os desistentes e aqueles que iniciam o processo e
solicitam a sua suspensão. Neste momento estão a decorrer
sessões de acolhimento para 80 utentes a fim de iniciarem os seus
processos formativos e temos um conjunto de potenciais
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candidatos a aguardar o início do processo de RVCC em modelo
de itinerância, ou seja a deslocação da Equipa técnicopedagógica ao local de formação, por exemplo as instalações dos
Bombeiros Voluntários de Sesimbra.
De igual modo 95 formandos já se realizaram no nosso CQAEMG
várias UFCD (Unidades de Formação de Curta Duração):
a) 3281 - Atividades Pedagógicas do Quotidiano da Criança (25 h) 22 formandos
b) 0677 - Recursos Humanos - Processos de Recrutamento,
Seleção e Admissão (25h) - 19 formandos
c) 7846 - Informática - Noções Básicas (50h) - 20 formandos
d) 0792 Criação de páginas Web em Hipertexto (25h) 17
formandos
e) 0778 Folha de Cálculo (50h) 17 formandos
No total 257 candidatos puderam obter resposta ás suas
necessidades de formação.
O CQAEMG oferece:

Processo de RVCC escolar de Nível Básico;


Processo de RVCC escolar de Nível Secundário;



Itinerância de processo de RVCC (possível de realizar em
parceria com os Bombeiros de Sesimbra);



Outras itinerâncias a contratualizar (Empresas do
Concelho, CMS);



Curso de Português para Falantes de outras Línguas;



Curso de Competências Básicas (para um nível muito baixo
de escolaridade);



UFCD - Abertas inscrições para as seguintes formações
(para iniciar em setembro):
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* 0349 - Ambiente, Segurança, Higiene e Saúde no
Trabalho (25 h)
* 3271 - Desenvolvimento da Criança (50 h)

Outras UFCD a contratar em parceria.
 Proceder ao encaminhamento de todos os utentes inscritos
no CQAEMG;
Horário de Funcionamento:
Manhã 9:30 h / 13:00 h
Tarde 14:00 h / 17:30 h
Noite 19:00 h / 22:00 h (formação)
Nota: O Atendimento a partir das 17:30 h faz-se com marcação
prévia.
O processo de RVCC decorre em três dias por semana entre as 19h
e as 22h, conforme o cronograma de cada grupo.
Se pretende obter:

Informações sobre a aprendizagem ao longo da vida;
 Orientação e encaminhamento para ofertas de ensino e
formação profissionais;
 RVCC (Reconhecimento, validação e certificação de
competências).
Procure-nos no gabinete do CQAEMG PAV.A da Escola Básica
2,3/S Michel Giacometti ou consulte o nosso site em
http://www.qualifica.escolasmichelgiacometti.net/ e inscreva-se
em goo.gl/J5ZmFU lembre-se que é cada vez mais necessário ter a
nossa população ativa Qualificada, pois só deste modo podemos
contribuir para o nosso desenvolvimento.
Valorize-se
Invista em si!
Supere-se!
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Tem uma equipa à sua espera para uma orientação ao nível das
suas necessidades, motivações e expectativas. Estamos
disponíveis para acompanhá-lo ao longo no seu percurso de
Qualificação.
Lembre-se: “O saber não ocupa lugar”
A Coordenadora do Centro Qualifica
Anabela Pereira Fernandes

Ana Cláudia Marques e Maria João Piçarra - TORVC (Técnica de
Orientação, Reconhecimento, Validação de Competências) cujas
competências se definem pelo atendimento ao público, orientar/acompanhar
os formandos ao longo do seu processo de formação, encaminhar os utentes
para diferentes possibilidades de formação, além do trabalho burocrático.
Anabela Fernandes - Coordenadora desenvolve em colaboração com o
Diretor do Agrupamento a gestão administrativa, pedagógica e financeira do
CQ e apoia as técnicas em todo o trabalho diário, além de executar o trabalho
burocrático e coordenar toda a Equipa Técnico-Pedagógica
11

Projeto- Certificação em
Língua Francesa no meio
escolar - DELF
SCOLAIRE
Desde 2008, a professora Teresa Lages promove na escola a certificação
em Língua Francesa DELF por níveis de proficiência A1, A2, B1 e B2 para
permitir aos alunos validarem os seus conhecimentos. Este projeto tem
várias parcerias, a saber, Instituto Francês de Portugal, Aliança Francesa
de Setúbal, Associação Portuguesa de Professores de Francês (APPF), e a
Câmara Municipal de Sesimbra.
Até à data estão certificados nos 4 níveis de proficiência 444 alunos em 480
inscritos (92% de sucesso). E há dois anos, o projeto, que está inscrito no
Plano Concelhio de Actividades desde 2010, realiza-se nos três
agrupamentos da Quinta do Conde.

Projeto de Secção Europeia
de Língua Francesa

(SELF)
O protocolo de cooperação educativa franco-portuguesa assinado, pelos
dois ministros da Educação, a 10 de abril de 2016, em Paris, prevê que
novos estabelecimentos sejam autorizados a criar secções europeias no
âmbito de uma experimentação que começa no início do ano escolar
2006/2007 e define um acompanhamento pedagógico das Direções
12

Gerais da Educação (DRE) articulado com o da cooperação linguística e
educativa da Embaixada de França em Portugal.

Neste âmbito, o Agrupamento de Escolas Michel Giacometti
apresentou em 2014 uma candidatura à implementação de uma SELF
(Secção Europeia de Língua Francesa) a qual foi aprovada pelo MEC.
Este projecto envolve as disciplinas de Francês e de Educação Física
(DNL- disciplina não linguística), sendo as docentes Teresa Lages e
Teresa Albuquerque responsáveis pela SELF.
Este projecto implica:

!
Um reforço do horário de francês com uma aula suplementar onde se
trabalham os conteúdos da DNL-EF;

!
Uma aula DNL (Disciplinas Não Linguísticas) progressivamente em
francês em conformidade com o programa português;

!
Uma validação por um certificado anexado ao diploma de fim de
estudos do ensino de base ou do ensino secundário e com a possibilidade
de se apresentar ao DELF escolar A2, B1 ou B2.
O Agrupamento já vai na 2ª SELF, pois é um projeto muito dinâmico.
Teresa Lages

Teresa Albuquerque

Teresa Lages
13
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Este espaço serve como mais um "palco" para fazermos mostra das muitas
atividades que a nossa Escola vai realizando. Neste ano letivo, com a
implementação da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, temos um
pretexto, por sinal, um bom pretexto, para 'legitimar' muitas das práticas que
já aconteciam nas nossas escolas, mas que agora ficam regulamentadas.
Se a grande finalidade da disciplina é a de promover uma sociedade mais
justa e inclusiva através da educação, então esse é o desafio que colocamos
a nós próprios, professores, alunos, família e comunidade envolvente. O
nosso desafio será "trilhar" "Os Direitos Humanos", "A Igualdade de género",
"O voluntariado", entre outros temas.
Já no ano letivo transato estas “boas práticas” se efetivaram com o projeto
eTwinning intitulado “Comemorações 25 de abril” que obteve um Selo de
Qualidade, fruto do empenho dos alunos desta escola e dos docentes.
Essa prática irá repetir-se numa conjugação de esforços com a disciplina de
Cidadania e Desenvolvimento, com o projeto “Fight for your rights”.
Eis então o nosso desafio!

Marta Martins
coordenadora da disciplina
Patrícia Baltazar
coordenadora do projeto eTwinning

Cidadania e Desenvolvimento
14

W h o a r e u s?
!
A school in Quinta do Conde, Sesimbra, that have a profissional curse of
managemant in sports.
!
We are a reference school for nautical activities in school sports.
!
We have several types of boat:
. Sit-on-top,
. Laser,
. Caravele.
- I t s h i p s:
- more than 20 vessels,
- 3 teachers,
- 30 students involved
- We usually maintain our boats in terms of paint and fiber,
- But we want to change, we want to build a boat,

- S o:
!
We have gathered the Teachers' synergies,
!
We launched the challenge,
!
And we accept the leader's of change challenge.
We created

Hunghaghui
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Eduardo C.

Henrique G.

Paulo C.

Victor F.

O b j e c t i v e:
!
Build a typical wooden boat replica,
!
Smaller,
!
Using modern techniques,
!
Giving it a different use from the original,
!
Using the wind as a source of energy,
!
Integrating science and technology, arts, mathematics
and engineering.

Our dream
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National Geographic Educator Certification
A minha inscrição nesta Certificação do National Geographic surgiu
pela necessidade de adquirir competências no âmbito do trabalho
de metodologia de projeto e partilhar experiências com outros
colegas de países diferentes, auscultando o que se vai fazendo em
termos de Educação, bem como, aceder e implementar em sala de
aula, os recursos colocados ao nosso dispor no Framework do
National Geographic. Todas as competências que adquiri (tendo
sempre a orientação da minha mentora Nicole Eshelman - National
Geographic Certification Ambassador and Trainer, the Pennsylvania
Alliance for Geographic Education state coordinator, and to be
selected as a 2018 Grosvenor Teacher Fellow studying in Antarctica
this December Lancaster, PA, United States Manheim Township
School District Arizona State University (MS) and Shippensburg
University BS), são as que considero fundamentais e indispensáveis
para uma escola que se pretende criativa, com uma forma mais
motivadora de proporcionar aos alunos as aprendizagens
significativas, bem como, a prevenção do insucesso escolar e o meu
desenvolvimento profissional.
As metodologias e estratégias analisadas ao longo deste curso de
certificação, forneceram-me pontos de partida para as ações que eu
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tenho vindo a desenvolver num processo que presentemente se
pode apelidar de um novo paradigma, preparando igualmente para
as competências empreendedoras para a vida, não descurando a
importância do impacto destas experiências em sala de aula, bem
como, dos resultados obtidos.
Este curso individualizado, mas partilhado on-line teve início no dia
10 de setembro e o meu grupo de trabalho era constituído por
dezassete professores de várias nacionalidades.
Numa breve abordagem à estrutura deste processo, este constou de
3 fases: um workshop sobre a certificação, as atividades em sala de
aula (pesquisa no Framework), e a última fase consistiu na
apresentação por parte dos participantes de um projeto (capstone),
que neste caso se traduziu na elaboração de um vídeo com base na
realização de um quadro pintado pela aluna Stéffany de Jesus da
turma 12ºD, que tomámos como base para procedermos à análise
da comparação entre o Antigo Regime e a Revolução Francesa. A
junção do nobre (Antigo Regime) a segurar no barrete frígio, permitiu
catapultar os alunos para estes dois períodos tão diferentes da
História
Foi um desafio muito interessante desenvolver competências
relacionadas com as tecnologias de informação e comunicação e
integrar áreas disciplinares diferentes no mesmo espaço (História,
Geografia, Português e Inglês), proporcionando uma visão holística
e articulada do conhecimento.
Patrícia Baltazar

18

Organograma do Clube de Desporto Escolar:
Presidente: Eduardo Jorge Pato Cruz
Coordenação da Equipa Técnica: Teresa Ramos-Albuquerque
Professores responsáveis pelos Grupos-Equipa:
Badminton: Ana Santos e José Tavares
Canoagem: Sofia González, Lídia Santos e Henrique Gonçalves
Dança: Mª Conceição Santos
Ginástica: Rui Carvalho
Golfe: Lídia Santos
Vela: Sofia González, Teresa Ramos-Albuquerque e Henrique
Gonçalves
Voleibol: Dulce Martins e Daniela Paulino.

Horário dos treinos dos Grupos-Equipa:
Badminton: 2ªf, 4ªf, 5ªf e 6ªf das 12.55 às 14.40h
Canoagem: 4ªf e 6ªf das 14 às 17h
Dança: 3ªf das 12.55 às 13.45 e 4ªf das 13.50 às 14.40h
Ginástica: Golfe: 5ªf e 6ªf das 12.55 às 13.50h
Vela: 4ªf e 6ªf das 14 às 17h
Voleibol: 3ªf e 4ªf das 12.55 às 13.45h
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