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Os meses de janeiro e fevereiro foram meses
tristes para a Escola, dado alunos e professores
terem sido obrigados a recolher às suas casas,

surgindo o E@D como solução.
Não do agrado de todos, mas a única

possibilidade de manter o processo de ensino e
aprendizagem em funcionamento, e a

proximidade entre a comunidade educativa. 
 

O CONFINAMENTO

Esta newsletter é essencialmente uma
homenagem a todos os funcionários,

professores e alunos que não
desistiram, que continuaram a trabalhar

apesar de todas as contrariedades. 
A todos o nosso muito obrigado! 
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« … tudo quanto é nome de homem vai aqui, tudo quanto é vida também, (…) já
que não podemos falar-lhes das vidas, por tantas serem, ao menos deixemos os
nomes escritos, é essa a nossa obrigação, só para isso escrevemos, torna-los

imortais, pois aí ficam, se de nós depende, Alcino, Brás, Cristóvão, Daniel,
Egas, Firmino, Geraldo, Horácio, Isidro, Juvino, Luís, Marcolino, Nicanor,

Onofre, Paulo, Quitério, Rufino, Sebastião, Tadeu, Ubaldo, Valério, Xavier,
Zacarias, uma letra de cada um para ficarem todos representados ( …)

enquanto não se acabar quem trabalhe, não se acabarão os trabalhos.» 
 

                                             In, Memorial do Convento, José Saramago 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Os funcionários multiplicaram-se em tarefas que habitualmente não realizam e

dessa forma asseguraram que tudo decorresse com a normalidade possível,
nos diferentes setores da Escola: nas estufas, no setor dos equinos, dos

animais em cativeiro, na vacaria, no ovil, no pomar, na vinha...
 
 



 

 

Nas diferentes estufas, nada se perdeu...
 
 
 

 

 

Antes e depois...
 
 
 



 

A produção de qualidade manteve-se. 
 
 
 



E A PRIMAVERA
CHEGOU...

 E uma nova visitante apareceu :
 A branquinha 

 
 
 



Nas oficinas tecnológicas, os trabalhos continuaram. 



A PANDEMIA TAMBÉM
PAROU A HIPOTERAPIA 

A equipa da hipoterapia viu também as suas atividades suspensas.
Professores, monitores, alunos, anseiam pelo regresso destas atividades
que tanto contribuem para o desenvolvimento das crianças do concelho,

com necessidades educativas especiais. 
Trabalho excelente, esta parceria com a C. M. Odivelas. 

 



Também comemoramos o Dia da Internet Segura, o Dia da Mulher,
através das plataformas digitais e no blogue da biblioteca. 

 

Os alunos, nas suas atividades à distância, aproveitaram para realizar
diferentes trabalhos, um deles a comemoração do Dia do Pi. 
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ATÉ À PRÓXIMA!

 

Contamos com a vossa colaboração em próximas edições,
não já à distância, mas presencialmente, embora ainda

com o distanciamento adequado.  


