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AGRUPAMENTO DE ESCOLAS MARIA DO CARMO SERROTE  

PARTILHAS COM AFETO 

“Um Novo Nome… Uma Nova Imagem… A Mesma História – Por uma Memória presente… de Olhos no Futuro” - AEMCS 
 
A comunidade escolar da “EBI” ou da “Escola cor-de-rosa”, como muitas vezes é identificada, ou ainda o “Agrupamento de Escolas da 
Básica Integrada” como tantas vezes também é chamado, já tem um percurso de história pedagógica de quase 30 anos e, por essa ra-
zão, consideramos que a sua instituição merece ser identificada na comunidade de forma inequívoca, singular e que faça jus à sua histó-
ria e à força do seu atual projeto educativo. Convém referir que uma parte significativa dos seus professores e assistentes são pessoas 
que estão na “EBI” desde o seu nascimento, em setembro de 1994.  
Por isso, em 2017, iniciou-se um processo interno de reflexão relativamente à alteração do nome deste agrupamento.  
Um aspeto interessante que senti (em cada canto da escola, em cada conversa com as pessoas que são a “EBI” desde o seu nascimen-
to, apesar dos anos que já passaram, mas também nas conversas com as instituições locais, nomeadamente com a nossa autarquia) foi 
a marca (vincada) que a sua primeira liderança teve nas pessoas desta escola, mas também no projeto educativo que se desenvolveu 
naquela altura.  
Mais interessante ainda é o facto desta primeira liderança, entre 2005 e 2017, ter estado afastada fisicamente, mas não de coração, da 
“EBI”.  
A sua primeira visita, após todos estes anos foi em 2017, a meu convite, e foi um momento marcante para mim, pois pude testemunhar 
que o tempo parecia não ter passado entre aquelas pessoas… parecia que tinham estado sempre juntas. Como era possível? Desde 
então, passou a acompanhar o desenvolvimento do atual projeto educativo com o qual se constata existir uma identificação pessoal e 
apoio. Intrinsecamente, para mim, a escolha ou a proposta de nome para o nosso agrupamento estava definida.  
Esta minha constatação foi determinante para todo o caminho que se iniciou e para o restante trabalho que se desenvolveu internamente 
no agrupamento, envolvendo as “suas pessoas”, até ao momento da sua aprovação pelo Conselho Geral, e consequentes aprovações, 
de forma unânime, pelo Conselho Municipal de Educação e pelo Executivo da CMS, até à sua aprovação pelo ME.  
Estamos a referir-nos à Eng.ª Maria do Carmo Serrote, uma pessoa singular, a quem a sua “EBI” reconhece o valor e mérito da sua 
ação, pelo empenho e dedicação em prol da educação no concelho de Sesimbra, e uma das principais mentoras para que exista a “EBI 
da Quinta do Conde”, na Quinta do Conde, passando a constituir-se como nossa patrona, atribuindo o nome ao agrupamento – Agrupa-
mento de Escolas Maria do Carmo Serrote e, por consequência legal, também à sua escola sede – Escola Básica Maria do Carmo Ser-
rote.  
O atual mote do Projeto Educativo – “Educar com Afeto, Construindo o Futuro”, com consequências também ao nível das decisões peda-
gógicas em curso, e que integram o Plano de Ação Estratégica Pedagógica do Agrupamento de hoje, faz notar uma convergência inequí-
voca testemunhada por quem esteve na EBI na altura e que continua na atualidade, sobre os fundamentos e pressupostos pedagógicos 
desenvolvidos pela Eng.ª Maria do Carmo Serrote, cujas ideias e decisões se consideram ter sido “muito à frente” no seu tempo de ação 
e que, em muito, se enquadram nas orientações preconizadas pelos Decreto-Lei n.º 54 e 55 de 2018. 
 

Luís Pacheco, Diretor do AEMCS 
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No dia 25 de outubro, o nosso agrupamento foi distinguido, mais 
uma vez, com o “Selo Escola Gandhi”, num conjunto de trinta 
agrupamentos a nível nacional, em cerimónia pública no Centro 
Hindu em Portugal, na Alameda Mahatma Gandhi, presidida pelo 
Sr. Ministro da Educação, Dr. João Costa, e transmitida por strea-
ming através do canal da DGE.  
Esta distinção representa o reconhecimento e a relevância do 
trabalho curricular realizado pelos alunos e docentes do AEMCS, 
no âmbito da temática dos Oceanos, permitindo o envolvimento 
de alunos em metodologias ativas, promotoras de oportunidades 
de desenvolvimento de competências pessoais e sociais e que 
revelam a cultura deste nosso agrupamento, expressa através do 
seu Projeto Educativo, relativamente a valores consentâneos com 
o Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória.  
Parabéns a toda a equipa pedagógica do AEMCS!  

Selo Escola Gandhi...  

O Agrupamento de Escolas Maria do Carmo Serrote foi distingui-
do com mais um selo, pela Direção Geral de Educação, que valo-
riza e reconhece, entre os demais agrupamentos, a sua ação 
pedagógica no âmbito da prevenção da violência escolar, e a sua 
capacidade de identificar, avaliar e de agir em situações desta 
natureza, pela a existência de uma estrutura interna sólida capaz 
de intervir eficazmente - Selo "Escola sem Bullying, Escola Sem 
Violência". Parabéns a esta equipa pedagógica e de gestão!  

Selo "Escola sem Bullying, Escola Sem 
Violência"... 

Mais um ano em que nos foi atribuída a Bandeira de Eco-
Agrupamento, pelas práticas desenvolvidas em defesa do ambi-
ente, envolvendo todas as escolas do agrupamento.  
Parabéns à nossa equipa pedagógica e aos nossos alunos.  

Eco-Escola... 

No dia 30 de setembro, o nosso agrupamento assinalou o Dia 
Europeu do Desporto na Escola, promovendo várias atividades 
desportivas nas nossas três unidades escolares. 

Dia Europeu do Desporto na Escola... 
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"Chá com Letras", uma atividade de Comemoração do Dia da 
Biblioteca Escolar e que concretiza uma das ações estratégicas 
da Direção para o Agrupamento na atualidade: desenvolver e 
ampliar a ação da Biblioteca Escolar no Agrupamento. 
Assim, nos dias 24 e 25 de outubro, os alunos das turmas de 5.º 
e de 6.º ano foram convidados para um "Chá com Letras" na 
Biblioteca da nossa escola.  
Para acompanhar o chá com os biscoitos, o professor Pedro Del-
gado e a professora Amélia Fidalgo dinamizaram uma pequena 
formação de utilizadores de uma biblioteca e colocaram desafios 
aos nossos alunos, desafios estes todos superados!  

"Chá com Letras"...  PADDE: Dia D 

PADDE: Paperless Day 

Realizaram-se, nos dias 11 e 14 de outubro, as sessões de parti-
lha entre docentes com o tema “O Blogue”.  
As sessões contaram com a participação de muitos professores 
que, num ambiente descontraídos, puderam já começar a cons-
trução dos seus blogues. 

No dia 26 de outubro, promoveu-se o primeiro (deste ano letivo) 
Paperless Day, que tem também como objetivo a promoção de 
metodologias diversificadas. 

PDM: Formação para pais, encarregados de educação e professores... 
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“Educar com Afeto,  

Construindo o Futuro!” 
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“Os segredos dos sons da fala” 

“Descobrir o Ler e o Escrever para Aprender”  

Dia 05 de outubro, 
Dia do Professor... 

Projeto "Descobrir o Ler e o Escrever para Aprender” para a promoção das competências de 
leitura e escrita no 1.º Ciclo.  
Um projeto desenvolvido no AEMCS no âmbito do Plano 21/23 Escola + (Eixo 1 Ensinar e 
Aprender - Domínio 1.1. + Leitura e Escrita) pelas nossas professoras Carla Portugal e Patrícia 
Carvalho, bem como pela nossa terapeuta da fala Raquel Gomes. Apostamos em intervenções 
pedagógicas com equipas multidisciplinares.  

Projeto “Os Segredos dos Sons da Fala” - Adequação das Competências de Articulação Verbal 
Oral para as nossas crianças do Pré-Escolar e do 1.º Ciclo. 
Mais um projeto desenvolvido no AEMCS, pela nossa terapeuta da fala Raquel Gomes, no 
enquadramento do Plano de Ação Pedagógica. Defendemos que as intervenções técnicas, em 
formato de oficina, acrescentam mais-valias em termos das competências que pretendemos 
que os alunos desenvolvam, pelas dinâmicas e sinergias que se criam entre os elementos que 
compõem os grupos.  


