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 Pedro Pedrosa, aluno do 10ºA da ESLA 

foi o terceiro classificado na Fase Regional do 

Concurso Nacional de Leitura, que decorreu no 

passado dia 28 de abril na Biblioteca Municipal 

de Lagos. Depois de ter sido apurado na fase 

local, o Pedro consegui arrebatar o terceiro lu-

gar.  

 Pelo feito, damos-lhe os Parabéns  

 No passado dia 18 de abril, a nos-

sa aluna Carolina Figueiras, do 10ºF, des-

tacou-se no Concurso Literário Sophia de 

Mello Breyner Andresen, tendo recebido 

uma Menção Honrosa na categoria 

“Texto”. Este concurso, que conta já com 

vários anos de história, pretende incentivar 

à leitura das obras de Sophia de Mello 

Breyner e é organizado anualmente pelas 

bibliotecas municipais de Lagos e de 

Loulé.  

 Parabéns Carolina! 

BRONZE NO CONCURSO NACIONAL DE LEITURA 

João Lopes 

MENÇÃO HONROSA NA CATEGORIA “TEXTO” 

João Lopes 
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comentários 100 

 

 

O poe ma tantas vezes declamado 

por Maria de Lurdes Pin-

tassilgo, como uma espécie de cântico próprio, 

bem poderia ser o autorretrato de Laura Guilher-

mina Martins Ayres, a patrona do nosso agrupa-

mento. 

 

Natural do concelho de Loulé, no dealbar 

do século XX, Laura Ayres licenciou-se, pela Fa-

culdade de Medicina da Universidade de Lisboa, 

em 1946, tendo dedicado toda a sua vida à investi-

gação no domínio da saúde, nomeadamente reali-

zando estudos no campo da gripe e de outras doen-

ças de foro respiratório. 

 

Na década de cinquenta cria o Laboratório 

de Virologia do Instituto Nacional de Saúde e, du-

as décadas mais tarde, dedica-se de alma e coração 

a combater o novo flagelo do século XX, o Síndro-

me da Imune Deficiência Adquirida, no qual tem 

um papel determinante como coordenadora de um 

grupo de trabalho e presidente da Comissão Nacio-

nal de Luta Contra a Sida. 

 

Mulher determinada nos seus propósitos e 

empenhada em causas públicas, não soçobrou pe-

rante obstáculos ou sequer baixou os braços peran-

te adversidades, cônscia de que o trabalho e esfor-

ço de uns poderão minimizar o sofrimento de ou-

tros, Laura Ayres nunca se absteve de lutar por 

aquilo em que acreditava. Assim, as homenagens 

que lhe foram advindas não constituíram um mero 

gesto vazio, mas o reconhecimento por saber 

“reconstruir sobre terra firme”, neste sentido, foi 

agraciada com o título de Grande Oficial da Or-

dem de Santiago da Espada, com medalhas e tam-

bém com a atribuição do seu nome ao Centro de 

Virologia do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ri-

cardo Jorge, bem como ao nosso agrupamento, 

entre outros. 

 

No ano em que o nosso agrupamento cele-

bra um quarto de século, o 100comentários não 

poderia ignorar aquela que é a nossa patrona e fon-

te de inspiração para uma escola, que se quer inter-

ventiva na comunidade, como formadora de jovens 

e crianças. É também neste contexto, que  esta edi-

ção do jornal dedica o seu suplemento às ativida-

des do Espreitar a Escola. 

O capricho de um segundo 

roubou-me o meu futuro 

provisoriamente inteiro. 

Hei-de reconstruí-lo ainda mais belo 

como o imaginava desde o princípio. 

Hei-de reconstruí-lo sobre esta terra firme 

que se chama a minha vontade. 

Hei-de elevá-lo sobre os altos pilares 

que se chama o meu ideal. 

Hei-de dotá-lo de um subterrâneo secreto 

que se chama a minha alma. 

Hei-de dotá-lo de uma alta torre 

que se chama solidão.  

 

             Edith Sodergran 
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Almiro Lemos, João Lopes 

BIBLIOTECAS ESCOLARES 

 

Os meses de março e 

abril tiveram momentos marcantes 

nos eventos realizados nas Biblio-

tecas do agrupamento, de que se 

destaca a Semana Nacional de 

Leitura. 

Logo no início de março, 

tivemos na ESLA a exposição 

sobre a Rede de Cidades Educado-

res (de que Loulé faz parte). Com 

a exposição, é posta à disposição 

das cidades associadas uma outra 

via para implementar as várias 

políticas e iniciativas das CEs. A 

exposição foi criada com material 

fácil de montar polivalente e sus-

tentável, tendo sido exposto na 

receção da biblioteca da ESLA. 

A esta, seguiu-se a exposição de comemoração 

do aniversário da Declaração Universal dos Direitos do 

Homem, em colaboração com o Departamento de Lín-

guas. Recordamos que Portugal assumiu, no dia 1 de 

janeiro de 2015, um lugar de membro do Conselho de 

Direitos Humanos, órgão que tem por mandato zelar 

pela proteção e promoção dos direitos humanos em 

todo o mundo. 

A 6 de março, contámos com a visita da escri-

tora Inês Pedrosa, que veio à nossa escola para apresen-

tar o seu mais recente livro: Desamparo. A escritora 

falou sobre o seu modo de estar na vida, sobre a escrita 

da sua mais recente obra e ainda respondeu a várias 

questões lançadas pelas turmas que se deslocaram à 

biblioteca nesse dia. 

Decorreu também na nossa Biblioteca uma 

formação concelhia acreditada pela tutela para progres-

são na carreira para Pessoal não Docente sobre Organi-

zação de Bibliotecas Escolares. Contámos com a pre-

sença de 23 assistentes operacionais e assistentes técni-

cos que consolidaram os seus conhecimentos acerca do 

tema, podendo partilhar as suas experiências em grande 

grupo. Foi a primeira iniciativa do género no concelho 

de Loulé. Outras irão seguir-se-lhe. Na sequência des-

tes momentos de partilha, a própria Biblioteca da ES-

LA reorganizou o seu modo de exposição do material 

não livro: passa a estar arrumado por número de entra-

da e não por apelido de realizador. 

Para pessoal docente, numa articu-

lação entre a Rede de Bibliotecas 

Escolares e o Instituto Nacional de 

Estatística, decorreu também em 

março uma formação com o objeti-

vo de desenvolver a literacia esta-

tística junto da população escolar. 

Com a iniciativa pretendeu-se que 

a literacia estatística seja trabalha-

da de forma prática em contexto de 

ensino/aprendizagem, designada-

mente através da utilização de um 

conjunto alargado de recursos digi-

tais disponibilizados pelo Projeto 

ALEA - Ação Local de Estatística 

Aplicada. 

No final do mês de março, tivemos 

a Semana Nacional de Leitura na 

EB23 e na ESLA. As bibliotecas 

do 1º ciclo deixaram esta iniciativa para o 3º período 

por motivos de organização interna. Du-

rante esta semana, a Diretora do agrupa-

mento, profª Conceição Bernardes, deslo-

cou-se às bibliotecas para nos dinamizar 

sessões de leitura, especialmente poesia. 

Contámos também com a presença do 

senhor Presidente da Câmara Municipal 

de Loulé que, em parceria com a profª 

Iolanda Antunes, abrilhantaram, na terça-

feira, em ambas as escolas, momentos de 

leitura para várias turmas.  

O texto tem sua face 

de avesso na superfície: 

é dia e noite, sintaxe 

do que se pensa, ou se disse. 

 

Tudo no texto é disfarce, 

ritual de voz e artifício, 

como se tudo falasse 

por si mesmo, na planície. 

 

Seja por dentro ou por fora, 

seja de lado ou durante, 

o texto é sempre demora: 

 

o descompasso da escrita 

e da leitura no grande 

intervalo dos sentidos. 

 

Gilberto Mendonça Teles, Tecido, in 

'Arte de Armar' 
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BIBLIOTECAS ESCOLARES (Continuação…) 
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Em parceria com a Associação Doina de Ro-

menos e Moldavos do Algarve, contámos também com 

um elemento daquela associação, que nos veio contar 

contos, lendas e tradições do leste europeu. Na quarta-

feira de manhã, uma vez mais, todo o agrupamento 

parou durante cinco minutos e pusemos “Todos a ler”: 

desde a portaria até aos balneários, passando pelos 

corredores, salas de aula, cozinhas, toda a gente tirou 

cinco minutos para ler.  

 

 A leitura de contos tradicionais também se 

fez ouvir pelos professores da equipa da Biblioteca da 

E.B. 2,3 . Mas não só: o teatro de Gil Vicente, recuan-

do ao século XVI,mas em permanente atualidade, foi 

abordado na leitura da adaptação para jovens do “ Au-

to da Barca do Inferno” ; “Auto da Barca do Castigo”. 

Simultaneamente projetou-se um Powerpoint 

com as maiores palavras do mundo, o que despertou a 

natural curiosidade de todos. 

A semana terminou com 

uma exposição de títulos e géneros 

das áreas: a Feira do Livro. 

Foi uma semana em 

cheio, a terminar o 2º período es-

colar. 

Bem hajam todos os dina-

mizadores e participantes na Se-

mana da Leitura. 

 

No dia 18 de março, pelas 

14.30h, teve lugar a 2ª Semana das Olimpíadas de 

H.G.P- História e Geografia de Portugal na Biblioteca. 

Os vencedores foram: 5ºB Alexandre Magno e Gonça-

lo Mealha e no 6º Ano foram a Carina Duarte e a Patrí-

cia Santos da Turma A. Parabéns aos vencedores e 

atodos os participantes. 

Durante o mês de abril continuou a decorrer a 

“Oficina da Escrita” com os alunos do 5ºano e dinami-

zada pelo professor Almiro Lemos. 

 

 Na ESLA, no último dia da SNL, tivemos 

uma sessão acerca de poesia e lendas africanas. Na 

ESLA, ao longo de toda a semana, decorreu também 

uma mostra de grandes filmes, seguido de debate e de 

confronto com o livro que lhe deu origem: O Nome da 

Rosa, O Retrato de Dorian Gray, A rapariga que rou-

bava livros e O rapaz do pijama às riscas. Esteve na 

página do agrupamento e nas Bibliotecas da EB23 e da 

ESLA um teaser com palavrões em várias línguas. 

Ficámos a saber que “Anticonstitucionalíssimamente” 

não é a maior palavra de língua portuguesa e que o 

maior palavrão do mundo é Grego, e conta com 182 

letras… Ainda contámos com uma Feira do Livro te-

mática. Todas as fotografias estão disponíveis em 

http://bibliotecaesla.blogspot.pt/ e em http://

bibliotecaspedrodomar.blogspot.pt/ 

No dia 16 de 

março, em articulação 

com o Departamento 

de Matemática, come-

morámos o Dia do Pi 

através de uma exposi-

ção interativa. Além de 

vários trabalhos que os 

alunos realizaram su-

bordinados ao tema, foi possível compreendermos 

como este número (além de outros) está presente no 

nosso dia a dia… 

Na ESLA, em março e abril continuaram a ter 

lugar as sessões de formação “Como elaborar um 

CV” (em formato EuroPass), “Como enfrentar a pri-

meira entrevista de emprego” (que contou, desta vez, 

com a presença de uma formadora externa para dina-

mização) e também “Como elaborar um trabalho es-

crito”, no âmbito do apoio curricu-

lar que a Biblioteca Escolar dá a 

alguns grupos disciplinares da 

escola. Este mês de abril estreá-

mos também a formação em sala 

“Estilística em Eça de Quei-

rós” (50 minutos), uma solicitação 

do Departamento de Português. 

Encontram-se também disponíveis 

dois painéis com a listagem dos 

concursos literários e as sessões 

internas de 

formação, 

desenhadas a 

pedido de 

vários grupos 

disciplinares. 

Em todo o 

agrupamento, 

decorre o 

passatempo 

“Ranking de 

leitores”, 

com os resultados mensais a serem afixados nas portas 

das bibliotecas e nos seus blogues. Aos vencedores em 

cada escalão (pessoal docente, pessoal não docente e 

encarregados de educação) espera-os uma noite para 

duas pessoas, em regime de alojamento e pequeno-

almoço, no Hotel Hilton Vilamoura ou no Hotel D. 

José, a gozar na época baixa, entre setembro e dezem-

bro de 2015. 

As bibliotecas do agrupamento agradecem a 

todos a vossa colaboração. Sem essas parcerias, não 

conseguiríamos atingir o nosso objetivo!! 

 

 As Bibliotecas desejam a todos um bom resto 

de 3º período. 

 

http://bibliotecaesla.blogspot.pt/
http://bibliotecaspedrodomar.blogspot.pt/
http://bibliotecaspedrodomar.blogspot.pt/
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 Somos da turma 11ºH e  realizamos um 

projeto no âmbito da disciplina de CIS, que visa 

a remodelação dos matraquilhos e da área de 

convívio dos alunos. Como sabem os matraqui-

lhos estão partidos e precisam de ser arranjados 

(substituição por peças novas). Quanto à zona 

de convívio dos alunos, precisava de ser remo-

delada, com a inclusão de coisas novas, para ser 

mais confortável, como por exemplo a inclusão 

de pufs, mesas e cadeiras, etc. 

 

 Com os melhores cumprimentos escola-

res, a turma do 11ºH. 

REMODELAÇÃO DA ÁREA CONVÍVIO DOS ALUNOS 

11ºH 

 Pela terceira vez alunos do Agrupamento 

participaram numa campanha internacional de pes-

quisa de asteroides IASC (Internacional Asteroid 

Search Campaign). Esta 

campanha, realizada em 

conjunto com mais 15 es-

colas portuguesas, aconte-

ceu entre os dias 8 de janei-

ro e 12 de fevereiro. 

 O objetivo destas 

campanhas IASC, que em 

Portugal são coorganizadas 

com o NUCLIO, é identifi-

car asteroides que possam 

constituir um perigo para a Terra. 

 Após a disponibilização das imagens obti-

das com telescópios situados nos Estados Unidos, 

as alunas realizam uma análise tentando identificar 

asteroides já conhecidos e, especialmente, novos 

asteroides.   

No final da análise é criado um relatório dessa 

análise que é enviado para 

o responsável, pertencente 

a uma Universidade ameri-

cana que coordena todo o 

processo de contacto com 

as escolas.  

 Nesta campanha 

não foram identificados 

novos asteroides tendo sido 

apenas observados 5 obje-

tos já conhecidos. 

 Participaram nesta campanha as alunas 

Catarina Cavaleiro, Laura Guia, Margarida Morei-

ra e Rafaela Sancadas. 

INTERNATIONAL ASTEROID SERCH CAMPAIGN  

NO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DRª LAURA AYRES 

Miguel Neta 



07 

100 comentários 



08 

100 comentários 

SAÚDE EM MOVIMENTO 

 Algumas turmas do 4º e do 5º ano partici-

param na Atividade “Saúde em Movimento”. 

Através de diferentes jogos pré-desportivos, os 

alunos tiveram oportunidade de pôr em prática os 

seus conhecimentos relacionados com algumas 

regras básica de higiene, alimentação saudável e 

determinados comportamentos a respeitar nas 

aulas de Educação Física. Para além disso os alu-

nos relembraram também os ossos do corpo hu-

mano bem como os principais órgãos do nosso 

corpo. Foram duas manhãs bastante animadas, 

cheias de competição entre as várias equipas par-

ticipantes. Todos os alunos tiveram de correr bas-

tante para conseguir acertar no maior número de 

respostas corretas. Estes jogos contaram com a 

presença de alguns alunos do Curso Vocacional 

DESPORTIC. Estes alunos colaboraram na mon-

tagem de todos os jogos e ajudaram na operacio-

nalização dos mesmos sempre com muita aten-

ção e empenho!  

 

 Temos a certeza que todos os meninos e 

meninas nunca mais se vão esquecer que brincar 

com o CORPO HUMANO é bem diverti-

Filipa Duarte e Sónia Alves 
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 "Caros Leitores, 

  Mais um ano letivo, mais um “Espreitar a 

Escola”.  

 Os formandos do curso vocacional secun-

dário de Jardinagem e Espaços Verdes começam a 

colocar para o exterior todo o ensinamento que 

têm vindo a receber, a sabedoria que vão cultivan-

do e o perfume emanado pela sua genuína entrega 

às atividades de jardinagem.  

 As atividades desenvolvidas durante o 

“Espreitar a Escola” deste ano foram, grosso mo-

do, o já habitual mercado biológico e de ornamen-

tais e as visitas guiadas à Horta Biológica e ao 

Centro de Propagação de Plantas. De “modo fino”, 

para que estas atividades tenham alcançado a dig-

nidade que se exige, sempre que se espera tão ilus-

tres convidados, implicou uma entrega e entusias-

mo mais intenso que o habitual. 

  Assim, em escasso tempo, foi possível, 

preparar a Horta Biológica, colhendo umas, plan-

tando e semeando outras, assim como o Centro de 

Propagação, onde se pode observar técnicas sim-

ples e poderosas de propagação de plantas. Nas 

visitas guiadas destaca-se o papel brilhante do for-

mando Pedro Silva, que com o seu entusiasmo e 

energia que lhe são características atendeu a todas 

as solicitações dos mais pequenos, que sabemos 

nunca são poucas. No ano transato recebemos cer-

ca de quatro turmas, este ano, apenas no “Espreitar 

a Escola” foram doze as contempladas. Foi interes-

sante reconhecer em todas as turmas sem exceção, 

o entusiasmo por este tipo de projetos, diga-se 

“Hortas Biológicas”, ao ponto de nos desafiarem a 

ajudar na edificação de projetos análogos nas suas 

escolas.  " 

Rui Rocha 

O MERCADO BIOLÓGICO 

100 comentários 
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 No âmbito das comemorações dos 25 

anos da Escola Secundária Dra. Laura Ayres, o 

grupo de Biologia e Geologia decidiu marcar a 

sua presença no “Espreitar a Escola” com uma 

pequena, mas singela, homenagem à patrona des-

te agrupamento, doutora Laura Ayres. 

 Desta forma os alunos foram convidados 

a explorar os meandros da microbiologia dado 

ter sido este o universo profissional da doutora 

Laura Ayres. 

 As atividades desenvolvidas tiveram co-

mo público-alvo os alunos mais pequenos do 

nosso agrupamento e procuraram leva-los a per-

correr um percurso ao longo do qual puderam 

descobrir o que eram microrganismos, os instru-

mentos utilizados para observar estas formas de 

vida, as diversas aplicações que damos a proces-

sos bioquímicos desenvolvidos por alguns destes 

microrganismos, nomeadamente o processo de 

fermentação nas suas inúmeras variantes. 

 O percurso culminou com uma visita ao 

“Universo dos microrganismos” onde, entrando 

numa câmara escura, era possível observar repre-

sentações de diversas colónias destes pequenos 

seres vivos que fluoresciam face à luz negra do 

espaço. Esta foi sem dúvida a etapa do percurso 

que maior impacto causou em pequenos e graú-

dos. 

100 comentários 

A BIOLOGIA NO “ESPREITAR A ESCOLA” 

Zenaida Lima 

Introdução ao conceito de microrganis-

mo com um circo de fungos e bactérias 

Visita ao “Universos microrganismos 

A utilidade dos micror-

ganismos para o Homem 

Explorando fungos e leveduras utilizando o mi-

croscópio  
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 Mais uma vez a nossa escola vai partici-

par na atividade “Alemão em Cena” que já vai na 

sua 5ª edição, e que, mais uma vez, decorrerá no 

Teatro Romeu Correia, em Almada, de 06 e 09 de 

maio, e constituirá o 5º Encontro Nacional de 

Teatro Escolar – 5. Nationales Schüler-

Teathertreffen. 

 Este ano as peças versam o tema 

“Utopias” e a seleção dos grupos decorreu entre 

16 e 20 de março no Porto, Lisboa e Albufeira.  

 Trata-se dum festival de teatro escolar, 

promovido e apoiado pelo Goethe-Institut, no 

âmbito da implementação do Projeto Escolas Pi-

loto de Alemão (PEPA), da autoria dos alunos, 

que constroem o enredo a partir do tema dado. Os 

custos associados à participação dos alunos 

(deslocações para a seleção regional e Almada, 

alimentação e alojamento) serão integralmente 

assumidos pelo referido Instituto Alemão.  

 O seu grande objetivo é promover o ensi-

no-aprendizagem da língua alemã com recurso à 

introdução de práticas teatrais, estratégia que tem 

provado motivar e envolver os aprendentes de 

forma dinâmica, levando-os à apropriação da lín-

gua em contextos de grande autenticidade. 

 A nossa escola vai participar com o grupo 

de teatro “ESLA” e a peça “Unter der 

Kuppel” (Sob a Cúpila), que já teve a sua estreia, 

durante a comemoração dos 25 anos da ESLA, na 

atividade “Espreitar a Escola”. 

  O grupo é composto por 10 alunos da 

turma de alemão do 12º D, que tencionam ainda 

representar a peça noutras escolas do  Agrupa-

mento, no Lar da terceira idade (no âmbito do 

projeto de voluntariado, AIRC) e numa sessão 

especialmente dedicada aos pais e familiares dos 

alunos e para a qual os professores também estão 

convidados. Viel Erfolg! 

Lurdes Seidenstricker 

ALEMÃO EM CENA 

100 comentários 
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A obra de arte em três dimensões 

Trabalhos realizados pelos alunos do 

10ºG 
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Através do nivela-

mento e acentua-

ção os alunos de 

artes visuais do 12º 

ano, retrataram as 

caras dos colegas 

utilizando a técnica 

do pastel a óleo. 

Depois de escolher 

uma fábula, os alunos 

do 11ºG desenharam 

ao real os animais e 

construíram uma abs-

tração pintada a pastel, 

a partir das linhas dos 

desenhos desses  ani-

mais. 
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Os alunos do curso de Artes Visu-

ais, do 12º ano realizaram um pro-

jeto sobre os reis de Portugal, no 

âmbito do Espreitar a Escola de 

2015, pintando com as mãos, com a 

ajuda dos alunos do primeiro ciclo. 

Este projeto foi efetuado com têm-

pera em papel cenário. Os alunos 

do 11º ano ajudaram a festa pintan-

do cadeiras de rodas para o Big Run 

com as mãos dos alunos da pré pri-

maria. 

                     “All around us” 

No âmbito do projeto “Comenius” foi ofe-

recido à escola Gymnasium Syke, na Ale-

manha, um painel de  azulejos (executado 

com a técnica  de  papel cerâmico),  reali-

zado  pelos  alunos do 12º F  em Oficina de 

Artes. 
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Ah, mas como eu desejaria lançar ao menos 

numa alma alguma coisa de veneno, de inquietação, 

de desassossego. 

 As palavras de Bernardo Soares, no Livro 

do Desassossego, foram o mote para a atividade do 

grupo de Filosofia no Espreitar a Escola. 

“Cantigas de Desassossego” como inquieta-

ção que não deixa lugar à resignação. “Cantigas de 

Desassossego” como insatisfação relativamente a 

um mundo de onde está ausente a justiça, onde a 

intolerância floresce, onde a desigualdade permane-

ce. 

“Cantigas de Desassossego” porque a inqui-

etação e o desassossego são constitutivos do amor, 

do desejo de um mundo melhor. 

“Cantigas de Desassossego” compostas por 

textos de Rawls, Locke, Hannah Arendt, Martin 

Luther King, poemas de Fernando Pessoa, António 

Gedeão, Adília Lopes, Jorge de Sena, acompanha-

dos por canções de António Variações, Sérgio Godi-

nho, Quinta do Bill, Metallica, Pedro Abrunhosa e 

Radiohead. 

Cantigas que desassossegaram alunos, pro-

fessores e comunidade escolar, pela força da Filoso-

fia, pela intensidade da música, pela envolvência da 

palavra poética, pela promessa de futuro. 

Cantigas de desassossego ou cantigas de 

amor? 

CANTIGAS DE DESASSOSSEGO 

Grupo de Filosofia 
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 “Os jogos saem à rua” foi o tema deste ano para 

as atividades desenvolvidas pelo departamento de 

matemática, durante o “Espreitar a Escola”. O con-

sultório da matemática esteve ocupado com alunos 

de todos os níveis de ensino, mas houve uma espe-

cial afluência por parte dos alunos do pré-escolar e 

do 1º ciclo. Os professores Andreia Silva e Luís 

Bernardino foram os principais responsáveis pela 

dinamização do espaço e contaram com a colabo-

ração de outros professores do departamento. Os 

alunos do vocacional 2, do profissional de Apoio à 

infância e alunos do ensino especial prestaram as-

sistência na organização e acompanhamento dos 

visitantes explicando as regras de cada jogo expos-

to e fazendo demonstrações práticas. Os jogos que 

reuniram mais interesse e jogadores foram “Gatos 

& Cães” e “Rastros”. 

   Espera-se que a iniciativa tenha servido para des-

pertar o interesse por estes jogos e que, no próxi-

mo ano letivo, os alunos do agrupamento partici-

pem em campeonatos de jogos matemáticos, tanto 

no Campeonato Nacional de Jogos Matemáticos 

como no Campeonato de Jogos Matemáticos Al-

Andaluz. 

OS JOGOS SAEM À RUA 

Mauro Maia 
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Nos passados dias 21 e 22 de Abril teve 

lugar mais um Espreitar a Escola. Desta vez as 

Línguas Estrangeiras tiveram os seus espaços 

contíguos no Bloco B. 

Na sala do inglês, houve exposições de 

trabalhos realizados pelos nossos alunos dos 1º, 

2º e 3º Ciclos do Ensino Básico e do Ensino Se-

cundário – um pouco de tudo – desde maquetes 

de casas assombradas que pretenderam comemo-

rar o Halloween, passando por corações e cupi-

dos que visaram ilustrar o St. Valentine’s Day, 

até aos cartazes alusivos à vida e legado de Mar-

tin Luther King Jr., para mencionar apenas al-

guns. 

Os professores da disciplina estavam 

devidamente “fardados” com T-shirts que tinham 

mandado fazer especialmente para a ocasião e 

que rezavam: All people are created equal, but 

only the finest become English Teachers - com o 

intuito de identificar os professores de forma di-

vertida. 

Tivemos Tea and Cookies para todos 

alunos que nos visitassem, em troca de uma, sim, 

só uma, palavra escrita em inglês e colada no 

quadro da sala. 

Cantámos Children’s Nursery Songs com 

os alunos mais novos do agrupamento acompa-

nhando-as, com os gestos que habitualmente as 

ilustram, e ficámos todos com um sorriso estam-

pado no rosto. 

Realizámos um concurso sobre cultura 

anglo-saxónica e língua inglesa, destinado a alu-

nos do Secundário, que contou com animada par-

ticipação, e com vencedores a quem foram atri-

buídos prémios (houve dicionários para os pri-

meiros classificados). 

Para o ano há mais! 

Maria João Soares 

All people are created equal, but only the finest become 

 English Teachers  
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O Grupo de H.G.P. participou na atividade 

“Espreitar a Escola” realizada nos dias 22 e 23 de 

abril, através da exposição de trabalhos elaborados 

pelos alunos dos quintos e sextos anos. 

A temática foram “Os Descobrimentos Portu-

gueses” e o seu contributo para o conhecimento cien-

tífico, nas várias áreas do saber.  

A exposição foi amplamente visitada pela 

comunidade educativa, tendo esta manifestado muito 

agrado pelos trabalhos expostos. 

 

HISTÓRIA DE PORTUGAL NO ESPREITAR A ESCOLA 
Grupo de H.G.P. 

FLASHES 
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 No âmbito do Projeto Amigo É...,  a ativida-

de BANQUINHO envolveu todas as escolas do Agru-

pamento e articulou com o GAAF-Gabinete de Apoio 

ao Aluno e à Família e com o Projeto Interact, tam-

bém de solidariedade, coordenado pela aluna do 12º D, 

Raquel Soeiro, tendo como propósito recolher os ali-

mentos designados para cada turma durante as sema-

nas de 02 a 20 de março.  

 Os géneros alimentícios foram entregues pelos 

alunos aos Diretores de Turma, aos vários professores, 

aos funcionários e à Raquel. 

Após a recolha, todos os bens alimentares foram

 encaminhados para o GAAF, na escola sede, onde 

as duas técnicas da área social, Mónica Simões 

(Técnica de Serviço Social) e Susana Fernandes 

(Mediadora Escolar), se responsabilizaram pela distri-

buição às famílias.  

 Desde já agradecemos a todos quantos se em-

penharam na prossecução e no sucesso desta atividade 

solidária.  

 Bem hajam! 

Ana  Pereira  

PROJETO AMIGO É… - BANQUINHO 

 No dia 16 de março 

de 2015, foi assinalado no 

agrupamento o “Dia do Pi”. 

Esta atividade decorreu em 

simultâneo nas Bibliotecas da 

escola secundária e da EB 23 

e contou com a colaboração 

dos alunos do voc2, voc3, 7º e 

8º anos PCA.  

  A professora Carla 

Damásio foi a organizadora 

desta atividade e contou com 

a colaboração das professoras 

Manuela Jesus e Andreia Sil-

va. Foram apresentados diver-

sos trabalhos dos alunos alusi-

vos ao tema. 

DIA DO PI 

Mauro Maia 
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 A iniciativa Jogos de Tabuleiro Al-

Andaluz, que se iniciou em 2009/2010, teve a 

sexta  edição no presente ano letivo, sob a desig-

nação de Campeonato de Jogos de Matemática Al

-Andaluz, e foi destinada às escolas públicas e 

privadas do 1º, 2º e 3º ciclos e secundárias de to-

do o Algarve, contando com uma categoria desti-

nada a alunos com necessidades educativas espe-

ciais. 

 Este ano a organização foi partilhada pela 

Associação de Professores de Matemática, núcleo 

do Algarve, Associação Ludus e Delegação Regi-

onal Sul e Ilhas da Sociedade Portuguesa de Ma-

temática, bem como pelo Agrupamento de Esco-

las Poeta António Aleixo, em Portimão. 

O 6º Campeonato de jogos matemáticos Al-

Andaluz que decorreu em Portimão no passado 

dia 20 de fevereiro, contou com a participação de 

alunos, professores e técnicos do agrupamento de 

escolas Laura Ayres. 

 Concorreram 20 alunos: 4 do Curso de 

Apoio à infância, 2 alunos 3.º ciclo, 2 alunos 2º 

ciclo, 4 alunos 1º ciclo e 8 com necessidades edu-

cativas especiais. 

 Treze alunos, do curso de apoio à infân-

cia, participaram como delegados, garantindo o 

cumprimento das 

regras e encami-

nhando os concor-

rentes para os locais 

de jogo. 

 Os profes-

sores que permiti-

ram que fosse de-

senvolvida esta ati-

vidade foram Ana 

Regina (Educação 

Especial), como 

responsável pela 

participação da EB 

2,3; Mª do Céu (Professora do curso profissional 

de apoio à infância), como responsável pela parti-

cipação da ESLA; Miguel Amarelo, que também 

realizou a ação de formação sobre jogos matemá-

ticos, a qual decorreu em paralelo com o Campe-

onato; Maria João (Educação Especial), esteve 

presente a fim de acompanhar os alunos que aju-

dou a preparar e em particular, salienta-se todo o 

trabalho e o esforço do professor Luís Bernardino 

que tornou possível esta ação. 

 

CAMPEONATO AL  ANDALUZ 

Os resultados alcançados 

pelos alunos foram: 

Pedro Guimarães - 3.º lugar, 

1.º ciclo (Semáforo);  

Micael Silva - 1.º lugar (NEE 

semáforo);  

Caio Martins - 1.º lugar 

(NEE Gatos & Cães);  

Vicente Oliveira - 2.º lugar 

(NEE Gatos & Cães); A 

ntónio Cheregi - 3.º lugar 

(NEE Gatos & Cães) 

Mauro Maia 



100 comentários 

21 

Dizia um velho professor de Latim: 

«Quanto melhor for a raiz duma árvore, melhores 

serão os seus frutos.» No entanto, eu dou-vos 14 

razões para não alimentarem as vossas raízes, 

juntamente com uma mensagem para descodifica-

rem: 

 

I – PRIMA – Ignora o Latim, pois ele é conside-

rado por todos como uma língua morta, que não é 

falada por ninguém. Além disso, não evolui, não 

se altera e, por isso, não tem necessidade de acor-

dos ortográficos. 

II – SECUNDA – Retirar-

te-á tempo para navegares 

pelo Facebook ou pelo 

Twitter, porque é uma 

língua rigorosa e cheia de 

regras. Talvez, por isso, 

lhe chamem a matemática 

das línguas. 

III – TERTIA – Obrigar-

te-á, com certeza, a uma 

elevada concentração, 

visto que cada palavra 

pode ter várias termina-

ções, consoante as dife-

rentes funções sintáticas 

desempenhadas nas frases. 

IV – QUARTA – Não serás considerado erudito 

ao estudar essa língua, mas sim uma avis rara que 

estudará o passado. 

V – QUINTA – Imaginarás e fantasiarás imensas 

histórias, pois essa disciplina está cheia de mitos 

e histórias do mundo da ficção. 

VI – SEXTA – Apesar de ser a língua oficial do 

Vaticano, este já traduz para outras línguas os 

seus comunicados oficiais escritos em Latim. 

VII – SEPTIMA – A maior parte da literatura 

latina, quer antiga, quer medieval, quer moderna, 

já se encontra traduzida noutras línguas. 

VIII – OCTAVA – A missa já não é celebrada em 

Latim desde 1969, apesar do Papa Bento XVI ter 

regulamentado essa possibilidade em 2007. 

IX – NONA – Não dará jeito enviares mensagens 

em Latim para os telemóveis dos teus colegas, 

porque eles dificilmente te compreenderão. 

X – DECIMA – Obrigar-te-á a conhecer a origem 

de muitas palavras da nossa língua. 

XI – UNDECIMA – Qualquer aluno de Direito 

sabe que a legislação atual se rege pelo Direito 

Romano e que existe já tradução para todas as 

expressões usadas por aquela ciência da justiça. 

XII – DUODECIMA – Apesar de haver livros do 

Astérix e Obélix em La-

tim, nem estes heróis o 

compreendiam ou supor-

tavam, pois eles resisti-

ram, anos e anos, aos ro-

manos no seu reduto da 

Gália. 

XIII – TERTIA DECIMA 

– Já ninguém olha para as 

inscrições latinas espalha-

das pela nossa sociedade 

com o intuito ou curiosi-

dade de saber o que signi-

ficam. 

XIV – QUARTA DECI-

MA – Não há necessidade de perdermos o nosso 

tempo a tentar descodificar esse idioma, pois 

quando temos sede, já não precisamos de ir beber 

água a uma fonte; podemos saciá-la em qualquer 

torneira ou garrafa. 

 

Se te inscreveres na disciplina de Latim, dir-te-ei 

ainda outra razão… 

 

Post Scriptum – Encontrarás a chave da descodi-

ficação da minha mensagem na primeira letra das 

primeiras seis razões 

     

14 razões para não estudar Latim 

Luís Reis 
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   A Língua Portuguesa é fala-

da por 260 milhões de pesso-

as no Mundo. A maioria de-

las é oriunda do Brasil (77%), 

com mais de 200 mil milhões 

de habitantes. Portugal con-

tribui com uns modestos 4% 

(um pouco menos de 11 milhões). Desde o Grito 

do Ipiranga, em 1822, a vertente americana da lín-

gua tem adquirido algumas diferenças em relação 

à norma europeia, falada em Portugal e nos outros 

países de língua oficial portuguesa (Moçambique, 

Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e 

Príncipe). Algumas dessas diferenças surgiram por 

incorporação de vocábulos das línguas dos povos 

nativos da região (como a palavra “ananás”, que 

vem termo tupi “naná” que significa "excelente 

fruto"). A vertente americana é tida geralmente 

como a maior fonte de inovação na língua portu-

guesa. Mas tem também o papel de preservação de 

algumas formas tradicionais da língua portuguesa, 

por vezes de tal forma relegadas para segundo pla-

no na norma euro-

peia que parecem 

inovações brasilei-

ras. 

   Uma dessas dife-

renças é a palavra 

“Marrom”, usada 

no Brasil para a cor 

castanha. Uma rápi-

da análise a algu-

mas línguas euro-

peias descendentes 

do Latim elucida: 

em Catalão é “Marró”;  em Castelhano é 

“Marrón”; em Francês é “Marron”; em Galego é 

“Marrón”; em Italiano é “Marrone”; em Romeno é 

“Maro” (mesmo em Basco, uma língua não-latina, 

é ”Marroi”). Ou seja, no Brasil,  preservou-se o 

nome tradicional da cor; em Portugal mudámos a 

forma como a designávamos, talvez como reação 

às invasões francesas no início do século 19. Para 

além de terem consequências políticas (a introdu-

ção dos ideais republicanos em Portugal, a inde-

pendência brasileira, a perda da cidade portuguesa 

de “Olivença”), houve consequências linguísticas 

como a introdução das expressões “para inglês 

ver”, “ir para o maneta”, “de armas e bagagens” e 

a extinção, em Portugal, do nome de sonoridade 

francesa “Marrom” para a cor. 

   Vários processos históri-

cos deram o seu contributo 

para o nome das cores na 

língua portuguesa. Muitas 

vêm diretamente do nome 

em Latim (como Verde, de 

“viridis” ou Cinzento, de 

“cinis”, que significa cin-

zas) mas algumas têm ori-

gens mais curiosas: Ama-

relo, vem do baixo-Latim 

que se falava na península ibérica “amarellus”, 

diminutivo do Latim “amarus”, que significa 

“amargo”por ser a cor da bílis oxidada; Preto virá 

do latim “pressus”, que significa “apertado, denso, 

comprimido”, de “premere” (apertar, espremer) já 

que contém todas as outras cores; Branco vem do 

germânico “blank”, que significava “claro, bran-

co”;  Vermelho vem do latim “vermis” (verme), 

por se extrair o corante da fêmea do inseto Kermes 

vermilio. A palavra “kermes” vem do árabe/persa 

“quirmiz” para vermelho, por sua vez vindo do 

sânscrito “kṛmi-ja” que significa “vindo de um 

inseto”; a palavra “carmim” para a cor tem a mes-

ma origem; Azul vem do nome da região persa 

“lazhward” onde se extraía a pedra-lazuli (lápis 

significa, em latim, pedra); Cor-de-laranja vem 

do sânscrito “narang”, o nome da fruta. É curioso 

lembrar que, em muitas línguas, o nome da fruta 

“laranja” é Portugal (Árabe: al-Burtuqal; Búlgaro: 

Portokal; Georgiano: Phortokhali; Grego: Portoka-

li; Persa: Porteghal; Romeno: Portocala; Turco: 

Portakal). Não é uma simples coincidência linguís-

tica, foram os portugueses que introduziram na 

Europa a variedade doce da laranja. 

LÍNGUA COLORIDA 

Mauro Maia 
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Secção Europeia de Língua Francesa (7ºA e 9ºA) 

SELF 

ENIGMES 

 

Des poules et des chevaux sont dans la grange.  

 

Le nombre total de têtes et d'ailes est égal au 

nombre total de pattes des poules et des chevaux.  

 

Les vingt-quatre animaux sont tous en bon état!  

 

Question : Combien de poules sont dans la 

grange? 

Elvyne raconte une rumeur à Jonathan et Maryse 

pendant la première heure.  

 

Ces trois personnes répètent cette rumeur à deux 

autres personnes pendant la deuxième heure.  

 

Neuf personnes racontent maintenant la rumeur à 

deux autres personnes pendant la troisième heure.  

 

Question :  

En suivant ce modèle, heure après heure, combien 

d'heures faudra-t-il avant que 19 683 personnes en-

tendent la rumeur? 

Un fermier embauche Denyse et Alcide pour con-

struire une clôture.  

Il paye Denyse douze euros pour chaque poteau 

qu'elle installe.  

Il paye Alcide huit euros pour chaque poteau qu'il 

installe.  

Il faut installer quarante poteaux.  

Il veut payer le même montant d'argent à Denyse et 

Alcide.  

 

Question : Combien payera le fermier pour la 

clôture? 

Fermier Poules 

Rumeur 

Cheryl et Justin marchent en direction opposée 

près des rails de train.  

 

Chaque personne marchent à une vitesse de 3 

kmph. 

 

Le train dépasse Cheryl en cinq secondes et 

dépasse Justin en six secondes.  

 

Le train roule à vitesse constante.  

 

Question : Quelle est la longueur du train? 

Train 

Réponse Fermier:   384 euros  

Réponse Poules:   18 poules  

Réponse Rumeur:   9 heures  

Réponse Train:  50 mètres  

Soluções 
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Os alunos com Currículo Específico Indivi-

dual agradecem a toda a comunidade edu-

cativa do Agrupamento e, em especial, aos 

seus colegas pelo contributo nas vendas 

realizadas nos dois últimos anos, durante a 

atividade Espreitar a Escola. Com a verba 

obtida comprámos 2 sofás para a Unidade 

de Multideficiência, situada no bloco A, 

sala 8. 

Agradecemos o vosso contributo. 

 

AGRADECIMENTO 
A equipa de Educação Especial 

 No dia 23 de abril, fizemos a 

apresentação, no auditório da escola, 

do nosso terceiro tema de vida – o 

meio ambiente. Assim, apresentámos 

os trabalhos elaborados desde finais 

de janeiro. Produzimos e mostrámos 

uma revista do ambiente, onde colo-

cámos as sínteses dos subtemas que 

cada um desenvolveu nas diferentes 

áreas formativas. Expusemos ainda 

algumas maquetes criadas por nós, 

relativas aos nossos subtemas, a par-

tir do reaproveitamento de materiais 

que podem e devem ser reciclados.  

Mais uma tarEFA concluída 

EFA-B3-A 


