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Editorial 

Iolanda Antunes 

 Windsurf, skate, asa delta, a sociedade pós

-moderna é a época do deslizar, imagem desporti-

va que ilustra de perto um tempo em que a respú-

blica já não tem qualquer elo sólido, qualquer 

ponto de ancoragem emocional estável. Hoje, as 

questões decisivas da vida coletiva conhecem o 

mesmo destino que os êxitos dos tops, todos os 

pontos altos se desmoronam, tudo desliza e se apa-

ga numa indiferença descontraída. 

LIPOVETSKY, Gilles, A Era do Vazio, tradução 

de Miguel Pereira e Ana Faria, Lisboa, Relógio d’ 

Água, p.14. 

 Até ao século XVIII, 

a civilização Ocidental acredi-

tou na força do Logos, deixou

-se guiar por ele, confiou na 

razão como uma força pode-

rosa de criação de conheci-

mento e sentido, instrumento 

de afastamento das trevas e da 

ignorância. O Iluminismo 

constituiu o zénite deste ane-

lo, mas se Kant apareceu co-

mo um dos principais propo-

nentes desta tese, ele foi, sem dúvida também e, 

simultaneamente, uns dos primeiros autores a 

apontar os limites da razão (antes do filósofo ale-

mão, já Pascal o levara a cabo ao afirmar que o 

coração tem razões que a razão desconhece). 

 Contudo, a aurora do século XIX traz con-

sigo a era da suspeita, o homem, outrora concebido 

como uma ser criado à imagem e semelhança de 

Deus, passa a ser entendido, com Darwin, como 

um descendente de um tipo de primatas, em tudo 

equivalente aos outros seres da natureza, sem qual-

quer dignidade especial. Com Freud, é-lhe retirado 

o seu estatuto de ser unicamente racional e passa a 

ser perspetivado como um ser movido por pulsões 

e desejos. No entanto, é Nietszche quem faz o ba-

lanço final: Deus morreu, mas o homem ainda não 

está preparado para viver sem os sucedâneos da 

entidade divina, não desenvolveu ainda as suas 

qualidades sobre humanas e, como tal, os tempos 

que se avizinham são tempos de uma profunda cri-

se de valores. 

 Mediante a leitura das palavras de Lipove-

tsky, compreendemos que o autor de “Assim fala-

va Zaratustra” não se enganou na profecia que fez 

para os duzentos anos vindou-

ros, todavia, se o sentimento 

de desalento, desnorte e niilis-

mo, dos eruditos do século 

XIX, era acompanhado por 

um sentimento de perda irre-

parável, nos tempos que nos 

habitam eles não possuem 

qualquer sentido do trágico ou 

do apocalipse. Vivemos numa 

época em que a dor é engana-

da e disfarçada com analgési-

cos e outros químicos e a indiferença cresce, mas 

dizer que todas estas mudanças não produziram 

quaisquer efeitos nas nossas vidas, ou no mundo 

que deixamos para os jovens, é eufemizar o proble-

ma. São os mais novos aqueles a quem cabe passar 

o testemunho e, nesta medida, é fundamental refle-

tir sobre o que seja crescer num mundo em mu-

dança.  

 Foi este o tema do projeto do Espreitar a 

Escola deste ano e, por conseguinte, o 100comen-

tários dedica-lhe esta edição. 

 Imagem: Dali, Melting Watch 
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A     nossa  

Escola 

 O projeto "Sound, Paper and Physics-

Challenge yourself!"  envolveu várias atividades e te-

ve como fundador o nosso agrupamento e como par-

ceiros/co-fundadores a Escola Secundária de Loulé, e 

também a SPS Hranice, da República Checa, a escola 

Afonso Cáfaro, do Brasil, e a krsko-sevnica, da Eslo-

vénia.  

 Na consecução do projeto, destacam-se a 

constante e boa articulação entre os professores das 

escolas portuguesas ESLA e ESL (Ana Luí-

sa Gonçalves, Alexandre Costa e Paulo Ribeiro), na 

pré-planificação e organização das atividades a de-

senvolver, ao longo do projeto e também a excelente 

execução e partilha de todas atividades e iniciativas 

por parte de todos os parceiros. 

 Neste projeto, que envolveu, principalmente, 

as disciplinas de Física e Química e Tecnologia da 

Informação e Comunicação, os temas centrais foram 

o Som e o estudo da Mecânica do Voo.  

 Assim, no dia 3 de junho, e para encerrar as 

atividades do mesmo, procedeu-se à tentativa de bater 

o Guinness World Records, cujo objetivo era o de 

envolver o maior número de pessoas a construir avi-

ões de papel, simultaneamente, em vários locais do 

Mundo.  Em Portugal, ocorreu pelas 11h nas duas 

escolas EB 2,3 São Pedro do mar, do nosso agrupa-

mento, e na Secundária de Loulé. Na Eslovénia e na 

República Checa o mesmo deu-se por volta das 12h, 

enquanto, no Brasil, ocorreu pelas 8h. 

Poder-se-á ver as fases do projeto em https://

twinspace.etwinning.net/15601/.  

 “Sound, Paper and Physics-Challenge yourself” 
Ana Luísa Gonçalves 

Os resultados do Guiness World Record, na 

modalidade de construção de aviões de papel, 

em simultâneo, em vários locais do Mundo fo-

ram: 

 

- Agrupamento de escolas Dra Laura Ayres, 

Portugal - 579 participantes e 2650 aviões váli-

dos. 

- Escola Secundária de Loulé, Portugal - 339 

participantes e 1687 aviões válidos. 

- SPS Hranice, Républica checa - 122 partici-

pantes e ainda a contabilizar o número de avi-

ões. 

- Krsko-sevnica, Eslovénia - 150 participantes e 

962 aviões válidos 

https://twinspace.etwinning.net/15601/
https://twinspace.etwinning.net/15601/
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 O Coordenador das Bibliotecas João Lopes 

Bibliotecas 

Escolares 

 Nesta fase final do ano letivo, as Bibliote-

cas da ESLA mantiveram o seu manancial de ati-

vidades. 

 Logo no mês de Abril, comemorámos o 

Dia Mundial do Livro com várias sugestões de 

leitura e uma exposição. Paralelamente, preparava

-se tudo para o lançamento da Biblioteca Digital 

da ESLA, que já se encontra em funções. A partir 

de agora, com predominância para obras destina-

das ao ensino secundário (e 9º ano de escolarida-

de), já é possível ler diretamente em formato digi-

tal sem a preocupação do peso ou da quantidade. 

De Eça de Queirós, podemos encontrar “Os Mai-

as”, “O primo Basílio”, “A cidade e as Serras” e 

muitos outros. Recuando no tempo, temos tam-

bém todas as obras de Gil Vicente estudadas no 

ensino básico, Cesário Verde, Luís de Camões, 

Mário de Sá Carneiro, Alexandre Herculano e 

Fernando Pessoa (ortónimo e heterónimo) em 

formato mob e PDF. Podem ser lidas a partir de 

plataformas Android e PC em tablets, smartpho-

nes, computadores e e-readers, o que virá simpli-

ficar o acesso a esta literatura, seja de caráter 

obrigatório ou lúdico. Contudo, dadas as limita-

ções impostas pela Lei dos Direitos de Autor, o 

aumento do acervo em formato eletrónico terá 

que ser feito de modo progressivo e tentando res-

peitar todas as classes de assuntos, dentro das dis-

ponibilidades existentes no mercado. Estamos 

também abertos a sugestões para disponibiliza-

ção. Façam chegá-las a bibliote-

ca.esla@gmail.com. 

 No dia 25 de abril tivemos uma exposi-

ção dedicada ao Dia da Liberdade. Contámos 

também com a oferta do Departamento de Mate-

mática de jogos lógicos para colmatar uma carên-

cia da BESLA. 

 No dia 9 de maio, comemorámos o Dia 

da Europa, através de atividades experimentais 

com recurso às TIC e a uma exposição com arti-

gos e imagens variadas, com o intuito de ilustrar a 

amplitude desta comunidade no nosso dia-a-dia.  

 

 

Soneto 18 

 

Se te comparo a um dia de verão 

És por certo mais belo e mais ameno 

O vento espalha as folhas pelo chão 

E o tempo do verão é bem pequeno. 

 

Às vezes brilha o Sol em demasia 

Outras vezes desmaia com frieza; 

O que é belo declina num só dia, 

Na terna mutação da natureza. 

 

Mas em ti o verão será eterno, 

E a beleza que tens não perderás; 

Nem chegarás da morte ao triste inverno: 

 

Nestas linhas com o tempo crescerás. 

E enquanto nesta terra houver um ser, 

Meus versos vivos te farão viver. 

William Shakespeare 
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Bibliotecas 

Escolares 

 Ainda em maio, tivemos também uma palestra 

sobre Eça de Queirós para os alunos de 11º ano, em jeito 

de síntese da matéria dada sobre esse autor. 

Também no sentido de estarmos mais atualizados, conta-

mos já com uma assinatura do periódico semanal Visão: 

às quintas-feiras, podem encontrar a revista na BESLA e 

a Visão Júnior na Biblioteca da EB23.  

 Em maio, houve também lugar à entrega de pré-

mios da fase local do Concurso Nacional de Leitura e ao 

Concurso Interno da BESLA. 

 E para dar destaque à criatividade e ao talento 

dos nossos alunos, os últimos dois meses levaram-nos a 

expor trabalhos de destaque de alunos de artes da ESLA. 

Foi este o nosso contributo para o “Espreitar a Escola”.  

 Recentemente, o número de computadores da 

sala de computadores da BESLA foi aumentado para 10, 

cumprindo uma aspiração já antiga para dar resposta às 

imensas requisições do espaço. 

 E agora, em plena época de exames, desejamos a 

todos um bom estudo, seguido de umas férias descansa-

das – e bem merecidas – com a sensação de missão cum-

prida. Para o ano, há mais. 
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A     nossa  

Escola 

 No passado dia 27 de abril, na biblioteca 

da ESLA, assinalou-se o Dia da Geografia. Para a 

comemoração, foram preparadas várias atividades 

práticas e pequenos jogos para os alunos testarem 

os seus conhecimentos; foram exibidos documen-

tários, disponibilizaram-se mapas e atlas, e um 

computador com vários sites previamente selecio-

nados e direcionados para temas potencialmente 

capazes de despertar o interesse dos jovens; as su-

gestões de leitura da semana foram da responsabi-

lidade também do grupo de professores de geogra-

fia e incidiram sobre títulos (romances, biografias, 

testemunhos diversos) de algum modo relaciona-

dos com a disciplina em causa. 

 Por outro lado, durante seis semanas o 

desfio colocado aos alunos, no âmbito do concurso 

interno da biblioteca da ESLA, baseou-se nalguns 

dos conceitos fundamentais da geografia. O inte-

resse que despertou e o debate gerado à volta de 

algumas questões, ultrapassaram a dinâmica gera-

da pelo próprio concurso e foram gratificantes para 

a organização. 

 Agradecemos a participação de todos e 

prometemos mais surpresas para o próximo ano 

letivo.  

A Geografia na Biblioteca da ESLA 
Rogélia Costa 

No dia 3 de maio a professora 

Ana Luísa Gonçalves, conjuntamente 

com os alunos do 7º ano, Maria Inês Car-

doso, Patrícia Santos, Pedro Giro, João 

Neto e Inês Lopes, realizaram uma Pales-

tra na Biblioteca, no âmbito do Dia inter-

nacional  do Sol. Nesta atividade estive-

rem presentes as turmas do 5ºF, com a 

professora Lilita Rocha, e o 6ºC com a 

professora Carla Marques. 

Este dia foi criado ao abrigo do 

Programa das Nações Unidas para o Am-

biente e pretende alertar para os benefí-

cios do Sol, mas também para os cuida-

dos que devemos ter no dia a dia. 

Dia do Sol Manter 
Ana Luísa Gonçalves 
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Em Análise 

 Sob o nome pomposo de “Sarau de Poesia”, realizou-se 

algo tão singelo como um pequeno momento de partilha de poe-

sia levado a cabo por alunos dos 8º, 10º e 12º anos. 

 Em duas sessões, algumas turmas dos 7º, 8º e 10º anos 

puderam desfrutar da leitura expressiva, da declamação e do 

canto de sonetos camonianos e de algumas composições de Fer-

nando Pessoa e de Sophia de Mello Breyner, seleccionados pe-

los alunos. 

 Para além das sonoridades e da musicalidade, os partici-

pantes tiveram oportunidade de constatar que a poesia não é na-

da complexo e indecifrável, é antes a expressão do nosso mundo 

interior. 

Sarau de Poesia 
Graça Cardoso 

Fizemos Poesia, Dança... 
Solange Pinheiro 

Fizemos poesia… dança, poemas, motiva-

ção, criatividade, trabalho, esforço, dedicação, 

uma turma empenhada e professoras que acreditam 

que a aprendizagem vai muito além das quatro 

paredes de uma sala de aula, foram os ingredientes 

certos para o sucesso desta atividade.  

Nem sempre é fácil motivar os alunos para 

a aprendizagem dos conteúdos a lecionar, planifi-

camos, criamos, passamos horas sem fim a pensar 

em atividades que despertem a sua atenção, no 

entanto, acredito que a melhor forma de os cativar 

é envolvê-los neste processo, torná-los as persona-

gens principais, aliar as experiências e saberes de 

cada um aos conteúdos lecionados. Como disse 

Paulo Freire “ensinar não é transferir conheci-

mento, mas criar possibilidades para a sua pró-

pria produção ou a sua construção.”  



Em Análise 
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Quando iniciámos a unidade do texto poé-

tico, os alunos mostravam-se desmotivados, dizi-

am que a poesia é difícil e que não entendiam na-

da. Então quis mostrar-lhes o contrário… Numa 

das aulas, decidi passar algumas músicas como 

forma de expressão da poesia e por ser um gosto 

comum a todos. Enquanto observava a forma como 

cada um reagia às músicas, surgiu a ideia que, pou-

co a pouco, foi ganhando forma. Com a ajuda da 

professora Filipa Duarte, que criou a coreografia e 

ensaiou os alunos, a professora Patrícia Reis, que 

uniu esforços para o sucesso do projeto e o empe-

nho dos alunos, conseguimos criar uma atividade 

que valorizasse as diferentes aprendizagens, englo-

basse os interesses de cada um e da disciplina e 

que se enquadrasse no tema deste ano para o 

“Espreitar a Escola”. A música foi o elo de ligação 

entre a dança, as violas, os poemas e o amor! E o 

resultado foi aquele que pudemos ver. Emocioná-

mos os presentes e conseguimos até “roubar” algu-

mas lágrimas! Fizemos poesia… Carlos Drum-

mond de Andrade escreveu “gastei uma hora pen-

sando um verso que a pena não quer escrever. No 

entanto, ele está cá dentro inquieto, vivo. Ele está 

cá dentro e não quer sair. Mas a poesia deste mo-

mento inunda minha vida inteira.” E foi isso que 

aconteceu!  

Foi bom, muito bom, ver o rosto de alegria 

e de dever cumprido de todos os alunos!  

Obrigada a todos os que tornaram esta 

“poesia” possível! 

 

 

Fizemos Poesia, Dança… (continuação) 
Solange Pinheiro 
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Artes 

 

 

 

 

OP««Os alunos do 12ºAno de 

Artes Visuais realizaram um tra-

balho a tinta a Óleo sobre tela, 

com o tema ‘’o retrato’’. 

As máquinas de DaVinci a Surrealismo 
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Artes 

Os alunos do 10º ano rea-

lizaram trabalhos de de-

senho de observação com 

diversos materiais 
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Em Análise 

 A participação do grupo de geografia, no 

“Espreitar a Escola”, centrou-se no Centro de 

Aprendizagem, onde se expuseram alguns dos tra-

balhos realizados pelos alunos do 7º e do 8ºano e 

se fizeram “sessões de cinema”. 

 Os trabalhos expostos foram os realizados 

no âmbito da comemoração do Dia da Europa e 

outros versando temas e conteúdos do 7º e do 8º 

ano, nomeadamente a “Diversidade Cultural”. 

 Conjugando o tema geral adotado para o 

“Espreitar a Escola” deste ano, “O Mundo em Mu-

dança”, com os temas e conteúdos da disciplina de 

geografia nos vários anos de escolaridade, foram 

selecionados alguns filmes para exibir durante os 

dois dias da atividade. O “cartaz” incluiu 

“Casamento Debaixo de Chuva”, “O Dia Depois 

de Amanhã” e “Tornado” no dia 2; e “Evereste”, 

“A Gaiola Dourada” e novamente o “Tornado”, no 

dia 3. 

 No polivalente esteve também um repre-

sentante do grupo, com o projeto “Ecoescolas”. 

 Apesar de modesta, a participação do gru-

po revelou-se gratificante e o feedback obtido por 

parte de alguns dos participantes nas atividades 

propostas contribuiu para a satisfação geral dos 

professores envolvidos. 

 Agradecemos a participação de todos e 

prometemos mais surpresas para o próximo ano 

letivo. 

A Geografia no “Espreitar a Escola” 
Rogélia Costa 
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Em Análise 

Filopoemas 

Grupo de Filosofia 

Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, 

Muda-se o ser, muda-se a confiança, 

Todo o mundo é composto de mudança 

Tomando sempre novas qualidades. 

 

 O tempo, esse grande arquitecto! 

 Na adolescência, a descoberta, o primeiro 

amor, a esperança: Já tenho 13 anos, que os fiz 

em janeiro, madrinha casei-me com Pedro Gai-

teiro. Depois, as dúvidas, as interrogações: Quem 

me mudará a mim, se não sei mudar? Depois, 

ainda, a complexidade do mundo e do outro: 

Quem há neste largo mundo que me confesse que 

uma vez foi vil? A estou farto de semideuses! De-

pois, também, a procura de um sentido para a vi-

da: Comprei um livro de filosofia. A filosofia é a 

ciência da vida. E durante toda esta viagem: 

Agradeço aos deuses a minha alma indomável, e 

Indo do meu vagar em busca do tempo perdido, 

se um dia o encontrar, o longe não faz sentido. 

 Foi esta a viagem filosófica e poética pro-

posta pelo grupo de Filosofia, nas atividades do 

Espreitar a Escola. Uma viagem cuja companhia 

foi a dos poetas António Castilho, Carlos Nejar, 

Henley, Brecht, Luís Borges, mas também Ca-

mões, Fernando Pessoa, António Gedeão, Miguel 

Torga, Almada Negreiros, Carlos Tê, e dos filóso-

fos Rawls e Lipovetsky. 
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Em Análise 

Projeto All 4 Refugees 

No âmbito do Espreitar a Escola, decorreu, na 

sala D11, uma exposição do Grupo de H.G.P. Aí foram 

apresentados trabalhos realizados pelos alunos do 5º e do 

6º ano. O tema  foi a “ Mudança”  e os trabalhos tiveram 

como limite temporal: do Paleolítico até aos nossos dias.               

 Foi agradável a recetividade por parte dos visi-

tantes, que muito elogiaram os trabalhos dos nossos “ me-

ninos”. 

A eles e a todos aqueles que colaboraram, o nos-

so muito obrigado.  

O Grupo de H.G.P no “Espreitar a Escola” 
Almiro Lemos 

 No âmbito do projeto All 

4 Refugees, alguns alunos, da tur-

ma do 11ºE, angariaram algum 

dinheiro, roupas e brinquedos para 

ajudar os refugiados, no passado 

dia 25 de Maio. Um espetáculo 

cheio de animação, dança, magia 

e até um leilão! 

Carolina Figueiras, 11º E 
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A nossa  

  Escola 

 Estão expostos na Biblioteca, 

desde o dia 13 de maio, diversos traba-

lhos realizados pelos alunos das turmas 

A,B,C,D e E, do 8º ano, no âmbito da 

disciplina de Físico-Química. 

 Um olhar pela Ciência...é o 

título da mesma, subordinada à temática 

da produção e propagação do som atra-

vés dos instrumentos musicais, o espec-

tro sonoro e o nível.  

Exposição “Produção e Propagação do Som 

 Os alunos, dos 8º B e 8ºC, realizaram uma 

visita de Estudo ao Pavilhão do Conhecimento e 

ao Museu dos Coches. Esta visita de estudo, orga-

nizada pelas professoras Ana Luísa Gonçalves e 

Carla Candeias, integrou-se no âmbito das disci-

plinas de Físico-Química e História, respetivamen-

te.  

 Os alunos puderam contactar com várias 

atividades sobre ciência, nomeadamente, os domí-

nios da Luz e Som, temas lecionados neste ano 

letivo.   Puderam ainda apreciar os vários modelos 

de Coches e maravilharem-se com eles. 

 Eis alguns dos momentos….  

Visita de Estudo do 8º Ano 

Ana Luísa Gonçalves 

Ana Luísa Gonçalves 
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A nossa  

  Escola 

  Os alunos Carolina Felgueiras, Giovanna Oli-

veira, Catarina Felício e Tiago Pereira, do 7ºD, partici-

param no Concurso   Odysseus II- European Youth 

Space Contest, na categoria Skywalkers. Este projecto, 

cujo objetivo era o de inspirar os jovens de toda a Eu-

ropa e envolvê-los na exploração do espaço, através de 

uma série de atividades educativas, combinou a apren-

dizagem científica com experiências práticas. Os alu-

nos, nesta categoria, criaram uma imagem que esteve 

relacionada com os temas do concurso: Sistema Solar e 

Ciência Espacial (e.g. Como é que a Terra parece quan-

do é vista da superfície da Lua e da superfície de Vé-

nus): Europa no Espaço (e.g. Caminhando num come-

ta), Seres humanos em Marte (e.g. O satélite Marciano 

Phobos despenha-se em Marte) e Astrobiologia – A 

busca da vida no Universo (e.g. Faz um desenho de 

uma civilização que atingiu padrões tecnológicos muito 

elevados.   Aguardam-se ainda os resultados do concur-

so. 

 Eis os retratos produzidos pelos alunos.  

Odysseus II—European Youth Space Contest 

Ana Luísa Gonçalves 

 International Astronomical Search Collaboration  
All Portugal Asteroid Search Campaign 

 O projeto supracitado, teve como fito de-

senvolver atividades práticas de observação de 

asteróides, mediante a análise de imagens reais do 

céu noturno, tiradas ao longo do decorrer da cam-

panha entre 01 de fevereiro e 7 de março de 2016. 

Pretendia-se a confirmação de asteroides já conhe-

cidos ("follow up"), que colocassem algum risco 

de impacto com a Terra e, simultaneamente, a des-

coberta de novos asteróides. 

 Este Projeto foi coordenado pelo Dr. Pa-

trick Miller, da Hardin-Simmons, da University no 

Texas, e foi promovido, em Portugal, pelo NU-

CLIO (Núcleo Interativo de Astronomia).  

 No nosso agrupamento, o mesmo foi dina-

mizado pelos professores Ana Luísa Gonçalves e 

Miguel Neta, que promoveram a articulação entre 

ciclos. Assim, nesta campanha, estiveram envolvi-

dos os alunos das turmas do 7ºD, E, 8ºB e 11ºA. 

Ana Luísa Gonçalves 
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A nossa  

  Escola 

5, 4, 3, 2, 1 … DESCOLAGEM! 

 No dia 3 de junho de 2016, pelas 14h30m, 

realizou-se na escola EB 2,3 São Pedro do Mar, o 

concurso de foguetões de água. Este concurso foi 

uma iniciativa conjunta do Agrupamento de Esco-

las Drª Laura Ayres e da Escola Secundária de 

Loulé, com o apoio da Câmara Municipal de 

Loulé. Contou com um total de 14 equipas, cada 

uma com dois ou três alunos e as equipas pertenci-

am ao nosso Agrupamento e, ainda, à escola EB 

2,3 de Alvor, do Agrupamento de Escolas da Bem-

posta.  

 Existiram duas categorias avaliadas no 

concurso, o design e a decoração do foguetão de 

água e o lançamento balístico (a precisão de lança-

mento do foguetão de água construído). 

 Todos os participantes estiveram de para-

béns pela dedicação e trabalho desenvolvido na 

construção dos seus foguetões e o mesmo relativa-

mente aos professores que os auxiliaram, a saber: 

Anabela Machado, Cláudio Galego, Isolda Costa, 

Teresa Carvalho e Luís Vitor Gariso.  

 Esta competição contou também, para 

além da colaboração já referida, com um convida-

do especial, o professor Emanuel Bettencourt da 

Escola Secundária Dr. Francisco Fernandes Lopes, 

que assumiu o papel de diretor de lançamento e 

integrou o júri com a professora Ana Margarida 

Maria, da escola Secundária de Loulé. Os profes-

sores Carlos Cardona e Filipa Duarte, do grupo de 

Educação Física, também colaboraram na iniciati-

va, juntamente com o docente Pedro Félix, na qua-

lidade de escultor, autor dos troféus em forma de 

foguetão. Os mesmos foram oferecidos pela CML. 

Já do centro de Ciência Viva, fez-se representar o 

professor Emanuel Reis. 

Categoria A (Design) – Equipa “ 

Alquaeda” com o capitão de equipa, o 

aluno Igor Fantasia. 

 

1º Lugar na Categoria B 
(Lançamento balístico) – Equipa 

“Starks”, com o capitão de equipa, o 

aluno Matheus Moraes. 

 

2º Lugar na Categoria B 
(Lançamento balístico) – Equipa 

“Alvor no ar”, com o capitão de equi-

pa, o aluno Daniel Ferreira. 

Os premiados:  
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Findo mais um ano letivo a Equipa Ecoescolas gostaria de agradecer e 

enaltecer o trabalho desenvolvido pelos alunos, professores, funcionários 

e encarregados de educação pelos gestos, iniciativas e atividades desen-

volvidas em prol de uma escola, cada vez mais, naturalmente ecológica. 

O lema sugerido pelos alunos, da turma vocacional 2 AGRIBIO, “Porque 

juntos somos mais”, reforça o crescente apoio de toda a comunidade edu-

cativa na sensibilização e divulgação de práticas ambientais sustentáveis,  

para a criação de uma cultura de escola participativa, reflexiva, responsá-

vel e unida pelas questões ambientais, de todos nós e do nosso planeta. O 

projeto foi gratificante pela rentabilização de novas práticas interdisciplinares, na medida em que operacio-

nalizou o contributo das diversas áreas do saber, pela promoção dos valores de trabalho de equipa e pela 

cooperação e envolvimento dos alunos de todos os ciclos de estudo. (As ideias que não se realizaram, que 

venham a constituir novos desafios! Com criatividade dos alunos, novos sorrisos se pressagiam para o futu-

ro na realização deste projeto comum).   

PORQUE 

JUNTOS 

SOMOS 

MAIS 

Eco Voluntariado 

Queres ser um EcoVoluntário? 
Envia um email para: ecovolunta-

rios.esla@gmail.com. Indica o teu nome 

completo e turma. Solicita uma ficha de 

inscrição onde colocas um X nas tuas áreas 

de interesse. 
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9ºE 

O nosso espaço Ecoesco-

las foi muito dinâmico e 

divertido, graças ao trabalho de 

equipa e voluntariado do 9ºE. Re-

cebemos visitas de muitos alunos que 

aprenderam a calcular a sua Pegada Ecoló-

gica e alertamos para a importância da pre-

servação do planeta, dando a conhecer, a 

partir de ecocartoons, alguns dos proble-

mas ambientais que nos afetam, desde as 

alterações climáticas, à desertificação e 

extinção das espécies, como também o 

aquecimento global. Os alunos escreveram 

slogans de incentivo a atitudes mais amigas do ambiente e de proteção 

e preservação do nosso planeta. Todo o trabalho foi enriquecido com a 

participação das disciplinas de Espanhol e Francês, com trabalhos dos 

alunos do 9ºC, 9ºE e 8ºA. Estes puderam aplicar os conceitos e ideias 

chave associadas ao meio ambiente. 

Espreitar as ECO Escolas 

A Horta pedagógica/biológica da EB1/JI Fonte Santa  

 A horta pedagógica requalificou o espaço horta, a partir da participação de todas as crianças. Para 

o seu desenvolvimento contou-se com o apoio de algumas entidades como a 

Junta de Freguesia, a Câmara Municipal e Algar, bem como os pais/

Encarregados de Educação.  

 Um agradecimento ao professor Rui Rocha, pela 

disponibilidade e empenho com que sempre cooperou no 

projeto e uma última palavra para o envolvimento das cri-

anças ao longo do tempo. O seu entusiasmo foi essencial, 

desde o transporte do material necessário à plantação de 

algumas plantas e decoração da horta com moinhos de ven-

to, comedouros e bebedouros, ao cuidado com as casinhas dos pássa-

ros. 

9ºE 



Cultura 

   Na História de Portugal surgem frequentemente 

referências a nomes como Muçulmanos, Mouros, 

Sarracenos, Mamelucos ou mesmo os Berbéres. 

Modernamente surge também o incorreto Islami-

ta. Apesar de serem frequentemente usadas como 

nome para os conquistadores muçulmanos da Pe-

nínsula Ibérica no século 8, não o são verdadeira-

mente. 

   A palavra Mouro 

chegou ao Português 

(e outras línguas 

românicas) através 

do Latim «Mauro», 

que designava os 

originários do Norte de África (daí o nome do mo-

derno país Mauritânia). Através da evolução das 

línguas, «Mauro» tornou-se «Mouro» (Camões 

referiu-se ao «furor Mauro» nos Lusíadas). A pala-

vra «moreno» deriva de «mouro». 

 Sarracenos eram um povo que habitava na penín-

sula Arábica (referidos por Ptolomeu, no século 2 

DC, como Sarakenoi) mas que não eram muçulma-

nos e tinham a fama de viverem em tendas no de-

serto e fazerem pilhagens no Império Bizantino, 

através do qual o nome chegou às línguas europei-

as. 

 Mamelucos foram o grupo de elite militar de vá-

rias sociedades muçulmanas. Originalmente eram 

escravos tornados guerreiros (que é o significado 

original de Mameluco) mas cujo poder e influência 

política cresceu entre os séculos 9 e 19. 

 Berbéres (do termo grego bárbaros, βάρβαρος) 

são um grupo étnico do norte de África que se es-

tende do Atlântico ao Egito e que tiveram um pa-

pel fundamental na conquista muçulmana da Pe-

nínsula Ibérica no século VIII. 

 Muçulmano (da palavra árabe “aslama", que sig-

nifica "submetido a Deus) é todo aquele que pro-

fessa a fé islâmica, sejam ou não árabes (naturais 

da Arábia). 

 O neologismo em voga tem sido «Islamita» mas 

Muçulmano existe com esse significado. Seria 

compreensível «Ismaelita», de «Ismael». As 3 

principais religiões monoteístas (Judaísmo, Cristi-

anismo e Islamismo) dizem-se descendentes de 

Abraão. Os seus dois primeiros filhos tinham os 

nomes de Ismael e Isaac. Ismael, o mais velho 

(referido pelos textos sagrados das três religiões), é 

encarado como o antepassado dos Árabes (e logo 

dos Muçulmanos) e o segundo mais velho, Isaac, 

como o antepassado da religião Judaica (e conse-

quentemente da Cristã, já que esta surgiu como 

uma seita da primeira).  

Assim, Ismaelitas são os 

filhos de Ismael e logo 

são os Árabes e os Mu-

çulmanos em geral. Há 

também um grupo religi-

oso Shiita com este no-

me, por seguirem os en-

sinamentos de Isma'il ibn 

Jafar. 

 Nem todos estes grupos muçulmanos tiveram o 

mesmo peso na conquista da Península Ibérica mas 

estes termos são frequentemente usados como si-

nónimos. Mas é importante saber a distinção entre 

eles. 

O Crescente não é o símbolo do Islão, era apenas 

o símbolo do Império Otomano e adotado pelos 

países do Médio Oriente que lhe sucederam. 

Península de Ismael 
Mauro Maia 


