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Editorial 

Iolanda Antunes 

O Natal aproxima-se e como sempre, nesta quadra, 

queixamo-nos do falso brilho das luzes, queixamo-

nos da hipocrisia das festas em família, queixamo-

nos do desperdício e esbanjamento de alimentos, 

queixamo-nos do tempo que perdemos a fazer 

compras… enfim, queixamo-nos do trabalho que 

as festas nos dão e do consumismo desta época. 

Em boa verdade, todas estas queixas são legítimas, 

numa sociedade secularizada e laicizada, que per-

deu do horizonte os valores que estiveram na ori-

gem desta celebração (o nascimento de Jesus) tudo 

parece perder o significado. Todavia, ainda que 

neguemos ao cristianismo o seu legado na tradição 

humanista, de que nos orgulhamos, tenhamos pelo 

menos o bom senso de conservar aquilo que é uni-

versal na sua mensagem: a conversão do nosso 

olhar. Assim, talvez o mais importante, nesta qua-

dra, seja ver o mundo com outros olhos, perceber 

que nos cabe, a cada um de nós, contribuir para o 

sentido, tornando verdadeiros os gestos, autênticos 

os sorrisos e abertos os nossos corações. Afinal, 

para tornar verdadeiro o Natal, talvez baste apenas 

pôr em prática as palavras de Manuel Monge: 

 

Se queres fazer feliz alguém, 

Alguém a quem queiras muito... 

Diz-lhe, hoje o teu querer. 

Fá-lo em Vida, Irmão, em Vida...  

 

Se desejas dar uma flor, 

Não esperes que ela murche. 

Manda-lha, hoje, com amor... 

Fá-lo em Vida, Irmão, em Vida… 

 

Se desejas dizer "gosto de ti" 

À gente da tua casa, que te é querida, 

Ao amigo, perto ou longe, 

Fá-lo em Vida, Irmão, em Vida... 

 

Não esperes pela sepultura 

Das pessoas para as amar 

E dar-lhes e sentir a tua ternura… 

Fá-lo em Vida, Irmão, em Vida... 

 

Tu serás muito mais feliz 

Se aprenderes a fazer felizes 

A todos os que conheces… 

Em Vida, Irmão, em Vida... 

 

Nunca visites panteões 

Nem enchas tumbas de flores 

Enche de amor os corações… 

Em Vida, Irmão, em Vida… 

    Manuel Sánchez Monge, Parábolas Como Setas 

 

Imagem: Fra Angélico, Anjo 
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A nossa  

  Escola 

Mensagem da Diretora 
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Bibliotecas 

Escolares 
Os professores bibliotecários: João Lopes, Almiro Lemos, Madalena Mendes 

E chegámos ao 

Natal… As Bibli-

otecas da ESLA já 

se encontram de-

coradas para a 

época: quer com 

trabalhos de alunos das turmas, quer com elementos da 

iniciativa das equipas das Bibliotecas! 

Durante o mês de novembro, nas três bibliotecas dos 

estabelecimentos do 1º ciclo, aconteceram atividades de 

poesia, dramatização e canto dinamizadas por Tápê que, 

após proceder ao “aquecimento da voz” com exercícios 

de relaxamento e concentração em grupo, recitou e dra-

matizou poesia de António Aleixo, Florbela Espanca, 

Cecília Meireles, e outros autores, passando aos exem-

plos do uso das rimas na música de Agir –“se o tempo é 

dinheiro” ou Boss AC “É sexta feira (emprego bom 

já)”. Os alunos revelaram recetividade e envolvimento.     

No âmbito das comemorações dos 40 anos da Constitui-

ção da República Portuguesa, subordinadas ao tema “A 

Liberdade na Lei”, na Biblioteca da EB23, no dia 2 de 

novembro, tivemos o cantautor Afonso Dias. Nas bibli-

otecas do 1º ciclo, tivemos a companhia Teatro ao Luar, 

vinda do Barrocal Algarvio e patrocinada pela CML, 

que representou, para todas as turmas do 4º ano de esco-

laridade, a peça de teatro: “Liberdade a Sério”. Esta 

peça teatral foi estreada nas nossas escolas e preparada 

especialmente para chamar a atenção para a importância 

da celebração dos 40 anos da aprovação da Constituição 

da República Portuguesa e para a necessidade da preser-

vação dos mais im-

portantes valores que 

ela defende: a Liber-

dade, a Paz, o Pão, a 

Habitação, a Saúde e 

a Educação. Neste 

evento promoveu-se 

também o uso de um instrumento musical parecido com 

um xilofone gigante, que é pouco conhecido e toca me-

lodias fascinantes: a marimba. 

Por outro lado, desde a última edição deste jornal, a 

Biblioteca da ESLA e o Clube de Arqueologia da ES-

LA, liderado pelo prof. Miguel Silva, instituíram-se 

como parceiros para a divulgação das atividades do dito 

clube. A partir de agora, podem manter-se atualizados 

em matéria arqueológica através da frequência do clube 

e da consulta do placar respetivo na Biblioteca. 

Durante o mês de outubro, comemorou-se o Mês Inter-

nacional das Bibliotecas Escolares. Na ESLA, foi cele-

brado através da apresentação do livro da nossa colega 

Iolanda Antunes, Dor de ser quase, dor sem fim, vence-

dor do Prémio Literário Vergílio Ferreira (outorgado 

pela Câmara Municipal de Gouveia). A Diretora do 

Agrupamento, a autora e a profª Ana Gonçalves compu-

seram a mesa de uma sessão de casa cheia, com direito 

a perguntas à autora e a autógrafos. Contámos também 

com o apoio da papelaria Papelnet, que procedeu à ven-

da da obra na escola, durante a sessão. A cerimónia foi 

concluída com um momento de convívio entre docentes, 

servido pelas turmas de Restauração e de Serviço de 

Mesa e Bar. Ainda nesse âmbito de comemoração inter-

nacional, tivemos também a apresentação do livro “Pé 

Descalço”, com a presença do autor Ricardo Frade para 

falar sobre a sua obra e que contou com a assistência de 

diversas turmas da escola.  

Na ESLA, além dos destaques mensais e da exposição 

das novidades editoriais recém-adicionadas ao catálogo 

da Biblioteca da ESLA, sublinhamos as ofertas, em 

língua inglesa, de várias obras ao nosso acervo, que 

agradecemos, por parte de uma encarregada de educa-

ção, que pretende manter-se no anonimato. 

Quando um ramo de doze badaladas  

se espalhava nos móveis e tu vinhas  

solstício de mel pelas escadas  

de um sentimento com nozes e com pinhas,  

 

menino eras de lenha e crepitavas  

porque do fogo o nome antigo tinhas  

e em sua eternidade colocavas  

o que a infância pedia às andorinhas.  

 

Depois nas folhas secas te envolvias  

de trezentos e muitos lerdos dias  

e eras um sol na sombra flagelado.  

 

O fel que por nós bebes te liberta  

e no manso natal que te conserta  

só tu ficaste a ti acostumado.  

 

Falavam-me de amor, Natália Correia, in 'O Dilúvio e 

a Pomba'  
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Bibliotecas 

Escolares 
A Biblioteca da ESLA continuou com as sessões de 

formação de utilizadores de bibliotecas, bem como com 

a edição deste ano do concurso multidisciplinar 

“Cognoscere”, em que, todas as semanas, colocamos 

um desafio relativo a uma área disciplinar, em articula-

ção com os departamentos disciplinares. Os alunos que 

acertarem semanalmente na resposta ganham imediata-

mente um pequeno prémio e, no final do ano, o aluno 

que acertar no maior número de desafios, ganhará um 

tablet!! Interessados? 

Para a comemoração do Dia de S. Martinho, no dia 11 

de novembro, nas bibliotecas do 1º ciclo, mereceu espe-

cial destaque a preciosa colaboração das bibliotecárias 

Inês Nunes e Susana Serpa, 

ao elaborar enormes cartazes 

em forma de BD alusivos à 

lenda de S. Martinho que 

foram escritos e ilustrados 

pelos alunos e posteriormente 

expostos no átrio das escolas. 

Na Biblioteca da EB23, em 

colaboração com o grupo de 

Português- 2º Ciclo, come-

morámos o dia de São Marti-

nho com trabalhos realizados 

pelos alunos. Na ESLA, demos corpo a um concurso de 

provérbios, além da explicação ilustrada da sua lenda. 

Ainda na ESLA, e em articulação com o Departamento 

de Expressões, tivemos patente, ao longo do 1º período, 

uma exposição de trabalhos dos alunos de artes que 

foram premiados pela Universidade do Algarve. Nesse 

mesmo âmbito, em substituição da mostra já referida, 

os alunos do 12º ano de Artes retrataram alguns dos 

seus docentes e expuseram os seus trabalhos na Biblio-

teca ESLA. 

No final do mês de 

novembro, a Biblioteca 

da ESLA foi também 

palco da dramatização 

da peça Auto da Barca 

do Inferno, de Gil Vi-

cente, pelos alunos das 

turmas do 8ºB e 9º B, 

em articulação com o grupo de Português do 3º ciclo, 

com o intuito de promover a leitura da obra e de se veri-

ficar a sua plena atualidade. Continuando o nosso ciclo 

de articulações, com o grupo de Filosofia, celebrámos o 

Dia da Filosofia. 

Em dezembro, no intuito de contribuir para a formação 

de cidadãos responsáveis e envolvidos no exercício dos 

deveres de cidadania, a professora bibliotecária proce-

deu à inscrição das bibliotecas do 1º ciclo para partici-

parem no projeto: “Miúdos a votos” que vai decorrer 

em colaboração com a RBE e a revista Visão Júnior. 

No que respeita à dinamização da “Hora do conto” – 

também está a ser apresentada, nas três bibliotecas, para 

todos os alunos do pré-escolar e do 1º ciclo, a obra: “ O 

misterioso roubo dos dentões” sendo abordados pela 

cativante autora Lígia Boldori os seguintes temas, de 

uma forma lúdica: a dentição de leite e a dentição defi-

nitiva, alimentação saudável, bons hábitos de higiene 

oral, os sentimentos e a desmistificação da visita ao 

dentista. 

Durante a interrupção letiva, sugerimos que participem 

na fase local do Concurso Nacional de Leitura, proce-

dendo já à exploração das obras a concurso, que são os 

seguintes: na Biblioteca da EB23- Diário, de Anne 

Frank; A Saga, de Sophia de Mello Breyner Andresen. 

Na Biblioteca da ESLA- (3º ciclo): Morte no Nilo, de 

Agatha Christie; O Mandarim, de Eça de Queirós. 

Para o Ensino Secundário: A confissão da leoa, de Mia 

Couto; O nome da rosa, de Umberto Eco. Os últimos 

três livros mencionados encontram-se em suporte de 

papel e também digital, o que se constitui como a es-

treia oficial da Biblioteca Digital da ESLA, que se en-

contra já disponível em versão “beta”, com mais de 

uma centena de livros. A partir de janeiro de 2017 ar-

rancaremos com a plataforma definitiva! Os testes de 

leitura, referentes ao concurso, serão realizados na ter-

ceira semana de janeiro de 2017 nas respetivas bibliote-

cas. 

E terminando esta intervenção nesta edição do Jornal 

100 comentários, aproveitamos para desejar a todos um 

Feliz Natal e um próspero Ano Novo, pleno de boas 

leituras! 
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A     nossa  

Escola 

O Grupo de Inglês, do 2º ciclo, dinamizou um concurso 

de vassouras e abóboras denominado “ Broomsticks and 

Pumpkins Contest”, no âmbito das celebrações do Hal-

loween. Todos os alunos do 5º e 6º anos participaram 

com trabalhos e foi decorado o átrio da escola, onde se 

desenrolou o concurso. A participação dos alunos nesta 

atividade superou as expectativas do grupo, tanto nas 

vassouras como nas abóboras, pelo número e qualidade 

dos trabalhos apresentados. Foi atribuído um primeiro 

prémio pela melhor abóbora, que foi entregue à aluna 

Eva Correia, do 5º D e um prémio pela melhor vassoura 

às alunas Beatriz Teixeira e Taíssa Silva, do 6º A. Foi 

ainda entregue um diploma de participação a cada parti-

cipante. A atribuição dos prémios do primeiro lugar, na 

forma de um livro, contou com a colaboração da Porto 

Editora. 

A escolha dos primeiros lugares teve a cargo de um júri 

selecionado pelas docentes de Inglês, nomeadamente a 

Coordenadora de Estabelecimento Isolda Costa, os pro-

fessores Cláudio Galego e Milene Martins e a Assisten-

te Operacional, Maria José Rebocho.  

 

Halloween 
Amanda Cruz 

Teve lugar no Goethe Institut, em Lis-

boa, o Workshop "Digitale Klicke", jor-

nal digital em língua alemã, nos dias 18 e 

19 de novembro. Participaram alunos de 

várias escolas PEPA do país e desta vez 

foi um encontro internacional, que con-

tou com a presença de alunos de  França, 

Itália, Bélgica, Malta e Espanha. O nosso 

agrupamento fez-se representar pelas 

alunas Francisca Nunes , Mariana Pom-

pinha, do 11°D, e Yasmin Zander, do 12° 

E, acompanhadas pela professora de ale-

mão e coordenadora do projeto, Lurdes 

Seidenstricker.  

Workshop “Digitale Klicke” 

Lurdes Seidenstricker 



07 

A nossa  

  Escola 

Cinco turmas da Escola Dra. Laura Ayres, consti-

tuídas pelos cursos profissionais de Salvamento 

em Meio Aquático, Fotografia, Apoio à Infância e 

Vocacional de Fotografia e de Turismo, partiram, 

no dia 11 de novembro, pelas sete da 

manhã, rumo a Lisboa, para visitar 

vários espaços culturais. Depois de 

um breve passeio pelos Jardins do 

Império, foram deliciar-se com um 

esplêndido pastel de Belém, antes de 

efetuar as visitas programadas. A tur-

ma de Salvamento visitou o Museu da 

Marinha, enquanto os restantes alunos 

foram ao Centro Cultural de Belém, 

numa visita guiada, que os ajudou a 

entender a arte do primeiro quartel do 

século XX.  

Chegadas as 13 horas, os alunos en-

contraram-se nos jardins para confraternizar e al-

moçar. 

Após o almoço, os alunos de Salvamento visitaram 

o aquário Vasco da Gama, enquanto os restantes  

regressaram ao autocarro, que se dirigiu para o 

Rossio. Aí chegados, subiram a Rua do Carmo e a 

Rua Garrett e encaminharam-se para o Museu do 

Chiado. Viram a exposição fotográfica aí patente e 

a exposição de pintura permanente. 

A turma de Apoio à Infância, do 

12ºano, foi até ao Largo S. Carlos, ver 

a casa onde nasceu e cresceu o mais 

célebre poeta português do século 

XX, Fernando Pessoa. Não ouviram 

as “badaladas dolentes” do “sino da 

minha aldeia”, mas viram-no. Ao som 

da música que enchia o Chiado, co-

meram-se castanhas “quentinhas e 

boas” e, na esplanada da Brasileira, 

tiraram-se “selfies” ao lado da estátua 

de Fernando Pessoa. 

A tarde e a chuva começavam a cair e, 

após uma breve espreitadela ao Terrei-

ro do Paço, ao rio Tejo e às ruas da baixa, voltaram 

para o autocarro e iniciaram a viagem de regresso. 

Fizeram uma breve paragem no fórum Almada, 

para jantar e, por volta das 23 horas, chegaram a 

Quarteira. 

Visita de Estudo a Lisboa 
11ºF/F1 e 12ºH 

No passado dia 27 de novembro, realizou-se 

o mercadinho de Natal em Almancil, tendo o 

club padrinho, Rotary Club de Almancil, 

uma banca onde se venderam vários enfeites 

de Natal, criados pelos membros do Interact, 

bem como uma grande variedade de objetos 

e bolos. O Club Rotary de Almancil, pôde 

ainda divulgar o seu movimento e os seus 

projetos, como por exemplo o “Rotary youth 

Exchange”. Parte do dinheiro angariado foi 

enviado para a Síria, no âmbito do projeto 

Shelterbox e o restante será investido em 

prol dos “sem abrigo” de Quarteira. 

Interact no Mercadinho de Natal de Almancil 
Carolina Figueiras, 12ºE 
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O Natal é supostamente uma celebração de Jesus 

Cristo, mas para mim não é uma celebração religi-

osa, é um dia para ficar com a família, ser feliz, 

agradecer o que temos e partilhar esse felicidade 

com os que amamos. 

Kiah Llewellye, 

11ºF 

O abandono dos idosos é visível até no Natal, passam a con-

soada sozinhos, na companhia das suas fotografias, o que é 

uma situação triste e desumana.   

Um idoso não deixa de ser uma pessoa só porque envelhe-

ceu. Os familiares que os abandonam, esquecem que lhes 

devem a vida, muitos foram criados, por eles, com amor e 

afeto e, mesmo assim, escolhem abandoná-los. Esquecem 

que vão chegar à mesma idade. 

Com poucas palavras, quero deixar uma mensagem de Na-

tal: Não se esqueçam que a pele liza vai enrugar e todos nós 

iremos chegar às ondulações, um dia.   
 Catarina Brito, 11ºF 

Quando pensamos em NATAL, pensamos em prendas, uma comida específica, árvores de Natal, enfim na-

da do que realmente importa para a nossa vida. O que é verdadeiramente o Natal?  

O que para muitos é apenas um feriado, tem uma origem religiosa muito importante: o nascimento de Jesus 

Cristo e é isso que pode mudar as nossas vidas. Não é preciso ter uma árvore de Natal majestosa para se ter 

paz, porque Jesus é o Príncipe da paz. Não é preciso ter comidas natalícias para se ser alimentado, porque 

Jesus é o pão da vida. Não é preciso ter dezenas de brinquedos para ter alegria, porque Jesus é o Deus da 

alegria. 

O que realmente importa, é que o significado do Natal esteja diariamente a fazer parte das nossas vidas. 

Maria Luisa Pego 11ºF 

Fotografia 
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O Natal perdeu aquela luz espiritual, aquele significado de 

família reunida, que tinha outrora, quando era criança, para 

passar a um sentimento de solidão, de família repartida. O 

menino Jesus foi esquecido, e os jovens só veem a luz das 

tecnologias, colados, durante toda a noite da Consoada, ao 

ecrã do telemóvel ou do computador. Assim, foi esquecido o 

menino que nasceu, debaixo dum céu iluminado por inúmeras 

estrelas, cuja luz dava  esperança, claridade e calor ao ambi-

ente. Hoje, a luz é apenas um efeito para as nossas árvores de 

Natal e o significado delas desapareceu. 

A tradição de enfeitar árvores, para celebrar o nascimento 

do "Deus da Luz", remonta ao tempo do nascimento do 

menino Jesus, pois as árvores eram consideradas a ligação 

entre a Terra e o Céu, simbolizavam a fertilidade e a continui-

dade da vida e paz no mundo. 

Rafaela Leal, 11ºF 

O Natal é uma das comemorações mais esperadas, mas será pelo 

seu simbolismo? Acredito que não. Nestes últimos anos, o signi-

ficado do Natal tem vindo a morrer, e isso vê-se nos pequeninos. 

Uma criança de 7 anos, sabe que Pai Natal não existe, mas sabe-

rá quem é Jesus? Obviamente não. Mas, (coitadas das crianças!) 

a culpa não é sua, a sociedade e, em particular os pais, é que en-

sinam que Pai Natal veio do Pólo Norte, e simplesmente igno-

ram o nascimento do menino Jesus. Acresce ainda que as lojas, 

mercados e indústria, se aproveitam desta data para vender, ven-

der, vender! Vendem árvores, enfei-

tes, comida para a ceia e, principal-

mente, os presentes. Afinal, o que 

seria o Natal sem presentes?  

Assim, as pessoas vão-se acostu-

mando à ideia de comprar e trocar 

presentes e muito poucos se lem-

bram do nascimento do Redentor. 

Portanto, aqui deixo a minha crítica 

ao conceito capitalista de Natal, no 

qual não existe “amor” por Cristo, 

mas apenas o apego aos presentes, 

enfeites e árvores, o que faz com 

que o brilho e a magia do Natal se 

reduzam ao material.  

Fotografia 
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Artes 

Trabalhos realizados pelos 

alunos do 11º ano 

“ Os monstros de Goya“, a 

tinta da china. 

Trabalhos realizados pelos alunos do 10º F 

com várias técnicas e o estudo do volume e 

profundidade. 
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Artes 

Trabalho realizado pelos alunos do 12ºano sobre o tema 

“Turismo”: o peixe, gastronomia, guarda-sóis e cadeiras de 

praia, a música, os óculos de sol, os bares,  os chinelos de 

praia, a bicicleta, os sapatos altos , a máquina fotográfica e as 

bóias da piscina. Trabalho a pastel  abstrato e colagem surrea-

lista, com papel de revista. 
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Realizou-se, no passado dia 18 de novembro, a “Cerimónia de Entrega 

de Diplomas dos Quadros de Honra” do nosso Agrupamento de Esco-

las. Esta iniciativa teve como principal objetivo, reconhecer e homena-

gear os alunos que se destacaram pelos seus resultados escolares e/ou 

pelo valor que demostraram em competições internas ou externas, ati-

vidades de benefício social ou relativamente ao seu comportamento 

escolar.  

Na referida cerimónia, o Auditório Paroquial de Quarteira acolheu cen-

tenas de alunos, pais, encarregados de educação, professores, represen-

tantes da Câmara Municipal, Autarquia, Direção Regional, e outras 

entidades, que se associaram ao evento e testemunharam o orgulho e a 

satisfação de todos aqueles que vivenciaram as atividades desenvolvi-

das ao longo do ano. 

O evento foi abrilhantado com um pequeno filme “Nós na AESLA”, 

com a atuação do Coro São Pedro do Mar, a dança criativa das alunas 

dos cursos profissionais de apoio à infância e psicossocial e o acordeão 

da aluna Carina Duarte.  

À entrada, os alunos de artes presentearam-nos com uma pequena 

amostra dos seus trabalhos. 

No palco, os alunos Nicoleta Nechifor e Rodrigo Guerreiro fizeram as 

apresentações.  

Encerrámos da melhor forma, com um beberete de confraternização, 

organizado pelos alunos dos cursos profissionais de restaurante e bar e 

de cozinha e pastelaria. 

Entrega dos Diplomas 
Conceição Silva 

A     nossa  

Escola 
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O grupo disciplinar de Português, do 2º Ciclo, organi-

zou uma exposição na Biblioteca Escolar, da E.B.2,3 

de Quarteira, de quadras e provérbios alusivos ao Dia 

de São Martinho, bem como de alguns trabalhos ela-

borados pelos alunos sobre a efeméride. Esta ativida-

de envolveu todas as turmas dos 5º e 6º anos de esco-

laridade e teve como principais objetivos a participa-

ção em atividades da Escola e da Biblioteca, a leitura 

e seleção de textos de caráter popular e o desenvolvi-

mento da criatividade e autonomia dos alunos na rea-

lização dos trabalhos. 

O São Martinho comemorou-se no dia 11 de novem-

bro e os alunos participaram com bastante interesse 

nesta festividade, não deixando de aprender e referir 

alguns dos provérbios mais populares: 

“Dia de São Martinho, lume, castanhas e vinho.” 

“Verão de São Martinho são três dias e mais um bo-

cadinho.” 

Magda Gomes 

São Martinho 

O Interact é um programa de Rotary Internacional (ONG) para jovens dos 12 aos 18 anos, que está, agora, a 

iniciar um clube em Quarteira e cujos objetivos são o de ganhar capacidades de liderança, responsabilidade, 

comunicação e cooperação e promover a paz mundial, o companheirismo e a solidariedade, ajudando a co-

munidade local, bem como as populações necessitadas. 

No início do ano letivo, a Interact procedeu à entrega de roupa à ASCA. Participando, posteriormente, num 

mercadinho de Natal, em Almancil, no Jardim das Comunidades, com o fito de ajudar comunidades desalo-

jadas de outros países. Paralelamente, ajudou a Associação SOS Miminhos, cuja finalidade foi a angariação 

de bens essenciais ao desenvolvimento de bebés e crianças. 

Já nos dias 3 e 4 de Dezembro, alguns membros do clube participaram no banco alimentar, para fazer as 

famílias portuguesas mais felizes. 

Para além disso, está em curso uma campanha de angariação de dinheiro para os sem abrigo de Quarteira, 

pelo que a Interact deixa aqui um apelo: “Caso queiram contribuir podem falar com os membros do clube e 

ajudar nesta iniciativa!” 

No dia 19 de dezembro, terá lugar um espetáculo de Natal, no lar de idosos de Quarteira, decorrendo, si-

multaneamente um peditório de tampinhas para entregar no Lar. 

A Interact gradece a  participação de todos e conta com a toda a ajuda possível, nestas iniciativas de solida-

riedade!  

Assim, se estiveres interessado/a podes sempre juntar-te a nós!  

A nossa página é: https://www.facebook.com/Interact-Quarteira-188073134930302/ 

O que é o Interact? 

Carolina Figueiras, 12ºE 

A nossa  

  Escola 

https://www.facebook.com/Interact-Quarteira-188073134930302/
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Consumismo Infantil 

O consumismo é uma das características da sociedade atual, as pessoas são cada vez mais estimuladas, pe-

los Média, a consumir de modo inconsequente. 

As crianças são o alvo principal nesta brincadeira do marketing, pois são mais inocentes e vulneráveis do 

que os adultos e, por isso, as consequências podem ser a obesidade infantil, a erotização precoce, o consu-

mo precoce de tabaco e álcool, entre outras. Em geral, uma criança passa em média 5 horas por dia à frente 

da televisão e esse é apenas um fator que contribui para o consumismo  infantil, porque ainda existem ou-

tros: produtos e serviços que sejam associados a personagens famosos, brindes, jogos e embalagens chama-

tivas. 

 Maria Luisa Pego, 11ºF  

 Maquilhagem e consumismo 

O consumo, na área da maquilhagem, aumentou nos nossos dias, uma vez que as mulheres buscam nela 

uma forma de melhorarem a sua auto estima, mas também porque o padrão de beleza imposto pela moda da 

sociedade atual atua sobre as suas decisões. Os meios de comunicação, em geral, criaram um ideal de bele-

za feminina cuja necessidade de maquilhagem é imperativa e, por conseguinte, o comércio de cosméticos 

aumentou.  

Lara, 11ºF  

Atualidade 
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Clube de  

Arqueologia 

O Clube de Arqueologia do Agrupamento de 

escolas Drª Laura Ayres resulta de um proto-

colo assinado entre a Direção Geral do Patri-

mónio Cultural, representada pelo Museu Na-

cional de Arqueologia e o Agrupamento de 

escolas Drª Laura Ayres, enquadrando-se o 

presente projeto na Rede de Clubes de Arqueo-

logia. 

O projeto visa o desenvolvimento de atividades 

e ações educativas tendo em vista promover a 

divulgação e valorização do património arque-

ológico e cultural. 

“Iniciamos a nossa visita com a História dos 

homens primitivos, observamos um mapa so-

bre a evolução física e mental dos hominí-

deos, onde era possível observar alguns dos 

seus instrumentos. 

De seguida ouvimos contar dos seus hábitos e 

maneiras de viver, por exemplo como se ali-

mentavam (caçavam, pescavam e recolhiam 

frutos silvestres ou raízes e sementes), tendo 

presentes alguns instrumentos, como por 

exemplo o biface e o machado. Fomos ainda 

informados de como se fazia o fogo, nomea-

damente através da pedra sílex. Presentes, no 

museu, estavam também alguns fragmentos 

de rochas, com arte rupestre que representava 

cenas de caça. 

Falou-se também de alguns monumentos me-

galíticos, como por exemplo, os menires, as 

antas e os cromeleques…”   

Sara Batista, 5ºE 

“No dia 3 de novembro de 2016 eu e a minha tur-

ma fomos em visita de estudo ao Museu de Arque-

ologia de Loulé (…)”                         

 Rafael P., 5ºE 

“… A arqueóloga Alexandra, a nossa guia, come-

çou por falar sobre as comunidades recoletoras. O 

assunto foi sobre como se alimentavam, onde vivi-

am, os materiais e instrumentos que produziam e o 

fogo.”        

Maria Elisa Eugénio, 5ºE 

Reprodução de artefactos patentes no núcleo do paleolítico e 

neolítico do Museu de Arqueologia de Loulé. 
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ECO  

  Escolas 

Dia da Floresta Autóctone 23 de novembro / 2016  

A floresta constitui um património natural e, simultaneamente, um potencial em termos de desenvolvi-

mento sustentável, pela multifuncionalidade que lhe está inerente e que urge conhecer, valorizar e preser-

var. Os alunos do Agrupamento de escolas celebraram o Dia da Floresta Autóctone plantando pequenas 

alfarrobeiras, em área contígua à escola, revitalizando um espaço que se constitui também como um espa-

ço educativo, que integra três escolas do agrupamento. O gesto procurou despertar a comunidade envol-

vente e educativa, para a importância da preservação da floresta num país afetado pelos incêndios, contri-

buindo assim para uma maior consciência ambiental e de valorização deste recurso natural. 

Também os alunos do CEF de Jardina-

gem, conjuntamente com o diretor de 

turma professor Pedro Louro, têm de-

senvolvido o projeto Desperta a Se-

mente, em articulação com os alunos 

do JI do Agrupamento, na produção de 

plantas autóctones da região, a partir 

de sementes de pinheiro manso, me-

dronheiro, alfarrobeira e sobreiro. 

Miguel Silva 



ECO  

  Escolas 
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Dia Verde – Galardão Ecoescolas 05/12/2016  

A cerimónia do hastear da bandeira Ecoescolas, foi vivida por 

toda a comunidade educativa, com muita alegria. Celebramos 

a união e o trabalho em equipa na defesa do meio ambiente e a 

identidade de um EcoAgrupamento promotor da cidadania 

ambiental entre os alunos e a comunidade. A Escola EB 2,3 

celebra o seu II galardão e a Escola Sede o seu I galardão.  

As Crianças do Jardim de 

Infância, da Fonte Santa, dançaram a dança 

"AS Sementeiras" e todos os alunos, professo-

res e funcionários cantaram o hino do Ecoes-

colas, da EB1/JI da Fonte Santa, no momento 

do hastear do II galardão Ecoescolas. 

C 

Galardão 

EcoEscolas 

O dia da colheita, das batatas doce 

e das beringelas, foi vivido inten-

samente por todo o jardim de in-

fância da Fonte Santa, e pelos pais 

e avós que nos ajudaram nesta 

tarefa árdua. Depois de colhidos, 

os produtos foram levados pelas 

crianças, à cozinha da escola, para 

serem confecionados e comidos 

por nós. Também semeamos favas 

e ervilhas e plantamos couves e 

brócolos. Agradecemos aos pais, 

EE e Avós pela ajuda e colabora-

ção no projeto "Da semente ao 

prato". 

Dia da Colheita da Batata Doce: Fonte Santa 
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Conto 

Era uma vez uma vila, governada por uma 

família respeitada e muita bondosa. Essa vila es-

tava rodeada de cascatas  e planícies verdejantes.  

O grande Elias, o homem mais poderoso e 

respeitado dessa linda e maravilhosa vila, carrega-

va consigo um desgosto que iria mudar a sua vida 

para sempre. A  sua filha, que se chamava Mada-

lena, sofria, desde pequena, duma doença rara e 

inexplicável. Desde tenra idade, era frequente vê-

la desmaiar, ter febres altíssimas, pesadelos e alu-

cinações. […] Ninguém conseguia perceber o que 

se passava com esta linda menina, que era adora-

da por todos. Madalena era dona de uma beleza 

invejável e era adorada por toda a vila. Tinha um 

coração muito bondoso, mas, ao mesmo tempo, 

muito frágil. Madalena sentia que as suas febres e 

alucinações eram uma forma de avisá-la de que 

algo muito mau e terrível estava por vir, como se 

o que sentisse fosse uma premonição de algo de-

vastador.  

Certo dia, num dos seus passeios , Madalena 

sentiu-se sem forças e desfaleceu. […] 

Por esse mesmo bosque, nesse dia, caminha-

va Pedro, um viajante corajoso e íntegro, que visi-

tara a vila. No bosque, Pedro ouviu o som da água 

e percebeu que seria uma cascata. […] Quando 

Pedro chegou à cascata, não queria acreditar no 

que via: uma bela donzela de cabelos longos, rui-

vos, pele branca e delicada caída no chão. […] 

Assim, correu com ela nos braços até à vila. To-

dos ficaram em pânico ao vê-la assim com a cabe-

ça ensanguentada e pendida para trás. […] A certa 

altura, saiu do meio da multidão uma senhora, 

aparentemente pobre, com um ar misterioso. Ti-

rou um frasquinho com água azul dum pequeno 

bolso do xaile. […] Muitos se perguntavam se 

seria uma feiticeira. No entanto, ninguém ousava 

repeli-la; ninguém se atreveu a questioná-la sobre 

o que estava a fazer; ninguém a impediu de socor-

rer a donzela ferida. […] O que é certo é que Ma-

dalena acordou alguns segundos depois de ingerir 

aquela água. Entretanto, a feiticeira desapareceu 

misteriosamente e não mais voltou a ser avistada 

nas redondezas. Madalena não conseguiu perce-

ber o que se estava a passar. […] Quis agradecer à 

senhora que lhe tinha dado algo a beber, mas nin-

guém conseguiu dizer-lhe onde encontrá-la. Toda 

a vila ficou feliz e marcou-se logo uma festa. […] 

Pedro, ainda em choque pelo misterioso encontro 

e pelo ainda mais enigmático salvamento, não 

queria ir-se embora nem conseguia dizer o que 

quer que fosse. No entanto, tomado por uma gi-

gantesca coragem, mais pelo medo de tornar a 

perder a jovem que acabara de salvar, do que pela 

sua real bravura, pede, por impulso, a mão de Ma-

dalena. O grande Elias, que observava o olhar de 

Madalena para o rapaz que lhe salvara a vida, não 

hesitou em dar-lhe a sua bênção. 

No mês seguinte, Madalena teve então um 

lindo e grandioso casamento. Por incrível que 

parecesse, Madalena não tinha mais as suas febres 

e alucinações; isso eram coisas doutros tempos.  

Alguns anos depois, Madalena e Pedro iam 

ser pais. A felicidade era muita, mas infelizmente 

isso não durou muito. As febres, os pesadelos e os 

desmaios voltaram. Eram agora mais frequentes e 

mais violentos. Madalena e Pedro começaram a 

temer pela vida do filho. Em todas as alucinações 

e pesadelos que Madalena tinha, todos lhe mos-

tram que algo de muito grave se iria passar com o 

seu pequeno rebento. Chegou então a sua hora e 

Madalena deu à luz uma criança igual ou parecida 

a todos os bebés da vila, exceto numa coisa; tinha 

uma deformação craniana. Madalena não queria 

acreditar nem sabia o que fazer. […] De repente, 

apareceu-lhe a feiticeira que anos antes a salvara. 

Recuperada da surpresa de saber quem era, a mãe 

atormentada e desnorteada implorou-lhe, desfeita 

em lágrimas: 

– Salve o meu filho, já que me salvou a mim. 

Salve-o também a ele! 

– Não tenho esse poder, Madalena - respon-

deu a feiticeira. - Todos os teus sonhos e febres 

eram um aviso. Era a vida que te estava a preparar 

para um desafio maior que dar à luz essa criança. 

Todos os teus pesadelos acabarão e a felicidade 

chegará para ti e para o teu povo se souberes acei-

tar e amar essa criança tal qual ela é.  […] 

O Amor e as Diferenças 
Cátia Baptista, EFA B3 
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Cultura 

   A base de con-

tagem do tempo 

é a base sexage-

simal (quando a 

contagem chega 

a 60 reinicia) e 

não a decimal a 

que estamos 

habituados. O sistema de 60 minutos numa hora é 

uma convenção que se usa há milhares de anos, 

mas que pode ser alterado (e já houve tentativas de 

o fazer). É perfeitamente possível (e lógico) alterá-

lo. 

   

Em termos históricos, a divisão da hora em 60 mi-

nutos tem a sua origem na antiga Babilónia, atual 

Iraque (612 BC ~ 539 BC). O número 12 tinha 

muita importância para os Babilónicos, pois este 

era o número de constelações que o sol percorria 

no seu aparente movimento pelo céu (ainda que 

agora o Sol percorra 13 constelações e não apenas 

as 12 do tempo dos babilónios: cada hora era divi-

dida em 60 partes (basicamente, consideravam 60 

minutos numa hora) e cada uma dessas partes era 

também dividida em 60. Durante o Império Roma-

no, estas partes  serão conhecidas como pars mi-

nuta prima «primeira parte mais pequena» (o mo-

derno «minuto») e a subdivisão mais pequena co-

mo pars minuta secunda «segunda parte mais pe-

quena» (o «segundo» moderno). 

 

   Mas, há 5 000 anos, no Egipto, as coisas foram 

alteradas. Cada mês era dividido em 3 períodos de 

10 dias, cada dia em 10 partes, cada parte em 100 

subdivisões e cada uma dessas subdivisões dividi-

da em 100. Foi uma das tentativas de contar o tem-

po na base decimal. Uma outra tentativa de insti-

tuir uma contagem temporal decimal foi feita pelos 

chineses. A semana chinesa foi, durante algum 

tempo, constituída por 10 dias e cada dia em 10 

unidades, estas em 100 divididas noutras 100. 

 

   Mas a tentativa mais séria de instituir um calen-

dário e horário decimal veio da Revolução France-

sa (1789-1799). Cada dia era dividido em 10 ho-

ras, cada hora em 100 minutos, cada minuto em 

100 segundos. O ano estava dividido em 13 meses, 

12 de 30 dias cada e um adicional de 5 dias (ou de 

6 nos anos bissextos), cada mês de 30 dias era di-

vidido em 3 semanas de 10 dias cada. Os dias 

eram chamados de primidi, duodi, tridi, quartidi, 

quintidi, sextidi, septidi, octidi, nonodi e décadi. 

Mas a população no geral permaneceu renitente 

em aceitar a nova divisão do tempo e os fabrican-

tes de relógios estavam a passar por dificuldades 

económicas porque 

só podiam fazer 

relógios que conti-

vessem as novas 

horas, o que os 

limitava ao merca-

do interno francês. 

Por isso Napoleão 

aboliu-a, a 1 de 

Janeiro de 1806. 

    Uma outra tentativa de decimalizar o tempo foi 

feito em 1897, pelo famoso matemático francês 

Henri Poincaré. Este propôs a divisão do dia em 24 

horas mas cada hora seria constituída por 100 mi-

nutos de 100 segundos cada, mas a proposta foi tão 

bem aceite como a anterior. 

REVOLUÇÃO: tempo decimal 
Mauro Maia 



FANTASIA DE VERÃO 

 

Por vezes, tenho alguns incertos dias 

em que eu acordo a ver apenas chão, 

com mais pesares do que as alegrias 

e só quero abraçar o meu colchão. 

 

Quando estou nestes dias de alma-não, 

em que o céu brilha cores doentias 

e em que até o ar me gela o coração 

lembro, da minha avó, as azevias, 

 

lembro, de ti, beijos na minha mão, 

lembro, de mim, o ardor que acaricias, 

lá bem no fundo do meu edredão. 

 

Feliz, entrego-me a estas fantasias... 

O Inverno está mais longe que o Verão 

e as minhas mãos já não estão tão frias. 

Mauro Maia 

FORTUITA_MENTE 

Salve, distinto filho do destino 

Que umas vezes nos trazes sofrimento 

E outras algum feliz contentamento 

Quando é um favorável clandestino.  

 

É um génio que balança o paladino 

Em cada bom ou até mau intento 

Desafiando a sorte ao agoirento 

E proporcionando-lhe algum ensino. 

 

Ninguém me compreende e nem me entende 

Se umas vezes choro com grande dor, 

E se outras rio em jovial esplende. 

 

Certo! É o acaso demolidor 

Que às vezes com sina não me defende 

Ou outras me torna num vencedor. 

Regina Moura 

Poesia 


