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O Amor é… 

Uma fonte infindável de sentimentos inconfundíveis 
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A propósito de Ano Novo, vamos lembrar um poe-

ta brasileiro que diz assim: 

 

Receita de Ano Novo 

Para você ganhar belíssimo Ano Novo  

cor do arco-íris, ou da cor da sua paz,  

Ano Novo sem comparação com todo o tempo já 

vivido  

(…) 

Não precisa  

fazer lista de boas intenções  

para arquivá-las na gaveta.  

Não precisa chorar arrependido  

pelas besteiras consumadas  

nem parvamente acreditar  

que por decreto de esperança  

a partir de janeiro as coisas mudem  

e seja tudo claridade, recompensa,  

justiça entre os homens e as nações,  

liberdade com cheiro e gosto de pão matinal,  

direitos respeitados, começando  

pelo direito augusto de viver.  

 

Para ganhar um Ano Novo  

que mereça este nome,  

você, meu caro, tem de merecê-lo,  

tem de fazê-lo novo, eu sei que não é fácil,  

mas tente, experimente, consciente.  

 

É dentro de você que o Ano Novo  

cochila e espera desde sempre. 

 

Carlos Drummond de Andrade , "Receita de Ano 

Novo". Editora Record. 2008. 

 

Acorda o Ano Novo adormecido em ti! Ousa! 

Na quinta-feira, 21 de dezembro, chegou o solstí-

cio de inverno, exatamente às 16 horas e 28  minu-

tos no hemisfério norte. Estávamos ainda em 2017. 

Na escola, ultimavam-se atas, planos e pautas. A 

mente no trabalho, o coração no Natal. 

Voltámos à escola. Encontramo-nos neste ano de 

2018, entre memórias recentes de calor natalício, 

votos de Bom Ano Novo e decisões. Vamos partir 

para o 3.º número do jornal deste ano. É tempo de 

balanço de atividades. 

Publicámos dois números no 1.º período e, apesar 

da nova tecnologia introduzida, verificamos, com 

algum desgosto, que os eventuais leitores não inte-

ragem, nem nos dão feeback, ou seja, retorno. Ora, 

um jornal, meio de comunicação de massas, só se 

realiza se tiver leitores e, neste mundo moderno, se 

tiver reações dos leitores. Talvez pudéssemos fazer 

a monitorização, como se diz no nosso meio. Per-

guntar turma a turma: “Quantos leram?”. Tal como 

o texto dramático só se concretiza quando o ence-

nador o faz subir ao palco, também um jornal só 

justifica a sua existência quando é lido.  

Mais uma etapa. A vida é feita de ciclos, o trabalho 

é feito de etapas, de objetivos traçados. 

Janeiro é um mês com boas energias, há muita es-

perança no ar, boas vibrações.  

Então, vamos ao tema desta edição. Vamos ter ain-

da a presença do Natal que, aliás, é sempre que o 

Homem quer e temos a mola mais poderosa, a que 

verdadeiramente faz mover o mundo: o Amor. To-

do o Amor. Um destaque para os apaixonados, já 

que que a 14 de fevereiro se comemora o Dia dos 

Namorados. Vamos ter textos de amor. 

Mas fevereiro não é apenas o mês desse nobre sen-

timento, ele é também o mês da folia, da alegria, 

do Carnaval. E por isso também nesta edição con-

tamos com a sua presença. 
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A nossa  

  Escola 

Rotary International Youth Exchange  

Programmes—Intercâmbio de Jovens 

Lurdes Seidenstricker 

Duas alunas da nossa escola - Ionela Chiperi e Loredana 

Privilean - participaram num intercâmbio de longa duração 

que lhes permitiu viver durante um ano num país estrangei-

ro - uma em Itália (Ionela) e outra na Alemanha 

(Loredana). Foram recebidas por três famílias diferentes ao 

longo do ano, frequentaram a escola no respetivo país, 

aprenderam a língua, conheceram muitos jovens na mesma 

situação, conviveram de perto com realidades diferentes e 

viveram aventuras fantásticas. Na passada quarta-feira fo-

ram convidadas a partilhar as suas experiências com os Ro-

tários de vários clubes, as famílias e os convidados. Esta 

oportunidade foi possível graças ao projeto de 

"Intercâmbios de Jovens" que temos na escola, em parceria 

com o AIRC que organizou e patrocinou a estadia das alu-

nas.  

Encontro "Digitale Klicke"  

Lurdes Seidenstricker 

Realizou-se mais 

um Encontro do jor-

nal escolar digital 

"Digitale Klicke", 

que contou com a 

participação de três 

alunos de alemão da 

nossa escola, a única 

do Algarve presente neste Encontro. Esta atividade 

teve lugar em Lisboa, no Goethe-Institut, dias 24 e 

25 de novembro.  

Este jornal escolar das escolas-piloto de alemão está 

a ser publicado desde janeiro de 2011 e 

conta com a 

participação de oito 

escolas PEPA. Alu-

nos e alunas das vá-

rias escolas escrevem 

aqui sobre o seu 

mundo. Em vários 

workshops e encon-

tros redacionais, os 

alunos têm elaborado os seus artigos. São dois dias 

de trabalho intenso, de aprendizagem e de convívio. 

O próximo Encontro será em abril. 
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Bibliotecas 

Escolares 

BESLA 
Os professores bibliotecários: Almiro Lemos e João Lopes 

Desde a última edição do jornal, as Bibliotecas do nosso agrupamento mantiveram-se a todo o vapor. 

Todas as semanas, podem encontrar na biblioteca da ESLA o concurso Cognoscere e também as suas novi-

dades, no respetivo painel. Aí se encontram agora Murakami, Dan Brown, José Rodrigues dos Santos e 

Kazuo Ishiguro. Além disso, damos também o nosso apoio à Semana das Letras Gregas, a cargo do prof 

Luís Reis e das suas turmas desta disciplina.  

Em dezembro último, contámos na Biblioteca da ESLA com uma palestra sobre a arte 

de argumentar, destinada aos alunos de Filosofia e outra sobre o sistema financeiro e o 

Euro, em colaboração com o Banco de Portugal, para os alunos de Economia. 

 No que toca a exposições, apoiámos a profª Lia 

Lamarão e a sua turma de 9º ano na mostra de composi-

ções geométricas. Ainda dentro da área das artes, dispo-

nibilizámos o espaço à profª Stella Ferreira e à sua tur-

ma do 11ºF, que nos alegraram a sala com o Zé povinho 

e as fábulas.   
Variando de temática, tivemos também uma exposição subordinada ao tema “Mais 

Saúde, melhor futuro”, um projeto de educação para a saúde e ainda outra sobre “A 

Dieta mediterrânica”, a cargo da profª. Célia Nobre com o apoio a editora Santillana. 

No que toca ao apoio ao currículo, continuámos com as formações de utiliza-

dores. Apesar de muitos alunos frequentarem as Bibliotecas, ainda há alguns 

que não conhecem as regras de funcionamento destes espaços nem o modo 

como se deve procurar um documento nas prateleiras. No que toca ao apoio 

ao currículo e gestão da informação, foram várias as turmas que frequenta-

ram as ações de formação sobre como realizar um trabalho escrito e fazer 

citações e referências bibliográficas. Estas ações incidem sobre o modo co-

mo se procede à pesquisa, recolha, seleção e organização da informação na 

realização de trabalhos. Ainda que os alunos já tenham realizado e entregue trabalhos ao longo do seu 

percurso académico, ainda é preocupante aperceber-nos de que muitos não sabem como realizar uma 

pesquisa nem organizar a informação com que se deparam. Para evitar casos de copiar-colar (que só co-

locam em risco as aprendizagens dos alunos), torna-se necessário alargar as suas noções sobre metodolo-

gias de pesquisa e organização da informação  

Numa outra vertente (mais lúdico-didática), chamamos a atenção para a panóplia de concursos que se 

encontram a decorrer, em especial o Concurso Literário Sophia de Mello Breyner - cujo prazo para entre-

ga dos trabalhos ainda é bastante confortável - e o concurso Imagens contra a corrupção. Os respetivos 

regulamentos podem ser encontrados na Biblioteca da ESLA. 

A terminar este período entre edições do jornal, tivemos na Biblioteca da ESLA o “Speak out”, com for-

madora Luísa Monteiro e turmas de 9º ano. Desta formação saíram vencedores Luana Montezinho e Tia-

go Pereira. Parabéns aos vencedores. 

A fechar esta edição, encontramo-nos a ultimar os preparativos para o concurso interno “A mais bela car-

ta de amor”, a comemoração do Dia da Internet +Segura (em articulação com a Polícia Judiciária) e o 

Ano Novo Chinês. Mas disto vos daremos conta na próxima edição.  
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Biblioteca EB 2,3 

Bibliotecas 

Escolares 

Na Biblioteca da EB23, podem encontrar no exposi-

tor das novidades vários exemplares das seguintes 

obras (e que estão colocadas logo à entrada da Biblio-

teca): A árvore, de Sophia Mello Breyner Andresen; 

Peter Pan, de J.M. Barrie; O Estranhão e O limpa- 

palavras e outros poemas, de Álvaro Magalhães; Ali 

Babá e os Quarenta Ladrões, adaptação de Luc 

Lefort; As Naus de Verde Pinho, de Manuel Alegre; 

O Príncipe Nabo, de Ilse Losa; Os Piratas das Caraí-

bas, de Michael Cox; O Tesouro, de Selma Lagerlof; 

A Vida de Pi, de Yann Martel; Cartas da Beatriz, de 

Maria Teresa Maia Gonzalez; O Gato de Uppsala, de 

Cristina Magalhães; O Pássaro da Cabeça, de Manuel 

António Pina; O Reino do Dragão de Ouro, de Isabel 

Allende; O Rapaz do Caixote de Madeira, de Leon 

Leyson; Os momentos de Aqui, de Onjaki.  

Na Biblioteca da EB23, a professora Sónia Fernan-

des (docente da disciplina de Educação Tecnológica) 

e os seus alunos expuse-

ram diversos trabalhos, 

nomeadamente a Repre-

sentação com o Rosto e 

o Estereograma, inventa-

do pelo psicólogo e neu-

rocientista Bela Sulesz 

em 1959, para testar a 

habilidade das pessoas verem em 3D com pontos 

randómicos em diferentes espaços.  

No dia 15 de fevereiro ir-se-á realizar a fase de 

escola 12.ª Edição do Concurso Nacional de 

Leitura [CNL], que decorre entre o dia 20 de 

Novembro de 2017 e o dia 10 de Junho de 

2018, data de celebração da Língua Portugue-

sa. No 2º Ciclo a obra escolhida foi A Viúva e 

o Papagaio, de Virgínia Wolff; no 3º Ciclo O 

Meu Pé de Laranja Lima, de José Mauro de 

Vasconcelos; no ensino secundário, Fahrenheit 

451, de Ray Bradbury. Felizmente temos vá-

rios alunos inscritos e esperamos que os mes-

mos deem o seu melhor. As provas do 2º e do 

3º ciclo irão ter lugar na biblioteca da EB23; a 

prova do Ensino Secundário terá lugar na Bi-

blioteca da ESLA.  

“Poema de uma quarta feira de cinzas”,  

 

“Entre a turba grosseira e fútil 

Um pierrot doloroso passa. 

Veste-o uma túnica inconsútil 

feita de sonho e de desgraça… 

o seu delírio manso agrupa 

atrás dele os maus e os basbaques. 

Este o indigita, este outro apupa… 

indiferente a tais ataques, 

Nublaba a vista em pranto inútil, 

Dolorosamente ele passa. 

veste-o uma túnica inconsútil, 

Feita de sonho e de desgraça…” 

 

Manuel Bandeira (in Carnaval, 1919) 

 

E depois deste Carnaval, resta-nos desejar-vos boas leitura e, sobretudo, divertidas!!! 
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A     nossa  

Escola 

Parlamento dos Jovens  

Presença do deputado Cristóvão Norte na ESLA  

Inês Aguiar, Gabriel Almeida 

Um programa de incenti-

vo à participação ativa 

dos jovens, promotor da 

educação para a cidadania 

e da capacidade de argu-

mentação na defesa de 

ideias. 

Um conjunto de atividades ao longo dos primeiro e segun-

do períodos: realizou-se um debate, com a participação do 

deputado da Assembleia da República, Cristovão Norte, 

no dia 11 de dezembro; no dia 9 de janeiro, efetivou-se o 

seminário "Uma peque-

na história do sexo", 

dinamizada pela Dr.ª 

Isabel Freire, inserida na 

temática da Identidade 

de Género, no âmbito da 

Educação para a Saúde e 

Educação Sexual, dando também assim cumprimento ao 

estabelecido na lei nº 60/2009, de 6 de agosto; de 15 a 20 

de janeiro teve lugar a campanha eleitoral, culminando 

esta na eleição de deputados para a sessão escolar concre-

tizada no dia 24 de janeiro.  

Ações im- portantes 

para a sele- ção de me-

didas a apresentar e 

para a ela- boração de 

argumentos para o pro-

jeto de re- comendação 

aprovado na supraci-

tada sessão. Uma agenda mais complexa, dirigida magis-

tralmente pelas deputadas Rita Dias, presidente da sessão, 

Ângela Côrte-Real, vice-presidente e Larissa Velasco, 

secretária. Um debate profícuo através do esclarecimento 

do conteúdo das medidas anunciadas, usando de forma 

equitativa o poder da palavra. Propostas acordadas e vota-

ção do projeto de recomendação para a sessão distrital. 

Numa segunda fase foram eleitos, por voto secreto, os 

seguintes deputados, 

em função da avaliação 

do desempenho profi-

ciente: João Gonçal-

ves, Edgar Carmo, 

Daniel Jacinto e Rita 

Dias (deputada suplen-

te). Foi igualmente eleita como candidata à mesa da ses-

são distrital a deputada Ângela Côrte-Real (no dia 21 de 

fevereiro, as suas capacidades de liderança e o conheci-

mento das regras de condução dos trabalhos da sessão 

foram consubstanciados na sua eleição como presidente 

da mesa da sessão distrital) e discutiram-se temas para o 

debate do próximo ano deste programa, a proposta mais 

votada foi: Segurança Social e Serviço Nacional de Saú-

de: que soluções? 

Encerramento da sessão escolar, agradecimento aos pre-

sentes e representatividade da escola no círculo eleitoral 

de Faro.  
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A nossa  

  Escola 

Afim do Latim? 
Luís Reis 

Afim do Latim? 
Luís Reis 

Cantinho da Língua Portuguesa 
Luís Reis 

 chefiava e o ministro alguém que servia; veja -se o que 

acontece hoje… 

 (mais)  e  a  palavra  Minister,  que  significa “ministro”,

 “conselheiro”,  “servente”,  forma-se  com o  advérbio

 minus (menos); ou seja, o professor era alguém que

“chefe”,  “professor”,  forma-se  com  o  advérbio magis

Dizia um velho professor de Latim: «O latim é como os 

xaropes antigos: amargos, mas curam». Maior amargu-

ra é abandonarmos uma herança linguística e cultural da 

qual beberam Gil Vicente, Camões, Fernando Pessoa, 

Vergílio  Ferreira,  entre  muitos  outros.  Na  verdade, 

temos  vindo  a  esquecer  as  origens  da  nossa  cultura. 

Vejamos alguns exemplos: Natal significa “Nascimen- 
to”  (cf.  Taxa  de  natalidade;  terra  natal);  Carnaval 

(carnem vale)  significa  “adeus  à  carne”,  pois  entra-se 

num  período  de  abstinência  quaresmal;  estas  celebra- 
ções  passaram  a  ser  invadidas  pelo  barrete  da 

Lapónia  e  o  samba  do  Brasil,  para  não  falar  do 

coelhinho  da  Páscoa,  que  até  põe  ovinhos  de 

chocolate; a palavra Magister, que significa “mestre”,

Já desde o antigo direito romano se fazia o habeas cor-

pus (toma o teu corpo), para se restituir a liberdade a 

alguém que tivesse sido detido ilegalmente: dura lex, 

sed lex (a lei é dura, mas é lei). Hoje em dia nem a vox 

populi (voz do povo)   consegue   absolver  tantos 

“inocentes” na nossa Rem Publi-

cam... Valha-nos ao menos o 

significado da palavra 

“Misericórdia”, que se formou a 

partir das palavras miser 

(miséria; miserável) e cor, cor-

dis (coração); representa, então, 

um sentimento de compadeci-

mento, colocando nos nossos 

corações a miséria dos outros. 

Em  Portugal  muita  coisa  está  mal.  No  entanto, 

continuamos  a  alimentar-nos  de  pão  e  circo  (panem et 

circenses)  à  maneira  romana,  mas  também  é  preciso, 

porque  mens  sana  in  corpore  sanum.  (Mente  sã  num 
corpo são). 
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A     nossa  

Escola 

Ainda o Natal - Concurso de Natal - Abelheira 
Sónia Alves 

No passado dia 15 de de-

zembro, a escola da Abe-

lheira abriu as portas à 

Comunidade Educativa 

para em Família celebra-

rem o Natal. Pais, encarre-

gados de educação e familiares reuniram-se à volta 

da mesa de Natal que, alegre e solidariamente, aju-

daram a "decorar". 

A manhã iniciou-se com 

trabalhos temáticos, na 

sala de aula, enquanto as 

famílias numa azáfama, 

decoravam e colocavam 

com muito cuidado, cada 

docinho posto na mesa, o entusiasmo transmitido 

em cada atuação foram demais evidentes, para 

quem assistiu à decoração 

das Mesas de Natal, de 

cada turma. O júri, perante 

a participação empenhada 

da totalidade das turmas na 

atividade e perante o seu 

cuidado nas apresentações, teve uma tarefa difícil e 

o consenso nem sempre foi fácil, tendo premiado 

as duas turmas do 1ºano, respectivamente A e B. 

Em seguida, assistimos a uma atuação dos alunos 

do 4ºA, agradecemos a todos a participação no car-

rinho solidário e iniciou-se o lanche convívio com 

música ao vivo, interpretada pelo músico Paulo 

Alves, pai do aluno Gabriel Alves do 1º B. Feito o 

balanço do que foi a 2º Concurso de "Mesas de 

Natal", pensamos estarem reunidas razões mais do 

que suficientes para, em nome da Direção, deixar 

uma palavra de reconhecimento e de agradecimen-

to a todos os alunos, famílias, professores e funcio-

nários que de forma tão contagiante e solidária, nos 

permitiram viver o verdadeiro significado do Natal. 

A todos muito obrigado ! 
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A nossa  

  Escola 

Visita de Estudo à Medialab 
Amanda Cruz 

Na sexta feira, dia 19 de 

janeiro, os alunos das tur-

mas do 5º C e 5º F visitaram 

a Medialab-Diário de Notí-

cias, em Lisboa, juntamente 

com os docentes Amanda Cruz, Cláudio Galego, Tel-

ma Brás e Mónica Barros. No âmbito do Pro-

jeto "Jornal de Turma"   da turma do 5º C,  propôs-se 

que os alunos integrassem o workshop da Medialab do 

jornal  “Diário de Notícias" 

denominado "Fazendo a 

saúde". Neste 

workshop  aprenderam a 

"construir" a 1ª página do 

seu jornal, com o objetivo 

de alertar, consciencializar e noticiar boas práticas bem 

como os problemas e consequências resultantes de 

práticas menos saudáveis. O enfoque foi  colocado em 

notícias sobre os temas do Referencial de Educação 

para a Saúde e o PES.  

Os alunos também tiveram a 

oportunidade de conhecer a 

história do jornal "Diário de 

Notícias", através de uma 

apresentação e de um vídeo 

e posteriormente visitaram a redação,  onde viram co-

mo e onde os jornalistas preparam e escrevem as notí-

cias . 

A visita possibilitou aos nossos alunos a aquisição de 

conhecimentos valiosos que servirão para a construção 

do jornal de turma e tornou-os 

mais conscientes de todo 

o  processo envolvido no jor-

nal.  

No final do dia, foram  notícia 

de 1ª página do jornal!!  

Os robôs chegaram à ESLA 
Cláudio Galego 

Durante este segundo período os 

nossos alunos puderam, pela pri-

meira vez, experimentar a progra-

mar robôs LEGO. 

O nosso agrupamento adquiriu 

recentemente kits de LEGO WE-

DO 2.0 e kits LEGO MINDS-

TORM, entre outros equipamentos 

que vieram reforçar o ensino das 

novas tecnolo-

gias. 

Os kits LEGO WEDO 2.0 são desti-

nados a faixas etárias mais jovens e 

foram desenvolvidos para envolver 

e motivar os estudantes a aprender 

conteúdos nas áreas das Ciências e 

da Tecnologia. Já os kits LEGO 

MINDSTORM são destinados ao 3º 

ciclo e secundário. 

O envolvimento dos 

alunos resulta da utili-

zação de modelos mo-

torizados LEGO e de 

uma programação bastante simples permitindo aos 

alunos montarem os vários modelos motorizados e 

investigarem as questões que são abordadas por cada 

modelo procurando assim encontrar as respostas aos 

problemas colocados pelo pro-

fessor, que podem abordar vá-

rias temáticas, relacionadas com 

os conteúdos abordados em 

várias disciplinas. 

No âmbito do PAFC, o 5º C já 

está a explorar estes kits reali-

zando modelos que permitem 

detetar obstáculos.  
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A     nossa  

Escola 

Exame Europeu de Latim 
Luís Reis 

Os alunos de Latim do nosso agrupamento realizaram, 

no dia 8 de janeiro, um exame europeu de Latim. Três 

desses alunos obtiveram nele pontuação suficiente para 

certificação de medalha de bronze: Cinthya Moura 

(10º ano), Edgar Carmo (11º ano) e Guilherme Castro 

(11º ano).  

Nesse exame, os alunos tiveram de responder a 40 

questões de escolha múltipla em 40 minutos. Algumas 

perguntas eram de interpretação dum texto latino. Ti-

veram ainda de responder a questões sobre gramática, 

etimologia e sobre cultura greco-romana. Os alunos 

tiveram uma dificuldade acrescida uma vez que as 

questões foram feitas em Inglês e Alemão. De facto, 

estes exames costumam ser feitos em Inglês e noutra 

língua europeia. No ano passado, por exemplo, os 

enunciados foram em Castelhano e no ano anterior 

foram em Francês. 

Estes exames são criados, anualmente, na Euroclassi-

ca, uma associação sem fins lucrativos, com sede no 

Luxemburgo. O seu presidente é o prof. John Bulwer 

da Universidade de Oxford, onde leciona Latim e Gre-

go. Este ano foram realizados em escolas de 26 estados

-membros. 

Parabéns a todos os participantes! Para o ano há mais! 

Quem sabe se, para o ano, não conseguimos obter cer-

tificações de argentum (prata) ou de aurum (ouro)? 

 

No passado dia 10 de 

janeiro decorreu duran-

te todo o dia na Biblio-

teca da ESLA o 

workshop Speak Out 

Challenge, que contou 

com a presença de Luí-

sa Martins, enquanto 

formadora da Fundação Prime Skills. 

Terminado o dia ficaram apurados para representar o 

Agrupamento na semifinal os alunos Catarina Ferraz, 

Luana Montezinho e Tiago Pereira, todos do 9ºD. 

Os alunos foram elogiados pelo seu brilhantismo na 

apresentação dos discursos nesta fase de apuramento 

para a semifinal que irá decorrer no dia 09 de março na 

E.B 2,3 Eng.º Duarte Pacheco, em Loulé. 

Cada semifinalista dispões de 2 a 3 minutos para a sua 

apresentação e ter em consideração o regulamento e as 

dicas que lhes foram entregues aquando a realização de 

um workshop de preparação. 

Os temas a escolher devem estar relacionados com o 

universo de cada aluno: a sua vida, o seu dia a dia, aqui-

lo de que gostam de falar, aquilo com que, realmente, 

se preocupa; a plateia gosta de ouvir as histórias dos 

concorrentes e assuntos que dominam. 

  

Alunos do Agrupamento ESLA, apoiem os vossos cole-

gas! Eles são a vossa representação! 

Speak Out Challenge 
Luís Romão 
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A nossa  

  Escola 

Cupid’s Mail 
Amanda Cruz 

No âmbito da celebração do Dia de São Valentim, o grupo de Português/Inglês  dinamizou uma atividade 

denominada  "Cupid´s Mail". Os alunos escreveram postais, bilhetes e cartas em português e e, inglês e co-

locaram-nos no marco do correio que se encontrava na biblioteca da nossa escola.  

No dia 16, o nosso cupido passou de sala em sala, e distribuiu as cartinhas de amor aos alunos. 
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A     nossa  

Escola 

Carnaval dos nossos pequeninos - Passeio das Dunas 

No passado dia 8 

de fevereiro os pe-

queninos de Quar-

teira saíram à rua 

para celebrar o Car-

naval. O tema deste 

ano foi As Profis-

sões. Do nosso 

agrupamento participaram os alunos do Jardim de Infân-

cia nº3, com cerca de 80 cozinheiros e os alunos do pré-

escolar da EB1/JI da Fonte Santa com cerca de 70 pin-

tores. 

Foi uma manhã pautada pela alegria das 

nossas crianças que subiram ao palco 

do Passeio das Dunas mascaradas e 

cantaram canções alusivas aos temas. 

A festa foi animada pela Banda TicTac 

e iniciada por um grupo de mães dos 

alunos do Jar-

dim de Infância 

nº3, e também al-

gumas funcio-

nárias deste es-

tabelecimento, 

que subiram ao 

palco e, acom-

panhadas pela referida banda, dançaram a música “Sou 

uma Taça” do Panda e os Caricas. De seguida subiram 

as crianças do Jardim de Infância nº3, seguidas pelas 

crianças do pré-escolar da EB1/JI da 

Fonte Santa. Depois foi a vez das crian-

ças das restantes escolas e instituições 

de Quarteira subirem, uma a uma ao 

palco. 

Milene Martins 
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A nossa  

  Escola 

Carnaval dos nossos pequeninos - Escola da Abelheira 

Sónia Alves 

No passado dia 9 de Feve-

reiro a Escola da Abelheira 

encheu-se de cor, diversão e 

criatividade. 

As aulas iniciaram com ativi-

dades temáticas dentro da 

sala, explorando o significado do Carnaval, como este 

se comemora em várias regiões do nosso país e fora 

dele, respeitando as culturas de cada povo.  

Após o intervalo da manhã os alunos assistiram ao 

show de Capoeira apresentado pelo grupo MUZENZA 

e participaram ativamente e com muita alegria nas ativi-

dades propostas pelo grupo. 

No turno da tarde, os alunos 

assitiram ao grupo Show 

Brasil com diversos estilos 

(Samba e Capoeira). Em 

seguida, todos se divertiram 

ao som do samba e apresen-

taram suas maravilhosas 

fantasias carnavalescas. 

As assistentes operacionais e 

professoras não ficaram indiferentes e foram contagia-

das pela alegria das nossas crianças  
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Artes 

Os alunos do 11º F1 realizaram um 

trabalho a tinta da china com caneta 

de aparo sobre o tema ‘’Os monstro 

de Goya’’ 

The Sovereign Art Foundation Concurso de arte Algarve 2018 

Júlio Santos 

11ºF1 

Alexandra 

Andrade  

12ºC1  

Sarah 

Nonato 

10ºF 

Susana 

Lopes 

11ºF1 

Alycia 

Carvalho 

10ºF 

Trabalhos dos alunos participantes do concurso 



Artes 

Os alunos do 11º F1 

realizaram uma ilustração sobre a “A Fábu-

la”  ,a lápis de cor, introduzindo a caricatu-

ra do Zé Povinho. 

Os alunos do 12º C1, realizaram  uma ilustração das profissões típi-

cas do algarve com a técnica de aguarelas. 

15 
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Apontamentos 

de História 
História do Carnaval 

Diana Ciorba, 11ºD 

«O carnaval não é uma festa que alguém ofereça; é uma festa que o povo oferece a si mesmo.» 

Goethe 

Muitas são as teorias sobre a origem do Carnaval contudo todas concordam que 

esta festa é caracterizada por: transgressão, prazer, carne, festa, dança, música, 

arte, celebração,  inversão de papéis,  cores e  alegria. Existem efetivamente 

duas correntes distintas sobre a origem da palavra «Carnaval». A primeira, diz 

que o conceito teria origem na expressão Carrum Navalis, carros navais que 

tinham forma de barco e faziam a abertura das festas ao deus Saturno. A segun-

da, com origem cristã, terá surgido quando a Igreja transferiu o início da Qua-

resma para quarta-feira de cinzas (costume de marcar a testa dos fiéis com cin-

zas de uma fogueira em sinal de penitência) e ao domingo anterior denominou-

o de dominica ad carne levandas, expressão que se teria sucessivamen-

te abreviado em  carne levale, carneval e carnaval, e que significam "tirar a carne" ou "adeus à carne".  

Independentemente da origem da palavra, as manifestações carnavalescas de hoje não são novas. Alguns autores de-

fendem que o Carnaval se tenha iniciado no antigo Egipto, nos festejos associados ao culto da deusa Ísis, cerca de 

2000 a. c., para louvar uma boa colheita agrária. A festa consistia em danças e cantares em volta de fogueiras em que 

se usava máscaras e disfarces. Para outros autores o Carnaval inicia-se nos cultos agrários da Grécia (de 605 a 527 a. 

c.) que estava associado ao culto ao deus Dionísio, deus das vindimas. Reza a lenda que as suas primeiras seguidoras 

foram mulheres para escaparem da vigilância dos maridos, dos pais e dos irmãos. Nos dias permitidos, elas saíam em 

grupos, com o rosto coberto de pó e com vestes transformadas ou rasgadas, cantando e gritando pelas montanhas gre-

gas. Os homens, disfarçados e com máscaras, aderiram às procissões de mulheres e ao "frenesim dionisíaco". A festan-

ça que se estendia por três dias, encerrava-se com uma bebedeira coletiva no meio de um «vale-tudo». No século VI a. 

C. Pisístrato, o tirano de Atenas, oficializou as homenagens a Dionísio. Organizou concursos de peças cómicas e dra-

máticas para celebrá-lo no palco, dando origem ao teatro. Outros pesquisadores dizem que o Carnaval se terá iniciado 

em Roma, relacionando-o com as Saturnálias - festa em homenagem a Saturno, a Baco (o deus do vinho) e a Momo. 

As comemorações, que incluíam bacanais, eram realizadas em Roma entre os meses de Novembro e Dezembro. As 

pessoas saíam às ruas para dançar, ver corridas de cavalo, desfiles de carros alegóricos, brigas de papelinhos, corridas 

de corcundas, lançamentos de ovos e outros divertimentos. Na abertura dessas festas ao deus Saturno, participavam 

carros com forma de navios, com homens e mulheres nus. O Carnaval Cristão passa a existir quando a Igreja Católica 

oficializa a festa, em 590.  Mas só em 1545, no Concílio de Trento, é que o Carnaval é reconhecido como uma mani-

festação popular de rua e, em 1582, o Papa Gregório XIII estabelece as datas do Carnaval. A folia deveria acontecer 

antes do início da Quaresma. "Por ser de origem pagã e obscena, a Igreja decidiu adotar essas festas, na tentativa de 

domesticá-las. A solução foi determinar que todas as festas do género realizadas na época fossem promovidas na vés-

pera do início da Quaresma, como uma espécie de compensação para a abstinência que antecede a Páscoa". O Carna-

val fixou-se nas cidades de Nice, Roma e Veneza e passou a irradiar para o mundo inteiro o modelo de Carnaval. Em 

Portugal as brincadeiras carnavalescas começam a fazer história por volta do século XVI, quando um homem do povo 

atira uma «laranjada» a um nobre. As partidas chegavam a ser violentas, havia vassouradas e baldes de água (e de ou-

tras coisas) despejados das janelas, lixo arremessado, cal esfregada nas roupas e nos cabelos. As ruas enchiam-se de 

pessoas que encenavam lutas em que as armas eram ovos crus, tomates, tangerinas, cascas de ovo com farinha ou ges-

so. Em vários bairros atiravam-se, ainda, à rua, púcaros e tachos de barro e alguidares velhos (como depois se fez tam-

bém no último dia do ano). As pessoas mascaravam-se, pregavam partidas, gozavam com as outras pessoas pois estan-

do disfarçadas podiam fazê-lo sem serem reconhecidas. Faziam "assaltos", que era irem ter com alguém em especial 

(de que se gosta ou não) e gozar com essa pessoa. Os exageros do Carnaval urbano foram regulamentados, estas práti-

cas foram proibidas e domesticaram-se os festejos, com a criação dos desfiles, das batalhas de flores e os salões de 

bailes (que ainda hoje animam Loulé). Foi exatamente esse Entrudo violento que foi inicialmente importado para o 

Brasil. O Carnaval brasileiro surge em 1723, com a chegada de portugueses das Ilhas da Madeira, Açores e Cabo 

Verde. A principal diversão dos foliões era atirar água uns aos outros. Em 1855 surgiram os primeiros grandes clubes 

carnavalescos, precursores das atuais escolas de samba. No início século XX, já havia diversos cordões e blocos, que 

desfilavam pela cidade durante o Carnaval. A primeira escola de samba foi fundada em 1928 no bairro do Estácio (Rio 

de Janeiro) chamava-se «Deixa Falar». A partir de então, outras foram surgindo até chegarmos à grande festa que ve-

mos hoje, que fazem do Carnaval uma das maiores manifestações populares no Brasil. 

 

sites consultados: Carnaval – suas origens e tradições em Portugal; História do Carnaval – esquerda.net  
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A nossa  

  Escola 

O amor aos olhos dos nossos alunos 

 

São Valentim 

Estás quase a chegar. 

Dás cabo de mim 

Porque não tenho com quem te celebrar. 

  

Estou doente 

e a dor é um tédio. 

Estou doente 

e tu não entendes que és o meu remédio. 

  

Duvida da luz nos astros, 

Que o sol tenha calor, 

Duvida até da verdade, 

Mas confia no teu amor. 

  

Apaixonei-me à primeira vista, 

essa menina era turista. 

Os olhos enfeitiçaram-me, 

e o cheiro dela enlouqueceu-me. 

 

 

O dia de S.Valentim 

É um dia especial. 

Quero festejá-lo contigo 

Tu és a flor principal. 

  

Ao teu coração 

estou, para sempre, ligado. 

Quero-te de supetão 

pois estou apaixonado. 

  

Estou sempre do lado 

De uma boa amiga. 

Sempre preocupado 

Com o que a fustiga. 

 

Passei à tua porta, 

escorreguei e caí na lama. 

Quem me dera a mim cair 

nos lençóis da tua cama. 

 

Estava a ir para a tua casa, 

esqueci-me do preservativo. 

Voltei para trás 

para não ter um filho contigo. 

  

Eu quero que toda a gente 

saiba que eu sou tua. 

Que temos uma vida pela frente, 

que a nossa relação é nua. 

  

Meu amor, minha Primavera. 

Quando estou contigo, 

o meu coração fica uma fera. 

Sou, para sempre, o teu amigo. 

 

A turma do CEF J 

O amor é o terror do Homem 

É o estorvo da vida 

É a dor que nos sufoca 

É o sangue que escorre da ferida 

 

São as sensações que ao mundo tocam 

São as lágrimas que um olho chora 

São palavras presas na garganta 

São as frases que a mente decora 

 

São os esqueletos no armário 

Que tem qualquer criança 

São as marcas da memória 

É a alma que nunca descansa 

 

O amor é o terror do Homem 

Só de pensar dá arrepios 

Mas pode mudar uma vida 

Só com alguns calafrios  

Luana Monteiro, 9ºD 

Vou falar sobre a amizade. 

Sei que muitos de vocês devem estar a perguntar-se 

porque escolhi este tema, e então vou explicar que para 

mim a amizade significa a união entre todos, a igualda-

de, o respeito pelo outro e ajudar sem pedir nada em 

troca. 

Penso que todos devem respeitar a amizade como se 

fosse um bem precioso, porque na verdade é muito 

triste não ter um amigo com quem brincar, com quem 

partilhar os nossos segredos, com quem pode correr, 

etc… 

No meu dia a dia, vejo certas coisas que não deviam 

acontecer, porque um verdadeiro amigo não é violento 

e não tem conversas que possam prejudicar o outro! E 

se fazem coisas más ao vosso amigo, ele nunca se irá 

esquecer. 

Quem tem um bom amigo, verdadeiro, vai sempre 

poder contar com ele, nos bons e nos maus momentos; 

por isso nunca abandoem nem desprezem o vosso ami-

go!  

Amizade 

Inês Mucharrinha, 5ºE 
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A     nossa  

Escola 

O amor aos olhos dos nossos alunos 

Hey, I'm sure you don't remember me but I’ve been thinking about you a ton. 

I remember the dark clouds that floated above, the sound of rain that seemed to be echoing as I looked at you, a world 

moving around us, but you and I were still. Tears rolled down your cheeks in sync with nature. I looked above the 

crowded space just so our eyes could meet, the sparkles in yours caused my blood to flush down my face with every 

hue of red I could imagined, still with melancholy in your look, your sad lips smiled at this unusual situation. Sound 

stopped, no one was in that train but the two of us, your dress matched perfectly with your jacket and make up so you 

weren't just going for  a walk, something had happened, but I couldn't do anything, I couldn't bring myself to do any-

thing because... I fell in love with you. I never believed in it until now, but my heart bloomed as your lips shifted try-

ing to talk but never to speak a word. I saw visions of us living together, happy, smiling, doing mundane tasks, don't 

ask me why, I wouldn't be able to answer. I saw us embraced on the couch with rain drops knocking on the window, 

in the background conjuring a beautiful sound mixing with the crackling fire place.  

I wanted to approach you but couldn't, my feet wouldn't budge, my legs disobeyed my orders and my heart was on my 

throat, I could barely breath with the aching sensation in my chest. Hey, train girl, were you feeling the same, were 

your hands shaking just has much as mine, do you think about me as much as I think about you, I hope so, it would be 

tragic to feel this haunting passion alone. 

 Nowadays when I'm out for a coffee or just got out of work, I always see you in the corner of my eye, deceived by 

hope, betrayed by my heart, I'm not functioning well and I don't know how to stop it. I want to see you again, just for 

some mere minutes, even if I don't get to do anything again for lack of competence on my part, maybe, just maybe I 

can get over the fact that you are one in a million, that you are that one girl that I madly fell in love with without quite 

knowing you, but fell for the idea of you. Fell for the idea of us. Fell for the idea of a future with the sad girl on the 

train. 

I hope we meet again. 

 

Yours truly, 

A secret admirer.  

Daniel Jacinto, 11ºE 

Coimbra, 14 de fevereiro de 1355 

Querida Inês, 

Uma dor. Uma mágoa. É tudo o que sinto. 

 Teria sido um dia completamente normal. A caça terminava e eu voltava o mais rápido que conseguisse para os 

teus braços. Desta vez foi diferente. Tu não estavas lá. Não esperaste por mim. Levaram-te sem nos termos despedi-

do. 

Tu foste a mulher mais bonita em Terra e, certamente, serás a mais bela no Céu. O teu sorriso ainda é aquele que 

me ilumina mesmo que não estejas aqui completamente presente. A ferida ainda está aberta Inês. O meu coração foi 

contigo quando te levaram. Mataram-te com a maior frieza e eu ainda choro pela tua partida, embora saiba que con-

tinuas aqui. 

As lágrimas que me escorrem pela cara são pedaços de mágoa e revolta que sinto pelo meu pai. Mesmo que ele 

me tenha dado tudo, foi capaz de me tirar o meu bem mais precioso. Ele ainda os protege, mas descansa, a vingança 

é um prato que se serve frio e eu tenho a virtude de saber esperar. 

Eu vou arrancar-lhes o coração e deixar neles um grande vazio, tal como fizeram comigo. 

É impressionante como podemos perder tudo de um dia para o outro. Eu perdi o meu amor, eles perderão a sua 

vida. 

Para sempre teu, Pedro 

Beatriz Santana e Iara Sofia, 10ºE 
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A nossa  

  Escola 

O amor aos olhos dos nossos alunos 

Inês 

Nunca te visualizei dentro de um caixão cheio de flores 

A tua morte sabe a vingança e provoca-me profundas dores.                                                                                         

E ainda hoje, a tristeza me consome neste dia de celebração.                                                                                        

Não é só minha, mas é a nossa coroação! 

Hoje não estás de alma, mas só de corpo presente.                                                                                                            

Espero que tenhas em mente                                                                                                                                        

que o meu amor por ti vai durar eternamente. 

Dizem: o corpo dela esta em deterioração!                                                                                                                 

Foram muitos dias debaixo da terra, dentro do caixão.                                                                                                        

E eu respondo: o amor é cego e sem olfato.  

Inês de castro, minha amada,  

O odor da tua carne putrefata não me incomoda nada. 

 

Vejo rostos horrorizados do povo, espetador e traidor                                                                                                      

Murmúrios saem das bocas dos cúmplices da tua partida,                                                                      

os culpados pela minha dor. 

Oh Amor! Tudo foi preparado até o mais mínimo detalhe, mas tu, continuas ausente.                                                 

Não voltarei a ver o teu sorriso ou teu olhar de apaixonada, evidentemente.                                                                    

Tudo isto consome-me numa raiva efervescente. 

Quem me dera que ainda estivesses aqui…                                                                                                                    

Quem me dera que o nosso final não tivesse sido assim!                                                                                                   

Tiraram-me a minha rainha                                                                                                                                               

E adivinha, a vingança serve-se fria. 

Aos que tiraram a tua vida com suas próprias mãos,                                                                                                         

será retirado de seu peito, o coração.                                                                                                                              

Pois, por fazerem esta cruel ação,                                                                                                                                       

A dor que eu senti será parecida ao que eles sentirão. 

Durante o meu reinado, serei justo. E os meus feitos com crueldade os farei.                                                                

Tiraram Inês de mim, mas não me tirarão de Inês!                                                                                                            

Ela permanecerá em mim, pois sempre a amarei. 

Que triste este final! Que cruel realidade!                                                                                                                           

Uma marca em mim ficará por esta falta de humanidade.                                                                                               

O nosso amor era verdadeiro, por nós foi eleito.                                                                                                               

Que tristeza! Que angústia!                                                                                                             

Para mim não há solução, para este mal, que faça algum efeito. 

 

Agora viva! Viva Inês de Castro, Rainha de Portugal!                                                                                                       

Gritem! Se emocionem povo traidor! Eu ordeno-vos!                                                                                                         

Eu sou D.Pedro I, Rei de Portugal.  

Gema Prado, 10ºE 
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Escrevinhando 

Sometime, Somewhere 

Milene Martins 

Sometimes, I’ll stand by you 

Sometimes, I’ll wait for you 

‘Cause you’re my heart 

‘Cause you’re my soul… 

Sometime, somewhere… 

Somewhere, sometime… 

 

Somewhere, I hear from you 

The word, I just wish for 

Somewhere, I’ll need you 

And I, can’t understand… 

Somewhere, sometime… 

Sometime, somewhere… 

 

Sometimes, you’ve made me cry 

Sometimes, you’ve turned me down 

‘Cause I believe you all time 

‘Cause I trust you my soul… 

Sometime, somewhere 

Somewhere, sometime… 

 

Somewhere, de sun is sad 

And keep hide from me 

Somewhere, the stars cry 

The tears I once lost… 

Somewhere, sometime… 

Sometime, somewhere…  

Não fales... 

Milene Martins 

Não fales… 

Olha no fundo da minha alma 

E ouve as palavras que transbordam 

Pelos meus olhos 

Vindas do coração… 

Palavras que anseio dizer-te 

Mas que o meu ser não permite 

Mantendo-as cativas em si… 

Não oiças… 

São palavras vãs, tontas 

As que vagueiam no ar 

Saídas dos meus lábios… 

Sente o que o meu gesto demonstra 

Interpreta o trejeito do meu olhar 

O sorriso tímido de meus lábios 

E antecede as palavras 

Que tanto deixam por revelar… 

As palavras são ocas, vazias 

Sem sentir nem querer… 

Entende sem quaisquer palavras 

Aquilo que por ti sinto… 

A verdade do sentimento reside em mim, 

Num olhar, num gesto, num suspiro…  

O amor é... 

Cristina Barbosa e Milene Martins 

Sei lá! 

O amor é impossível. 

O amor é criativo. 

É sentimento. Sofrimento. 

É mistério. 

Relação e ralação. 

O amor é fogo. Paixão. 

É estar contigo. 

É a dois. 

O amor é belo. 

É agir inconsequentemente. 

Cumplicidade. Paz. Felicidade. 

O amor é lindo. Ilusão. 

É uma incógnita. 

É o quê? É bom! 

O amor também é “Hoje não!” 

É tudo. União. 

Um encolher de ombros. 

Um jardim florido. 

Algo que nos faz bem. 

Imenso e gratuito. Espontâneo. 

O que é o amor? 

Um arco-íris, um filme a preto e bran-

co. 

Contradição. 

Amor é uma amizade. 

É pensar todos os dias numa pessoa 

querida. 

A coisa mais maravilhosa do mundo! 
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Escrevinhando 

O amor é… - Continuação 

Adultos, apanhados de surpresa pelo início de frase “O amor é…”, disseram o que acabaram de ler. 

Texto produzido pelo pessoal docente e não docente da ESLA.  

Esta atividade para a página Escrevinhando proporcionou uns belos momentos de convívio.  

 Fonte da vida! A inspiração! 

 Carinho. Não sei…É sempre! 

Companheirismo. Doçura. 

Tramado.  

Sublime. Extraordinário. 

Imenso e gratuito. 

O que é o amor? 

Mistura de sentimentos. 

É espontâneo. 

Mágoa. Partilha. 

É o sal da comida.  

O amor é uma dor de cabeça. 

É um pau de dois bicos. 

É sexo. 

É intimidade. 

O amor é tudo. É cego. 

É um gosto. É eterno. 

 Quando a felicidade nos provoca 

um sorriso de orelha a orelha visí-

vel aos olhos de todos. 

Saudável.  

Complicado. 

Uma farsa. 

Ter tempo para um para o outro. 

Intenso. Delicioso. 

Não sei, já não me lembro. 

Ai mãe! 

Partilhar. 

A maior coisa do mundo. 

É um bem precioso. 

Louco. 

Ter amigas lindas. 

Sonhar. 

Imprescindível. 

A melhor coisa do mundo. 

Darmo-nos todos bem. 

Saber conviver sem agressões. 

Tudo. 

Simples. Puro. Fantástico 

Dar sem querer nada em troca. 

Sentimento muito forte. 

Maravilhoso. Doce. Tanta coisa! 

Amizade. Compreensão. 

“Fogo que arde sem se ver”. 

Algo com muitas formas. 

Como um camaleão. 

Perfeito. 

“O amor é para aqueles que dão de 

si, 

 para quem cuida e para quem 

quer, 

 não só com o corpo, mas sim e 

principalmente, com o coração! 

Resumindo, o amor é para os for-

tes”. 

"O amor é o sentimento que nos 

aquece o coração e a alma." 

 Inexplicável, inconfundível e arre-

batador.  

Um sentimento puro, livre e gratui-

to. 

Sinceridade. Tudo o que te faz 

feliz. 

Guardar um mundo inteiro dentro 

de um coração, 

 multiplicar e não dividir,  

dar sem esperar receber nada em 

troca. 

“O amor é… assim, pelo menos 

para mim”. 

É cuidar. Saber respeitar. 

 Saber amar. É vida.  

O amor comanda a vida. 

O amor é… respeito e cumplicida-

de. 

É viver. É formidável. Maravilho-

so. Fantástico. 

O amor é… tudo. É respeito. 

Carinho e amizade. É união. 

O amor é… tudo na vida. 

O amor é… uma grande chatice. 

O amor é… tanta coisa…  
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Desporto Escolar - Corta-Mato Regional 
Filipa Duarte 

Realizou-se no passado dia 2 de fevereiro, na pista das 

Açoteias em Albufeira, o Corta-Mato Regional promo-

vido e dinamizado pelo Desporto Escolar do Algarve. 

Participaram nesta prova os alunos apurados nas dife-

rentes fases escolares que se realizaram nos meses de 

dezembro e janeiro por todos os agrupamentos algar-

vios. A competição correu muito bem e todos os alu-

nos deram o seu melhor num ambiente de grande festa. 

O nosso agrupamento conquistou dois prémios indivi-

duais e por isso subiu ao pódio duas vezes. O aluno 

Manuel Casado do 8ºA conquistou o 2º lugar no esca-

lão de Juvenis Masculinos e o aluno Diogo Godinho 

do 8ºD o 3º lugar no escalão de Iniciados Masculinos. 

Estes alunos irão estar presentes no Corta-Mato Nacio-

nal que se irá realizar no dia 24 de fevereiro também 

na Pista das Açoteias. Apesar de não se terem conse-

guido apurar para a Prova Nacional, as alunas Matilde 

Borges do 6º C e a Lara Bernardo do 8ºD também con-

seguiram resultados muito bons. A Matilde classificou

-se em 5º lugar e a Lara em 9º.  

Estão todos de PARABÉNS!!!!  

Desporto Escolar - Surf e Bodyboard 
Fábio Fragoso 

Fotografias—10ºI (Fotografia) 

O Circuito Regional do Algarve de Surf & Bodyboard 

do Desporto Escolar 2017/2018 começou na Praia da 

Falésia, Quarteira/Vilamoura, quarta-feira 23 de janeiro. 

O 1º Encontro do novo ano letivo foi dominado por 

atletas federados e encheu a praia com mais de 150 de 

alunos do ensino básico e secundário de vários conce-

lhos da região, num dia de sol e com boas ondas. A 

competição contou com 70 atletas nos vários escalões e 

géneros. 

O 1º Encontro foi organizado pelo Agrupamento de 

Escolas Dr.a Laura Ayres, de Quarteira. A prova foi 

disputada nas categorias Surf Infantis A (nascidos em 

2007 a 2009), Surf Infantis B (2005-2006), Surf Inicia-

dos (2003-2004), Surf Juvenis (2000-2002), Surf Femi-

nino e Bodyboard. 

A     nossa  

Escola 
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Desporto Escolar - Continuação 

Estiveram em competição 70 alunos dos agrupamentos 

Drª Laura Ayres (Quarteira), Poeta António Aleixo e 

Bemposta (Portimão), Silves Sul (Armação de Pêra), 

Gil Eanes (Lagos), Aljezur, Fuzeta e Vila do Bispo, 

estes dois últimos em estreia. Além dos competidores 

estiveram também envolvidos no encontro alunos 

da turma de desporto 10ºG, voluntários na organização, 

e da turma de fotografia do AE Laura Ayres. 

A jornada encheu a praia com mais de 150 alunos da 

região algarvia, mostrando uma dinâmica escolar de 

surf e bodyboard que, talvez, fosse já merecedora de 

melhores instalações logísticas de apoio na praia, local 

onde se desenvolve este Desporto.  

Esteve um bonito dia de sol e com boas condições no 

mar: ondas moles de 'meio-metrinho' durante a manhã, 

até a maré vazar, e meio-metro consistente, com a famo-

sa esquerda da Falésia a funcionar durante a parte da 

tarde. 

Atletas federados venceram em todas as categorias, com 

destaque para João Mendonça, campeão nacional de 

surf Sub-12 em 2016, e pelo caminho ficaram pelo me-

nos dois campeões do circuito regional da federação, o 

que atesta bem a qualidade de alguns alunos em prova. 

Samuel Hearn, vencedor na categoria Iniciados, foi uma 

das revelações do dia e um valor a ter em conta no futu-

ro. 

O 2º Encontro Regional do Algarve de Surf & Bodybo-

ard do Desporto Escolar 2017/2018 está marcado para o 

dia 21 de fevereiro, na Praia da Rocha, em Portimão. 

Agradecimento especial a todas as entidades que apoi-

am esta iniciativa, nomeadamente as Escolas, a autar-

quia e a Capitania.  

Finais 1º Encontro Surf & Bodyboard Escolar 

2017/2018 | Quarteira/Vilamoura 

 

Surf Infantis A 

1. Louis Escudeiro (Bemposta/Portimão) 

2. Rafael Furtado (Vila do Bispo) 

3. José Gonçalves (Fuzeta) 

4. Ana Escudeiro (Fuzeta) 

 

Surf Infantis B 

1. João Mendonça (Aljezur) 

2. Martim Brandão (Quarteira) 

3. Tomás Nunes (Armação de Pêra) 

4. Matias Ferreira (Aljezur) 

 

Surf Iniciados 

1. Samuel Hearn (Aljezur) 

2. Julian Seyffert (Quarteira) 

3. Bruno Marçal (Bemposta/Portimão) 

4. Nuno Pinto (Bemposta/Portimão) 

 

Surf Juvenis 

1. Leon Schneider (Lagos) 

2. Diogo Pereira (Poeta Ant. Aleixo/Portimão) 

3. Michael Conlan (Quarteira) 

4. João Pacheco (Poeta Ant. Aleixo/Portimão) 

 

Surf Feminino 

1. Concha Balsemão (Aljezur) 

2. Constância Simões (Bemposta/Portimão) 

3. Andrea Martin (Quarteira) 

4. Maria do Rosário (Poeta Ant. Aleixo/Portimão) 

 

Bodyboard 

1. Rafael Cabral (Vila do Bispo) 

2. Tiago Fernandes (Fuzeta) 

3. Tomás Ferreira (Fuzeta) 

4. Christian Obrien (Aljezur) 

A nossa  

  Escola 
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Sandra Madureira Alves 

Natal Guloso 

EcoEscolas 

Os alunos do 8.º D participaram no desafio de construir 

uma árvore de Natal vermelha com embalagens da Gu-

loso e da Tetra Pak para o passatempo “NATAL GU-

LOSO”. Esta atividade foi promovida pela Guloso e 

pela Tetra Pak em parceria com o Programa Eco-

Escolas da Associação Bandeira Azul da Europa e visa 

chamar a atenção para a importância da reutilização das 

embalagens e ainda para a certificação FSC®. A árvore 

foi construída com embalagens de cartão para alimentos 

líquidos da marca Tetra Pak e devidamente identifica-

das com o selo da marca. 

Recolha e Separação de Resíduos Escolares 

No início do segundo período, os alunos de diferentes 

turmas da E.B. 2,3 de Quarteira, formaram equipas e, 

ao longo das várias semanas, muniram-se de luvas, pin-

ças e sacos de plástico para fazer a recolha e separação 

de resíduos que por vezes se encontram imerecidamente 

no chão do espaço exterior da escola. Esta ação de lim-

peza e de manutenção, proposta no âmbito do Projeto 

Eco-Escolas, pretende relembrar a importância da sepa-

ração e colocação correta de resíduos nos ecopontos 

respetivos e conceder uma maior harmonia ao espaço 

exterior, permitindo aos alunos e a todos da comunida-

de escolar o usufruto de uma escola bonita e saudável. 

É de congratular todos os alunos e professores que têm 

participado neste feito com visível empenho. 
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EcoEscolas 

Horta Escolar Sustentável 

Em janeiro de 2018, os alunos da E.B. 2,3 de Quarteira 

começaram o novo ano a recuperar e a colaborar na 

manutenção da Horta Biológica da escola. Todas as 

semanas de janeiro e de fevereiro ficaram imediatamen-

te preenchidas com inscrições de alunos e de professo-

res de várias disciplinas, sendo um fantástico arranque 

para esta atividade. Esta ação chama a atenção para um 

espaço que é de extrema importância na escola e que 

necessitava de alguma vida e carinho. A manutenção da 

horta escolar, atividade lançada no âmbito do Projeto 

Eco-Escolas, conta com o apoio do professor Rui Ro-

cha e dos seus alunos da escola secundária. A primeira 

turma a abraçar esta ação foi o 7.º D que teve uma sur-

preendente participação, não se inibindo a ajudar e a 

seguir as orientações dadas pelo professor Rui Rocha. 
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Erasmus+ Minds on Hands on STEM Goes on 
Hugo Mártires 

A nossa  

  Escola 

O segundo encontro transnacional de coordenação do 

projeto Erasmus+ realizou-se durante o mês de dezem-

bro, 7 a 9, na escola Fran Metelko, na pequena localidade 

de Škocjan, na Eslovénia. Neste encontro participaram 

apenas os professores coordenadores de cada escola par-

ceira. O mesmo teve como objetivo a apresentação de 

planos de atividades STEM e a definição de um modelo 

comum a todas as escolas. Nesse sentido, cada coordena-

dor levou um plano de atividade elaborado na sua escola 

para discussão com os parceiros. O nosso agrupamento 

apresentou uma atividade de construção e automatização 

de brinquedos óticos (taumatrópio, fenacistiscópio, zoo-

trópio e praxinoscópio) que serão desenvolvidos na disci-

plina de CineCiência do 7º ano. Durante as reuniões de 

trabalho discutiram-se as várias atividades apresentadas, 

identificaram-se os pontos fortes e fracos das mesmas e 

incluíram-se novas ideias que entretanto surgiram. 

 

 

 

Dia 1 

No primeiro dia começamos por visitar a diretora da es-

cola às 07:00. Os dias na Eslovénia começam cedo, mui-

to cedo! Fomos recebidos à entrada da escola por dois 

alunos com vestes tradicionais, que nos ofereceram um 

pão típico acabadinho de fazer. É um costume local rece-

ber as visitas desta forma. O pão ainda está quente e 

quando nos convidam a passar o pão numa tijela de sal 

achamos estranho ao início, mas o resultado é delicioso! 

No hall de entrada da escola está uma mesa com outros 

dois alunos e por cima deles as bandeiras de todos os 

países parceiros do projeto Erasmus+. Dizem-nos que 

todos os dias há dois alunos de serviço na receção e que 

vão mudando durante a manhã. 

Continuamos para o gabinete da diretora, onde a profes-

sora Irena já nos espera. Somos convidados a tomar um 

chá acompanhado de bolos, fruta e também do pão típico, 

que entretanto os alunos trouxeram. Seguem-se os agra-

decimentos formais e uma troca de lembranças das várias 

escolas parceiras. A professora Irena oferece-nos, entre 

outras coisas, uma caneta que simboliza o patrono da 

escola, o padre católico e filólogo Esloveno Fran Metelko 

que foi o autor do novo alfabeto da linguagem eslovena. 

Deixamos por momentos a escola principal para irmos 

até um polo de ensino primário que fica numa aldeia mui-

to próxima. As professoras já estão à nossa espera e os 

cerca de 40 alunos estão agrupados numa sala polivalen-

te. Ficam muito curiosos à nossa chegada mas isso não 

interfere na sua concentração para a atuação que têm pre-

parada. Cantam e dançam algumas músicas tradicionais, 

as quais fazem parte da sua herança cultural. Depois des-

te momento descontraído, a professora responsável pelo 

polo convida-nos a visitar as várias salas da escola. Finda 

a visita, despedimo-nos das professoras e agradecemos a 

receção antes de voltarmos à escola “mãe”. 

 

 

 

 

De barco à vela na Eslovénia 

Da parte da tarde vamos assistir a uma aula do 5ºB onde 

será implementado um dos planos de atividade da colega 

Jasmina Povše. Na Eslovénia, até ao 5º ano os alunos só 

têm um professor. Só a partir do 6º ano é que há um pro-

fessor para cada disciplina. Esta atividade chama-se 

“vessel on wind – sailing boat” e tem como finalidade 

construir um barco à vela para estudar os fenómenos na-

turais, como o vento, a pressão do ar, o movimento de 

objetos na água, entre outros. A turma está divida em 

grupos e somos convidados a integrar um dos grupos de 

trabalho. A colega já tinha feito a introdução teórica na 

parte da manhã. Agora pretende-se que os alunos sigam o 

processo do design de engenharia para produzirem o seu 

protótipo e realizarem testes e afinações ao produto.  

A sala tem diversos materiais e ferramentas espalhadas 

para os alunos poderem trabalhar. A escolha dos materi-

ais é completamente livre. Cada grupo faz o barco com 

recurso à tecnologia que achar mais conveniente. Tento 

interferir o menos possível no meu grupo, para que os 

alunos possam decidir por si próprios.  

A comunicação também é bastante básica pois nestas 

idades o inglês dos alunos ainda é muito simples. Na pri-

meira tentativa colocam a vela a 90º no barco e quando 

vão testar na água constatam que o barco anda em círcu-

los! Ficam apreensivos na procura de uma solução para o 

problema. Vejo-me na obrigação de dar uma ajuda. Pego 

então numa folha de papel e desenho um esboço de um 

barco com dois mastros e duas velas, cada uma delas 

ligeiramente inclinada. Eles ficam muito curiosos, pois 

ninguém está a fazer barcos com duas velas! Vão rapida-

mente procurar os materiais necessários e constroem um 

novo modelo. Quando testam o barco com as novas velas 

é a surpresa total! Agora sim, o barco já está pronto a 

navegar por mares nunca dantes 

navegados. Ou não tivéssemos 

nós sido mestres dos mares em 

tempos de outrora. 
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A nossa  

  Escola 
Depois de um breve lanche, ao final da tarde reunimos a 

equipa do projeto para fazer um balanço dos planos de 

atividade e acertarmos alguns detalhes sobre o melhor 

modelo a implementar. No final do projeto, vamos publi-

car um livro com todos os planos de atividades elabora-

dos nos diversos países. Esta é uma das tarefas que está à 

responsabilidade do nosso agrupamento. 

Aproveitamos ainda para fazer 

uma avaliação da proposta da 

página Web do projeto e de ou-

tros canais de disseminação como 

o eTwinning, e também para co-

nhecermos um pouco do sistema 

educativo esloveno. 

Dia 2  

No segundo dia do encontro, começamos por visitar o 

presidente da junta de freguesia, um senhor simpático que 

nos recebeu de forma muito amável e com quem tivemos 

oportunidade de conversar durante algum tempo. Falou-

nos essencialmente da região num tom bastante apaixona-

do, como para quem não há melhor lugar no mundo para 

se viver do que na terra onde se nasceu, onde se foi criado 

e onde se decidiu permanecer ao longo da sua vida. É um 

homem da terra certamente. 

Vamos andar de baloiço 

Voltamos à escola para ir assistir a mais uma atividade, 

desta vez preparada pelo colega Aleksander Božič. Hoje a 

turma é o 5ºA e a atividade chama-se “I swing, you 

swing”. Trata-se de construir um modelo de um baloiço, 

testá-lo e avaliá-lo. A turma já está à nossa espera quando 

chegamos. O colega tem uma abordagem bastante dinâ-

mica e rapidamente nos integra na turma. Sentamos cada 

um na sua mesa e assistimos à explicação teórica que faz 

numa mistura de Esloveno com Inglês, o que nos permite 

estar por dentro do assunto. A dada altura o professor 

pede a cada um dos professores estrangeiros que escre-

vam no quadro a palavra “baloiço” no seu idioma nativo. 

Depois desafia os alunos a lerem cada uma das palavras, 

o que transporta toda a sala para uma saudável risota. 

Após esta fantástica integração, fazem-se grupos de tra-

balho e lançamos mãos à obra com os alunos. 

A primeira coisa que se têm de fazer é desenhar um baloi-

ço e atribuir-lhe um nome à escolha. Depois do modelo 

em papel, passamos para a parte da construção. Para isso 

utilizamos os kits LEGO WeDo 2.0. O professor vai 

acompanhando o desenvolvimento dos trabalhos nos gru-

pos, lembrando sempre os vários passos do processo do 

design de engenharia. Cada grupo constrói um modelo 

completamente diferente e no final da aula os alunos fi-

cam surpreendidos com os baloiços uns dos outros. O 

mais importante contudo é o processo e não o produto 

final em si. 

Depois de terminar a aula, os alunos deixam a sala e nós 

os professores ficamos a fazer um balanço da atividade. 

Todos concordamos que a abordagem e a metodologia do 

professor foi fundamental no sucesso da mesma. O relaci-

onamento muito próximo do professor com os alunos 

permite-lhe partilhar o seu entusiasmo com eles, o que é 

bem patente na motivação dos alunos durante a atividade. 

 

 

 

 

Depois do almoço na escola, assistimos a uma breve 

apresentação de uma exposição temática que está patente 

nos corredores da escola sobre Anne Frank. Somos acom-

panhados por alguns dos alunos mais velhos que nos fa-

zem um resumo da informação apresentada em cada ex-

positor. 

A parte da tarde foi dedicada ao trabalho interno da equi-

pa do projeto. Após analisados os planos e as atividades 

práticas a que assistimos, definimos um modelo para ser 

usado por todas as escolas parceiras na elaboração das 

suas atividades. O nosso agrupamento será responsável 

por compilar essas mesmas atividades num livro de 

atividades STEM, o qual faz parte dos vários produtos 

finais do projeto. 

 

 

 

À noite vamos até Liubliana, a capital do país que fica a 

cerca de huma hora de ditância para visitar o museu de 

história natural da Eslovénia. O evento não estava no 

programa, mas foi uma cortesia de escola local que 

organizou esta visita para todos os professores locais. 

Vamos todos juntos num autocarro alugado para o efeito 

e assim temos oportunidade de confraternizar com os 

colegas eslovenos. Visitamos o museu onde nos são 

apresentadas muitas das espécies de animais locais que 

viveram no país ao longo dos vários períodos geológicos, 

e algumas coleções particulares de minerais, borboletas, 

entre outras. Depois do museu vamos conhecer o centro 

de Liubliana. Esta cidade é o orgulho de todos os 

eslovenos, pois é possuidora de uma beleza invulgar. A 

cidade, apesar de pequena para uma capital, tem várias 

universidades, um ambiente jovem e vibrante e é muito 

cultural. Como estamos na época natalícia, as ruas estão 

todas enfeitadas e as barrquinhas espalham-se pela 

cidade, onde se pode comprar guloseimas ou provar 

alguns petiscos locais.  

Depois do petisco regressamos a Škocjan numa viagem 

bastante animada pelos colegas eslovenos que nos 

brindam com canções de folclore tradicional.  



Passatempos 

MatGira 

Adivinha Esta... 

Soluções da Edição II 

“Casar” os números mais “pacíficos” (1 e 8, pois têm de evitar 

apenas um número cada) com os quadrados mais “perigosos” (os 

centrais pois estão em contato com mais quadrados). 

Depois colocar os números 2 e 7 nas pontas verticais, evitando o 

1 e o 8. 

Resta colocar os restantes números, evitando o “contato”. 

Passa por cima de TODOS os 9 pontos, sem levantar o lápis do jornal, usando no máximo 4 segmentos de reta.  

O que está representado nesta fotografia? 

Fonte: Revista Visão 
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