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   100comentarios@esla.edu.pt 

 

Coordenadora: Milene Martins  

 

Equipa: Cristina Barbosa 

 

Colaboradores nesta edição: Luís Reis, Rosa Fernan-

des, Stella Ferreira e todos os docentes e alunos do 

Agrupamento que nos enviaram material para a edição 

e identificados em cada artigo 

 

Capa: Luís Reis, Milene Martins  

Cristina Barbosa 

Editorial 

Espécie de editorial 

 

Voltámos à escola para continuar a viagem. Na para-

gem da Páscoa, abastecemos as caravelas com manti-

mentos frescos, demos repouso às mentes e aos corpos 

fatigados, renovámos a esperança, pedimos ajuda à 

“Divina Guarda” e demos início à última etapa. Inva-

dem-nos sentimentos diversos e até contraditórios. Por 

um lado, o alívio antecipado de termos mais uma via-

gem quase a terminar; por outro, a ansiedade de um 

tempo que foge, curto para o tanto que ainda temos 

para realizar. Vamos enfrentando os nossos medos em 

cada encontro com os Adamastores e Mostrengos das 

nossas vidas. Largámos de Belém, da “Ocidental praia 

Lusitana” em setembro e velejamos para chegar a Ca-

lecute a tempo de dar provas do nosso mérito. Sopran-

do brandamente os ventos e os deuses ajudando, vis-

lumbra-se um final feliz para mais esta travessia de 

descobertas. Acompanha-nos a Primavera, com humo-

res muito flutuantes, ninfa caprichosa, capaz de nos 

enlouquecer. 

Abandonemos as metáforas, imagens e demais divaga-

ções. 

3.º Período. É tempo de acelerar, trabalhar, finalizar 

projetos e sonhar o futuro. Novos estados de espírito. 

A primavera apenas chegou no calendário mas perdo-

amos-lhe, porque nos traz Abril.  

Abril dos cravos vermelhos, da esperança renovada da  

liberdade que se constrói e se trabalha diariamente. 

Neste número 4 do 100comentários, teremos, como 

sempre, o trabalho empenhado dos colaboradores ha-

bituais, notícias de visitas de estudo, concursos de 

diferentes áreas, prémios ganhos, hastear da bandeira 

do EcoEscolas entre outras atividades deste projeto, 

poesia e esperança. 

 

Vamos dar a palavra aos poetas. Eis dois poemas para 

festejar Abril e compreender a essência da Liberdade.  

 

 

 

Esta é a madrugada que eu esperava  

O dia inicial inteiro e limpo  

Onde emergimos da noite e do silêncio  

E livres habitamos a substância do tempo  

Sophia de Mello Breyner Andresen, in 'O Nome das 

Coisas' 

 

Conquista 

Livre não sou, que nem a própria vida  

Mo consente.  

Mas a minha aguerrida  

Teimosia  

É quebrar dia a dia  

Um grilhão da corrente.  

 

Livre não sou, mas quero a liberdade.  

Trago-a dentro de mim como um destino.  

E vão lá desdizer o sonho do menino  

Que se afogou e flutua  

Entre nenúfares de serenidade  

Depois de ter a lua!  

Miguel Torga, in 'Cântico do Homem' 
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Digitale Klicke  

Lurdes Seidenstricker 

A nossa  

  Escola 

Nos dias 13 e 

14 de abril teve 

lugar mais um 

workshop do 

jornal escolar 

digital 

"Digitale Kli-

cke", onde par-

ticiparam alu-

nos de diversas 

cidades/escolas 

portuguesas e a 

nossa escola, 

única do Algarve 

nesta atividade, 

contou com a 

participação de 3 

alunas do 11º 

ano de alemão, acompanhadas pela professora Lur-

des Seidenstricker. 

 Em cada Encontro os alunos aprendem coisas no-

vas, desta vez aprenderam a conduzir entrevistas.  

Os resultados deste trabalho serão apresentados no 

blogue http://blog.pasch-net.de/portugal/. Uma 

iniciativa no âmbito dos 10 anos PASCH-net. 

Rotary International Youth Exchange  

Programmes  

A reunião com os alunos 

que foram contemplados 

com um "Summer Camp" e 

respetivos pais/EE terá lu-

gar no próximo dia 16 de 

maio, 18:30, no auditório e 

será presidida por elementos 

do AIRC (Almancil Interna-

tional Rotary Club) e por 

mim e os aluno/pais terão 

oportunidade de colocar 

questões, esclarecer dúvidas 

e fazer o ponto da situação 

(se já trataram dos docu-

mentos necessário, bilhete, 

…) 

Fica um exemplo de um dos 

“Summer Camp”, no qual 

serão admitidos 6 rapazes e 

6 raparigas, estando limita-

do a 1 participante por país 

http://blog.pasch-net.de/portugal/
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Bibliotecas 

Escolares 

BESLA 
Os professores bibliotecários: Almiro Lemos e João Lopes 

Na ESLA,  tivemos, uma vez mais, o concurso “A 

Mais bela carta de amor” cuja vencedora foi a alu-

na Diana Ciorba, do 11ºD, que ganhou um vou-

cher de 50 euros para os restaurantes do Grupo 

Thai (a quem agradecemos, com estas linhas, o 

patrocínio). 

Na comemoração do 

“Dia do pi” (a 14 de 

março), o Departa-

mento de Matemáti-

ca trouxe à bibliote-

ca um conjunto de 

desafios tridimensi-

onais alusivos a este importante número, além de 

contarmos também com projeções de episódios da 

série “Isto é Matemática” e vários desafios mate-

máticos para resolução a solo ou assistida.  

Tivemos Palestras subordinadas a alguns temas 

curriculares, como “O ano da morte de Ricardo 

Reis”, “Alberto Caeiro, poeta bucólico”, “Estar 

feliz ou ser feliz”, a cargo de docentes da Univer-

sidade do Algarve. Também tivemos a apresenta-

ção do projeto “A poesia não tem grades”, a cargo 

de Filipe Lopes, em 

cooperação com a 

Direção-Geral dos 

Serviços Prisionais.   

Tivemos ainda ex-

posições sobre “Zé 

povinho e as fábu-

las”, e também maquetes de pontes e passadiços 

da autoria de alunos de 9ºano. Mantivemos tam-

bém as formações de apoio ao currículo: “Como 

elaborar um trabalho escrito?”, “Formação de uti-

lizadores” e “Como maximizar motores de busca” 

a várias turmas do ensino básico e ensino secundá-

rio. 

Mais rece ntemente, numa parceria com o Departa-

mento de Português, lançámos a atividade de arti-

culação interciclos “Apresentações críticas e Tex-

tos de opinião”, em que alunos de anos mais avan-

çados apresentam o seu trabalho, a título de mode-

lo, aos seus colegas de anos iniciais de ciclo ou do 

ciclo de estudos anterior, proporcionando-lhes 

oportunidades de alargar os seus conhecimentos 

literários e também de melhorarem o seu desempe-

nho a nível de estruturação do discurso oral.  

Mantemos ainda os concursos internos 

“Cognoscere” e “O melhor leitor”. No caso do 

primeiro, o prémio final será um tablet; no caso do 

segundo, temos os escalões “Pais e Encarregados 

de Educação”, “Pessoal Docente” e “Pessoal Não 

Docente”. O prémio, para cada 

uma destas categorias, é um 

voucher de 50 euros para res-

taurantes do Grupo Thai. 

Existem várias novidades dis-

poníveis nas prateleiras e esca-

parates das vossas bibliotecas, 

algumas delas não parando 

sequer um dia, como “Kafka à 

beira mar” de Haruki Muraka-

mi, “O menino de Cabul”, de 

Kaled Hosseini, “Para a minha 

irmã”, de Jodi Picoult, “Quando fui outro”, de Fer-

nando Pessoa, “O caminho imperfeito”, de José 

Luís Peixoto, “Cartas de amor de Fernando Pessoa 

e Ofélia Queiroz”, de Manuela Parreira da Silva, 

além de outros também disponíveis na Biblioteca 

Digital… como “O ano da morte de Ricardo Reis” 

de José Saramago.  

Chegado que é o mês de Abril, depois de uma merecida pausa de Páscoa, as Bibliotecas Escolares do Agrupamento 

têm-se mantido numa roda-viva, trabalhando, como sempre, no âmbito de promoção e valorização da leitura.  
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Biblioteca EB 2,3 

Bibliotecas 

Escolares 

Na Biblioteca 

da EB23, a pro-

fessora Susana 

Caetano apre-

sentou uma 

exposição com 

as suas turmas 

do 7º ano onde 

foi possível ver Rosas-dos-ventos extremamente 

interessantes e originais. No dia 15 de fevereiro 

realizou-se a fase de escola 12ª Edição do Con-

curso Nacional de Leitura (CNL). No 2º Ciclo a 

obra escolhida foi A Viúva e o Papagaio de Virgí-

nia Wolff e no 3º Ciclo O Meu Pé de Laranja 

Lima de José Mauro de Vasconcelos. O número 

de alunos inscritos felizmente foi elevado e os 

grandes vencedores, na EB23, foram o Pedro Ba-

tista do 6º E - que irá representar o 2º Ciclo - e o 

Samuel Miranda do 8ºA, do 3º Ciclo. Já na ES-

LA, no 3º ciclo, o aluno vencedor foi o Tiago Pe-

reira, do 9ºD. Ao nível do ensino secundário, a 

obra a concurso foi Fahrenheit 451, de Ray 

Bradbury e a vencedora foi a Maria Luz, do 11ºD. 

A prova concelhia realizou-se no dia 17 de abril 

na Biblioteca Municipal de Loulé. 

Entre os dias 5 a 9 de março decorreu a Semana 

Nacional de 

Leitura, duran-

te a qual se 

organizaram 

várias ativida-

des, de que 

destacamos: na 

EB23, a leitura 

de obras infanto-juvenis aos alunos por Ana Isa-

bel Pinto (Licenciada em Português- Inglês, Mes-

tre, atualmente investigadora na Fundação de Ci-

ências e Tecnologia na Universidade do Minho e 

encontra-se a concluir o Doutoramento. Foi do-

cente de Literatura para a Infância na Escola Su-

perior de Educação do Porto e na de Viana do 

Castelo); a exibição de filmes que nasceram de 

livros; Encarregados de Educação a lerem aos 

alunos, assim como alunos do 3º Ciclo a lerem 

aos alunos mais novos; foram também realizadas 

leituras bilingues em moldavo, ucraniano e man-

darim; alunos do 5º e 6º ano, com a colaboração 

de professores de E.V.T fizeram marcadores de 

livros assim como um concurso de “ Fake News”. 

Nessa semana, decorreu o Todos a Ler no Agru-

pamento, e uma feira do Livro na EB23 e na ES-

LA, com a colaboração da papelaria Papelnet. Foi 

uma semana muito interessante onde a leitura fi-

cou muito va-

lorizada.  

Neste mês de 

abril, está a 

decorrer na 

EB23 uma 

exposição 

“Padrões de 

Escher”, organizada pela professora Carla Peres, 

com as turmas do 6ºE e 6ºF.  Este artista holan-

dês, de nome Maurits Cornelis Escher, viveu e 

faleceu nos Países Baixos entre os anos de 1898 e 

1972. Nas suas obras, substituiu as figuras abstra-

to-geométricas, comuns na arte árabe, por figuras 

concretas e existentes na Natureza, tais como pás-

saros, peixes, pessoas… 

E por aqui nos despedimos, esperando que as nossas atividades vão ao encontro das expectativas.  

Votos de Boas Leituras!!!  
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A     nossa  

Escola 

12ª edição do concurso Literário Sophia de Mello 

Breyner Andresen  
João Lopes; Milene Martins 

O concurso Literário Sophia de Mello Breyner 

Anderson foi realizado em conjunto pelas Biblio-

tecas Municipais Júlio Dantas (Faro) e  Sophia de 

Mello Breyner Andresen (Loulé) com o objetivo  

de incentivar a leitura das obras desta escritora. 

Puderam participar alunos do Algarve que fre-

quentam os 2º e 3º ciclos do ensino básico e do 

ensino secundário. 

A entrega de prémios decorreu no dia 21 de abril 

na Biblioteca Municipal de Loulé numa iniciativa 

que contou com a colaboração da Câmara Munici-

pal de Loulé- 

A aluna Adriana Vaz, 11ºB, venceu a categoria 

Fotografia, tendo-se inspirado no poema Espera-

me. Foi a primeira vez que um aluno da ESLA 

venceu uma categoria neste concurso. A alu-

na Gema Prado, 10ºE, ficou em segundo lugar na 

categoria Poesia.  

 

Fontes: https://www.postal.pt/2018/04/loule-

recebeu-12o-concurso-literario-sophia-mello-

breyner-andresen/  
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A nossa  

  Escola 

12ª edição do concurso Literário Sophia de Mello 

Breyner Andresen  

Continuação 

Terror de amor 

 

Nas minhas veias corre sangue de covarde. 

Tenho medo de amar-te, demasiado tarde. 

Porque neste mundo o juízo e a malicia são aplicados no passado e no presente. 

A podridão do ser humano é cada vez mais eminente. 

Porque criticam os que carecem de saber? 

Talvez, para os que sentem amor emudecer? 

E porque fazem isto aos amadores do amor? 

Fomos nós próprios, os seres imperfeitos, que juntamos a este sentimento a apalavra “dor”. 

Quantas pessoas querem o teu mal? 

Porque acham que mentir é normal.  

E a mania de quererem se envolver 

em acontecimentos do destino e do amor que nem se deveriam intrometer. 

Como as estrelas que pintam o céu, assim serão os dias que eu moldarei. 

Como as ondas que encontram a areia, assim a liberdade contigo amarei. 

Ah, porque neste firmamento tudo nos quebra. 

Seremos demasiado frágeis? 



08 

A     nossa  

Escola 

Parlamento dos Jovens  

Sessão Distrital 

Inês Aguiar 

A puerilidade dos factos não é consentânea com o traba-

lho desenvolvido, ao longo do ano, pela equipa do Par-

lamento dos Jovens. Um conjunto de deputados empe-

nhados em discutir ideias e argumentos, consubstancia-

dos no projeto de recomendação apresentado na sessão 

distrital de Faro, no dia 6 de março.  

A subitaneidade de uma eleição para a mesa da sessão 

distrital, a subitaneidade de os nossos deputados terem 

sido eleitos para a sessão nacional deste programa é 

aparente, pois o seu desvelamento implica o reconheci-

mento de horas de trabalho exímio, próprias daqueles 

que se dedicam, de forma hercúlea, à vivência democrá-

tica. 

Como tal e, mais uma vez, agradeço ao professor Ga-

briel Almeida (prócere ilustre na argumentação), assim 

como a todos os docentes que, direta ou indiretamente, 

colaboraram na concretização profícua deste programa. 

As minhas prolfaças dirigem-se, em particular, aos de-

putados da sessão escolar: João Gonçalves, 12º D; Ed-

gar Carmo, 11º E; Daniel Jacinto, 11º E; Rita Dias,10º 

D; Ângela Côrte-Real Santos, 10º D; Larissa Guedes 

Velasco, 10º D; Bernardo Batalha, 10º D; Carolina Mi-

randa, 11º E e Daniela Milharó, 11º E. 

As capacidades de liderança e o conhecimento das re-

gras de condução dos trabalhos da sessão nacional, da 

deputada Ângela Santos, não foram, todavia, suficientes 

para poder ser eleita para a mesa da sessão nacional, 

dada a pergunta ardilosa apresentada na videoconferên-

cia, realizada no dia 23 de abril, enviesando, de alguma 

forma, as suas expetativas, após dedicação e empenho 

exemplares. 

Sobeja a prestação ilustre e exortativa dos deputados 

João Gonçalves e Edgar Carmo, na sessão nacional, 

agendada para os dias 14 e 15 de maio, com direito a 

uma reportagem do jornalista Daniel Jacinto. 

Finalizo com um “pensatempo”: Conhece-te a ti próprio 

e participa! 



09 

A nossa  

  Escola 

A Liberdade é o nosso maior tesouro! 

Cláudia Rolo e Luís Galrito 

No âmbito das Comemorações do 44° aniversário da 

Revolução dos Cravos, no dia 27 de abril, pelas 12 

horas e 30 minutos, na biblioteca da E. B. 2, 3 os alu-

nos da turma D do 6° ano encenaram um texto adapta-

do da obra "O Tesouro" de Manuel António Pina. Se-

guiu—se um momento musical dinamizado pelo pro-

fessor Luís Galrito. Este momento foi o ponto de parti-

da para uma conversa sobre a importância da música 

como meio de denúncia de problemas sociais, políticos 

e/ou económicos. Por fim, os alunos presentearam a 

plateia com duas músicas da autoria de Zeca Afonso. 

A turma E do 

6º ano resol-

veu comemo-

rar a Revolu-

ção do 25 de 

abril,  que 

pôs termo à 

ditadura em 

Portugal há 

44 anos, can-

tando uma música de Zeca Afonso “Grândola Vila 

Morena” a todos os professores da E B 2/3. Esta atua-

ção dos alunos teve lugar no dia 26 de abril pelas 

10h15 na sala de professores, com a colaboração da 

docente Lucinda Santos que ensaiou os alunos. 

Cantando a Liberdade! 

Lucinda Santos 
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A     nossa  

Escola 

Visita de Estudo a Lisboa 

Luísa Dordio 

No dia 23 de fevereiro, as turmas de 9º ano (Ensino 

Regular, CEF Jardinagem, Fotografia, Informática) e 

VOC de Jardinagem realizaram uma visita de estudo a 

Lisboa, no âmbito do estudo do texto dramático “Auto 

da Barca do Inferno”, de Gil Vicente. 

A partida da ESLA verificou-se às 6h45, em dois auto-

carros, tendo o grupo chegado ao colégio Pedro Arrupe, 

perto do Parque das Nações, pelas 10h15. A peça come-

çou às 10h30. Pelas 12horas, o grupo dirigiu-se à zona 

de Belém, para almoçar e realizar as atividades da tarde.  

Pelas 14h45, formaram-se vários grupos:  

- o grupo que visitou o Jardim Botânico do Palácio da 

Ajuda era formado pelos alunos dos CEF e VOC; 

- o grupo que visitou o Mosteiro dos Jerónimos era for-

mado pelas turmas C e D, do 9º ano; 

- o grupo que realizou o percurso pedestre por Belém 

era formado pelas turmas A e E, 9º ano. 

Às 16h30, todos os alunos ainda tiveram tempo de visi-

tar a exposição “Loulé: Territórios, Memórias e Identi-

dades”, patente no Museu Nacional de Arqueologia. 

Pelas 17h, a comitiva iniciou a viagem de regresso ao 

Algarve. 

Em geral, os alunos gostaram da visita e das várias ati-

vidades realizadas. A maioria revelou empenho e parti-

cipou de forma ativa, o que se refletiu num dia de 

aprendizagem em ambiente lúdico-pedagógico de con-

vívio salutar. 
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A nossa  

  Escola 

Concurso Superturma 

Amanda Cruz 

No passado dia 20 de março, decorreu na nossa escola, 

o Concurso “Superturma”, dinamizado pelas docentes 

Inês Férin, Amanda Cruz e Filipa Duarte. O Concurso, 

de índole cultural, artístico e desportivo, contou com a 

participação das turmas dos 2º e 3º ciclos e o envolvi-

mento dos pais, professores e pessoal não docente. 

As turmas foram submetidas a 6 provas obrigatórias 

(Papel por alimentos; Leitura e escrita; Quebra Tolas, 

Cultura Geral, Desporto e Coentros.come) e 2 provas 

opcionais, entre as quais: Expressão plástica; Dança; 

Canto e Instrumento; Teatro e Vídeo.  

 Foi um dia bastante divertido e a luta foi bem renhida. 

As três melhores turmas em cada ciclo foram:  

2º ciclo: 6º C (1º lugar); 6º F (2º lugar) e 5º C (3º lu-

gar). 

3º ciclo: 8º D (1º lugar); 8º A (2º lugar) e 8º B (3º lu-

gar). 
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Artes 

 A OBRA DE ARTE A 3D 

OS ALUNOS DO 10ºF CONSTRUIRAM MAQUETES EM CARTÃO E CAR-

TOLINA DE ALGUMAS OBRAS DE ARTE FAMOSAS DO SÉCULO XX. 

O Estudo do cor-

po humano   

Os alunos do 11ºF  reali-

zaram vários estudos 

sobre o corpo humano e 

partes do corpo humano 

com diversos matérias e 

técnicas. 



Artes 
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Os Heróis 

Óleo sobre tela 

Trabalho realizado pelo 12ºC1 

Desenho de observação de        

animais selvagens de grande porte 

Grafite sobre papel 

Trabalho realizado pelo 12ºC1 

Estruturas 
9ºano 

Trabalho realizado 

em massa 
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A     nossa  

Escola 

Exposição de EV e ET 

Sónia Fernandes 

A professora de EV selecionou alguns trabalhos ela-

borados ao longo do Período de Educação Visual e 

organizou uma pequena amostra, na última semana 

do período no átrio da escola (desenho de simetria do 

rosto, escala de ampliação/redução e composição 

visual geométrica utilizando materiais riscadores e 

pastel seco). 

Sem dúvida que alguns alunos dedicaram-se muito 

para que o seu trabalho fosse selecionado, no entanto, 

não possível expor todos os trabalhos. 

Continuem com a dedicação por aquilo que gostam... 

Esforcem-se para dar sempre os vosso melhor e po-

derão ficar surpreendidos com os resultados! 

A docente ficou surpreendida com as capacidades e 

orgulhosa pelo bom desempenho de alguns alunos, de 

salientar que estão de parabéns!  

Alina Kozlenko A 

Ana Sancadas 6ºG 

Varvara Shilova 6ºG 

Exposição – “Padrões de Escher” 

Lia Palma e Mariana Gomes, 6ºC 

Na Biblioteca 

da E.B.2,3 de 

Quarteira, a 

professora Car-

la Sofia Peres 

(docente da 

disciplina de 

Matemática do 

2º ciclo) e os 

alunos das turmas 6ºC e 6ºF expuseram os seus traba-

lhos sobre padrões de Escher elaborados a pares ou 

individualmente. Estes trabalhos tiveram como objeti-

vo inventar e 

reproduzir 

padrões seme-

lhantes aos do 

famoso Mau-

rits Cornelis 

Escher. Este 

artista gráfico 

holandês é 

muito conheci-

do pelas suas 

obras que 

tendem a re-

presentar 

construções 

impossíveis, 

preenchimen-

to regular do 

plano, explo-

rações 

do infinito e as metamorfoses – pa-

drões geométricos entrecruzados que se transformam 

gradualmente 

para formas 

completamen-

te diferentes.  

Neste âmbito, 

os alunos pu-

deram desen-

volver traba-

lhos criativos 

e didáticos. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Infinito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Geometria
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A nossa  

  Escola 

Alma Poética dos nossos alunos 

Procurei a cura para a minha infelicidade 

 

Procurei a cura para a minha infelicidade 

Em todos os cantos do planeta; 

Atravessei mares, oceanos e rios 

Com a esperança de afogar  

A angústia que outrora me desleixava; 

Subi montanhas e, 

Chegando aos seus cumes, 

Deixei rebolar a minha inquietação  

Para que essa se pudesse juntar ao vento; 

Visitei aldeias, cidades e metrópoles  

Libertando o meu desespero nas praças  

Que tantas pessoas ousaram visitar 

Para se distraírem das suas pobres 

Vidas monótonas; 

Mas esqueci-me que o conforto 

Estava dentro de mim; 

A cura esteve sempre  

Diante dos meus olhos e eu, 

Ignorei os gritos que se acumulavam 

Na minha alma, sem os libertar.  

Fantasmas do passado 

 

Fantasmas do passado 

Agarram-se às minhas memórias  

Puxando o presente  

Para as suas figuras inexistentes; 

 

Nostálgicas lembranças me assombram 

E fazem da minha existência  

Uma mera encenação do viver, 

Tão ilusória forma de crer. 

Anna Katina 

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 

Luana Teixeira, 9ºD 

Republicamos o poema da aluna Luana Teixeira, 9ºD, pois por lapso foi publicado com autoria errada.  
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Alma Poética dos nossos alunos 

Cresci em Quarteira. 

Habituada ao mar 

Podia ser marinheira 

Pois aprendi cedo a nadar. 

  

Quarteira à beira mar 

Com tanto calor no verão 

Só me apetece mergulhar 

Até se bebe um licor beirão. 

  

Quarteira, cidade linda 

Tem um mar belo. 

Turistas em atropelo 

Num calçadão que não finda. 

  

Quarteira, com barcos e faróis 

Um povo que vive da pesca. 

É difícil fazer tostões 

Com a nossa senhora estamos sempre em festa. 

  

 

Olho para o mar  

da minha Quarteira 

e ponho-me a pensar  

que fiz uma escolha certeira.  

 

Grande Quarteira, 

Rica em pesca, 

Por ser costeira, 

Com um calçadão sempre em festa. 

  

  

Ó linda Quarteira, 

Que belos dias estão 

Que bom estar à tua beira 

Nestes dias de verão 

  

  

Em Quarteira 

A pesca é tradição 

À beira da ribeira 

Encontrei um camarão 

  

Estava na praia de Quarteira 

Olhei para o lado 

E roubaram-me a carteira 

Fiquei logo sem saldo. 

  

Quarteira, Quarteira 

Pelos de fora não és bem falada 

Com tanta sapateira 

Pelos teus moradores és adorada. 

  

Quarteira no verão 

Muita civilização 

Quarteira no inverno 

Muita solidão 

  

Estava na minha cama 

Olhei para a linda Quarteira 

Fui a correr para a praia 

dar um belo mergulho na orla costeira 

  

No âmbito do estudo do texto poético nas aulas de Português, os alunos do Curso de Educação e Formação 

de Operador de Jardinagem (2º ano) elaboraram quadras sobre Quarteira  

A     nossa  

Escola 

Fotografia: Milene Martins 
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Escrevinhando 

É poder cantar 

É sentir a paz 

É poder sonhar 

Com o que nos satisfaz. 

É ser livre 

Viver em harmonia 

É viver a vida 

Com mais alegria. 

É uma conquista 

É um dom 

É sentir o mundo como algo de bom. 

É ser capaz de tudo 

Mesmo sozinho 

É ajudar os outros  

Com muito carinho. 

É fazer tudo 

Com um sorriso nos lábios 

É ser livre  

Mesmo tendo de cumprir horários. 

É ter vontade 

De fazer o bem 

Sinto-me assim 

Como ninguém. 

É ver a vida 

Com olhos de criança 

É ter sempre presente 

Uma ponta de esperança. 

É ter um amigo 

Realmente fiel 

Alguém que nos salve 

De um destino cruel. 

É ter alguém  

Que nos dê a mão 

Passe a esperança  

De coração para coração. 

É poder pensar 

É poder agir 

É poder falar 

É poder sorrir. 

É não ser constrangido 

É sermos nós próprios 

É vivermos protegidos 

De guerras e ódios. 

Liberdade 
Milene Martins 

 

É bom ser livre e ter liberdade. 

Ser livre é ter a responsabilidade de assumir os nossos atos. 

 

Ser livre é fugir das ondas que nos prendem e não nos deixam sonhar. 

Ser livre é pensar e agir por ti e não seguir as opiniões dos outros. 

Ser livre é viver com  respeito por ti e pelos outros. 

Ser livre é sonhar, seguir o coração, sem medos, seguir em frente...ser feliz... 

 

Por todas as razões... 

Quero ser livre 

 

para pensar... 

falar... 

ver o sol... 

o mar... 

decidir... 

errar... 

respeitar... 

tolerar... 

Ser feliz... seguir o caminho certo para continuar a conquistar a minha LIBERDADE. 

Ser livre 
Maria 
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Apontamentos 

de História 
O 25 de abril e a mulher portuguesa 

Ana Leote; Gabriella da Mota e Inês Bartolomeu, 11ºD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao comemorar o 25 de abril passados quarenta e quatro anos, importa recordar o que se conseguiu desde então relati-

vamente aos direitos das mulheres. Para isso fizemos algumas pesquisas e falámos com as nossas avós para obter tes-

temunhos do passado e compreender melhor a importância dessas alterações.  

As nossas avós começaram por contar que, no tempo delas, frequentaram a escola primária das meninas (havia esco-

las primárias femininas e masculinas) e só fizeram a quarta classe (quarto ano) pois não eram incentivadas a continuar 

os estudos para o ensino secundário. Naquela época, transmitia-se a ideia de que a função da mulher devia ser a de 

cuidar da casa, ser uma boa esposa e mãe. Aliás, quase todas as raparigas aprendiam a bordar, para fazer o seu enxo-

val, a costurar, a fazer renda e tricô. Quando casavam uma máquina que não faltava em casa era a de costura (mas não 

a de lavar). 

No que toca ao casamento nem todas as mulheres solteiras que trabalhavam podiam casar, como era o caso das enfer-

meiras (não era próprio de uma senhora casada fazer turnos) e até as professoras tinham de pedir autorização ao esta-

do para o fazer. As avós referem ainda que, uma vez casada, à mulher ficava mal trabalhar fora de casa. Só as mais 

pobres é que o faziam (ou as que tivessem estudos, o que era pouco comum) por isso fazia-se um esforço para o evi-

tar, levando o casal uma vida modesta em que a esposa se tornava uma espécie de fada do lar. Contudo, se esta dese-

jasse trabalhar só o podia fazer com o consentimento do marido e, quando o fazia, a maior parte das vezes ganhava 

metade do salário dos homens, mesmo quando tinham a mesma tarefa. Da mesma forma se a mulher quisesse sair do 

país ou abrir um negócio tinha de ter autorização do marido.  

Quando casavam, a maioria era totalmente ignorante em matéria de sexualidade e ter muitos ou poucos filhos era uma 

questão de sorte pois a publicidade de contracetivos era proibida e para além disso o marido podia opor-se ao seu uso. 

Se por acaso fosse infeliz no casamento não se podia divorciar pois o divórcio era proibido. E a sociedade também 

não via com bons olhos uma mulher separada. Se esta tivesse filhos de uma nova relação estes eram considerados 

ilegítimos e na maior parte dos casos ficavam registados com a expressão “mãe incógnita”. O que não se podia era dar 

o nome da mãe. 

Podíamos continuar a dar mais exemplos de como as mulheres eram consideradas como seres sem raciocínio e vonta-

de própria, não tendo poder de escolha sobre quase nada na sua vida. 

A partir destes relatos, concluímos que, para as mulheres portuguesas, o 25 de Abril de 1974 foi uma revolução deci-

siva, pois acabou com as discriminações, alterou mentalidades terminando assim com os preconceitos característicos 

do regime fascista. Tomaram-se medidas de caráter económico e social, como o salário mínimo ou a licença de mater-

nidade, combate-se a pobreza e o analfabetismo, o que leva uma melhor qualidade de vida de todas as mulheres. Lo-

go, com o passar do tempo as mulheres adquirem uma nova imagem na sociedade pois passam a ter direito ao voto, 

ao divórcio, à igualdade na educação, no trabalho, na família, na política e no salário.  

 

Fontes: internet e entrevistas com familiares  
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Jardim de Infância nº3 

Particip(ação) da Família 

No Jardim de Infância nº3 procuramos integrar os pais e encarregados de educação em diversas atividades que reali-

zamos com os nossos alunos. 

Salame de Chocolate - Um ovo da Páscoa 

diferente 

A mãe é pasteleira e veio ao jardim de in-

fância mostrar como se faz o salame de 

chocolate  

Horta Escolar 

As atividades na horta do jardim de infância n.º 3 já iniciaram.  A participação dos pais tem sido muito importante, 

pois têm ajudado a arrancar as ervas, ofereceram sementes e plantas hortícolas da época e ensinaram como se de-

vem plantar.  

Pintar Ovos da Páscoa -

Multiculturalidade 

As mães vieram mostrar como se 

pintam os ovos da Páscoa na Ro-

ménia e na Ucrânia. Falaram das 

suas tradições e contaram a lenda 

da pintura dos ovos.  

A nossa  

  Escola 
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EcoEscolas 

Comemoração do Dia Mundial da Árvore 

O “Dia Mundial da Árvore” (21 de março) é um dia 

aguardado com algum entusiasmo, não só porque nos 

recorda que a Primavera e os dias mais quentes chega-

ram, que o dia natu-

ral (é o tempo que 

decorre desde o nas-

cer do Sol até ao pôr 

do Sol) iguala o nú-

mero de horas da 

noite (Equinócio de 

março) mas também 

pela oportunidade de 

celebrarmos este dia 

com ações de planta-

ção que reforçam a 

importância das ár-

vores para a vida no 

Planeta Terra. Foi com orgulho que todas as escolas do 

agrupamento desenvolveram iniciativas de plantação, 

envolvendo vários alunos, várias turmas e professores, 

que trabalharam em conjunto. Esta atividade contou 

com a colaboração de diferentes entidades que nos 

ofereceram árvores para que as mesmas fossem planta-

das nos espaços exteriores das escolas. Assim, deve-

mos um agradecimento especial à Confederação dos 

Agricultores de Portugal (CAP), em parceria com a 

Forum Estudante e a Direção Geral da Educação, no 

âmbito do Projeto “Redescobrir a Terra”, à Câmara 

Municipal de Loulé e à Junta de Freguesia de Quartei-

ra. Muito 

obrigada a 

todos, partici-

pantes e cola-

boradores! 

Juntos torná-

mos o nosso 

Planeta mais 

feliz!  

Hastear das Bandeiras Verdes 

No presente ano letivo fez-se o 

hastear das Bandeiras Verdes nas 

escolas do agrupamento no dia 22 

de março sob o tema “A Floresta”. 

Para celebrar não só a importância 

da floresta portuguesa mas também 

o facto de todas as escolas do agru-

pamento terem sido galardoadas 

pelo trabalho desenvolvido no ano 

letivo anterior, no âmbito do Pro-

jeto Ecoescolas, preparou-se uma 

pequena cerimó-

nia. Esta contou 

com a colaboração 

e participação es-

pecial de alguns 

alunos e professo-

res, nomeadamente os professores 

Luís Galrito e Artur Teixeira de 

Educação Musical, os alunos do 

Clube de Música e uma turma de 

2.º Ano da EB 1 n.º 2 de Quarteira, 

que nos presentearam tanto com o 

som dos bombos como com a can-

ção “Uma Árvore, Um Amigo”, de 

1984 de Joel Branco e com a letra 

de Carlos Paião. Foi com esta can-

ção que as novas 

bandeiras verdes 

foram hasteadas, 

muito lentamente e 

tomaram o seu lugar.  

Sandra Madureira Alves 
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EcoEscolas 

Transportes e Mobilidade Sustentável 

Dia Mundial da Bicicleta 

É a 19 de abril que se comemora o Dia Mundial da Bi-

cicleta e esta data é extremamente importante porque 

alerta-nos para a necessidade de usarmos meios de 

transporte que não prejudiquem o nosso Meio 

Ambiente. Porém, é neste dia que a bicicleta 

merece as nossas maiores atenções e, nesse sen-

tido, as escolas do nosso agrupamento têm cria-

do, ao longo do ano letivo, dias ou semanas de-

dicadas à mobilidade sustentável. A escola E. B. 

2,3 e a escola Secundária Dr.ª Laura Ayres têm 

no seu calendário mensal os dias 5 e 19 como os “Dias 

da Bicicleta”, com os quais se pretende promover o uso 

da bicicleta como meio de transporte sustentável na 

deslocação para a escola e alertar para as graves situa-

ções de poluição atmosférica que se verificam nas áreas 

urbanas. Nos Jardins de Infância e escolas E. B. 1 do 

agrupamento, iniciativas semelhantes têm sido realiza-

das com a divulgação de outras formas sustentá-

veis de nos deslocarmos e que fazem as delícias 

de muitas crianças: o uso de patins em linha, o 

skate, o triciclo, a trotinete, entre outras formas 

possíveis e adequadas aos alunos destas classes 

etárias. No âmbito do Programa EcoEscolas e no 

presente ano letivo foi criado o seguinte símbolo 

para dar maior visibilidade às intenções que se preten-

dem desenvolver nas escolas do agrupamento Dr.ª Lau-

ra Ayres´. Para criar o símbolo do “Dias da Bicicleta” 

utilizaram-se imagens retiradas da Internet. 

Coastwatch 

O “Coastwatch” é um 

projeto de educação 

ambiental que consiste 

na caracterização ambi-

ental do Litoral, na épo-

ca pós-balnear. No dia 

18 de abril as turmas 7.°

B, 7.°F, 9.°B, 9.°C, 9.°

D e 9.°E participaram 

na monitorização ambi-

ental do litoral da área 

de Quarteira. Para tal, 

os alunos e os professo-

res percorreram cinco faixas costeiras de 500m 

(distribuídas pelas turmas) durante a maré baixa e pre-

encheram os questionários Coastwatch sobre a BIODI-

VERSIDADE, os RISCOS, os IMPACTOS, as AME-

AÇAS e os RESÍDUOS, sempre com material de 

apoio - fitas colorimétricas de nitratos, guias Co-

astwatch, imagens de satélite e câmaras fotográficas 

para depois partilhar os melhores momentos. Em su-

ma, alunos e professores contribuíram para a recolha 

de dados ambientais, de valor científico sobre o litoral 

português, tendo esta atividade articulado igualmente 

com os conteúdos programáticos das disciplinas de 

Geografia 

e de Físi-

co-

Química. 

A saída 

de campo 

decorreu 

no perío-

do da 

manhã do 

dia 18 de 

abril de 2018 e as previsões para o estado do tempo 

foram, finalmente, as mais adequadas assim como a 

ausência de alertas para a agitação marítima.  
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Erasmus+ Minds on Hands on STEM Goes on 
Carolina Coelho e Raissa Silva, 7ºA; Carlos Silva e Sara Santos, 7ºE 

A nossa  

  Escola 

Entre os dias 20 e 27 de março, decorreu em Skocjan, 

na Eslovénia, a 1ª mobilidade dos alunos do agrupa-

mento de escolas Dr.ª Laura Ayres que participam no 

projeto Erasmus+, “Minds on, Hands on, STEM Goes 

on”. 

Cada país parceiro 

(Portugal, Bulgária, 

Eslovénia, Estónia e 

Turquia) contou com 

a participação de 2 a 

4 alunos, acompa-

nhados por professo-

res envolvidos no 

projeto. A ESLA 

participou com 4 alunos, Carolina Coelho, Raissa Sil-

va (do 7º A), Carlos Silva e Sara Santos (do 7º E), que 

foram acompanhados pelos professores Conceição 

Bernardes (diretora), Hugo Mártires (coordenador do 

projeto) e Teresa Silva Carvalho (professora de Cineci-

ência). 

 

1º Dia - Foi longo este dia, desde que partimos de Faro 

(às 06h00) até à chegada a Skocjan (18h30). Ao chegar 

à escola de 

Skocjan 

fomos rece-

bidos pela 

diretora e o 

coordenador 

do projeto e 

pelos nossos 

colegas da 

Eslovénia e 

respetivas 

famílias e 

seguidamente os alunos foram para as “suas” casas. 

2º Dia - Na escola de Skocjan participámos, com os 

professores, na Cerimónia de abertura, na Feira de 

Ciências e numa aula STEM. Na feira de ciências 

vimos alguns trabalhos muito interessantes relaciona-

dos, por exemplo, com a ilusão óptica e foram realiza-

das atividades experimentais. Na aula STEM utilizá-

mos o programa Scra-

tch para criar ações e 

cenários. Até à hora de 

almoço estivemos com 

os nossos colegas da 

Eslovénia nas suas 

aulas e os professores 

visionaram um filme 

acerca do sistema edu-

cacional na Eslovénia e 

visitaram a escola. 

Após o almoço, reali-

zámos, numa sala de aula, uma 

atividade no âmbito da UNES-

CO, “Cadeira azul”, na qual os 

alunos de cada país parceiro 

pintaram em cadeiras azuis e 

escreveram na sua língua ma-

terna, no quadro negro, as pala-

vras paz, sorte, família e ami-

zade. 

Posteriormente, visitámos de novo a Feira de Ciências 

e depois fomos para casa das famílias. 

 

3º Dia - Participámos numa aula do 9º ano, em que 

uma professora da universidade abordou o tema dos 

fósseis, depois saímos da escola para realizar a ativida-

de “Caça aos Fósseis”. Todos os alunos conseguiram 

encontrar fósseis, como por exemplo, um dente de 

tubarão com mais de 25 mil anos, fósseis de plantas e 

de conchas. De seguida regressámos à escola onde 

realizámos atividades desportivas e participamos nas 

aulas, enquanto os professores foram visitar uma outra 

escola do agrupamento, com 1º ciclo e pré-escolar. 

À 

tarde 

fomos 

para 

casa 

das 

famí-

lias e 

os 

pro-

fessores ficaram na escola onde realizaram rastreios 

para verificar os valores da ten-

são arterial, colesterol e açúcar 

no sangue. 

4º Dia - Fim de Semana da Na-

tureza e Ciência em Radenci: 

Na viagem para Radenci fize-

mos uma paragem para visitar 

uma mina de carvão 

desativada. Já em Ra-

denci fizemos uma 

longa caminhada na 

floresta até uma gruta, 

aí observámos e regis-

tamos as característi-

cas, do ambiente exte-

rior e interior,  deste 

ecossistema., 
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A nossa  

  Escola 

nomeadamente, a temperatura, 

a humidade e a luz. Após o 

jantar fizemos escalada na pou-

sada.  
 

5º Dia - Fim de Semana da 

Natureza e Ciência em Raden-

ci: Foi realizada mais uma ati-

vidade na floresta, no âmbito 

dos ecossistemas, na qual foi 

salientada a importância de 

cada ca-

mada do 

ecossiste-

ma e em 

que cada 

aluno 

represen-

tava um 

ser vivo 

da cadeia 

alimentar. 

No fim da atividade foi feito 

um círculo com todos os se-

res vivos e estes foram liga-

dos por um fio de lã para 

evidenciar a importância que 

cada um tem no ecossistema. 

Ainda nesse dia, após o al-

moço, cada país teve de cons-

truir uma maquete de um dos 

ecossiste-

mas visi-

tados, 

(ex: mi-

na, gruta, 

…) utili-

zando 

materiais 

reciclá-

veis. 

Finalizámos o dia a 

conhecer e dançar 

músicas tradicio-

nais.  

6º Dia - Fim de 

Semana da Nature-

za e Ciência em 

Radenci: Cada país apre-

sentou e assistiu à apresen-

tação das maquetes dos 

ecossistemas. Depois do 

almoço regressámos a 

Skocjan.  
 

7º Dia - Durante a manhã 

visitámos a Fábrica TPV e um museu de arquitetura 

rural Eslovena: Na fábrica de componentes para carros 

vimos que a produção desses componentes é na maio-

ria realizada por 

robôs. Após a 

visita à fábrica 

fomos conhecer 

os Hayrack, 

estruturas de 

madeira utiliza-

das para diver-

sos fins, como 

por exemplo, 

para secar comida para os animais e guardar máquinas 

para trabalhar no campo. 

Depois do almoço partici-

pámos na cerimónia de 

encerramento.  
8º Dia - Regresso a casa. 

Almoçámos em Zagreb e 

conhecemos um pouco o 

centro da cidade.  

 

A participação nesta visita à Eslovénia permitiu apro-

fundar conhecimentos sobre ecossistemas, praticar o 

inglês (foi a língua 

utilizada na comu-

nicação), conhecer 

os costumes da 

Eslovénia, quer ao 

nível escolar, quer 

familiar, confrater-

nizar com os alu-

nos dos outros 

países parceiros e 

aprender como funciona uma mobilidade no projeto 

Erasmus+. O facto de termos ficado em casa de famí-

lias foi também um aspeto positivo e essencial para o 

conhecimento adquirido e promoveu a nossa capacida-

de de lidar com a diversidade do indivíduo nos mo-

mentos de confraternização. Por último, esta visita 

permitiu desenvolver a capacidade de sabermos lidar 

com o facto de estarmos afastados da família. Assim, 

podemos concluir que foi uma experiência única e 

muito enriquecedora, a nível cultural, social, ambien-

tal, linguístico e pessoal.  

Se tivéssemos uma outra oportunidade participaríamos 

novamente!  



Passatempos 

MatGira 

Soluções da Edição III 

Adivinha Esta... 

Que paisagem inóspita é? 

Fonte: Edições ASA 

Adivinha Esta…  

Estava representado o Alto Douro Vinhateiro 

Na figura temos 10 círculos e 6 filas (cada fila tem 3 círculos e 2 segmentos de reta a uni-los). 

Usando os números inteiros de 0 a 9, coloque um desses números em cada círculo de forma que a soma das filas seja 

8, 9, 10, 11, 12 e 13 (os totais não precisam ter qualquer ordem de colocação).  

4 segmentos de reta passaram por todos os pon-

tos sem levantar o lápis do papel.  

MatGira 


