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Ninguém pode sonhar por ti. 

Fernando Pessoa 
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Cristina Barbosa e Milene Martins 

Editorial 

Com o ano letivo a terminar, é tempo de fazer o balan-

ço. 

Começo por referir os acontecimentos importantes en-

tre a publicação do último número do 100Comentários 

e a que se aproxima. 

Espreitar a Escola foi o evento do encerramento do 2.º 

período. Mais uma vez, alunos e professores tentaram 

dar o seu melhor contributo, para mostrar à comunidade 

educativa o resultado de parte do trabalho desenvolvi-

do. Houve movimentação entre todas as escolas do 

Agrupamento. Os mais pequeninos, com olhos grandes 

e curiosos, circularam disciplinados, bem guiados, ou-

viram, viram, tocaram, desenharam, pintaram… Neles, 

o espanto é genuíno. Neles ficaram sementes que ger-

minarão. Ainda não sabemos que formas tomarão, mas 

aposto em árvores de belo porte, umas de frutos doces e 

outras de flores perfumadas.  

Comemorámos o 25 de Abril com emoções diferentes. 

Os que, tendo conhecido a ditadura, o vivem com a 

gratidão de terem emergido do medo e os que o apren-

deram na escola e com a família. 

1º de maio: O Dia do Trabalhador. Que perceção terão 

os nossos alunos da importância de comemorar este 

dia? Os professores de História já ensinaram! Lá fora, 

no mundo real, não no dos livros de História, veem 

pessoas (até membros da família) a assegurar o funcio-

namento de hipermercados, centros comerciais e outros 

espaços públicos que não estão vocacionados para sal-

var vidas. O que pensarão? Terão já um sentido crítico 

face às incoerências do mundo governado pelo poder 

do dinheiro? 

2 de maio, 5ªfeira, o parlamento incendiou com a vota-

ção de “942” e houve ameaça de demissão  do primeiro 

ministro. Falso alarme. 

5 de maio, Dia da Mãe. Mais uma vez, os pequenitos. 

São os que vivem mais intensamente este e outros dias. 

Fazem, com ternura primorosa, desenhos do sol com o 

rosto da Mãe! 

As provas de aferição trazem algum nervosismo aos 

alunos de 5º e 8ºanos e trazem trabalho acrescido não 

remunerado aos professores. Nada de novo. É assim há 

muitos anos. 

A primavera outra vez descaracterizada. Vestida de 

inverno e de verão. Também já não é novidade. Pouca 

chuva no Algarve. Preocupante. Tantos campos de gol-

fe, tantas regas… Tantos duches que se aproximam 

com a chegada dos turistas… A água vai chegar até 

quando? 

1 de junho, Dia da Criança, o melhor do mundo. Feste-

jou-se de diversas maneiras, um pouco por todo o lado. 

10 de junho. Não vamos estar na escola, mas vamos 

comemorar o Dia de Portugal, de Camões e das Comu-

nidades Portuguesas, uns na praia e outros em cerimó-

nias oficiais. 

Aproximam-se exames, vigilâncias, correções, classifi-

cações, estudo, praia, marchas populares, sardinha assa-

da, passeios noturnos à beira-mar, enchente de turistas, 

concertos, cores, sons de verão, férias. E a nós, profes-

sores, apetece elevar a voz para dizer: “Vencemos mais 

um ano contra ventos e marés!” Foi fácil? Não! Fortale-

cemo-nos nos sorrisos e abraços de colegas, compa-

nheiros e amigos, quando o país, guiado por mentores 

mediáticos, parecia eleger-nos como responsáveis por 

todas as desgraças.  

Esperança, precisamos de esperança, pela voz dos poe-

tas-músicos. 

“Quando tudo nos parece dar errado/Acontecem coisas 

boas/ 

Que não teriam acontecido/Se tudo tivesse dado certo. “ 

Renato Russo 

 

Não podemos concluir sem um agradecimento a todos 

aqueles que, incansavelmente, contribuíram para as 

cinco edições no nosso / vosso 100Comentários! Con-

vosco crescemos de edição para edição! Um abraço 

carinhoso a todos vós! 

 

Descansemos daqui a pouco como aquele astro que ao 

sol pôr anuncia o sossego da noite sob as estrelas na 

quietude de um mar tranquilo. Aproveitemos esse ma-

ravilho sol para retemperar energias que logo, logo o 

novo ano letivo estará a espreitar. Serenemos agora 

com a certeza de missão cumprida. 
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A nossa  

  Escola 

Projeto PEPA - Alemão em Cena 2019 

Helga Martins 

Entre os dias 15 e 18 de maio, o grupo de teatro “Die Südperlen” (as pérolas do sul) composto por 7 alunos da turma 

de alemão do 9.º D, participou no 9.º festival “Alemão em Cena” em Almada, promovido e apoiado pelo Goethe-

Institut, no âmbito do Projeto de Escolas Piloto de Alemão (PEPA).   

Os alunos do grupo de teatro da ESLA criaram e ensaiaram ao longo do ano letivo, sob orientação da professora de 

alemão, a peça de teatro “Urlaub offline” (férias offline) subordinada ao tema “Ohne Netz” (sem rede).  O nosso gru-

po de teatro foi um dos doze apurados a nível nacional para a apresentação da peça no Fórum Romeu Correia em 

Almada.  

Além disso, os alunos desenvolveram a sua perceção corporal em workshops de dança, circo e música.  

O festival terminou com a exibição dos resultados trabalhados, incluindo os do workshop das professoras.  

Os alunos também visitaram uma exposição de street art em Almada.  

O festival permitiu aos jovens atores conhecerem-se melhor, trocarem impressões e experiências no âmbito do teatro 

e terem uma abordagem nova e criativa da língua alemã. 

Soluções da Edição IV 



04 

Bibliotecas 

Escolares 

Bibliotecas EB 2,3 e ESLA 
Os professores bibliotecários: Almiro Lemos e João Lopes 

Terminei, enfim, esta obra, que nem a ira de Júpiter, nem o fogo,  

nem o ferro, nem o tempo devorador poderão destruir.  

Quando aquele dia, que dispõe apenas do meu corpo, quiser,  

poderá pôr fim ao tempo da minha incerta vida;  

mas com a melhor parte de mim me elevarei imortal  

sobre as estrelas, e o meu nome não perecerá. 

Ovídio  

Com o final de mais um ano letivo, é tempo de balanços 

e de resultados. Os finais não devem ser vistos como 

definitivos mas sim o princípio de uma nova etapa. Para 

alguns, as férias irão começar brevemente; outros, ainda 

terão que ultrapassar mais desafios, como as provas fi-

nais ou os exames nacionais. Na escola, os docentes ain-

da se debatem com reuniões de avaliação, vigilâncias e 

correções de exames, correções de provas finais, elabora-

ção de relatórios finais e outras tarefas administrativas. 

Até às férias, ainda há muito que fazer…  

Mas há sempre tem-

po para fazer aquilo 

de que gostamos, já 

que é importante 

equilibrarmos os 

tempos de trabalho e 

de descanso. Já nas 

Bibliotecas do nosso 

agrupamento, é difí-

cil ter momentos de ócio, pois há sempre algo a aconte-

cer.  

No dia 24 de abril comemorou-se na Biblioteca da E.B. 

2,3 a Revolução do 25 de abril de 1974. Para além das 

músicas da época, foi realizada uma exposição alusiva ao 

tema.  

Já na ESLA, tivemos três exposições: uma, dedicada ao 

25 de abril; outra, de Ilustração abstrata e uma terceira 

(ainda a decorrer), em linha com a comemoração do Dia 

mundial da alimentação.   

No que toca a formações, na ESLA, na sequência de um 

projeto-piloto a nível nacional, um conjunto de três do-

centes foi selecionado para uma formação da Direção 

geral de Educação no sentido de preparar o agrupamento 

para o fenómeno da desinformação que grassa em muitos 

meios de comunica-

ção. Depois dessa 

etapa formativa, cri-

ou-se (como produto 

final) uma ação de 

formação para o 

agrupamento (em 

Inglês e em Portu-

guês) sobre como 

detetar desinforma-

ção e como impedir a 

sua disseminação, 

orientando os desti-

natários para os peri-

gos dessa prática e 

também para as intenções que lhe dão origem. Ainda no 

âmbito destas ações de apoio ao currículo, convidámos o 

professor João Minhoto Marques (da Universidade do 

Algarve) para nos proferir uma palestra subordinada a 

"Cesário Verde" para ampliar as fontes dos alunos do 

ensino secundário que se deparam com esta temática.  

Apoiámos também a participação dos alunos do agrupa-

mento na 13ª edição do concurso de Sophia de Mello 

Breyner Andresen. Desta feita, tivemos duas alunas em 

destaque: a Nicoleta Manoli, do 10ºF – que conseguiu o 

primeiro lugar na categoria texto - e a Adriana Vaz, do 

12ºA, que conseguiu um segundo lugar na categoria de 

fotografia. De salientar que a Adriana tem vindo a con-

quistar prémios sucessivos neste concurso, tornando-se, 

assim, a principal “veterana” de participações.  
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Bibliotecas 

Escolares 

Na EB23, como prémio final, no âmbito do Top Leitor 

na Escola E.B. 2,3 de Quarteira foram premiados os 

alunos Rafael Alexandre G. Sequeira do 6º D e a aluna 

Vladeslava Privilean do 6º D, cada um com um livro, 

pelo facto de terem 

sido os alunos com 

mais obras lidas ao 

longo do ano. 

Na EB23, a profes-

sora Vanda Almei-

da expôs novamen-

te na Biblioteca 

trabalhos muito 

bonitos dos seus alunos. 

Na EB23, também foi comemorado o Dia da Mãe atra-

vés de uma exposição. O apoio aos alunos quer em 

contexto de sala de aula, quer a nível da realização de 

trabalhos de pesquisa e de informação foi realizado 

contando sempre com o apoio dos elementos da Bibli-

oteca Escolar. De acordo com o Decreto-Lei nº 

54/2018 - e no âmbito da Escola Inclusiva-, continuou 

a ser feito todo o apoio a alunos com mais dificulda-

des. Ainda na EB23, a partir do dia 5 de junho, conta-

mos com exposi-

ção relativa ao Dia 

do Ambiente.  

Para terminar o 

ano letivo, estamos 

a contar na Biblio-

teca ESLA com os 

alunos do 12º ano 

de Artes para nos marcar indelevelmente a parede 

principal da biblioteca com um mural. Na ESLA, con-

támos também com a chegada de novidades literárias, 

como, por exemplo, os dois mais recentes livros de 

Haruki Murakami (A morte do comendador, vols. I e 

II).  

Na EB23, no último dia de aulas (14 de junho), tere-

mos a atribuição de patrono à Biblioteca da EB23. 

Para isso, iremos organizar uma cerimónia comemora-

tiva deste importante momento, onde contaremos com 

a participação artística de vários alunos da escola, que 

atuarão para convidados e individualidades externas. A 

partir dessa data, a Biblioteca a EB23 passará a chamar

-se Biblioteca Escolar Professora Paula Moreira.  

 

A professora Paula Moreira entrou nesta Escola no ano 

da sua inauguração em 1997 e aqui permaneceu até 

2009. Foi Professora-bibliotecária desde 1999 e a inte-

gração da Biblioteca na Rede de Bibliotecas Escolares, 

nessa data, deveu-se a muito do seu trabalho. Contudo, 

por vicissitudes de saúde, viu-se forçada a retirar-se da 

vida escolar ativa. Amiga, colega e profissional fantásti-

ca, faleceu em dezembro de 2017. 

Foto de perfil do seu Facebook 
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A nossa  

  Escola 

Parlamento dos Jovens 
Inês Aguiar, Gabriel Almeida 

Participação na sessão nacional 

Alterações Climáticas – Reverter o aquecimento global  

Realizou-se a sessão do Parlamento dos Jovens, a nível distrital, em Faro, no dia 19 de 

março e, pelo segundo ano consecutivo, a escola secundária Dr.ª Laura Ayres foi repre-

sentada na sessão nacional do supracitado programa, nos dias 20 e 21 de maio, através dos 

deputados Edgar do Carmo e Ivo Fernandes, do 12º D e a reportagem jornalística será da 

responsabilidade da deputada distrital Diana Ciorba, também do 12º D. Estes ilustres de-

putados foram acompanhados também por um dos ilustres professores coordenadores, 

Gabriel Almeida. 

Esta foi a recomendação aprovada à Assembleia da República: 

Os deputados à Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens/Secundário recomendam à Assembleia da República a 

adoção das seguintes medidas: 

1. Aumentar o orçamento do Ministério da Ciência e da Educação, com o intuito de reunir o maior apoio à investiga-

ção científica e gestão mais organizada e sustentável dos recursos financeiros do Estado, de forma a que parte do capi-

tal utilizado em certas áreas seja para criar um fundo de investigação científica na área do ambiente e alterações climá-

ticas. 

2. Promover concursos nacionais que visem o desenvolvimento de investigação, nomeadamente relacionados com 

temas como a agricultura celular, o aproveitamento de energia das ondas marítimas e baterias de flúor para os carros 

elétricos. 

3. Reforçar os mecanismos legais de fiscalização e respetiva punição dos diversos setores económicos que não cum-

pram com as boas práticas ambientais estipuladas por lei. 

4. Melhorar a gestão territorial, incentivando a reflorestação através de espécies autóctones e, aquando da limpeza dos 

terrenos florestais, definindo quotas mínimas de entrega de resíduos a empresas de produção de biomassa.  

5. Renovar o transporte: requalificar, reabilitar (quer ao nível de preço quer ao nível de veículos), fiscalizar e aumentar 

o número de veículos de transporte público, tornando-os “verdes” e acessíveis, a par da renovação e diminuição da 

frota estatal com vista à verdadeira revolução ecológica do transporte. 

6. Baixar a taxa do IVA de produtos avulso e aplicar uma taxa adicional a produtos embalados com várias camadas de 

materiais plásticos, de modo a diminuir o uso e a produção de plástico, não ultrapassando, assim, as necessidades bási-

cas do seu acondicionamento. 

7. Estimular a redução do consumo de eletricidade na produção industrial e consumo doméstico, bem como produção 

de energia limpa, com recurso a equipamentos mais eficientes e substituição gradual do consumo de energias fósseis, 

com apoio estatal, tal como a diminuição do escalão do IVA em artigos que sejam produzidos de forma sustentável e 

em equipamentos de produção de energia limpa. 

8. Reformular o imposto sobre as emissões de gases com efeito de estufa, aumentando as taxas de uma forma progres-

siva, em função das quantidades emitidas, e aplicar esta medida a todos os setores, nomeadamente, ao da agropecuária. 

9. Utilizar as receitas provenientes das coimas aplicadas às empresas que ultrapassem os limites de emissão de gases 

com efeito de estufa, para gerar incentivos económicos a laboratórios de investigação na área da proteção do ambiente. 

10. Criar o projeto “CO2” menos com o objetivo de diminuir, em proporção, a emissão do CO2 nas empresas, em Por-

tugal, por exemplo, através da proibição da cedência de quotas da poluição, diminuindo, assim, a quantidade legal de 

GEE emitidos para a atmosfera segundo os 

Decretos-Leis n.º 39/2018, de 11 de junho, 

e 91/2017, de 28 de julho.  

 

Aprovada na Sessão Plenária de 21 de maio 

de 2019. 
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A nossa  

  Escola 

Uma cadeira para… 

O Programa Integrado de Educação e Formação (PIEF), 

a funcionar no Agrupamento de Escolas Dr.ª Laura 

Ayres, promove a inclusão social de menores com ida-

des compreendidas entre os 15 e os 18 anos, mediante a 

criação de respostas integradas. O seu objetivo é preve-

nir e combater o abandono/insucesso escolar, favore-

cendo o cumprimento da escolaridade obrigatória e a 

certificação escolar /profissional de jovens que se en-

contram em risco de comprometer o seu adequado de-

senvolvimento como cidadãos ativos e dinâmicos.  

No âmbito do trabalho desenvolvido pelo PIEF, e dadas 

as caraterísticas específicas destes alunos, surgiu este 

ano o projeto intitulado “Uma cadeira para…”, onde 

os alunos foram convidados a criar algo novo a partir de 

objetos usados que serão a projeção de cada um. 

“Uma cadeira para…” é uma iniciativa ecológica que 

visa combinar o espírito da reciclagem com a arte, tendo 

como objetivo transformar uma cadeira esquecida numa 

peça exclusiva, dando assim uma segunda vida útil à 

cadeira, ou simplesmente tornando-a um mero objeto 

decorativo. 

Com o objetivo de incentivar e valorizar o trabalho des-

tes alunos e promover e divulgar externamente o que de 

bom se faz no nosso Agrupamento de Escolas, está pa-

tente a exposição destes trabalhos no Mar shopping 

entre os dias 11 de maio e 12 de junho.  

Paula Galante 
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A nossa  

  Escola 

Projeto  “Union of Solar System via  

Geogebra” (2019-2020)  

Miguel Neta 

Entre os dias 13 e 17 de maio 5 alunos e 3 professores 

do nosso agrupamento participaram na terceira mobili-

dade (a segunda para alunos) do projeto “Union of So-

lar System via Geogebra” na cidade italiana de Brindisi. 

A escola 

italiana par-

ticipante no 

projeto, e 

acolhedora 

desta mobi-

lidade, é a 

escola se-

cundária 

Ettore Majorana. 

O objetivo principal deste projeto é os alunos criaram 

um modelo animado o mais cientificamente correto 

possível do Sistema Solar, recorrendo ao software ma-

temático Geogebra. Desde o início do ano que algumas 

turmas do nosso Agrupamento têm contacto com o soft-

ware de modo a, durante as mobilidades do projeto, 

usarem os 

seus conheci-

mentos para 

construírem 

o modelo do 

Sistema So-

lar recorren-

do a concei-

tos matemáticos, às capacidades do software e às Leis 

de Kepler, que determinam o movimento dos planetas 

em torno do Sol. 

Nas atividades promovidas na escola, para além das 

relacionadas com a utilização do Geogebra, os alunos 

puderam realizar experiências de química acerca de 

diversos 

gases, que 

podem ser 

encontrados 

em atmosfe-

ras planetá-

rias, e ativi-

dades de 

imersão em ambientes virtuais 3D. 

Como um dos objetivos dos projetos Erasmus+ é a par-

tilha cultural, houve também a possibilidade de apren-

der a fazer 

pasta e ver 

como se faz 

o mozzarella. 

Houve visitas 

culturais à 

parte antiga 

de Brindisi, 

às grutas de Castellana, à povoação de Alberobello 

(Património Mundial da UNESCO desde 

1996) e à reserva natural de Torre Gual-

ceto onde quem quis pôde mergulhar no 

mar Adriático. 

Durante a semana de mobilidade os alu-

nos ficam alojados em casa de uma famí-

lia de alunos da escola acolhedora, per-

mitindo-lhes 

um contacto 

com o dia-a-

dia de uma 

família des-

sa nacionali-

dade, pro-

movendo 

partilha de experiências entre as várias culturas. Os pro-

fessores têm também a hipótese de acompanhar os alu-

nos nas atividades, conhecer novos professores e/ou 

outros métodos de ensino, um pouco do sistema educa-

tivo do país acolhedor e trocar experiências com os res-

tantes participantes. 

Os representantes do nosso Agrupamento nesta mobili-

dade foram  cinco alunos do 10ºB (Carina Duarte, Gus-

tavo Silva, Henrique Miguel, Isabella Garcia e Mariana 

Gomes) e três professores da equipa de Erasmus+ 

(Nélida Filipe, Miguel Neta e Hugo Mártires). 

A próxima 

mobilidade 

será em outu-

bro, na cidade 

finlandesa de 

Helsínquia.  
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A nossa  

  Escola 

Projeto “Minds on, Hands on, STEM Goes 
on” (2018-2019)  

Cláudio Galego 

No âmbito do projeto Erasmus+ “Minds on, Hands on, 

STEM Goes on” o Agrupamento realizou a 4ª mobilida-

de de alunos durante os dias 20 a 24 de maio. As ativi-

dades decorreram em Alatskivi, na Estónia com a pre-

sença de seis alunos do nosso Agrupamento das turmas 

do 8ºA (Fernanda Bodi, Joana Morais, Laura Machado) 

e 8ºB (Anabela Rolo, Augusto Moreira, Rafael Guerrei-

ro), de três professores da equipa de Erasmus+ (Hugo 

Mártires, Cláudio Galego, Pedro Félix) e da Diretora do 

Agrupamento, professora Conceição Bernardes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao longo da semana os alunos participaram em várias 

atividades, entre elas: jogos de dinâmica de grupos; 

workshop de programação e montagem de kits de Le-

d’s; jogos de sobrevivência STEM (jogos de orientação 

na floresta); e workshops de robótica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além destas atividades, visitamos também o Museu de 

História Natural da Universidade de Tartu, o Parque 

Natural Taevaskoja e a Escola Anna Haava nim Pala 

Kool.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No final foi organizado um jantar de despedida com 

entrega de diplomas a todos os participantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta foi a última mobilidade deste projeto de Erasmus+ 

que permitiu desenvolver de forma muito prática conte-

údos das várias disciplinas STEM (science, technology, 

engineering & mathematics). Foram dois anos de muito 

trabalho e que se revelaram muito enriquecedores para 

todas as escolas envolvidas, mas principalmente para os 

alunos e professores das turmas que participaram nos 

vários intercâmbios culturais lá fora, mas também “cá 

dentro”.  
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A nossa  

  Escola 

Espreitar a Escola 

No dia 4 de abril realizou-se na escola sede do Agrupamento mais uma edição do Espreitar a Escola. Neste dia todos 

os alunos do Agrupamento rumam à ESLA para espreitar os trabalhos desenvolvidos pelos alunos do Agrupamento 

e para participar numa série de atividades pensadas e preparadas especialmente para este dia.  

Nestas  páginas do 100Comentários iremos espreitar um pouco do que se passou neste dia. Os textos são de vários 

professores do Agrupamento, envolvidos nas atividades, as fotografias são de alunos de fotografia, de professores e 

do blog  da biblioteca do Agrupamento. 

Na sala D2 o grupo de informática desenvolveu um KAHOOT -  Questionários 

interativos, sobre "Segurança na Internet". 

Participaram na atividade os alunos do 7º ano, tendo sido atribuído ao aluno com 

melhor pontuação de cada turma, um certificado de participação, e ao aluno com 

melhor pontuação de todas as turmas participantes, o aluno João custódio da tur-

ma 7ºE foi premiado com um certificado de participação e uma Pen Drive. 

As turmas participantes revelaram muito entusiasmo e interesse tanto pelo tema, 

como pela sua abordagem Interativa.  

Na sala D3 o grupo de informática desenvolveu atividades de robótica e impres-

são 3D.  

Neste espaço os alunos puderam interagir com robôs e testar a sua programação 

através de alguns pequenos exercícios. Tiveram ainda a oportunidade de ver 

objetos desenhados no computador ganhar vida através da impressão em 3D. 

Na sala D5 o grupo de informática desenvolveu a atividade Realidade Aumentada destina-

da, essencialmente, aos alunos finalistas do pré-escolar.  

Durante os cerca de 45minutos que cada turma esteve presente nesta atividade, os alunos 

divertiram-se a pintar um desenho e a vê-lo ganhar vida, podendo interagir com as persona-

gens que pintaram. 

Durante esta atividade foi evidente o entusiasmo dos 171 alunos que por ali passaram, o seu 

espanto e felicidade quando viam o seu desenho ficar animado e reagir ao seu toque. 

O grupo de matemática desenvolveu a atividade "mmm- Maravilho Mundo 
Matemático" que pode ser descrita por 3 palavras (além das do próprio no-
me): Alegria, Diversão, Pensamento.  

Na sala D1 o grupo de informática montou uma exposição de hardware onde os alunos  puderam contactar com as 
peças que montam um computador e conhecer alguns dispositivos que já não são usados. 

O grupo de Geografia preparou a exposição “Assomar a Geografia” com os trabalhos realizados pelos alunos ao 

longo dos dois primeiros períodos deste ano abordando diferentes temáticas como a rosa dos ventos, clima e 

alterações climáticas, União Europeia, preservação das florestas e preservação dos mares, problemas ambientais, 

entre outros... 
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Espreitar a Escola 

O grupo disciplinar de Português do 2º Ciclo esteve presente no dia “Espreitar a 

Escola” com uma exposição de trabalhos realizados pelos alunos, no âmbito da 

Educação Literária. A sala ficou decorada com ilustrações da obra literária “A 

Viúva e o Papagaio”, de Virginia Woolf (5º ano) e com diversos trabalhos inspi-

rados nas aventuras e desaventuras do rei de Ítaca - “Ulisses”, de Mª Alberta Me-

néres (6º ano). Os visitantes ainda puderam conhecer os “monstrinhos” elabora-

dos pelas turmas 5ºE e 5ºF e o cantinho das “castanhas de São Martinho” com as 

suas quadras populares e decorações alusivas a esse dia comemorativo. 

Esta exposição contou com a participação de todas a turmas do 5º e 6ºanos que encheram o espaço de muita cor, his-

tórias e muita criatividade!  

O Português do 3ºciclo e secundário, preparou jogos de palavras, desenhos, pinturas, sopa de letras para o jardim de 
infância e 1.º ciclo. 
Houve ainda exposição dos trabalhos realizados pelos alunos e na biblioteca leu-se / escutou-se poemas de Camões. 

Os alunos de Latim, ao estudarem o vestuário romano no período que antece-

deu o Carnaval, altura propícia para se falar de trajes, ou não fosse o concelho 

de Loulé uma terra em que se leva esta folia muito a sério, sugeriram que se 

fizesse, no “Espreitar a Escola”, um “Olimpo vivo” onde eles poderiam vestir de 

vários deuses ou soldados quaisquer alunos ou até professores que passassem 

pela sala destinada a essa atividade.  

Além de tecidos a sugerir togas e túnicas romanas, os alunos de Latim criaram 

raios de Júpiter, coroas de louro e de oliveira, capacetes de um soldado romano e de um soldado grego (espartano), 

um tridente de Neptuno, uma espada e um escudo da deusa Minerva. Produziram algumas placas tipo fun sticks com 

frases/expressões usadas no dia-a-dia na nossa sociedade.  

À medida que outros alunos passaram pela sala A10, no dia da exposição, convidavam-nos a vestirem-se de deu-

ses/senadores/soldados e davam-lhes algumas dessas frases solicitando-lhes a tradução. Além disso, passavam-lhes 

no final um Kahoot, que produziram com o professor de Latim, para avaliarem o conhecimento de outras palavras/

expressões latinas igualmente usadas como “Carpe diem”, 

“Curriculum Vitae”, “Ridendo castigat mores”, “Mapa mundi”, 

“Magnum”, “Domus Iustitiae”, “Fiat lux”, “Homo sapiens”, 

“Post Scriptum”…  

As atividades do Departamento de Línguas para cele-

brar o Espreitar a Escola decorreram durante todo dia 

e todas as disciplinas do departamento estiveram re-

presentadas.  

As atividades desenvolvidas foram adequadas a todos 

os graus de ensino, desde os mais pequenos aos mais 

crescidos. A todos foram propostas atividades que 

testavam os conhecimentos da língua e da cultura do 

país que representavam. Foi um dia bem passado no mundo das Línguas. 
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Espreitar a Escola 

A sala que foi atribuída ao grupo de HGP foi decorada com dezenas de 

trabalhos muito bonitos e interessantes realizados pelos nossos alunos do 

5º e do 6º ano de escolaridade. 

Os trabalhos feitos em maquetes, livros, cartolinas e outros formatos 

abrangeram temas diversos tais como as sociedades recoletoras e produ-

toras, povos que habitaram a Península Ibérica (Fenícios, Gregas, Carta-

gineses, Romanos, Celtiberos e Muçulmanos) a Formação de Portugal, 

produtos do tempo dos Descobrimentos, o Terramoto de 1755, as Inva-

sões Francesas e os inventos da 2ª metade do séc. XIX. Estão de parabéns os nossos alunos pelos trabalhos apresen-

tados. 

No passado dia 28 de março, as turmas de Ciências e Tecnologias do 10º ano, da Escola Secundá-

ria Dr.ª Laura Ayres (ESLA), fizeram uma limpeza de praia numa das suas aulas de Biologia e 

Geologia. Esta ação teve a duração de 1 hora e contou com o apoio da Junta de Freguesia de Quar-

teira e da Algar e teve como principal objetivo alertar para a neces-

sidade de uma proteção e limpeza dos ecossistemas costeiros. 

A maioria dos resíduos, recolhidos pelos cerca de 40 alunos, pôde 

ser vista nas atividades do 'Espreitar a Escola', durante todo o dia 4 

de abril, na ESLA numa exposição interativa de consciencialização 

para a importância da conservação dos Oceanos. Nesta exposição os visitantes pude-

ram contactar com diversos seres marinhos e ainda areias de praias de todo o mundo. 

O grupo de Física e Química participou, mais uma vez, no evento espreitar a escola. 

Este ano letivo foram realizadas atividades experimentais, interativas e demonstrati-

vas, de fenómenos e factos científicos no âmbito da Física e da Química, nomeada-

mente relacionadas com a luz, som, eletricidade, pH e reações químicas. Estas ativida-

des decorreram nas salas, E10, E9 e E7 e foram dinamizadas pelos alunos de ciências 

e tecnologias do 10º C e pelos alunos dos cursos pro-

fissionais do 10º I e 11º I, com o apoio dos professores 

do grupo 510. 

Decorreu, ainda, no exterior do bloco E a exposição intitulada “A Química da Arte”. 

Um trabalho prático e criativo acerca da corrosão realizado pelos alunos do 12º A, no 

âmbito da disciplina de Química. 

Com estas atividades pretende-se motivar os alunos para as ciências experimentais, 

divulgar a ciência experimental e desenvolver o interesse pela ciência junto à comuni-

dade educativa e ao meio.  

Os alunos de fotografia, juntamente com os seus professores, criaram uma exposi-

ção de fotografia. Os trabalhos fotográficos apresentados, foram desenvolvidos 

nas disciplinas das áreas técnicas. As turmas que estiveram envolvidas no projeto 

e na produção da exposição foram as seguintes: CEF FOTO, 10ºI1 e 11ºJ1. 

A exposição teve como objetivo promover e divulgar o trabalho desenvolvido 

pelos alunos de Fotografia, dando-o a conhecer à comunidade escolar. 

As temática apresentadas são diversificadas, variando entre natureza mortas, retra-

tos com inspiração em pinturas clássicas, paisagem, moda e publicidade.  

https://www.facebook.com/jfquarteira/?__tn__=KH-R&eid=ARDN9yJpISWM3HGqtVp1xTPv4XNsBrKk9dHdjjjzJRaqkqEMoisgIjkoq3lg9jKOwJiC4rccbdGBkIFV&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBe9t88FztKtW5E5m_eeAjreHgTIqi73rjGQrPiKSdkDbQOyDfTnNhQEOFwdSt0Di5YqzY5cHf-xg0HrQH1q5EezQM_
https://www.facebook.com/jfquarteira/?__tn__=KH-R&eid=ARDN9yJpISWM3HGqtVp1xTPv4XNsBrKk9dHdjjjzJRaqkqEMoisgIjkoq3lg9jKOwJiC4rccbdGBkIFV&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBe9t88FztKtW5E5m_eeAjreHgTIqi73rjGQrPiKSdkDbQOyDfTnNhQEOFwdSt0Di5YqzY5cHf-xg0HrQH1q5EezQM_
https://www.facebook.com/GrupoAlgar/?__tn__=KH-R&eid=ARAC1wxg7tDgozNTWBxWqgMbW604JfhsNqSmHe2Ftby27TaXhwgaQ67M8kaCJjT-IimOFbt-M5U_Pckc&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBe9t88FztKtW5E5m_eeAjreHgTIqi73rjGQrPiKSdkDbQOyDfTnNhQEOFwdSt0Di5YqzY5cHf-xg0HrQH1q5EezQM_e
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Espreitar a Escola 

Para além de todas estas atividades, existiram ainda mercadinhos com bancas de rua, atuações no palco, exposições 

exteriores com trabalhos realizados por alunos , entre muitas outras atividades.  

No dia 4 de abril de 

2019 todas as escolas do 

Agrupamento foram 

participar em algumas 

atividades que os alunos 

elaboraram. A maior 

parte das atividades pro-

gramadas, para a nossa 

turma, estavam relacionadas com as Ci-

ências. 

Assim que chegámos, fomos convidados, 

por uma senhora, a provar uns bolinhos 

deliciosos que tinham sido feitos pelos 

alunos do CEF de Pastelaria e Padaria. 

Depois fomos ver o mercadinho de hortí-

colas biológicas e plantas ornamentais e 

uma exposição de fotografia sobre a oxi-

dação de diversos materiais. Também estivemos numa 

banca de venda de bolos, que era para o “Projeto SOS 

fome – Banco alimentar contra a fome”.   

Na nossa primeira atividade programada, que se chama-

va “Física e Química em ação”, fizemos atividades com 

a luz e descobrimos que a luz é feita de todas as cores 

do arco-íris.  

Depois fomos ver a exposição dos trabalhos do 3º Ciclo 

e Secundário na sala F6 e F7. Nessa exposição havia 

esculturas de insetos, quadros e objetos feitos com bar-

ro.  

Na atividade “Acontecimentos Discrepantes” fizemos 

quatro atividades. Duas delas eram sobre o ar e desco-

brimos que o ar tem peso e ocupa espaço. Noutra utili-

zámos um prato com leite gordo, corante e detergente e 

descobrimos que o leite tinha gordura. A última era com 

fogo e um ovo que não cabia numa garrafa. Depois co-

locaram algodão com álcool a arder dentro 

da garrafa e o ovo no gargalo. Passado 

algum tempo o ovo entrou sozinho na gar-

rafa. Com esta experiência descobrimos 

que o fogo consome oxigénio. 

Para além destas atividades programadas, 

também vimos muitas exposições e gostá-

mos muito de uma com cadeiras pintadas e 

decoradas com diversos materiais.  

Os “momentos alegres” que vivemos na atividade 

“Espreitar a Escola” quisemos agora recordar… 

Fomos “Espreitar a Escola” 

Alunos 2ºE, Fonte Santa 
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Uma Dança Especial no “Espreitar a Escola”  

Alunos que frequentam a CAA e a professora Lisa Soeiro 

No dia 4 de abril alguns 

alunos do CAA (Centro de 

Apoio de Aprendizagem) 

participaram no Espreitar a 

Escola, apresentado uma 

coreografia de dança com o 

tema “O Melhor de Mim” 

da Mariza. Nesta dança 

participaram a Binta Guiraço, Beatriz Carvalho, David 

Serafim e Viviana Morgado. Esta dança apesar de ter 

sido orientada pela professora de Educação Física, Lisa 

Soeiro, contou também com a colaboração das profes-

soras de educação especial, Célia Figueiras e Anabela 

Caeiro, assim como, a assistente operacional, D. Filo-

mena Alfredo. A professora Cláudia Fontão e os alunos 

que frequentam o CAA também estiveram envolvidos 

colaborando na elaboração / decoração dos adereços a 

utilizar na coreografia da dança (preparação e colagem 

de flores de papel na bola gigante e colagem de enfeites 

em 3 bolas de andebol). Após muito tempo de treino 

com os alunos, que apresentaram sempre muito empe-

nho, dedicação e alegria, esta dança foi um grande su-

cesso nesta atividade que envolve todo o Agrupamento, 

“O Espreitar a Escola”.   

Face ao sucesso e empenho dos alunos nesta dança, os 

mesmos fizeram novamente a sua demonstração aos 

idosos do Lar da 3.ª Idade em Quarteira e às crianças do 

jardim de infância da Fonte Santa, sentindo-se orgulho-

sos, mais confiantes, contribuindo assim para a melho-

ria da sua autoestima. 

Testemunho dos alunos: 

- Binta Guiraço – “Eu gostei muito de dançar, estive 

muito nervosa por ter sido a primeira vez. Foi muito 

divertido. Estivemos muito tempo a ensaiar.” 

- David Serafim – “Eu achei muito boa a dança, senti 

alegria, fiquei feliz e contente. Gostei dos treinos por-

que estou a dançar melhor.”   

- Beatriz Carvalho – “Eu gostei de estar com os meus 

amigos, de dançar e também gostei muito de cantar no 

palco, estive sempre 

calma.” 

- Viviana Morgado - A 

alegria da Viviana foi 

bem evidenciada no bri-

lho dos seus olhos e no 

seu sorriso espontâneo.  

Visitando para aprender e conhecer 

Visita de estudo da turma CEF 2 – Padaria/pastelaria  

Fábio Silva e Maria Fael 

No passado mês de maio pudemos realizar a nossa visita de estudo. Não foi fácil a 

organização da mesma, burocracia, indecisão de alguns, contratempos de outros, com 

boa vontade, persistência, disponibilidade e sobretudo muita garra em não desistir, 

permitiram que tudo se concretizasse. 

Agradecer desde já, aos EE que com mais ou menos esforço se empenharam nesta 

viagem, permitindo que os seus educandos pudessem usufruir de um conjunto de visi-

tas pedagógicas, mas também lúdicas. Agradecer à escola que aprovou este projeto e que acre-

ditou nestes alunos, em especial aos professores Maria Martins e Lino Aguiar que tudo fize-

ram para ultrapassarmos alguns entraves, permitindo que os mesmos pudessem aproveitar esta 

oportunidade, que apostamos, foi única e ficará para sempre nas suas memórias. Por último, 

agradecer a todos aqueles que nos receberam de uma forma exemplar, maravilhosa, simpática 

e profissional a saber: Pousada de Juventude (Lino Torgal); “Museu do Pão”; “Museu do 

Queijo”; Padaria Dias (José Carlos e João Santos); Kayzer Ballet – Companhia de Bailado 

(Ricardo Runa); New Hand Lab (Francisco Afonso); Junta de Freguesia de Vila do Carvalho e 

Cantar Galo (Pedro leitão): Praia das Nogueiras 

Transportes: Dulce Pinheiro e Pedro Runa  
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Visitando para aprender e conhecer 

Eu, tu e aquilo  

Alunos 2ºE, Fonte Santa 

No dia 16 de maio de 2019, a turma E do 2º ano foi ao 

Cineteatro Louletano, em 

Loulé, ver o espetáculo de 

teatro/dança intitulado 

“Abel e Amália”. 

Nós tivemos o privilégio de 

assistir ao espetáculo em 

cima do palco, onde só os 

atores podem pisar. 

Depois de nos sentarmos, o espetáculo começou com a 

sala no escuro. Quando as luzes se acenderam, vimos 

que a peça tinha duas personagens que se chamavam 

Abel e Amália. O Abel estava muito aborrecido e de-

pois entrou a sua irmã gémea Amália, que estava muito 

feliz e queria fazer um espetáculo. 

Para além das personagens havia no 

palco 6 funis de diferentes cores: 1 

azul, 2 verdes, 2 cor de laranja e 1 

cor-de-rosa.  

Os funis serviram para fazer de 

conta que eram várias coisas, como 

por exemplo: asas, flores, naves 

espaciais, chapéus, mala, carro, 

catedral, antenas, fitas, paraquedas, peças de jogo, sino, 

medalha, óculos, binóculos, lanterna, frutos, mar, abó-

bora, búzios, microfone, comando para o robot…  

Durante a história do Abel e Amália, foi contada a his-

tória do Corcunda de Notre Dame.  

O Abel estava sempre aborrecido, do contra e era muito 

pessimista, enquanto que 

a Amália estava sempre 

feliz e a ver tudo pelo 

lado positivo. 

No final tirámos uma 

fotografia com os atores 

da Companhia Satélite da 

Corpodehoje, como re-

cordação deste momento.  

Esta saída foi muito interessante porque aprendemos 

coisas novas sobre expres-

são dramática e que deve-

mos ver a vida, sempre 

pelo lado positivo. Por 

isso, gostaríamos de ter 

mais experiências como 

esta.  

Miguel Neta 

Visita de estudo ao CERN 2019  

Entre o dia 29 de maio e 1 de junho de 2019 um grupo 

de alunos do 12º ano do Agrupamento de Escolas Drª. 

Laura Ayres esteve em Genebra para visitar o Organiza-

ção Europeia para a Pesquisa Nuclear (CERN). 

No CERN os alunos foram recebidos por um dos inves-

tigadores portugueses que trabalha numa das experiên-

cias (CMS) a decorrer no principal acelerador de partí-

culas do laboratório (o LHC) para uma palestra introdu-

tória. Durante o resto da manhã visitaram locais de tra-

balho, preparados para receber visitantes, onde são ex-

plicados alguns dos conceitos básicos do funcionamento 

dos aceleradores e detetores atuais. Depois de almoçar 

no refeitório do CERN os alunos construíram uma câ-

mara de nuvens para observar os rastos deixados por 

partículas (alfa e eletrões). Ainda houve tempo para 

visitar as duas exposições abertas ao público: Universe 

of Particles e Microcosm. 

Para além de ficar a conhecer a parte mais importante 

de Genebra, alunos e professores visitaram também 

outras instituições: visita guiada ao Palácio das Nações, 

sede das Nações Unidas na Europa; Museu Internacio-

nal da Cruz Vermelha; Museu de História Natural de 

Genebra. 

Mais informações: http://www.miguelneta.pt/

atividades/visita-ao-cern-2019  

http://www.miguelneta.pt/atividades/visita-ao-cern-2019
http://www.miguelneta.pt/atividades/visita-ao-cern-2019
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Visitando para aprender e conhecer 

Um dia no Zoo de Lisboa  

Alunos 2ºE, Fonte Santa 

No dia 29 de maio 

de 2019, a nossa 

turma foi ao Jardim 

Zoológico de Lis-

boa.  

Como Lisboa fica 

muito longe tivemos 

de acordar muito 

cedo, acordámos às 5h da manhã e saímos da escola às 

6h. A viagem foi muito longa, demorámos mais de três 

horas, mas quando passámos pela ponte 25 de Abril, 

sobre o rio Tejo, sabíamos que estávamos quase a che-

gar. 

Quando o autocarro parou percebemos que tínhamos 

chegado, pois na rua os pilares dos viadutos estão deco-

rados com imagens de animais em azulejos. O Jardim 

Zoológico fica numa zona de Lisboa que se chama Sete 

Rios. A entrada é muito bonita, o portão fica entre duas 

torres e parece que estamos a entrar nos jardins de um 

palácio. 

Quando chegámos fomos logo ver o espetáculo dos 

golfinhos. Foi muito engraçado porque haviam três gol-

finhos que fizeram muitas habilidades. Algumas crian-

ças, que não eram da nossa escola, puderam tocar nos 

golfinhos para sentir a textura da sua pele.  

Depois fomos ver os animais. Vimos girafas, elefantes, 

camelos, macacos, rinocerontes e muitos outros ani-

mais. Tentámos ver o lince-ibérico, mas estava escondi-

do. Vimos, também, leões, leoas, tigres e muitas aves, 

entre tantos animais.  

Almoçámos no Jardim Zoológico numa zona onde ha-

via bancos para descansarmos. Durante o almoço apare-

ceu um pavão, para nos cumprimentar. Os pavões an-

dam livres pelo espaço do Jardim Zoológico.  

Depois do almoço continuámos a visita e participámos 

numa 

ativi-

dade 

com uma educadora chamada Beatriz. Ela era muito 

simpática e explicou-nos que o Jardim Zoológico fez, 

no dia 28 de maio, 135 anos e que começou a partir de 

uma coleção de animais exóticos que vieram de África, 

da Índia e do Brasil, no tempo de D. Maria II. Ficámos 

a saber que antigamente só as pessoas ricas e amigas do 

rei é que podiam ir ao Jardim Zoológico e que este só 

servia para mostrar os animais. Atualmente o Jardim 

Zoológico serve para visitar os animais, mas também 

para conservar os animais em vias de extinção, para 

tratar e levar outros animais de volta para a Natureza. 

Aprendemos mais sobre os animais e, no final, deram-

nos uns computadores para fazermos um desenho de 

uma floresta tropical que é um sítio onde faz muito ca-

lor e onde chove muito.  

Fomos comer um gelado e, quando todos já tinham co-

mido, fomos dar um passeio de comboio, para ver me-

lhor os animais.  

De seguida o comboio parou perto da entrada e nós 

entrámos na quintinha do LIDL para ver os animais de 

peluche, mas na vida real.  

Antes de terminar a visi-

ta fomos ao reptilário onde estavam répteis como as 

cobras, tartarugas, lagartos…  

Por fim fomos à loja de lembranças. Gostámos muito da 

visita ao Jardim Zoológico de Lisboa e gostaríamos 

muito de lá voltar  
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Visitando para aprender e conhecer 

Visita à Quinta pedagógica – Lura  

Sala Amarela (Fonte Santa) e os alunos de educação especial que frequentam o CAA (ES Dr.ª. Laura Ayres)  

Certo dia os meninos e 

meninas da sala Ama-

rela da Fonte Santa, 

fizeram um convite 

aos alunos que fre-

quentam o CAA na 

Escola Secundária 

Dr.ª. Laura Ayres. 

Esse convite foi aceite, permitindo uma articulação 

entre as duas salas, que, facilitaram o convívio, a parti-

lha, a amizade, a responsabilidade, a interação, a inte-

rajuda e muitas outras situações vivenciadas por todos 

os alunos envolvidos.  

Assim, partimos rumo a novas experiências no meio da 

natureza: a Quinta Pedagógica da Lura, situada perto 

da Conceição de Faro, onde fo-

mos recebidos pela Sara e pela 

Adriana com muito entusiasmo.  

Iniciámos a nossa visita com o 

lanche matinal e contribuindo 

para a reciclagem, pois colocámos 

o nosso lixo nos ecopontos ade-

quados, os restos de comida foram 

para um balde para mais tarde serem utilizados na fer-

tilização da terra.  

Colocámos os bonés e fomos à aventura… Ouvimos a 

explicação sobre o que é e para serve a de composta-

gem do lixo orgânico; a importância e uso de várias 

ervinhas da natureza; qual a melhor estratégia para 

colocar as plantas na terra, de forma a evitar os quími-

cos. Provámos algumas plantas comestíveis e ficámos 

a conhecer os seus nomes.  

Em seguida fomos brincar livremente para contactar-

mos melhor com cada canto da quinta, enquanto as 

nossas amiguinhas preparavam a atividade “Plantar 

uma erva aromática”. Chamaram-nos 

para junto de uma mesa onde estava 

muitas garrafas de plástico vazias, 

um balde de terra, muitos rebentos 

de hortelã, água e colheres. As moni-

toras foram-nos explicando todos os 

passos a seguir: colocámos a terra 

dentro da garrafa (previamente corta-

da um pouco acima do fundo), que estava virada ao 

contrário e com alguns furinhos na tampa, fizemos um 

buraco na terra para colocarmos o pé da hortelã, acon-

chegámos a terra e para finalizarmos demos de beber á 

nossa plantinha que ficou feliz e satisfeita por receber 

o nosso miminho e atenção.  

Ajudámos na arrumação do espaço e 

fomos novamente brincar um pouco, 

pois de seguida aguardava-nos a inte-

ração com os burricos. Foi muito 

agradável podermos ajudar a escovar, 

a alimentar e a mimar estes nossos 

amigos, que nos receberam com mui-

to carinho.  

A barriga já começava a “dar horas” e aproximou-se o 

momento de poder-

mos saborear os nos-

sos petiscos acompa-

nhados com água 

aromatizada desta 

maravilhosa quinta.  

Foi um dia muito bem 

passado, realizámos 

muitas aprendizagens, vivenciámos novas experiên-

cias, partilhámos brincadeiras, corremos, rimos, pulá-

mos, explorámos, 

sentimos, espalhámos 

alegria, recebemos 

atenção e dedica-

ção…  

O contacto com a 

natureza trouxe-nos 

muito bem-estar, feli-

cidade, paz e muita harmonia.  

Adorámos…. Queremos mais….  
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Vermicompostagem na sala de aula  

Alunos 2ºE, Fonte Santa 

No dia 26 de Abril de 2019, a turma E do 2º ano da es-

cola da Fonte Santa teve a visita de um senhor da em-

presa EcoGrowing, que nos explicou o que era a Vermi-

compostagem. 

O senhor disse-nos que 

a Vermicompostagem é 

um método que faz uso 

de minhocas e que atra-

vés da ação delas é pro-

duzido húmus de mi-

nhoca, que é bom para 

as plantas. Isto pode ser 

feito em casa ou em apartamentos com uma caixa pró-

pria, as minhocas e os restos dos alimentos biodegradá-

veis. Ele também nos disse que era bom fazer a Vermi-

compostagem porque colocamos os restos da comida no 

minhocário e depois retiramos o humús de minhoca que 

serve para alimentar as plantas.  

Depois o senhor mos-

trou, em grupos, a caixa 

com as minhocas, que 

tinha duas divisões. Na 

divisão de baixo estavam 

poucas minhocas e era 

onde estava o humús de 

minhoca e na divisão de ci-

ma estavam muitas minhocas 

com os restos de comida.  

Aprendemos muito com esta 

atividade, pois podemos aju-

dar o ambiente utilizando os 

restos da comida para ali-

mentar as plantas, em vez de 

jogar para o lixo.  

Ação de Plasticologia Marinha, na Escola  

Sónia Alves 

No passado dia 10 de Maio acolhe-

mos na nossa escola um elemento 

do Oceanário de Lisboa, contribuin-

do desta forma, para elevar a litera-

cia dos oceanos, em Portugal, pro-

movendo o conhecimento dos ocea-

nos e a vontade de contribuir para a 

sua conservação, tendo como base 

os valores da sustenta-

bilidade e da necessi-

dade de proteger a 

biodiversidade mari-

nha. 

Aos oceanos chegam 

todos os anos cerca de 

8 milhões de toneladas 

de plástico, com um 

impacto enorme nas espécies e ecossistemas marinhos. 

 

Apesar do plástico ter uma variedade enorme de utiliza-

ções, de ser um material útil, duradouro e versátil e que 

contribui em muitos 

domínios para o bem-

estar humano, é urgen-

te alertar que o seu 

uso de forma descon-

trolada tem impacto 

negativo no planeta e 

no Homem. Por esta 

razão, é importante sensibilizar o público sobre a pro-

blemática do plástico nos oceanos e fornecer-lhes ferra-

mentas para conseguirem minimizar o seu impacto a 

este nível, através da alteração de comportamentos.   

Foram desenvolvidas atividades práticas distintas com 

os alunos do 3º e 4º ano, da nossa 

escola. Os alunos mostraram-se 

motivados e preocupados com a 

problemática em causa.  

A presente ação de Plasticologia 

Marinha foi desenvolvida no âmbito 

do projeto Ecoescolas.  
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Miguel Neta 

Descobrimos um novo asteroide?  

No decorrer deste ano letivo, alunos do Agrupamento de Escolas Dr.ª Laura Ayres participaram em três campanhas 

internacionais de pesquisa de asteroides (IASC). 

O objetivo destas campanhas IASC é identificar asteroides que possam constituir um perigo para a Terra e também 

melhorar o conhecimento das trajetórias dos asteroides já conhecidos. Em Portugal estas campanhas IASC são coorga-

nizadas com o NUCLIO. 

Duas das campanhas foram realizadas por alunos da turma do curso profissional de fotografia, 11ºI1, e uma terceira 

campanha foi integrada na mobilidade de alunos do projeto Erasmus+ ‘Union of Solar System via Geogebra’, num 

total de cerca de 40 alunos de Portugal, Itália, Finlândia, República Checa e Turquia, a trabalhar em conjunto. 

Após a disponibilização das imagens obtidas com telescópios situados nos Estados Unidos, o trabalho dos alunos con-

siste em analisar, por comparação, três fotografias astronómicas, tiradas da mesma zona do céu, tentando descobrir 

objetos (asteroides) até agora desconhecidos. No final da análise é criado um relatório dessa análise que é enviado para 

o responsável, pertencente a uma Universidade americana que coordena todo o processo de contacto com as escolas. 

Quando um objeto é observado pela primeira vez este passa a ter o estatuto de Preliminar e se esse mesmo objeto for 

observado novamente, por qualquer outra pessoa, num intervalo de 7 a 10 dias, passa ao estatuto de Provisório, sendo 

o objeto mantido na base de dados do Minor Planet Center até que se tenha um elevado número de observações que 

permita determinar a sua órbita com exatidão. 

As alunas Deilise Borges e Melane Veiga, em conjunto com o professor Miguel Neta, conseguiram durante este ano 

letivo mais um objeto que se enquadra já na categoria de Provisório. Neste momento o nosso agrupamento tem já 7 

novos possíveis asteroides à espera de confirmação da sua trajetória. 

Na figura abaixo estão 4 imagens onde aparece o possível novo asteroide (ele move-se de imagem para imagem, ao 

contrário das estrelas, imóveis). Consegues ver onde?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais informações aqui: http://www.miguelneta.pt/atividades/iasc  

http://www.miguelneta.pt/atividades/iasc
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Sónia Alves 

Em primeiro lugar é pre-

ciso reforçar que o 

bullying não é normal, 

não faz parte de “ser 

criança” ou “crescer”, 

não torna as crianças 

“mais fortes”. Antes de 

falar com os filhos sobre bullying é importante que os 

Pais conheçam esta realidade. 

O que é o Bullying? 

O bullying corresponde a um comportamento intencio-

nalmente agressivo, violento e humilhante, que envolve 

um desequilíbrio de poder: as crianças que fazem 

bullying usam o seu poder (a sua força física ou o aces-

so a alguma informação constrangedora, por exemplo) 

para controlar e prejudicar outras crianças. É um com-

portamento repetido ao longo do tempo, 

que acontece mais do que uma vez. 

O bullying inclui comportamentos como ameaçar, es-

palhar boatos, atacar alguém fisicamente (bater, arra-

nhar, cuspir, roubar ou partir objetos) ou verbalmente 

(chamar nomes, provocar, dizer às outras crianças para 

não serem amigas de uma delas, gozar) ou excluir al-

guém do grupo propositadamente. 

O bullying pode acontecer durante ou depois das horas 

escolares, dentro da escola mas também fora (nos espa-

ços circundantes, nos meios de transporte) e na internet 

(por exemplo, no Facebook ou nou-

tras redes sociais). Quer os rapazes 

quer as raparigas podem fazer 

bullying. As vítimas de bullying tam-

bém podem ser raparigas ou rapazes. 

No decorrer do 2º e 3º período todas as turmas do 1º 

ciclo da Escola da Abelheira assistiram a uma ação de 

sensibilização sobre Bullying, pela mediadora escolar 

Susana Fernandes do GAAF (Gabinete de Apoio ao 

Aluno e à Família), localizado na sede de Agrupamento 

e pela psicóloga Ana Cristina Alves do PAPE (Projeto 

de Apoio à Psicologia Escolar), da Câmara Municipal 

de Loulé.  

Muitas foram as questões colocadas e desabafos feitos 

pelos nossos alunos, que tiveram sempre atentos e uma 

participação ativa, dei-

xando as locutoras ma-

ravilhadas. 

Foram esclarecidas situ-

ações de identificação 

de um Bullie e de víti-

mas de Bullying. 

No final da sessão hou-

ve tempo para um ques-

tionário coletivo e discussão da temática. 

Parabéns pela excelente iniciativa! 

Ação de Bullying na Escola  

Soledade Ferreira 

Festival Internacional Bgreen  

Na disciplina de Área de Integração, no âmbito do tema 

“Homem-Natureza: Uma relação sustentável?”, as tur-

mas 12º F e G/G1 desenvolveram trabalhos destinados 

à participação no Festival Internacional Bgreen. O 

objetivo deste Festival é incentivar os alunos a serem, 

eles próprios, educadores ambientais, pelo que o con-

curso consiste na realização de spots vídeo de sensibili-

zação ambiental. A edição deste ano, colocou a tónica 

na proteção dos Oceanos, dando voz aos impactos ne-

gativos causados pelo plástico na vida marítima. A ini-

ciativa recebeu mais de 400 participações, oriundas de 

mais de 50 países do mundo! O prémio para o projeto 

vencedor, 

consiste nu-

ma viagem, 

cheia de ati-

vidades, à 

ilha de S. 

Miguel, nos 

Açores! De-

sejemos boa 

sorte aos nossos participantes da ESLA! 

Para mais informações sobre a iniciativa, consultar 

http://www.bgreenfestival.com  

http://www.bgreenfestival.com
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Campanha por Moçambique  

Ser solidário é ajudar…é partilhar…é dar sem esperar nada em troca…é espalhar amor…alegria…é poder sentir o 

coração cheio… é participar na felicidade do outro…é fazer sorrir…é o caminho… (Ana Baião) 

 

A equipa da sala amarela, adultos, crianças e suas famílias participaram na Campanha de solidariedade por Moçambi-

que. 

Como tudo começou…as crianças fizeram algumas questões, sobre a situação que se estava a passar em Moçambique, 

então surgiu como poderíamos ajudar… 

Entrámos em contacto com algumas organizações inclusivo com a Cruz Vermelha portuguesa que nos deu uma lista-

gem de material necessário para a ajuda… 

Foi o seguinte pedido de ajuda para casa… 

 

Assim conseguimos encher 6 caixas, com medicamentos, detergentes, material para tratar feridas e alguns alimentos 

enlatados. Também elaborámos uma carta e desenhos para as crianças de Moçambique, aguardamos notícias….  

Como todos sabemos depois da passagem do Ciclone Idai por Moçambique resta a destruição é necessário 

ajudar e partilhar um pouco de nós… 

Vamos ajudar e levar um sorriso a Moçambique, um pequeno gesto, vai fazer a diferença… 

Assim, nós crianças da sala amarela, vamos ajudar….  

De acordo com as possibilidades de cada um, agradecemos a vossa colaboração, com o que poderem 

(roupas que já não usam, alimentos com muita validade e o que acharem útil). 

Atenciosamente  

Sala amarela/Ana Baião 

Vamos encher as nossas caixas solidárias e enviá-las a quem precisa através das instituições que estão a 

promover esta causa. 

 

“Solidariedade é amor em movimento….Solidariedade não é dar o que sobra, é dar o que faz falta…”  
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Artes 

Pintura expressionista a óleo sobre tela realizada pelos alunos de 12º C com a temática de      

alguns vencedores do prémio Nobel da Paz do século XXI. 

Os alunos do 12º ano, do curso de Artes Visuais 

realizaram  este trabalho sobre o tema “urbano”. 

Construíram maquetes de partes da cidade com ma-

teriais de desperdício: alumínio, ferro e madeira. 

 Barack Obama, 2009              Malala Yousafzai, 2014         Shirin Ebadi 2003                    Wangari Maathai  2004 

Ellen Sirleaf, 2011                 Algore Jr., 2007                      Jimmy Carter, 2002                 Nadia Murad Taha, 2008 
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Esculturas em pasta de papel e arame realizadas 

pelos alunos do 12ºC à maneira de Joana Vas-

concelos, os “Insetos Gigantes”. 



24 

FOTOGRAFIA 

Naturezas Mortas Criativas  
Turma: 10ºI1 

Ano letivo 2018/2019 
“Robert Mappelthorpe reali-

zou uma grande variedade 

de naturezas mortas de flo-

res, do final da década de 

1970 até poucos meses antes 

de morrer, em 1989. Tuli-

pas, orquídeas, íris, papoilas 

e copos-de-leite foram eter-

nizados nas suas imagens. 

Ele quase sempre separava 

as suas flores-tema da natu-

reza, isolando-as diante do 

fundo preto do estúdio. […] 

As suas fotografias faziam 

alusão à tradição seiscentista 

de pinturas evanescentes  

em que frutas e flores -  

entre as quais o copo-de-

leite - simbolizavam o ca-

rácter efémero da vida.” 

Tudo sobre fotografia, 2012, 

p.521 

Carina Vicente Pedro Barbosa 

Carolina Varela Diana Botelho Alex Sanches 
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Alex Sanches 
Carolina Varela 

Gabriela  Silva 

Pedro Barbosa 

                       Carina Vicente 
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Apontamentos 

de História 

25 de abril de 1974, o dia em que o país se uniu 

pela liberdade  

Maria da Luz, 12º E  

Tropas de Salgueiro Maia no quartel do Carmo, Eduardo Gajeiro, 
25 de abril de 1974  

Ilustração de Bruno Gaspar  

Este golpe militar que se traduziu numa revolução foi o culminar de cerca de 50 anos de um regime autoritário, que 

governava em ditadura e fazia uso de todos os meios ao seu alcance para reprimir as várias tentativas de transição para 

um estado de direito democrático. A ausência total de liberdade fazia-se sentir através da ação da Censura, da PIDE-

DGS, da Legião e da Mocidade Portuguesas, entre outros exemplos, o que mostra bem o que os cidadãos tinham de 

enfrentar no seu dia-a-dia. Por outro lado, a pobreza, a fome e a falta de oportunidades para um futuro melhor, fruto de 

décadas de isolamento, provocaram um fluxo de emigração que se agravava cada vez mais. Mas a gota de água que 

terá despoletado a ação revolucionária dos militares, que durante tantos anos tinham apoiado e ajudado a manter o 

regime, foi a guerra colonial em África em três frentes, Angola, Moçambique e Guiné-Bissau, que se desenrolava ha-

via perto de treze anos, com todas as suas consequências desastrosas para o povo português. Por isso na madrugada do 

dia 25 de abril põe-se em ação a operação militar Fim de Regime, concebida, entre outros por por Otelo Saraiva de 

Carvalho, em que uma coluna militar, comandada pelo capitão Salgueiro Maia, saiu da Escola Prática de Cavalaria de 

Santarém, e marchou para Lisboa  ocupando os estúdios do Rádio Clube Português, um dos mais importantes meios 

de comunicação social durante a revolução pois através do mesmo se ouviram as senhas que secretamente deram o 

sinal para a saída das tropas dos quartéis por volta das 22:55 do dia 24 - a primeira senha foi a música «E depois do 

adeus», meia hora depois a segunda senha, na rádio Renascença, seria «Grândola vila morena», de Zeca Afonso 

(censurada pelo regime) - Também foi graças à ocupação das rádios que os portugueses ouviram as primeiras vozes de 

liberdade onde os militares explicaram à população que pretendiam que o País fosse de novo uma democracia, com 

eleições e liberdades de toda a ordem. Mais tarde, às 10 horas, as forças militares defensoras do regime estacionam na 

rua do Arsenal, onde se deu o célebre episódio em que o capitão Salgueiro Maia decidiu enfrentar sozinho as forças do 

Regimento de Cavalaria 7, comandadas pelo brigadeiro Junqueira Reis (de braços levantados, Maia caminhou para a 

coluna inimiga pedindo para parlamentar. O brigadeiro ordenou-lhe que recuasse e, perante a recusa, ordenou aos seus 

homens que disparassem sobre o capitão, ordem essa que os seus subordinados não cumpriram acabando por se unir 

aos revoltosos). Ao regressar aos seus homens, Salgueiro Maia afirmou mais tarde, que foi aquele o momento em que 

se ganhou o 25 de abril. Às 12h30 min, o MFA cerca o quartel da GNR do Carmo, onde se tinha refugiado Marcelo 

Caetano, o sucessor de Salazar à frente da ditadura. A resistência do quartel terminou pelas 18 horas quando o general 

Spínola chegou ao local permitindo ao Marcelo Caetano que se rendesse com dignidade. Durante todo o dia, a popula-

ção de Lisboa foi-se juntando aos militares, em júbilo. E o que começou por ser um golpe de Estado transformou-se 

numa verdadeira revolução. A certa altura, uma vendedora de flores começou a distribuir cravos pelos soldados que os 

colocavam no cano das suas espingardas - Revolução dos Cravos. O único derramamento de sangue teve lugar à porta 

das instalações da PIDE (Polícia de Investigação e Defesa do Estado) onde um grupo de cidadãos se manifestava con-

tra os abusos daquela organização e alguns dos agentes que se encontravam no interior abriram fogo, atingindo mor-

talmente 4 populares.  

Foi um dia maior, em que começou a grande mudança do país, em Liberdade.  
 

Fonte: manual de História do 12º ano; Internet; filme «Os capitães de abril»  
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Patrícia Jesus 

Detectives do Clima 

A turma do 5ºF da Escola Básica de 

Quarteira participou num concurso 

promovido pela ESA (Agência Espaci-

al Europeia) - Detetives do Clima. Nes-

te concurso, os alunos foram desafia-

dos a “fazer a diferença” e tiveram 

como missão identificar um problema 

climático a partir da observação do seu 

ambiente local e, enquanto “Detectives do Clima”, tive-

ram que o investigar.  

Os "Guardiões do Tempo" abraçaram o desafio e consi-

deraram que a Lagoa do Almargem, como habitat de 

inúmeras espécies, pode vir (ou ate já estar) a ser afeta-

da com as alterações climáticas.  

Para estudar o impacto que estas alterações tiveram, têm 

ou poderão vir a ter na lagoa foram analisadas imagens 

de satélite, registos meteorológicos diversos, relatório 

IPCC, cenários de projeções futuras (relatório AMAL - 

Comunidade Intermunicipal Do Algarve) e notícias para 

fazer um estudo 

comparativo sobre 

as alterações da 

lagoa em diferentes 

alturas do ano e em 

diferentes anos dos 

quais havia registo 

de fenómenos me-

teorológicos extremos. Foram analisados dados relati-

vos à vegetação, precipitação e temperatura nos últimos 

anos.  

Após esta análise tornou-se necessário fazer uma saída 

de campo ao local para recolher fotos/amostras e validar 

in situ os dados obtidos (foi elaborado um Guia de 

Campo para orientar a saída). As fotos e amostras reco-

lhidas (água, areias, 

vegetação) foram ana-

lisadas e trabalhadas 

em sala de aula. 

Após várias análises 

tornou-se claro que 

toda a biodiversidade 

da lagoa está extrema-

mente vulnerável e dependente de uma boa gestão da 

ribeira a montante assim com da sua área envolvente. A 

limpeza das linhas de água e a não construção a mon-

tante podem ajudar a 

mitigar alguns efeitos 

das alterações climáti-

cas que se têm feito 

sentir.  

Assim, os “Guardiões 

do Tempo” alertaram, 

numa sessão pública 

no Centro Autárquico 

de Quarteira, a comunidade e as 

entidades de poder local para a ne-

cessidade efetiva da limpeza da 

lagoa e ribeira a montante permitin-

do a desobstrução e o desassorea-

mento das linhas de água e sensibi-

lizaram para a necessidade de impe-

dir o aumento da área urbana.  

O trabalho desenvolvido contou sempre com o apoio de 

professores da Universidade do Algarve especialistas 

em Dinâmica 

Costeira e Alte-

rações Climáti-

cas, com a cola-

boração da Jun-

ta de Freguesia 

de Quarteira e 

foi desenvolvi-

do em interdisciplinaridade envolvendo as diversas dis-

ciplinas dos alunos. O projeto pode ser consultado em  

https://climatedetectives.esa.int/ad/almargem-lagoon.  

A nossa  

  Escola 

https://climatedetectives.esa.int/ad/almargem-lagoon
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Domingo, dia da Mãe, para quem a tem nos seus braços a retém, para quem não tem, saudades dela mantém! 

O dia prometia, praia, sol, banho em água límpida e uma tarde consagrada à Mãe Soberana, Nª Senhora da Piedade, 

Padroeira de Loulé. 

Almoço em família, primos, casa, gatos, bom vinho e umas papas beirãs, compuseram a refeição em perfeita harmo-

nia, em paz! 

Não podíamos comer muito, para nós o caminho não era difícil, mas era longo. Ver o cortejo e acompanhar o andor 

da Mãe Soberana ao alto da sua capelinha no monte, na cidade, Loulé. 

A tarde foi generosa, o sol brilhava, o povo corria apressado, entrava na tasca, bebia a cerveja que o calor apertava, 

o fresco sabia bem, refrescava. O povo gargalhava, fotografava, exibia-se, o melhor fato, sapato de salto alto, ren-

das, cores. O menino chorava, embalava-se, dormia com alegria! Seguem o percurso, o povo em apoio com grande 

vigor aos homens do andor. 

Começa o cortejo, desfilam belos cavalos, sublimes, agitados, acólitos e padres em passo apressado antecedem o 

andor, não há tempo a perder, muito há ainda que percorrer. Nossa Senhora da Piedade, do alto, olha o povo em 

compaixão com Cristo no seu colo prostrado. Rodeada de flores brancas, pequenas e da talha dourada, manto borda-

do a fio de ouro, a todos nos benze com orgulho ferido de Mãe avassalada com a morte do Seu filho. A filarmónica 

de gente suada vai tocando, notas altas de alegria, tristeza arredia. Vozes gritam: “Viva a Mãe Soberana”. O povo 

responde “Viva”! 

Percorre as artérias da cidade em caminho ao monte, mais uma bebida que o corpo aquece e é preciso energia para a 

subida. O povo aglomera-se, os leques abanam-se nas bancadas, repletas, completas. Vamos caminhando em passo 

apressado. O caminho íngreme, empedrado do monte clama com calor. Não tarda, o andor. 

Posicionem-se, cheguem-se para trás, vozes avisadas, experientes no evento, gritam aos mais incautos e amadores. 

O cortejo vem sem parança, sem fôlego, não pode parar é sempre a andar, a abrir. O povo que se arrede que a Santa 

quer florir em capela colocada e adorada. 

Ouvem-se os gritos mais perto, vivas à Mãe Soberana. O povo vem descomposto, choroso, rostos em desespero, 

afogueados, olhos marejados, em braços são empurrados pelos mais fortes que sem olhar, mas sabendo o caminho, 

pisam cada pedra como se a conhecessem. O padre é ovacionado, ri com alegria, esconde o cansaço que a batina 

denuncia. 

Os homens do andor, suados, cansados, não olham de lado, forçam os corpos tombados de dor com o peso do andor. 

A Senhora, imponente, reza por todos, culpado, inocente entra nas suas Graças. A banda mantém o ritmo acelerado 

até ao fim, não dá tréguas aquele caminho empedrado e a música não perde o tom afinado. 

Mãe Soberana chega à capelinha em ovação:” Viva a Mãe Soberana”, “Viva”; “Viva Nossa Senhora da Piedade”, 

“Viva”! O padre bota faladura a um povo que abana seus lenços brancos num adeus profundo à sua Santa.  

A nova capela está vazia, poucos são os devotos de Maria. Quem reza, fica, quem não reza procura a barraca, o chei-

ro é intenso, bifana, bebida, festejos de quem prometia e assim cumpria mais um dia. 

Repousa a Senhora depois de mais um cortejo oferecido ao povo. Há que regressar, assistir ao acabar do evento do-

mingueiro e vai o povo ordeiro à cidade marchar para ver o terminar do momento derradeiro: o despedir dos homens 

do andor que seus panos azuis e brancos agitam em alegria com sons musicais de romaria. 

Um último desfilar se alinha, cansadas, mas concentradas as majoretes de trajes contrastantes, compostos, marcham 

ao ponto de partida com dever cumprido e assumido, abrilhantar um cortejo abençoado, idolatrado pelo povo. 

 Pedidos futuros, promessas cumpridas num mundo melhor, rogadas aos pés de um andor transportado com vigor, 

Mãe Soberana a Padroeira de Loulé a Quarteira!  

Mãe Soberana 
Maria Fael 

Escrevinhando 
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Impressões de uma cidadã às vezes atenta ao  

mundo  
Cristina Barbosa 

Está na hora de esticar as pernas. Professor passa muitas horas sentado, tarefas próprias da profissão. Desço, a pé, a 

rua principal da parte antiga da cidade onde moro há quase dezanove anos. Sinto o desconforto dos côncavos e dos 

convexos dos passeios inexistentes. Calcei os ténis, porque saltos altos são só para mulheres altas, esguias e acroba-

tas. Quero elevar o olhar, mas não posso. Tento evitar as viscosidades dos humanos que escarram para o chão e os 

cocós dos cães que vagueiam por aí, ou, mais grave e deplorável, dos que passeiam pela trela de donos que ainda 

insistem em não apanhar as defeções dos seus animais de estimação. Até agora, não senti prazer na minha curta ca-

minhada. Ora faço o ziguezague com os automóveis, paras tu ou paro eu? Passas tu ou passo eu? Lá estão dois con-

dutores a trocar azedumes por causa das regras de trânsito! Por aí não se sobe, ó palhaço! Não viste o sinal? Vá lá 

que o “palhaço” era tranquilo e não respondeu ao insulto.  

O meu primeiro momento de olhar para cima acontece ao chegar à igreja de Nossa Senhora da Conceição, para ver 

as cegonhas na torre da igreja. Estão lá. Às vezes, encontro turistas. Deliciam-se. Tiram fotos. 

Corto à esquerda para fugir mais depressa ao trânsito do desce, do sobe e desce e dos que sobem onde só se desce. 

Aqui é mais calmo, vou pelo alcatrão até que vem um carro. Subo para o minúsculo passeio, mas fico tão colada à 

portada da janela! Que não a abram neste instante! - peço para dentro de mim.  Desço para o alcatrão. Arrepio-me só 

de pensar nos estragos da minha cara se tal acontecesse, o que é razoavelmente provável. Que Deus me livre e guar-

de. Agora tropeço na pedra da calçada que está mais levantada, mais à frente torço-me porque meti o pé numa de-

pressão maldosa. Vem lá uma mãe com o carrinho de bebé. Dou prioridade e fico a observar a técnica da condutora. 

Ali vem uma velhinha trôpega, lá vai, conhece bem o piso, nasceu no tempo em que a terra era espaçosa, antes de 

chegarem tantos carros e tantas línguas estranhas. Avança devagarinho. Fico a observá-la. É persistente. 

Chego à avenida principal e avanço para a rua das lojas. Já posso olhar para o ar, mas apetece-me olhar para as 

montras. Reparo que algumas lojas mudaram de ramo. As imobiliárias multiplicaram-se e têm um ar luxuoso. Aque-

le écran enorme passa imagens de casas de sonho! Paro e sonho um pouco. As pastelarias são bons negócios. Têm 

as esplanadas cheias. Os portugueses são gulosos e os estrangeiros ainda mais.  

Finalmente a Avenida Infante de Sagres. Sento-me a olhar o mar,mar,mar. Talvez consiga desligar-me das irritantes 

questões do quotidiano e elevar o meu espírito. 

Enquanto não faço o caminho de regresso… 

Maria Fael 

Humedeço no teu lençol 

de areia 

Humedeço no teu lençol de areia, 

Aqueço com os teus raios de sol, 

Arrefeço no teu manto de água, 

Salgo o meu corpo no teu sal. 

Adormeço nos teus socalcos macios, 

Longe dos gentios, do buliço, reboliço! 

Me banho numa espuma revoltosa,  

Num mergulho profundo, e num segundo 

Submerjo de cara lavada, alma enlevada  

A ti, praia da minha vida!  

Maria Fael 

Mentira na tua boca é 

metáfora 

Mentira na tua boca é metáfora 

Metáfora na tua frase é fantasia 

Fantasia na tua vida é alegria 

Alegria na alma é alimento 

Alimento é sustento de corpos 

Corpos escolhem a união 

União de bens em comunhão 

Comunhão na vida e na morte 

Morte é hipérbole na personificação 

Da flor que desabrocha sem amor 

Numa mentira de dor!  



30 

Nós também 

 escrevemos 

Petra Cravinho, 6º F, in História do Dia  

Desfile de Moda 

Estávamos no mês de outubro quando a Rebeca, que era estilista, telefonou à sua prima Carolina, para a convidar 

para o seu desfile de moda, em Paris. 

 - Olá Carolina! Queres ir comigo ao meu desfile de moda, em Paris? – Propôs a Rebeca. 

 - Claro que quero! Vou já fazer a minha mala! – Exclamou a Carolina, muito entusiasmada. 

Já no avião, a Carolina espreitou pela janela e ficou eufórica quando viu a Torre Eiffel, milhares de luzes e milhares 

de carros a percorrer a cidade. 

Quando chegaram ao local do desfile, a Rebeca apresentou vários estilistas famosos: a portuguesa Fátima Lopes, 

Georgio Armani, Frida Giorginni, que é a estilista da Gucci e tem como cliente Jennifer Lopez. 

Depois, havia muito trabalho pela frente: vestir as modelos com as roupas, os acessórios, fazer os penteados e colo-

car a maquilhagem. 

Estava tudo a correr lindamente quando, de repente, a Carolina ouviu a Rebeca a gritar e foi ver o que se passava. 

  - Rebeca o que é que aconteceu? - Questionou a Carolina. 

  - O meu vestido principal está rasgado! - Exclamou a Rebeca.   

  - Rebeca, precisas de ajuda? - Perguntou Fátima Lopes. 

  - Sim, o meu vestido principal está rasgado! – Choramingou a pequena. 

  - Não te preocupes, vou já chamar uma das minhas costureiras e vamos resolver esse problema! – Afirmou a Fáti-

ma. 

  - Obrigada, Fátima. – Agradeceu a Rebeca a sentir-se mais tranquila. 

A costureira da Fátima chegou e rapidamente solucionou o problema. 

O desfile começou e o público adorou a coleção Primavera/Verão da estilista Rebeca Ferreira. 

No final, a Carolina, a Rebeca e a Fátima Lopes foram beber um chá antes de regressarem a Portugal.  

Ricardo Santos, 5º B, in teste de avaliação de março  

Uma aventura no Reino dos Algarves  

   Certo dia, Gilda e o rei mouro, Maurício, estavam a passear, nos campos de amendoeiras, quando viram um lindo 

e fofo animal encarnado e escamoso. Gilda implorou para que ficassem com ele e assim foi. Deram-lhe comida, be-

bida e uma cama muito confortável. 

   Um dia, após comer um grande bife, a pequena cria “arrotou” e saiu fogo da sua boca. 

   Gilda e Maurício queriam saber mais sobre aquele ser tão estranho; por isso, regressaram ao local onde o tinham 

encontrado. O pequenote, mal chegou ao lugar, correu para uma gruta escura e tenebrosa. De repente, uma majestosa 

e gigante dragoa surgiu da escuridão. A pequena cria foi para perto do imponente animal e logo o casal de monarcas 

percebeu que era a sua mãe. Nesse momento, um milagre aconteceu; o pequeno dragão criou asas e pôde voar livre-

mente, mas sem se afastar da progenitora. 

   E foram felizes para sempre.  
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Calendário Poético 

 
Para o mês de janeiro 
Desejamos muito dinheiro 
  
Depois de fevereiro 
Quero visitar o Barreiro 
  
Até março 
Vou andar descalço 
  
Em abril 
Anseio comer pernil 
  
No mês de maio 
Com tantos testes até desmaio 
  
Desde junho 
Que não levo com um punho 
  
Por julho 
Até me sinto com orgulho 

  
Neste agosto 
Sofri um grande desgosto 
  

 No mês de setembro 

Já nem me lembro 

  

Naquele outubro 

Vai estar tudo ao rubro 

  

Perto de novembro 

Chega dezembro 

  

Durante dezembro 

Tenho o sonho de me tornar membro 

   

Marta Feijão e Nádia Belguinha, 8ºF  

Guardiões do Tempo 

 
Nós somos Guardiões do Tempo 
E detetives também vamos ser 
Participamos num projeto 
Que nos irá fazer crescer 

 

A ESERO Portugal 
Confiou-nos uma missão 
E nós, detetives do clima, 
Iremos deitar-lhe a mão 
 

No nosso ambiente local 
Iremos muito bem procurar 
Um problema climático 
Que nos possa encorajar 
 

Necessitamos de coragem 
Precisamos de determinação 
E a Lagoa do Almargem 
Será a nossa inspiração 
 

Numa saída de campo 
Observámos em redor 
Todo o acervo natural 
No seu máximo esplendor    

 

Vimos por lá muitas plantas 
E também vários animais 
Fotografámos o que pudemos 
E recolhemos alguns “metais” 
 

Queremos saber se o clima 
Influencia a nossa cidade 
Queremos ver se a Lagoa 
Sofre com alguma atrocidade 
 

A vida dos que lá vivem 
Não pode ser descurada 
Temos de estar muito atentos 
E a Lagoa manter estimada 
 

Queremos que a população 
Se preocupe com o Ambiente 
Afinal é o que nos sustenta 
Merece um cuidado urgente! 
 

Nós iremos tentar fazer 
Algo que tenha uma intenção 
Olhar para o que nos define 
Com mais alma e coração!  

 

5ºF 
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  Escola 

Sónia Alves 

No passado dia 15 de Maio a nossa 

escola celebrou o Dia da Família, com 

um piquenique, no Jardim São Pedro 

do Mar, com a comunidade educativa. 

 

Se existe algo ou alguém em que po-

demos depositar toda nossa confiança, 

é na nossa família. Ela nos mostra o que é certo, indica 

os melhores caminhos, e nos proporciona um amor ver-

dadeiro e incondicional.  

É também no ambiente 

familiar que conhece-

mos nossos primeiros 

valores e recebemos as 

primeiras regras sociais. 

Aprendemos a perceber 

o mundo, damos início 

à nossa identidade e 

somos introduzidos no 

processo de socializa-

ção. 

Este momento serviu 

também para sensibilizarmos todos os presentes e nos 

unirmos na luta contra o cancro, para uma vigia cons-

tante da nossa saúde e dos nossos familiares. Distribuí-

mos balões com palavras de apelo à 

proteção, apalpação e vigilância. 

Foi um momento único de convívio, 

partilha, de amor, carinho, respeito e 

alegrias. Um agradecimento especial 

à Associação Ensinar a Sorrir por 

todo o apoio e ao Sr. Presidente da 

Junta de Freguesia de Quarteira, En-

genheiro Telmo Pinto, pela sua simpática presença. 

Dia da Família - Piquenique  

No dia 24 de maio de 

2019, a turma E do 2º 

ano preparou atividades 

para a turma da sala 

amarela do pré-escolar 

da escola da Fonte San-

ta. 

Antes de ir buscar os 

meninos do pré-escolar, estivemos a treinar para as ati-

vidades. Depois fomos à sala amarela buscar os meni-

nos. Cada menina do segundo ano levou pela mão uma 

criança dessa sala.  

De seguida fomos para a nossa sala, sentá-

mos os pequeninos no nosso lugar e nós 

sentámo-nos na bancada. Uma colega da 

nossa turma mostrou a nossa sala e falou 

do tema das nossas atividades.  

Outra colega leu um texto coletivo sobre 

um espetáculo que fomos ver ao cinetea-

tro. Vimos as fotografias dessa atividade. 

Depois  mostrámos aos pequeninos os robots que fize-

mos nas aulas e que colocámos, na nossa sala, de expo-

sição. 

Seguidamente, fomos para o ginásio para realizar outra 

atividade. Uma colega nossa leu um texto, que construí-

mos através de uma chuva 

de ideias Posteriormente, 

fomos fazer o jogo do 

“camaleão”, onde tínha-

mos de tocar na cor que o 

camaleão dizia, seguindo 

as diferentes regras (tocar 

com as mãos na cor, sen-

tar em cima da cor, etc.). 

Depois os pequeninos fizeram uma corrida com bolas 

saltitonas e nós ajudámos, para eles não 

caírem. 

Quando acabou a corrida oferecemos uma 

prenda aos meninos pequeninos, para que 

eles não se esquecessem deste momento 

de parti-

lha. 

No fim, 

lanchámos 

todos juntos. Esta ativi-

dade foi muito interes-

sante e alegre. 

Interação com o pré-escolar  
Alunos 2ºE, Fonte Santa 
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No decorrer do mês de Maio os alu-

nos do 1º ciclo, respetivamente do 3º 

e 4º anos de escolaridade participa-

ram nos Jogos de Quelfes, nas moda-

lidades de Basquetebol, Futebol, Na-

tação e Andebol. 

Em todas as mo-

dalidades os alu-

nos das diferentes escolas do 1º 

ciclo apresentaram bons resultados 

em termos de performance, humil-

dade, fair-play, atitude, disciplina, 

cooperação e amizade. As diferen-

tes modalidades foram 

desenvolvidas em São 

Brás de Alportel, Está-

dio do Algarve, piscinas Municipais de Faro e Pavilhão 

Municipal de Tavira. O nosso Agrupamento em todas 

as modalidades esteve presen-

te nas finais. Experiência ex-

traordinária para as nossas 

crianças que além da medalha 

trouxeram no rosto, um sorri-

so contagiante. Parabéns a 

Todos! 

Sónia Alves 

Jogos de Quelfes 

Alunos que frequentam o CAA e as professoras Anabela Caeiro e Célia Figueiras  

Ciclo de Palestras  

Este ano letivo tivemos 

como lema “Aprender 

de Forma Diferente”, 

assim para além dos 

“Passeios Pedagógi-

cos” que realizámos e 

que nos permitiu 

aprender em contacto 

direto com a realidade. Iniciámos ainda um “Ciclo de 

Palestra”, na sala A8. Desta forma convidámos várias 

individualidades, da escola e não só, para ministrarem 

Palestras aos nossos alunos.  

Como Palestrantes tivemos a enfermeira Cristina, res-

ponsável pela saúde escolar da nossa escola, cujos te-

mas abordados foram variadíssimos, incidiram especial-

mente na importância dos anticoncecionais, as doenças 

infetocontagiosas, as drogas e os afetos entre adolescen-

te. Os alunos colocaram dentro de uma caixinha as suas 

perguntas, que refletiam as suas dúvidas e a Sr.ª Enfer-

meira indiretamente foi respondendo e esclarecendo 

estes.  

A professora Ana Garcia falou-nos da importância de 

compreendermos a roda dos alimentos e ainda o valor 

de uma alimentação saudável para a nossa saúde física, 

psíquica e emocional.  

Tivemos ainda representantes da Proteção Civil do Con-

celho de Loulé. Com esta equipa aprendemos o que 

devemos fazer em caso de catástrofes, as atitudes e 

comportamentos a tomar, e principalmente, a objetivi-

dade e coerência que devemos ter quando telefonamos a 

pedir ajuda para os números de emergência como o 112.  

Acreditamos que saímos todos mais enriquecidos com 

este trabalho, o envolvimento entre os professores e os 

palestrantes foi enriquecedor a todos os níveis, pois 

apesar de termos trocado/completado ideias, já estamos 

a idealizar o que iremos fazer para dar continuidade ao 

trabalho desenvolvido este ano.  

No que diz respeito aos alunos as aprendizagens foram 

muito mais abrangentes, interativas e dinâmicas, a atitu-

de calma, espontânea e segura na colocação de ques-

tões, bem como a atenção e interesse no que estava a ser 

apresentado foi revelador do sucesso deste ciclo de pa-

lestras.  

Assim, para o próximo ano letivo queremos dar conti-

nuidade a este trabalho, sendo que, já iniciámos conta-

tos e já obtivemos 

confirmações de pre-

senças para o “Novo 

Ciclo de Palestras” 

2019/2020. Resta-nos 

agradecer a todos os 

intervenientes. 
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Meditação 

Alguns alunos que frequentam o CAA (Binta, David, Martim, Miguel, Vicente e Viviane) e as professoras Anabela 

Caeiro e Célia Figueiras  

O que a levou a ser professora de Meditação?  

R.: O nascimento da minha filha, em 2006, represen-

tou uma nova etapa na minha vida, senti uma enorme 

vontade e uma responsabilidade acrescida, de ajudar 

as Crianças do Mundo. Acredito que o dia-a-dia pode 

ser vivenciado em equilíbrio e paz interior, por isso 

abracei um projeto de vida, que desenvolvo com muito 

carinho e entrega, relembrar às Crianças e aos Jovens, 

bem como aos Pais e aos Professores/Educadores, 

com quem contacto, a sua verdadeira Essência.  

 

Para si qual a importância da Meditação?  

R.: A meditação entrou na minha vida em 2000, tendo

-se tornado desde então, uma prática que faz parte do 

meu dia a dia, pois ajuda-me a estar Aqui e Agora, 

mais Consciente e contribuiu para o meu Crescimento 

enquanto Ser. Mesmo na fase da minha vida, em que 

exerci funções, em diversas escolas do Algarve, como 

professora do Grupo de Economia, procurei sensibili-

zar os meus alunos face à importância do Desenvolvi-

mento Pessoal Consciente, numa sociedade ainda mui-

to virada para a competição e o individualismo. 

 

A professora trabalha noutras escolas?  

R.: Sim, levo a “magia” da meditação às crianças do 

pré-escolar de dois agrupamentos, do Agrupamento D. 

Dinis, em Quarteira, nomeadamente na Escola D. 

Francisca de Aragão e do Agrupamento Padre João 

Coelho Cabanita, em Loulé, na Escolas nº3, na Escola 

nº4 e na Escola Prof Manuel Alves. Além disso, tenho 

um grupo de meditação para crianças, dos 6 aos 10 

anos, na Escola da Fonte Santa, em Quarteira. 

 

A professora Sandra faz Meditação com alunos há 

quanto tempo?  

R.: Foi em 2010 que começou a germinar o Sonho, 

depois de um trabalho de Voluntariado no Jardim de 

Infância nº3 de Quarteira, com a dinamização de ativi-

dades de relaxamento com crianças. Em 2013, escolhi 

dedicar-me de corpo, alma e coração, à Meditação 

para Crianças e Jovens. Portanto, já lá vão uns quantos 

aninhos… 

 

 

A partir do 2º Período alguns dos alunos que frequen-

tam o CAA, ao primeiro tempo das manhãs de sexta-

feira, tiveram a oportunidade de participar numa ativi-

dade diferente, com uma dinâmica muito especial - 

Meditação em grupo, com a professora Sandra Alam-

bre. 

Passamos momentos de muita serenidade, fizemos 

atividades muito divertidas, como o “Pote da Calma”, 

criámos uma Mandala Pessoal, refletimos sobre o valor 

das afirmações positivas, aprendemos também, a im-

portância das cores e como elas nos podem transmitir 

bem-estar, acalmando assim os nossos medos e preocu-

pações, o som também foi utilizado como forma de nos 

aquietar.  

Resolvemos fazer uma entrevista à professora Sandra 

para a conhecermos um pouco melhor e podermos par-

tilhar convosco o nosso projeto.  
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O que mais gostou do tempo que passou connosco?  

R.: Digamos que não é fácil responder a esta pergun-

ta. Quero aqui agradecer o convite que me fizeram, 

pois sinto-me abençoada pela oportunidade de parti-

lhar convosco ensinamentos, exercícios e técnicas, 

que vos permitiu trilhar o caminho do autoconheci-

mento. Desde o início fui recebida com muito carinho, 

tanto pelos alunos, como pela equipa, professoras e 

auxiliar. Pela sua singularidade, cada um de vós trou-

xe momentos inesquecíveis de grande Alegria, Aceita-

ção e Amor Incondicional. 

 

Acha que a Meditação nos ajudou a ficar mais cal-

mos?  

R.: Eu acho que sim. Cada aluno dentro do seu ritmo 

interno revelou-se sensível à meditação. É importante 

salientar que a Meditação é uma forma de Estar e de 

Ser, em que os resultados vão sendo visíveis ao longo 

da prática continuada, atingindo a desejada mudança 

de comportamentos e contribuindo para jovens 

(futuros adultos) felizes e serenos. 

 

Quais os nomes das pedras que a professora nos 

mostrou?  

R.: Os nomes das “pedras mágicas”, como gosto de 

lhes chamar, são a Selenite, o Quartzo, a Angelite, o 

Lápis Lazúli, a Ametista, o Citrino, o Olho de Tigre, a 

Obsidiana Floco de Neve, o Quartzo Rosa, a Sodalite, 

a Jaspe Dálmata e a Jaspe Flamingo.  

 

Quais os nomes dos instrumentos de Meditação 

que a professora levou para as sessões?  

R.: Tivemos uma forte presença do Sino Tibetano ao 

longo das várias sessões, uma vez que foi usado no 

momento inicial para indicar ao nosso corpo e mente 

que era o momento de abrandar e parar, realizando 

exercícios de respiração. A Taça Tibetana, o Pau da 

Chuva e o Koshi foram outros instrumentos de Medi-

tação que também usamos como forma de Terapia do 

Som, procurando incentivar a harmonização do corpo 

físico, emocional e mental; assim como do próprio 

espaço envolvente. 

 

Qual o balanço que faz deste projeto iniciado este 

ano com os alunos que frequentam o CAA?  

R.: Foi muito bom, senti que os alunos foram abrindo 

os seus corações e as suas mentes, o que me deixa 

muito feliz. Penso que conseguimos despertar Consci-

ências, iniciando um Caminho de maior Paz Interior, 

Autoaceitação e Reflexão. 

 

Numa palavra como define estes momentos que 

partilhámos?  

R.: É me difícil definir numa só palavra… Dou-vos 3 

palavras: Amizade, Aprendizagem, Partilha 

 

Para terminar gostaríamos de agradecer à profª Sandra 

e todos aqueles que facilitaram a concretização desta 

atividade. Acreditamos que no próximo ano letivo 

seja possível a sua continuidade…  

Meditação (cont.) 
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A professora Carla Gonçalves  do Grupo de Informática, em parceria com a Biblioteca Escolar da Escola EB 2, 3 de 

Quarteira, do Agrupamento de Escolas Dr.ª Laura Ayres, dinamizou junto dos alunos dos 7º B, D e E,  a participação 

no concurso Media@ção 2019. Este concurso visou fomentar o uso crítico, responsável e criativo dos media, bem 

como o exercício da liberdade de expressão. Foi promovido pela Rede de Bibliotecas Escolares e pela Secretaria 

Geral de Presidência do Conselho de Ministros ,em parceria com a Comissão Nacional da Unesco, a Direção-Geral 

da Educação, a Fundação para a Ciência e Tecnologia, a Fundação PT e o Plano Nacional de Leitura 2027. 

Os alunos envolvidos desenvolveram narrativas sob forma de vídeo, podcast ou spot publicitário, sobre o tema 

genérico "Media, Democracia e Tolerância". 

O júri do concurso Media@ção apreciou muito o vídeo "Terrorismo", desenvolvido pela aluna Ana Rita Vieira do 7º 

D e o mesmo foi   um dos premiados/  distinguidos neste ano com uma Menção Honrosa,  a ser entregue no 

próximo  dia 28 de junho  pelas 14 h em Lisboa, num local ainda a designar. 

Ainda a referir que a Ana Rita foi a única premiada / distinguida a sul do rio Tejo.  

 

Parabéns à Ana Rita., estamos todos orgulhosos de ti! 

 

O vídeo pode ser acedido em: 

 https://www.youtube.com/watch?

v=hCjDhPIIrLo&list=PLDcpDwLGFE74yPZ_9Tn4KfC48k26ccxs-&index=12   

Media@ção 2019 
Carla Gonçalves 

https://www.youtube.com/watch?v=hCjDhPIIrLo&list=PLDcpDwLGFE74yPZ_9Tn4KfC48k26ccxs-&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=hCjDhPIIrLo&list=PLDcpDwLGFE74yPZ_9Tn4KfC48k26ccxs-&index=12
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No âmbito da 13ª Edição do Concurso Literário Sophia de Mello Breyner 

Andresen, promovida pelas Câmaras Municipais de Loulé e Lagos com o 

intuito de incentivar a leitura das obras desta escritora , o nosso Agrupamen-

to foi amplamente distinguido. A entrega dos prémios decorreu no dia 27 de 

abril na Biblioteca Municipal de Lagos. Nela três dos nossos alunos do 

2ºciclo, todos do 5ºF, foram distinguidos: a Luana Salvador ganhou o pri-

meiro prémio na modalidade de texto e o Francisco Guerreiro e a Inês Si-

mões ganharam uma menção honrosa. Do ensino secundário foram premia-

das as alunas Nicoleta Manoli, 10ºF, que obteve o primeiro lugar na catego-

ria texto, e Adriana Vaz, 12ºA, que obteve o segundo lugar na categoria 

fotografia. Cada um dos alunos vencedores recebeu um prémio e as bibliote-

cas escolares do Agrupamento irão receber livros. 

Parabéns aos cinco e aos professores que os incentivaram a inscreverem-se e a participarem neste Concurso. 

  

(Nota editorial: Por motivos alheios à nossa vontade, não nos é possível a publicação imediata dos textos e fotografia vencedores. Assim que 

possível iremos publicá-los e os vencedores serão informados disso.) 

Milene Martins, Almiro Lemos 

Concurso Literário Sophia de Mello Breyner An-

dresen  

No concurso de Sophia 

Quisemos participar 

E uma linda poesia 

Conseguimos imaginar 

  

Escrevê-la no caderno 

Um desafio se tornou 

E cada um de nós 

Uma obra selecionou 

  

A Fada Oriana 

Por Quarteira deambulou 

E O Rapaz de Bronze 

Por ela se encantou 

  

Entraram na nossa escola 

E uma sala procuraram 

Escolheram um bom lugar 

E em nós se penduraram 

  

Pediram quase em surdina 

Que escrevêssemos poesia 

Olhámos uns para os outros 

E confiámos na magia 

As palavras tornam-se mágicas 

Quando usadas com emoção 

E dois poemas surgiram 

Sem a varinha de condão 

  

As personagens de Sophia 

Connosco asas ganharam 

E no Concurso Literário 

Bons prémios alcançaram 

  

Nós fomos persistentes 

E poetas tentámos ser 

Escrevemos dois poemas 

Sem nunca esmorecer 

  

Da nossa sala de aula 

O Rapaz de Bronze saiu 

Foi passear até Lagos 

E com a Fada se divertiu 

  

Aqui fica o registo 

De que vale a pena tentar 

Escrever com encantamento 

E o mundo conquistar! 

Sónia Pinto 

A história dos vencedores do 5ºF 
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Plano Individual de Transição (PIT)  

Os alunos que frequentam o CAA e as Professoras Anabela Caeiro e Célia Figueiras 

Com base na atual legislação o Decreto-Lei nº 54/2018 

de 6 de julho a todos os alunos “três anos antes da ida-

de limite da escolaridade obrigatória” (Artigo 25º alí-

nea 3) deve ser implementado o PIT. A lei em vigor 

refere também que, “Sempre que o aluno tenha um 

programa Educativo Individual deve este ser comple-

mentado por um plano individual de transição destina-

do a promover a transição para a vida pós-escolar e, 

sempre que possível, para o exercício de uma atividade 

profissional” (Artigo 25º alínea 1); “O plano individual 

de transição deve orientar-se pelos princípios da educa-

bilidade universal, da equidade, da inclusão, da flexibi-

lidade e da autodeterminação.” (Artigo 25º alínea 2)  

Assim, foram escolhidos/decididos os locais de Estágio 

de acordo com as caraterísticas, gostos e interesses dos 

alunos, elaborados protocolos e contratos com entida-

des exteriores ou na própria escola, permitindo aos alu-

nos a colocação em prática dos seus PIT. Os respetivos 

alunos fizeram gosto em partilhar as suas experiências 

com a comunidade escolar.  

Pedro (ajudante de cabeleireiro): 

“No meu estágio aprendi a lavar as 

cabeças e a cortar o cabelo e, por 

vezes, varri também o chão. Para o 

próximo ano pretendo continuar nes-

ta área.” 

 

 

David (ajudante de jardinagem): “O 

meu estágio correu bem. Aprendi a 

trabalhar com o soprador. Aprendi a 

plantar e a regar plantas.  A minha ori-

entadora de estágio chama-se Maria do 

Carmo, eu gosto muito dela. Gostei de 

brincar na horta. Senti-me contente e 

gostei de regar as plantas. Um dia acon-

teceu uma situação grave, reguei os carros, que estavam 

na estrada e quase bati com o cabo da vassoura na cabe-

ça de alguns meninos. Foi feio o que eu fiz. Estive al-

guns dias sem poder frequentar o estágio, agora já não 

volto a repetir. No próximo ano gostaria de ir estagiar 

num restaurante como empregado de mesa.” 

 

Miguel (auxiliar de veteriná-

rio): “Este ano o meu estágio 

correu bem. As coisas que eu 

mais gostei foi assistir às cirur-

gias dos animais, cuidar/ ali-

mentar os animais internados e 

dar a medicação com a Dr.ª 

Sara. Adorei fazer o meu está-

gio, foi espetacular. O que menos gostei foi limpar os 

materiais dos internados. Eu gostei muito do meu está-

gio. Para o ano que vem eu gostava de experimentar 

trabalhar outra vez numa clínica veterinária. Futura-

mente quero tirar o curso de auxiliar de veterinário.” 

 

Binta (ajudante de empregada de 

balcão): “O meu estágio este ano foi 

muito importante para mim. Gostei 

muito de fazer o estágio na Papelnet. 

Acho que as pessoas da Papelnet gos-

taram do meu trabalho. Acredito que 

este estágio me irá ajudar a escolher 

uma profissão no futuro. Fui muito 

bem recebida na papelaria.” 

 

Vicente (ajudante de ginásio): “Eu 

estagiei no Pavilhão da Escola. As 

minha tarefas foram: ir buscar as 

bolas, enche-las e leva-las ao arma-

zém, limpar o chão do ginásio, pôr 

os coletes na máquina de lavar e 

contar o material. Eu gostei do meu 

estágio, mas o que menos gostei foi 

limpar o chão.  Como finalista do Secundário sinto me 

preparado e muito motivado para entrar no mundo do 

trabalho. Teria sido melhor ter aprendido mais coisas na 

área que mais gosto, o culturismo, mas mesmo assim 

gostei de ter estado no ginásio.”  



39 

A nossa  

  Escola 

Caio (ajudante de restauração): 

“Este já é o meu 2º ano de estágio no 

restaurante. Aprendi muitas coisas, 

gosto muito das pessoas, do clima do 

restaurante e da simpatia dos 

clientes. É tudo muito familiar. É 

muito engraçado como convivemos 

todos, porque  estagiar para mim não 

é só trabalho é também boa disposição. Eu rio muito 

naquele restaurante e adoro lá estar”. 

 

Beatriz (ajudante de cozinha): “O 

meu estágio foi muito bom, gostei 

muito. Gostei de ajudar a D. Teresa 

nas tarefas que ela me pediu. Gostei 

de conviver com as senhoras da cozi-

nha. O que mais gostei foi servir sala-

da. O que menos gostei foi de me 

molhar ao lavar a loiça. No próximo 

ano gostava de voltar para este estágio e aprender a 

servir as refeições.” 

 

Martim (ajudante de jardinagem): 

“O meu local de estágio foi na Vila 

Sol, em Quarteira, eu trabalhei em 

jardinagem. Tenho 5 colegas, dois 

são estrangeiros e três são portugue-

ses. Entre os portugueses está o meu 

orientador de estágio. As tarefas que 

realizei no estágio foram: varrer os 

canteiros, arrancar o mato da relva e regar as plantas. 

Este foi o primeiro ano que fiz estágio fora da escola e 

gostei muito, tanto do estágio como dos colegas.” 

Samuel (ajudante de jardina-

gem): “O meu estágio correu mais 

ou menos. Em alguns momentos 

gostei muito do meu estágio, em 

outros foi um pouco aborrecido. 

Aprendi coisas simples, como me-

xer e usar o soprador. O que mais 

gostei foi usar o soprador. O que 

menos gostei foi carregar os carrinhos de mão. No 

próximo ano gostaria de aprender a cortar relva e a 

usar a motosserra.”  

 

Micael (ajudante de mecânico): 

“O meu estágio correu bem. O que 

mais gostei foi tirar os motores. O 

que menos gostei foi tirar a cabeça 

do motor de uma carrinha. Aprendi 

a mudar as pastilhas de travão, o 

motor de arranque, o óleo, mudar os 

capôs, entre outras coisas.” 

 

 

Como balanço final gostaríamos de agradecer a todas 

os intervenientes da comunidade envolvida na concre-

tização do PIT de cada um dos alunos, permitindo 

assim que os resultados tenham sido bastante positi-

vos.  

Plano Individual de Transição (PIT)  (cont.) 
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Recolha e Separação de Resíduos Escolares 

Filipa Eusébio 

Durante este período letivo, as turmas 5º C e 8º F colaboraram com a limpeza e manutenção do espaço exterior da E.B. 

2,3. Os alunos muniram-se de luvas, pinças e sacos e fizeram a recolha e separação dos resíduos que são deixados, 

indevidamente, no chão do espaço exterior da escola.  

Este tipo de ação permite sensibilizar a comunidade escolar para a importância da separação e colocação correta de 

resíduos nos ecopontos, para além de proporcionar um recreio limpo e saudável para todos.  

No dia 19 de abril comemorou-se o Dia Mundial da Bicicleta. O objetivo desta data é 

alertar a população para a importância do uso da bicicleta como meio de transporte 

sustentável. Como forma de contribuir para a causa da mobilidade sustentável, as es-

colas E. B. 2,3 de S. Pedro do Mar e Secundária Dr.ª Laura Ayres marcaram no seu 

calendário as últimas 6ª feiras úteis de cada mês como o “Dia da Bicicleta”. Com este 

dia pretende-se promover o uso da bicicleta na deslocação para a escola e alertar para 

a poluição atmosférica que se verifica nas áreas urbanas.  

A escola E.B.1/J.I. da Abelheira também abraçou esta causa e realizou o “Dia Sobre-

Rodas”, como forma de divulgar meios de transporte amigos do ambiente. 

Transportes e Mobilidade Sustentável - Dia Mun-

dial da Bicicleta  

Concurso - “Reciclar Também é Ajudar”  

Ao longo do ano letivo decorreu na E.B. 2, 3 de S. Pedro do Mar o concurso ambiental de reco-

lha de tampinhas intitulado “Reciclar também é ajudar”. Foram várias as turmas participantes 

que recolheram na totalidade 168 garrafões cheios de tampinhas. A turma 7º B foi a que mais 

garrafões encheu, 54. As tampinhas recolhidas servirão para ajudar uma aluna do nosso agrupa-

mento na aquisição de material adaptado. Todas as turmas estão de parabéns pelo seu empenho 

e mobilização. 



41 

Ecoescolas 

No dia 16 de maio, as turmas 6º C, 6º E, 5ºB e 5º D participa-

ram nas ações de “Plasticologia marinha”, que decorreram na 

E.B.2,3, dinamizadas por um formador do Oceanário de Lis-

boa. Estas ações de educação ambiental visaram sensibilizar e 

educar as nossas crianças para a problemática do plástico nos 

oceanos. Os alunos assistiram a uma apresentação de conteú-

dos sobre o lixo marinho e desenvolveram atividades práticas.  

As ações de “Plasticologia Marinha” também decorreram nas escolas E.B.1/J.I da Abelheira, 

E.B.1/J.I. da Fonte Santa e E.B. 1 de Quarteira.  

Ações de Plasticologia Marinha 

Hastear da Bandeira Verde na ESLA  

No dia 5 de junho, Dia Mundial do Ambiente, fez-se o hastear da Bandeira Verde na 

escola Secundária Dr.ª Laura Ayres sob o tema “A Floresta”. Para celebrar a impor-

tância da nossa floresta e o galardão atribuído à escola pelo trabalho desenvolvido, 

no ano letivo anterior, no âmbito do Projeto EcoEscolas, a nova bandeira verde foi 

hasteada ao som da canção “A árvore da montanha” cantada pelos alunos do Jardim 

de Infância Nº 3.  
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Dia da Criança 
Sara Ramos 

Para comemorar o Dia Da Criança tive-

mos a visita do GAS, em que a turma de 

cozinha do 10º J veio ao jardim de in-

fância realizar uma atividade de jogo 

sensorial e confeção de salada de frutas, que serviu de sobremesa. 

No período da tarde, as crianças usufruíram de um insuflável oferecido pelos en-

carregados de educação. Mais um dia inesquecível no Jardim de Infância nº3.  

Dia da Mãe 
Ana Baião 

Para comemorar o dia da mãe, nós na sala amarela do JI da Fonte Santa elaborámos um presentinho especial um ba-

tom, feito com ingredientes naturais que as nossas mamãs adoraram! Aqui fica a receita:  

Dia de aulas ao ar livre 
Ana Baião 

No dia 29 de maio, nós sala amarela do JI da Fonte Santa, participámos na campanha 

mundial “DIA de AULAS ao AR LIVRE”, que visou celebrar e inspirar a aprendiza-

gem e as brincadeiras ao ar livre. Nesse dia, escolas em todo o mundo desenvolveram 

as aulas ao ar livre dando prioridade ao recreio. (mais informação diadeaulasaoarlivre.pt) 

“A aprendizagem ao ar livre melhora a saúde das crianças motiva-as a aprenderem e fo-

menta um a maior ligação com a natureza. Brincar não só ensina competências fundamen-

tais a vida como a resiliência, o trabalho em equipa e a criatividade, como também é essen-

cial para a criança aproveitar a sua infância.” In diadeaulasaoarlivre.pt 

Assim fomos para o exterior (recreio), escolhemos um lugar para “trabalhar”, descalçámos 

um sapato, exploramo-lo e mãos à obra… 

Foi fantástico trabalhar no exterior com material da nossa sala… 
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Soluções da Edição IV 

MatGira 

 

Desafios Matemáticos 

A sequência escondida  

 

Pirâmide 
de Esfe-

ras 

Curiosidade MatGira 

Desafios Matemáticos 

1 - No desenho estão 13 paus de gelado que 
formam 6 triângulos equiláteros. Consegues 
tirar 3 paus e ainda ficar com 3 triângulos?  

2 - Uma corda com 10 metros de comprimento está pendurada 
num barco e a sua ponta inferior está a 10 cm da superfície da 
água. Quanto tempo demora a corda a tocar na superfície da 
água, se a maré sobe 2 cm em cada minuto?  

 

1 Soluções da Edição V 

2 

A corda nunca tocará a superfície da água por-
que o barco também sobe com a maré.  
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Seguranet 

Paulo Guerreiro 

Nesta edição segue o Qr-Code de mais uma aplicação 

sobre Segurança na Internet desenvolvida pelos alunos do 

CEF de Informática. Podes descarregá-la para o teu tele-

móvel Android através do Qr-Code que disponibilizamos. 

Para as instalares necessitas de habilitar a instalação de 

aplicações desconhecidas.  

Milene Martins 

E como nunca é demais falar em segurança na Internet, fica mais uma banda desenhada do site seguranet.pt para que 

possas refletir sobre os teus atos e possas agir de forma correta para contigo e com os outros. 


