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Capa: Fotografia de Diana Botelho, 10ºJ1 

Cristina Barbosa 

Editorial 

Este será o jornal da primavera. Esta palavra florida, 

impregnada de odores bons e de memórias da infância, 

que nos faz mudar de semblante, leva as tristezas e os 

estados depressivos, e nos faz sorrir mais facilmente. A 

primavera continua a ser o desenho que dela fazíamos 

em criança.  A felicidade genuína: porque estamos vi-

vos, porque inspiramos o ar novo e porque o instinto 

manda viver e dar continuidade às espécies. O amor. A 

química do amor, que, afinal, tem explicação com fór-

mulas das ciências exatas. Aprendi-o numa palestra de 

um senhor que, além de professor, escritor e orador, 

ainda é mágico e veio à nossa escola falar sobre este 

tema. Este senhor, professor na Universidade de Avei-

ro, chama-se Filipe Monteiro e fez uma palestra que 

cativou a plateia de algumas turmas de 7.º e 8.º anos. 

“A Química do Amor”. 

Este jornal é também testemunho do Carnaval e do en-

tusiasmo que professores, alunos e pais colocam nesta 

festividade de fantasias divertidas e criativas. Muito 

trabalho foi levado a cabo, para que as crianças saíssem 

radiantes nos seus fatos, a desfilar pelas ruas da cidade. 

 Um mês de março repleto de acontecimentos, dias de 

comemorar. Dias para lembrar direitos e deveres. Dia 

Internacional da Mullher, 8 de março. Falou-se muito 

nos meios de comunicação, nas redes sociais e este ano 

foi tudo mais intenso na rua. Talvez porque as mortes 

por violência doméstica continuam a aumentar. Mais do 

que a ideia de apenas festejar, as mulheres, e também 

muitos homens, saíram à rua para contestar ruidosa-

mente estes comportamentos. Também foi organizada 

uma greve ao trabalho para lembrar que as mulheres 

trabalham duplamente: em casa e no emprego. Como se 

não bastasse, ainda há diferenças na remuneração, sub-

valorizando o trabalho feminino. E ainda a questão do 

assédio moral e sexual. As mulheres são alvos fáceis. 

Há muito pelo que lutar. Que os adolescentes que leem 

este jornal não se esqueçam da postura que devem ado-

tar. É preciso ter o conhecimento da realidade. A igno-

rância gera medo. O medo enclausura-nos entre muros 

de silêncio.  

E março continuou em grande. A semana da leitura na 

escola, de 11 a 15, sentiu-se. Atividades em sala de aula 

e nas Bibliotecas. Vieram encarregados de educação 

participar das atividades. A escritora Lídia Jorge esteve 

na Secundária. 

Greta Thunberg, a jovem sueca que envergonha os deci-

sores políticos, a ativista do clima, gerou uma onda de 

contestação e de manifestações que tem tido continuida-

de. No nosso país, no dia 15 de março, os estudantes 

deixaram-se “contaminar” pelos jovens de outros paí-

ses, e fizeram greve às aulas e foram para a rua mani-

festar-se, para exigir que o Governo leve muito a sério a 

resolução da crise climática. Houve manifestações em 

várias cidades. Na minha opinião, foi pouco, mas é um 

começo. Aprender a exercer os direitos de Cidadania 

leva o seu tempo. 

Finalmente, a 31 de março, começa o horário de verão! 

Mas que março este tão repleto de  boas energias! 

 

Viva a Primavera!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Pedro Barbosa, 10ºJ1) 
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Rotary International Youth Exchange  

Programmes  

Lurdes Seidenstricker 

E nesta edição algo um pouco diferente… Um passatempo em alemão… 

Objetivo:  Encontra 15 palavras relacionadas com Páscoa. Escreva-as na lista. Numera  as imagens.  
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Bibliotecas EB 2,3 e ESLA 
Os professores bibliotecários: Almiro Lemos e João Lopes 

E entrámos na Primavera! Aproxima-se uma merecida 

pausa letiva para todos! 

Desde a última edição do jornal, as Bibliotecas Escola-

res do Agrupamento não descansaram. O ponto alto 

deste período, em termos bibliotecários, foi a Quinzena 

da Leitura do Agrupamento sob o lema “Hoje leitor, 

amanhã leitor”. Desenvolvemos atividades um pouco 

para todos os gostos, inclusivamente com Encarregados 

de Educação a lerem aos alunos das turmas dos seus 

educandos, leitura de textos elaborados pelos alunos do 

2º e 3º ciclos a colegas de outras turmas e de anos dife-

rentes. Mas comecemos: logo a abrir estas semanas 

comemorativas, Na Biblioteca da ESLA, nesse mesmo 

dia, começámos com a apre-

sentação de uma capa coleti-

va para o livro “Os Lusía-

das”, de Luís Vaz de Ca-

mões, por parte do 9ºB. De-

pois, deixou-se espaço para a 

criação de um poema coleti-

vo na Biblioteca, em que todos os visitantes do nosso 

espaço tiveram a oportunidade de participar. Depois, no 

dia 12 de março, a EB23 recebeu a visita do escritor, 

cientista e mágico Filipe Monteiro e que, entre outros 

livros, publicou “Mestre Carbono, o Cientista”. Este 

convidado presenteou com a sua “Química do Amor” os 

alunos do 3º Ciclo e que foi um sucesso. Na ESLA, 

tivemos a apresentação do livro "Os homens nunca sa-

berão nada disto" de Pat R., com a presença da autora. 

Neste livro, que se inicia na Primavera de 1969, Ian, um 

guitarrista imerso no ocultismo e nas canções dos Led 

Zeppelin, está destroçado porque foi abandonado pela 

sua namorada. Numa rotina cinzenta e solitária, conhe-

ce Jeannette, uma sonhadora fascinada pelas línguas 

mortas. Nessa noite, dormem juntos. De entre 200 a 400 

milhões de hipóteses, a história desta família é contada 

através do tempo e da música, pela voz dos dezoito fi-

lhos que poderiam ter resultado desta fecundação, cada 

capítulo situado numa época, numa vida, numa história 

diferentes. Na tarde de quarta-feira foi realizado o Con-

curso Ortográfico na EB23 dirigido aos alunos do 2º 

Ciclo e dinamizado pelo grupo de Português. Os dois 

grandes vencedores foram no 5º ano a Núria Joaquim da 

turma E e no 6ºano foi a Nicole Ferreira do 6ºD. 

Em articulação com o Departamento de Matemática, 

comemorou-se O Dia do Pi a 14 de março, quinta-feira. 

Nesse dia, além de várias atividades relacionadas com 

este número fantástico, tivemos também um concurso 

de melhores t-shirts alusivas a 

ele. A turma do 11ºI auxiliou 

os docentes de Matemática e 

deslocou-se à EB23. Foi um 

sucesso e foram expostas 16 t-

shirts na EB23. Após votação 

os dois grandes vencedores 

foram a Beatriz Monteiro e o Dmytri Kostiuchenko 

ambos do 8ºE. Na ESLA, o vencedor foi a aluna Beatriz 

Coelho, do 12ºB. A escolha da data para o Dia do Pi 

prende-se com o facto da notação americana das datas 

ser MM/DD e não DD/MM. Assim, nos Estados Unidos 

da América, a notação do dia 14 de março é 3/14, a 

aproximação mais conhecida de Pi 

(3,141592653589793238462643383...). A primeira 

comemoração do Dia do Pi aconteceu em 1988, em São 

Francisco, no Museu Exploratorium. Larry Shaw, con-

siderado por muitos como o "Príncipe do Pi", foi o fun-

dador desta data comemorativa. Desde então a come-

moração tornou-se internacional e tem ganho cada vez 

mais seguidores. O Pi é o número mais famoso da his-

tória. Representado pela letra grega p, tem origem na 

relação entre o perímetro de uma circunferência e seu 

diâmetro. Curiosamente, embora seja um número, não 

pode ser escrito com um número finito de algarismos.  

No dia 14 de março é também celebrado o aniversário 

de nascimento de Albert Einstein (nascido a 14 de mar-

ço de 1879). A 22 de julho celebra-se também o Dia da 

Aproximação do Pi. 

Decorreu igualmente, na EB23, a entrega dos trabalhos 

para a 13ª Edição do Concurso Literário Sophia de Me-

llo Breyner Andresen. 

Vários alunos participa-

ram e o nosso muito obri-

gado aos concorrentes do 

5ºF que foram incentiva-

dos pela professora Sónia 

Pinto. Na 6ª feira, houve 

lugar para a palestra "Estar feliz ou ser feliz" por Sérgio 

Vieira, da Universidade do Algarve. 

Para a ciência psicológica, a entrada no século XXI foi 

marcada pela emergência de um interesse crescente pela 

leitura e compreensão de conceitos positivos, como: 

qualidades, virtudes, recursos, realização, satisfação, 

bem-estar, prazer, felicidade, otimismo, esperança, etc., 

que permitem aos indivíduos, às comunidades e  às 
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próprias sociedades desenvolver-se. Neste seminário 

explorou-se o conceito de bem-estar subjetivo e debate

-se em que medida a felicidade é o efeito cumulativo 

de um conjunto de acontecimentos agradáveis na vida 

ou, ao invés, a felicidade é a causa de outras dimen-

sões favoráveis ao funcionamento psicológico positi-

vo, nomeadamente nas questões relacionadas com a 

carreira e o trabalho. Na quarta-feira, 20 de março, 

tivemos a atividade trans-

versal “Todos a ler”. Este 

ano, convidámos toda a 

comunidade educativa a 

ler poemas, das 9h50 às 

10h00, comemorando 

antecipadamente o Dia 

Mundial da Poesia (que se celebra a 21 de março). Isto 

deveu-se à sobreposição de atividades que se verifica-

ria no dia seguinte… Assim, toda a comunidade educa-

tiva teve a oportunidade de ler e ouvir ler poemas di-

versificados. Por último, para fecharmos com chave de 

ouro, no dia 21 de março (quinta-feira) tivemos a apre-

sentação do livro "Terra diversa" de Luís Cruz, pela 

autora Lídia Jorge. O prof. Luís da Cruz (Loulé, 1968) 

é docente do nosso agrupamento e fotógrafo profissio-

nal desde 1990. Formou-se em Fotografia na Universi-

dade Koninklijke Academie Van Beeldende Kunsten 

(Haia, Holanda) e é Mestre em Belas Artes pela Uni-

versidade AKV St. Joost (Breda, Holanda). Foi bolsei-

ro da Fundação Calouste Gulbenkian em 2002/3. Fotó-

grafo de tendência documental que tem desenvolvido 

um trabalho que explora, de forma subjetiva e crítica, 

os espaços, os usos e comportamentos da vida tanto 

urbana como rural, indo ao encontro de uma visão que 

privilegia a sensibilidade antropológica. Tem desen-

volvido um trabalho com maior enfoque na paisagem 

humanizada. Foi-lhe comissionado, pela autarquia de 

Loulé, a criação de um livro que abrangesse todas as 

vertentes do nosso concelho, que viriam a ser reunidas 

em “Terra Diversa”, editado em 2018. Neste livro, 

conta ainda com a ajuda de Lídia Jorge, que o prefaci-

ou e veio apresentá-lo para um anfiteatro completa-

mente lotado no passado dia 21. Então, várias turmas 

puderam trocar impressões com ambos os autores, 

quer sobre as técnicas fotográficas, quer sobre a impor-

tância da leitura. Luís da Cruz ressalvou, por várias 

vezes, que a leitura o ajuda a ser um melhor profissio-

nal ao nível da fotografia (e não só) por permitir-lhe 

alargar os seus horizontes e a sua imaginação, algo 

reforçado por Lídia Jorge, que leu dois poemas em 

homenagem à ocasião (Quinzena da Leitura). No final 

da atividade, os autores tiveram ainda a oportunidade 

de experimentar o restaurante pedagógico, visitar os 

vários espaços escolares e alguns projetos em curso. 

Lídia Jorge manifestou-se maravilhada com muito do 

que viu. 

A Biblioteca da EB23 co-

memorou, no dia 21 de 

março, o Dia Mundial da 

Árvore ou da Floresta. De-

correram várias ações de 

arborização e reflorestação 

em diversos locais e a nossa 

Escola não foi exceção. Na Biblioteca foi projetado um 

powerpoint alusivo à Floresta Autóctone elaborado 

pela professora Maria Lourenço e pela equipa Pedagó-

gica deste Centro de Recursos. No dia seguinte (22 de 

março) comemorou-se O Dia Mundial dia aprovado 

pela Assembleia Geral da Organização das Nações 

Unidas (ONU) por resolução, em 1993. Foram expos-

tos trabalhos muito bonitos elaborados pelos nossos 

alunos e que serão expostos no “Espreitar a escola”, 

que se irá realizar em todo o Agrupamento Drª Laura 

Ayres, no próximo dia 4 de abril. Nesta semana foram 

expostos trabalhos elaborados pelos alunos do 5º e do 

6º ano no âmbito da disciplina de Português e que tive-

ram a colaboração das professoras da disciplina. São 

trabalhos relativos a duas 

obras trabalhadas em con-

texto da sala de aula: A 

Viúva e o Papagaio de 

Virgínia Woolf e Ulisses 

de Maria Alberta Menéres. 

Ao longo deste mês, na Biblioteca da ESLA, mantive-

mos ainda os concursos internos: “Cognoscere” e “O 

melhor leitor”. No caso do primeiro, o prémio final 

será um tablet; no caso do segundo, temos os escalões 

“Pais e Encarregados de Educação”, “Pessoal Docen-

te” e “Pessoal Não Docente”. Poderão consultar as 

tabelas e classificações intermédias nos painéis à entra-

da de cada uma das Bibliotecas do Agrupamento. O 

prémio, para cada uma destas categorias, ainda está 

por definir mas certamente será do agrado dos vence-

dores. 

No que toca a novidades no catálogo, contamos com 

três livros de Ken Follet: O Voo das Águias, A Queda 

dos Gigantes e Uma Fortuna Perigosa. 

E por aqui nos despedimos, esperando que as nossas 

atividades vão ao encontro das expectativas. Votos de 

Boas Leituras!!! 
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Parlamento dos Jovens 
Inês Aguiar, Gabriel Almeida 

A caminho da sessão nacional do Parlamento dos Jovens  

Os jovens deputados Edgar do Carmo, Ivo Fernandes, Diana Ciorba e Maria da Luz do Parlamento dos Jovens estão, 

mais uma vez, de parabéns. Conseguiram o feito inédito de representar a escola, pelo segundo ano consecutivo, na 

sessão nacional do supracitado programa, após a realização da sessão distrital no IPDJ, em Faro, no dia 19 de março. 

O texto que se segue foi primorosamente escrito e lido pela deputada Diana Ciorba, 12ºD, no início do debate na ge-

neralidade, para apresentar o projeto escolar da nossa instituição. 

«Está na hora!  

Se falasse, este seria o último apelo lançado pelo nosso planeta 

em prol de uma mudança que o tirasse da beira do precipício.  

Na verdade, se fizermos uma analepse, não são precisas pala-

vras para assinalar algo que, há anos, nos alerta acerca da ne-

cessidade de reconsiderarmos os nossos hábitos diários. Certa-

mente, as alterações climáticas serão irreversíveis se não nos 

unirmos todos com o intuito de retribuir todo o cuidado pro-

porcionado pela Terra desde o início dos tempos.  

Escusado será enumerar todas as realizações feitas pela huma-

nidade ao longo dos últimos séculos em todos os setores industriais possíveis. Porém, para este progresso se concreti-

zar, não foram necessárias somente as capacidades cognitivas do ser humano para projetar e construir. Foi preciso um 

bem essencial que tem sido tomado como garantido: os recursos naturais. E, ao contrário daquilo que as nossas ações 

diárias podem transmitir, estes não são ilimitados nem têm uma data marcada para serem reabastecidos de novo.  

Neste caso, seguir o princípio literário denominado „carpe diem" que, traduzido do latim significa „colhe o dia" iria, 

inevitavelmente, conduzir o nosso planeta ao colapso, visto que, para além de nos incentivar a viver intensamente um 

dia de cada vez, desprovidos de quaisquer remorsos resultantes do passado, não nos faz agir de forma a repensar as 

ações de agora para preservarmos o amanhã. Por isso, temos que traçar uma linha entre aquilo que é realmente neces-

sário para a nossa existência e aquilo que não passa de um capricho para alimentar o nosso ego e que tem repercus-

sões irreversíveis no ambiente. 

Outro aspeto a destacar é estarmos tão preocupados em chegar a resultados notórios para assinalar os nossos progres-

sos que deixamos de ponderar os meios para justificar os fins. E é nesse aspeto que reside todo o problema, isto é, a 

nossa faceta utilitária priva-nos de ver com nitidez as ações que não têm uma recompensa imediata e em bens materi-

ais, mas que são determinantes quando se trata de atribuir ao nosso planeta o bem estar de outrora. 

Por isso, definimos as nossas medidas que constituem uma parte ínfima de todo o processo de recuperação que temos 

pela frente. No entanto, não deixam de visar o melhor para o ambiente. Estas são as seguintes:  

1. Mitigação e adaptação às alterações climáticas, através de políticas internacionais, nacionais, locais, incluindo 

a sociedade civil e respetivas estratégias tecnológicas. 

2. Alargar e adaptar a rede de transportes alternativos públicos para todos e a todo o território, investindo numa 

mobilidade integrada de transportes sustentáveis, bicicletas e ciclovias, fomentando a neutralidade carbónica. 

3. Design de permacultura e uma ecologia sustentável em jardins, aldeias, vilas e cidades, incluindo os telhados 

verdes, com implicações numa revolução alimentar. 

Todos teremos que contribuir. Caso contrário, estamos a escrever, pouco a pouco, o epitáfio da humanidade: “uma 

mão cheia de nada e outra de coisa nenhuma”.»  
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No dia 14 de março comemorou-se o dia do л . 

Esta iniciativa do departamento de matemática em parceria com as Biblio-

tecas da EB23 e da Escola Secundária contou com a colaboração dos pro-

fessores Lia Lamarão, Luís Reis e Ana Garcia. 

A organização do evento foi da responsabilidade dos alunos do 11.º ano 

turma I. 

Houve uma exposição, visionamento de pequenos vídeos alusivos ao p, 

um concurso envolvendo a memorização dos seus dígitos e um concurso 

de T-shirts. 

Os alunos participaram com entusiasmo e foram bastante recetivos 

às atividades apresentadas. 

Dia do Pi 
Diana Santos 
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Projeto  “Union of Solar System via  

Geogebra” (2019-2020)  

No âmbito do projeto, o agrupamento recebeu durante os dias 11 a 15 de março a 1ª mobilidade de alunos que contou 

com a visita de 21 alunos e 9 professores oriundos dos países parceiros. Os alunos visitantes ficaram alojados em casa 

de alunos da escola Dr.ª Laura Ayres. 

Para além da participação em várias atividades na escola, onde se realizou uma feira do espaço com workshops práti-

cos de observação espacial, pesquisa de asteroides, robótica, Geogebra e edição de vídeo, os alunos visitaram também 

o Centro de Ciência Viva de Faro e a Universidade do Algarve.  

Foram várias as atividades desenvolvidas pelos alunos pelo que deixamos aqui alguns exemplos.  

Pesquisa de asteroides 

Robótica 

Centro de Ciência Viva do Algarve 
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Na universidade visitaram o CIMA (Centro de In-

vestigação Marinha e Ambiental) onde conheceram 

projetos de modelação costeira e de validação da cor 

dos oceanos através de missões de satélite e também 

a empresa Solution Ozone onde assistiram a uma 

apresentação sobre a produção do Ozono na Nature-

za e artificialmente, algumas aplicações e benefícios 

do Ozono e uma demonstração do poder oxidativo 

do ozono.  

Solution Ozone  

Jantar de despedida 

A escola organizou um jantar de despedida que contou com a presença dos pais dos alunos portugueses que receberam 

os colegas estrangeiros e de todos os alunos, bem como de  representantes da autarquia de Loulé. A semana terminou 

com um passeio de barco a bordo do Condor de Vilamoura pela costa até à praia da Galé.  

Condor de Vilamoura 

A próxima mobilidade do projeto é já no mês de maio ao Istituto Tec-

nico Industriale Liceo Scienze Applicate Majorana, na cidade de Brin-

disi, no sul de Itália.  

Por fim,  a foto de grupo para mais tarde recordar... 
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Grupo disciplinar de Português, 2ºCiclo 

Exposições 

O grupo disciplinar de Português do 2º Ciclo organizou uma exposi-

ção de trabalhos realizados pelos alunos, na Biblioteca da E.B.2,3 de 

Quarteira, no âmbito das obras literárias “A Viúva e o Papagaio”, de 

Virginia Woolf e “Ulisses”, de Mª Alberta Menéres. Os alunos das 

turmas 5ºE e 5ºF apresentaram trabalhos com o tema “O meu mons-

tro”, com base no texto descritivo e apelando ao seu sentido estético/

criativo. 

Esta exposição estará presente na atividade “Espreitar a Escola”, no 

dia 4 de abril, na ESLA.  

Milene Martins 

Nas turmas B e E do 7ºano existe a disciplina de Programação e Ro-

bótica. Nela os alunos aprendem os conceitos básicos da programa-

ção e montam robôs com o kit WeDo 2.0. Esteve patente na bibliote-

ca da EB 2,3 uma exposição com os robôs elaborados no âmbito des-

ta disciplina e que permitiram aos alunos da escola e os alunos es-

trangeiros em visita à nossa escola no âmbito do Projeto Erasmus+ 

pudessem tomar conhecimento destas atividades. 
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Semana da Leitura / Concurso de Ortografia 

Grupo disciplinar de Português, 2ºCiclo 

No âmbito da disciplina de Português, as turmas do 2º ciclo partici-

param na Semana da Leitura que se realizou entre os dias 11 e 15 de 

março, com o tema “Hoje leitor, Amanhã leitor”. Os alunos do 5º e 

6º anos tiveram a oportunidade de visitar a Biblioteca da E.B.2,3 de 

Quarteira e desfrutar de um momento de leitura individual/autónoma 

de um livro escolhido a seu gosto. 

Esta atividade teve como principais objetivos: participar em eventos 

da Escola/Biblioteca, promover o gosto pela leitura e o contacto 

direto com a variedade de livros existentes na Biblioteca. 

No dia 14 de março realizou-se o Concurso de Ortografia, igualmen-

te na Biblioteca, tendo sido premiados os seguintes alunos:  

Literatura na ESLA 

Amélia Rocha 

No passado dia 12 de março, a Escola Secundária Dr.ª 

Laura Ayres recebeu a escritora Patrícia Ribeiro, que 

nos veio dar a conhecer o seu último romance, Os Ho-

mens Nunca Saberão Nada Disto. 

As turmas dos Cursos Profissionais de Técnico de 

Desporto e de Técnico de Operações Turísticas, 10ºG e 

10.ºH respetivamente, acompanhados pela professora 

que lhes leciona a disciplina de Português, Amélia 

Rocha, assistiram à apresentação da obra pela sua au-

tora, no auditório da referida instituição de ensino. 

Sobre o livro, tomou-se conhecimento de algumas in-

formações respeitantes à sua intriga, nomeadamente as 

personagens que integram o enredo, e contactou-se 

com algumas ilustrações que 

alguns artistas, num trabalho 

de estreita colaboração com a 

autora, criaram para fazer 

constar neste romance. Na 

parte final da apresentação, 

teve lugar um período de debate, 

durante o qual os alunos puderam 

colocar questões e, ainda, tomar 

contacto físico com o livro sobre o 

qual incidiu a apresentação, folhe-

ando-o. 

As turmas reagiram com manifesta satisfação à apre-

sentação feita pela escritora, alargando não só o seu 

horizonte literário, mas também colhendo dela contri-

butos válidos a ter-se em linha de conta nos momentos 

de avaliação da expressão oral a que têm sido, e conti-

nuarão a ser, sujeitos na disciplina de Português, desig-

nadamente nos parâmetros da diversificação de voca-

bulário e das estruturas utilizadas, da correção linguís-

tica, da expressividade, da adequação, da postura, tom 

de voz, articulação, ritmo e entoação, entre outros.  

Os alunos aplaudiram a iniciativa e foram unânimes 

em solicitar futuros momentos de partilha literária des-

ta natureza. 
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Concurso Canguru Matemático Sem Fronteiras  

Frederico Pessina, Katia Reis, Laura Pereira, Mariana Pereira, Matilde Faísco, Oryana Mullen , Tiago Cavaco  

2ºE, Fonte Santa 

No dia 27 de março de 2019 foi o Concurso Canguru Matemático Sem Fronteiras.  

Estávamos muito curiosos em saber que prova era aquela do Canguru Matemático. Depois percebemos quando che-

gámos lá que era só uma prova.  

Essa prova era como brincar à matemática porque quando começámos a prova já tínhamos 15 pontos e ao longo da 

prova íamos ganhando ou perdendo pontos. 

Ao realizar a prova tivemos algumas dificuldades, mas conseguimos fazer tudo. 

As questões foram ficando cada vez mais difíceis ao longo da prova. 

Nós gostámos muito, achámos divertido e queremos participar outra vez.  

Alunos do 2ºE, Fonte Santa 

Dia do Pai 

Aline Rodrigues e Milene Martins 

Foram ainda realizadas outras atividades que resultaram numas prendinhas maravilhosas carregadas de miminhos 

para os papás. 
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Dia do Pai 

Ana Baião 

Tendo em conta o projeto Ecoescolas e sensibilização 

para a política dos 3Rs (reduzir, reutilizar e reciclar), 

demos continuidade à nossa temática “ajudar a proteger 

o nosso planeta" porque precisamos de proteger…

preservar…” 

Assim, na sala amarela do jardim de Infância da Fonte 

Santa, para celebrar o Dia do Pai/família de quem cuida 

e ama “… o foco é celebrar quem cuida, acolhe, educa 

cada criança: são os avós, tios, tias, padrinhos, madri-

nhas, uma mãe-solo, um pai- solo, dois pais, duas 

mães e até olha só, um pai, uma mãe. Em tese, toda a 

criança tem alguém, ou várias pessoas e elas merecem 

ser celebradas.” (in internet), elaborámos uma prenda 

reciclada. 

Para a elaboração da prenda usámos rolinhos de revista 

e jornais, cartão e papeis variados.  

Ana Sena e Sónia Alves 

A EB1/JI da 

Abelheira em 

parceria com a 

associação En-

sinar a Sorrir, 

prepararam um 

Dia do Pai 

inesquecível. 

Foram organi-

zadas várias 

atividades lúdicas, tais como  diversos jogos e um 

peddy-paper, ao qual demos o nome de eco-paper, com 

questões acerca da reciclagem. No final, distribuiu-se 

salada de frutas a toda a comunidade educativa presente 

nesta atividade  para que todos desfrutassem de mo-

mentos repletos de muito amor, diversão, bom convívio 

e muitos sorrisos. Parabéns a toda a equipa pela iniciati-

va e muito 

obrigada aos 

pais pela sua 

presença. É 

importantíssi-

mo para as 

nossas crianças 

sentirem a 

envolvência da 

família na sua 

escola.  
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Milene Martins 

Desfile de Carnaval Infantil  

No dia 1 de março as crianças das nossas escolas foram desfilar e encantar as 

gentes e os visitantes de Quarteira. O desfile partiu da Praça do Mar tendo 

seguido pelas ruas de Quarteira até ao Passeio das Dunas. O tempo ameaçava 

chuva, estava esquisito mas, para as crianças brincarem e serem felizes nos 

disfarces das diferentes escolas e instituições de Quarteira, acabou por amai-

nar. 

O desfile contou com a presença de 90 alunos do Jardim de Infância nº3, 270 

alunos da EB1/JI da Abelheira e 250 alunos da EB1/JI da Fonte Santa. As 

crianças foram acompanhadas pelos seus professores e  educadoras bem co-

mo pelos assistentes operacionais que todos os dias estão com elas. 

O tema do Carnaval deste ano foi “A Natureza” e os nossos pequeninos representaram-no bem. 
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Ana Sena 

Carnaval 

Mais uma festivi-

dade vivida em 

grande euforia na 

EB1/JI da Abe-

lheira. Com o apoio de toda a Comunidade 

Educativa, as nossas crianças dançaram, 

cantaram e encantaram com os seus fatos 

de medusas. Para além da participação no 

Desfile de Carnaval promo-

vido pela Câmara Munici-

pal de Quarteira, foram 

também realizadas diversas 

atividades no 

âmbito deste 

tema, em sala 

de aula, nas 

Atividades de 

Enriquecimen-

to Curricular 

(AEC´s) e no 

A.T.L.  

No dia 1 de março, foi o desfile 

de Carnaval das escolas  

A turma E do 2º ano mascarou-

se de árvore. Os fatos foram 

feitos em casa, com a ajuda dos 

familiares. Para fazer os fatos, 

utilizámos uma blusa verde e 

fizemos folhas com musgami 

brilhante e 

feltro de dois 

tons de verde. 

As folhas foram coladas ou cosidas.  

As meninas levaram uma bandolete 

na cabeça. As bandoletes tinham uma 

fita verde autocolante enrolada e, em 

cima delas, folhas feitas de feltro 

coladas em limpa cachimbos. Os 

meninos levaram uma coroa na cabe-

ça. As coroas eram de musgami, for-

radas com uma fita verde autocolante e, à volta, tinham 

folhas feitas de feltro coladas em limpa cachimbos. As 

bandoletes e as coroas não foram feitas em casa, mas 

sim na escola.  

Nesse dia, vestimos os fatos de Carnaval na escola com 

a ajuda dos pais. Enquanto esperávamos pelo autocarro, 

tirámos fotografias de grupo nas escadas da escola e, 

individualmente, no átrio.  

             Depois fomos de autocarro para a Praça do Mar 

e andámos até ao Passeio das Dunas. Quando chegámos 

à Praça do Mar, as turmas foram organizadas para o 

desfile. Depois nós fomos a desfilar, a dançar e a brin-

car até ao Passeio das Dunas. Quando chegámos, estava 

lá um palco para apresentarmos os nossos fatos e tirar-

mos fotografias.  

Depois de tirarmos as fotografias, fomos lanchar bola-

chas Maria, fruta e água que a Junta de Freguesia nos 

deu. A seguir ao lanche regressámos, 

cansados, para o autocarro e voltá-

mos para a escola. Alguns meninos 

foram embora com os seus familia-

res. 

O dia estava um bocadinho nublado, 

mas o desfile foi muito divertido e os 

nossos fatos ficaram fantásticos. 

Alunos 2ºE, Fonte Santa 
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Susana Serpa 

Dia Mundial da Poesia 

No dia 21 de Março, celebra-se o Dia Mundial da 

Poesia. 

Para comemorar este dia, foram escolhidos alguns 

poemas de autores portugueses e as crianças da Esco-

la Básica da Fonte Santa colaboraram com as suas 

ilustrações que foram colados no chão do átrio da 

Escola, onde podem ser lidos e admirados diariamen-

te . 

Visitando para aprender e conhecer 

Alunos do 2ºE, Fonte Santa 

Espetáculo Dança / Música  “Nocturno”  

Em fevereiro fomos ao Cine-Teatro  Louletano ver uma 

peça de dança e música que se chamava “Nocturno”.  

Entrámos na sala  do teatro e sentamo-nos por fila. 

Quando o espetáculo começou as luzes apagaram-se.  A 

peça era sobre os medos que as crianças têm, por vezes, 

durante a noite. Foi interessante porque falavam sobre 

várias situações em que se pode ter medo.   

Havia 

um me-

nino 

que 

estava a 

dormir 

e en-

quanto 

ele dormia sucediam várias coisas: sombras, barulhos, 

movimentos de pessoas, animais e objetos, luzes, fan-

tasmas que andavam pelo quarto… 

O teatro acabou por não ser assustador e até foi um pou-

co engraçado com todas as situações em que o menino 

lutava com os seus medos. Quando o espetáculo acabou, 

os atores perguntaram se alguém queria fazer perguntas. 

E alguns alunos quiseram fazer perguntas.  
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Alunos que frequentam o CAA e as Professoras Anabela Caeiro e Célia Figueiras  

Visitando para aprender e conhecer 

Os alunos com adaptações 

curriculares significativas a 

frequentarem o Centro de 

Apoio à Aprendizagem 

(CAA), da Escola Secundá-

ria Dra. Laura Ayres, no dia 

20 de março, realizaram uma 

visita ao Centro de Ciência 

Viva em Faro.  

Decidiram que seria uma 

visita diferente das habituais, 

pelo que, elegeram o comboio como meio de transporte 

principal para chegarem ao seu destino (Faro). Com a 

colaboração da CM Loulé deslocaram-se até à estação 

de Loulé e Praia de Quarteira, pelas 9.40h (com algum 

atraso), embarcaram numa aventura para alguns já vi-

venciada, mas para outros não. Correu muito bem e 

todos adoraram. Chegados a Faro caminharam até ao 

Centro de Ciência Viva onde eram aguardados para 

muitas novidades e aprendizagens. O primordial objeti-

vo prendia-se com as simulações de catástrofes naturais 

e a preservação do 

planeta. Na escola, 

foram abordados os 

cuidados/atitudes/

comportamentos a 

ter em caso de sis-

mo, tsunamis e tor-

nados, assim como, 

a importância de ter 

em casa os kits de 

emergência e primeiros socorros. 

De seguida podem ler os testemunhos de quem experi-

enciou na primeira pessoa esta enriquecedora visita:  

Miguel – “A minha experiência ao Centro de Ciência 

Viva foi muito boa. Eu gostei muito da parte dos ani-

mais e de tocar neles. Também tive uma experiência 

boa, quando entrei dentro do comboio fiquei um pouco 

nervoso e assustado, mas depois gostei muito, pois foi a 

primeira vez que andei de comboio.” 

Binta – “A minha visita de estudo foi muito boa e diver-

tida. Eu adorei tudo.” 

Caio – “A viagem ao Centro de Ciência Viva foi muito 

interessante, pelo facto de nós 

podermos interagir com os 

animais do oceano e conhecer 

mais sobre os desastres da na-

tureza, por exemplo terramo-

tos, tsunamis e tornados. Mas o 

que eu mais gostei foi a viagem 

de comboio e o convívio com 

os meus colegas.” 

David – “Fomos ao Centro de 

Ciência Viva de Faro. Andei de 

comboio. Vi muitas experiên-

cias, vi os peixes no aquário e uma tabela de basquete, 

para ver se os peixes passam pelos buracos da rede e 

caem (ficam) no chão (mar).”  

Beatriz – “O que mais gostei na visita ao Centro de Ci-

ência Viva foi de ver os animais. Aprendi na nossa visi-

ta a respeitar os animais e as pessoas.”  

Pedro – “Gostei muito do passeio, aprendi muito sobre 

os peixes, sismos e os tornados. O passeio de comboio 

também foi agradável.”  

Vivi – A Vivi demonstrou alegria através da sua expres-

são facial. 

Martim – “Eu gostei muito de todo o ambiente da visita. 

O que mais adorei foi a parte de me ir pesar e, assim, 

poder comparar o meu peso nos diferentes planetas. 

Também  gostei de ver os peixes de vários nomes no 

aquário e no apalpário e, por último,  sentir um pequeno 

sismo, com a ajuda do simulador de sismos.”  

Vicente – “O que eu mais gostei foi ver e ouvir as expli-

cações sobre os peixes do 

aquário de água quente, 

onde estavam os peixes ci-

rurgiões. Gostei ainda de 

poder interagir em algu-

mas experiências, como 

por exemplo, a formação de 

tornados, e ainda, as 

variações de pesos, que 

existem de planetas para 

planetas devido à gravi-

dade.”  

Visita ao Centro de Ciência Viva de Faro  
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Visitando para aprender e conhecer 

Alunos do 3ºF, Fonte Santa 

Visita de estudo a Alte 
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Dia da Não Violências nas Escolas 

Soledade Ferreira, com o apoio dos alunos do 11ºG e 11ºJ 

No dia 30 de janeiro, a ESLA juntou-se às celebrações 

internacionais do Dia da Não Violência nas Escolas. Os 

alunos das turmas G e J, do 11º ano Profissional, leva-

ram este assunto muito a sério e, na disciplina de Área 

de Integração, prepararam várias atividades para aquela 

manhã de quarta-feira. Acima de tudo, queriam que este 

dia fosse um momento para, enquanto comunidade es-

colar, “pararmos e refletirmos sobre a Violência nas 

Escolas: O que é a violência? Serei eu um agressor? O 

que sente e o que pode fazer a vítima? E tu? Que vês, 

que ouves e que não fazes nada… o que és tu?”.  

A manhã, embora curta, foi recheada de iniciativas. Os 

alunos da ESLA foram recebidos, à entrada da escola, 

com uns simpáticos “Vales da Amizade”, que usaram 

ao longo do dia, oferecendo abraços, pedidos de descul-

pa, agradecimentos e elogios. Quando entraram nas 

salas, com a colaboração dos professores das 8h30, 

foram convidados a visualizar e a refletir sobre um ví-

deo alusivo ao respeito pelo outro, às ações positivas e 

à importância da ação contra o bullying. Pelas 10h30, 

algumas turmas tiveram oportunidade de participar nu-

ma sessão de sensibilização, promovida pela APAV, 

onde se explorou a Campanha #Respect, levada a cabo 

pela instituição. Já espreitaram no YouTube? Vale a 

pena, não deixem de o 

fazer! Na porta de cada 

sala da escola, podiam 

ler-se citações, de diver-

sas personalidades, com 

reflexões sobre a paz e 

a amizade, que não dei-

xavam indiferentes 

quem por elas cruzava o 

olhar. A manhã termi-

nou com um compromisso: 

Cada turma da escola, repre-

sentada pelos seus delegados, 

expressou simbolicamente a 

sua vontade de fazer da Escola 

um lugar de Paz, um lugar 

onde cada um se sente feliz e 

acolhido, como em família. 

Assim, no intervalo das 

11h50, cada delegado de tur-

ma prendeu um balão branco 

no portão, com um nó bem 

amarrado. Esta ação represen-

tou a força, a vontade e, acima de tudo, a responsabili-

dade de cada turma na promoção da Paz na escola. 

Obrigada a todos os que participaram nas diferentes 

atividades e a todos os que colaboraram diretamente 

para que a realização das mesmas, em especial à 

APAV, pela palestra, e à Junta de Freguesia de Quartei-

ra, pela oferta dos balões brancos que alegraram o nos-

so dia.  
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Artes 

Os alunos do 12ºC reali-

zaram, no programa 

Inkskape, um trabalho de 

“Iso Arte” no âmbito da 

disciplina de Oficina 

Multimédia.  

Os alunos do 12ºC realizaram um trabalho com uma técnica mista de borras de café e tinta da china com o 

objetivo de representar os vencedores de Prémios Nobel deste século. 
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Os alunos do 11ºF realizaram um exercício de desenho cego com o tema “ As Caras “.  Utilizaram a técnica 

de pintura por subtração com os materiais tinta da china e lápis de cera. 

A folha é primeiro toda ela pintada com lápis de cera sendo de seguida selada com tinta da china. Depois de 

seca a tinta, os alunos utilizam uma lâmina para criar a forma e raspar o claro-escuro. 
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FOTOGRAFIA 

 Prova de Aptidão Profissional do Curso Profissional de Fotografia 2017/2018 

 12ºF 
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Apontamentos 

de História 

25 de ABRIL de 74 

45 anos  

Esta Gente                                                

Esta gente cujo rosto  

Às vezes luminoso  

E outras vezes tosco  

 

Ora me lembra escravos  

Ora me lembra reis  

 

Faz renascer meu gosto  

De luta e de combate  

Contra o abutre e a cobra  

O porco e o milhafre  

 

Pois a gente que tem  

O rosto desenhado  

Por paciência e fome  

É a gente em quem  

Um país ocupado  

Escreve o seu nome  

 

E em frente desta gente  

Ignorada e pisada  

Como a pedra do chão  

E mais do que a pedra  

Humilhada e calcada  

 

Meu canto se renova  

E recomeço a busca  

De um país liberto  

De uma vida limpa  

E de um tempo justo  

 

Sophia de Mello Breyner Andresen, in 

"Geografia" , 1967   

25 de Abril 

Esta é a madrugada que eu esperava  

O dia inicial inteiro e limpo  

Onde emergimos da noite e do silêncio  

E livres habitamos a substância do tempo  

 

Sophia de Mello Breyner Andresen, (27 de 

abril de 74) 

in 'O Nome das Coisas' 1977 
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Escrevinhando 

Maria Fael 

Março 

É neste mês maravilhoso que vim ao mundo, tempo de flores, tempo de renascidos amores. Celebra-se a 

Mulher no seu esplendor, Ser nobre com vigor, aquela que Espalha sementes de amor! Também o pai é ce-

lebrado na entrada da primavera neste mês repleto de harmonia, alegria e sabedoria. 

 Ainda frio, sai do ninho o passarinho, experimenta as asas devagarinho e vai em busca de carinho. Mês de 

tamanhos encantos, de cores a desabrochar, mês para cada um iniciar o seu Amar! 

Mês da poesia e do poema, dedilhado pela mão do tocador, pelo poeta declamado e por todos admirado: 

LÊ-ME! 

Lê-me o rosto, num oposto 

Lê-me a capa sem data 

Lê-me os lábios sem plágios 

Lê-me a folha, tira a rolha 

Liberta-te da venda e sem 

Qualquer contenda 

Leva e LÊ-ME! 

Sem medo ou receio 

Com todo o anseio, sou teu, tua 

Nua, veste-me de nomes, adjetivos 

Diminutivos, conjuntivos em verbos 

Advérbios e transforma a palavra 

Solta em frase, catarse! 

E constrói o LIVRO, com sabor doce 

Unta o meu corpo num expressivo 

Linguajar, marca a página do nosso 

Encontro num futuro a combinar! 

Leva e LÊ-ME!  
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Sala Amarela, Fonte Santa 

A Primavera 

Lara Monteiro Rodrigues, 5ºB, in História do 

dia 

O animal misterioso  

Numa noite diferente de todas as outras, a Jéssi-

ca estava a ouvir barulhos estranhos vindos da 

cozinha; então, foi ver, desceu as escadas uma a 

uma e o barulho estava a ficar cada vez mais 

perto. Encheu-se de coragem e Indagou: 

- Quem és tu?- Inquiriu ela a gaguejar. 

Nada, a pequenita só ouvia um miar e um trote-

ar. Até chegou a pensar que fossem dois ani-

mais, mas, depois de ver a sombra, parecia um 

gato com um chifre e uma cauda, tal como 

aquele de que a sua mãe lhe falara. 

Ela foi se aproximando cada vez mais e, ao che-

gar mais perto, viu restos de comida espalhados 

pelo chão. Espreitou e a sua suspeita estava cer-

ta: o animal tinha um chifre colorido, asas com 

penas macias e dava logo para ver uma cauda 

diferente de todas as outras, já para não falar 

que todas estas características faziam parte de 

um gato. 

Nas histórias da minha mãe, esse animal chama-

va-se «Gatórnio», mas como esta é a minha 

história vou dar-lhe um nome único, como ela. 

Sim, era uma menina; por isso, chamei-a de 

Léssi, um nome único como ela. E assim fiz 

uma nova amiga.  

Matilde Brito e Raquel Nascimento, 8ºF 

No mês de janeiro 

Estive no Barreiro 

 

No mês de fevereiro 

Tive um espírito aventureiro 

 

No mês de março 

Fiz um estardalhaço 

 

No mês de abril 

Comi um ótimo caril 

 

Pelo mês de maio  

comprei um papagaio 

 

Durante o mês de junho 

As ideias ficam no rascunho 

 

No mês de julho 

Fiz um grande bagulho 

 

Após o mês de agosto 

Conheci-te de bom gosto 

 

No mês de setembro 

Das nossas memórias me 

relembro 

 

No mês de outubro 

Puseste-me ao rubro 

 

No mês de novembro 

De ti já nem me lembro 

 

No mês de dezembro 

De ti me desmembro  

Matilde Brito e Raquel Nascimento, 8ºF 

Lucas Méren, 8º F  

Calendário Poético 

No mês de janeiro 

Fui pioneiro 

 

Durante o mês de fevereiro 

Fui um guerreiro 

 

No mês de março 

Eu me disfarço 

 

Até abril 

Deixou-se a cerveja no bar-

ril 

 

No mês de maio  

comprei um papagaio 

 

Pelo mês de junho 

Doeu-me o punho 

 

 

No mês de julho 

Os meus vizinhos fizeram 

barulho 

 

Em agosto 

Tive um desgosto 

 

No mês de setembro 

Quero que chegue dezembro 

 

Para o mês de outubro 

A multidão vai ficar ao ru-

bro 

 

No mês de novembro 

Desapareceu-me um mem-

bro 

 

Do mês de dezembro 

Já nem me lembro  
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Petra Cravinho, 6º F, in História do dia 

Colégio Rainha Santa Isabel  

Estávamos no mês de setembro quando as gêmeas, Laura e Raquel, e todos os alunos do colégio Rainha Santa Isabel 

iniciaram o ano letivo.  

Todas as crianças estavam eufóricas pelo regresso incluído, as gêmeas. 

Na turma delas, só havia uma colega nova, a Joana. Era alta, magra, tinha olhos azuis e meigos e cabelo liso, cor de 

mel. 

Quando estavam a aguardar pela Diretora de Turma, apareceu a maquiavélica Renata que era uma miúda com um 

estilo muito próprio, cabelo curto, vestia roupa escura e muito larga, era muito intriguista, teimosa e rude. 

Era a única na turma que não estava nada entusiasmada com a vinda da nova colega. 

As gêmeas, como adoravam fazer novas amizades, foram logo falar com a Joana: 

  - Olá, eu sou a Raquel e esta é a minha irmã gêmea Laura. – Apresentaram-se. 

  - Olá, eu sou a Joana! - Exclamou a menina. 

  - De que escola vens? Já fizeste muitos amigos? – Interrogou a Laura. 

  - Venho do colégio de Santa Clara, onde tinha muitas amigas, mas aqui ainda não tenho nenhuma. – Respondeu 

Joana com um olhar triste. 

Passados alguns dias, Joana, Laura e Raquel tornaram-se inseparáveis: brincavam, saltavam, jogavam... 

Porém, a maldosa Renata foi dizer às gêmeas que a Joana era cigana e que vivia num acampamento próximo do co-

légio. 

As duas, num certo dia, após terminarem as aulas, perseguiram a Joana, sem ela se aperceber. Esta chegou a um lo-

cal que tinha muitas caravanas; parecia um verdadeiro parque de campismo e, no centro, havia uma tenda gigante. 

Quando ela entrou vieram muitos miúdos a correr e um senhor que lhe deu um abraço e um beijinho na bochecha. 

Laura e Rebeca ficaram pasmadas e nem queriam acreditar no que estavam a ver. 

No dia seguinte, quando Joana chegou à escola, as meninas preguntaram-lhe onde vivia e a Joana, um pouco enver-

gonhada, respondeu: 

  -Eu vivo no acampamento antes da aldeia. 

  - És cigana? Como vives num acampamento...? – Indagou a Raquel. 

  - Não! Eu vivo num acampamento de circo. Todos os membros da minha família são trapezistas! – Referiu a Joana, 

muito envergonhada.  

  - E tu também és trapezista? Porque é que não nos contaste? – Perguntou a Laura. 

  - Sim, eu também sou. Faço alguns números com a minha mãe. Não vos contei porque a maior parte das pessoas é 

preconceituosa. – Mencionou a Joana. 

  - Mas tu não tens de ter vergonha nem de te sentires inferior por seres trapezista ou viveres num acampamento, seja 

ele cigano ou de circo. Não podemos julgar ninguém por ser ou viver de maneira diferente da nossa. É com a dife-

rença que aprendemos mais! Somos todos diferentes e somos todos iguais!  
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A representação da mulher amada na lírica camo-

niana  

Roberto Martins, 10ºE 

O poeta renascentista Luís Vaz de Camões foi autor de diversos poemas, os quais denunciam uma influência ora 

tradicional (trovadoresca) ora clássica (renascentista).  

Os temas das composições poéticas camonianas vão desde o amor e da representação da mulher amada, passando 

pela mudança, pela natureza, pelo desconcerto do mundo e por reflexões sobre a vida pessoal.  

Relativamente ao tema amoroso, este escritor lusitano foi fortemente influenciado pelo poeta italiano Petrarca na 

forma como este caracterizava a sua amada, a qual lhe serviu de modelo: Laura. Seguindo este ideal de mulher, Ca-

mões escreveu inúmeros poemas onde dava conta de uma mulher perfeita a todos os níveis. Moralmente, era doce, 

branda, humilde e bondosa. Sob o ponto de vista físico, a sua beleza era inigualável. O vilancete «Se Helena apartar» 

é representativo ao nível da representação da mulher amada segundo os moldes petrarquistas.  

Apesar de ter adotado os padrões de mulher petrarquista, Camões não foi um mero poeta de imitação. Ele soube, 

efetivamente, marcar a diferença. Na composição «Aquela cativa», o “eu” lírico dá-nos conta de Bárbara, uma escra-

va cujos traços físicos se afastam do modelo de Laura. Por oposição à mulher cantada por Petrarca, de cabelos loiros, 

pele nívea e olhos claros, Bárbara tem cabelos pretos, olhos e pele escura. Ainda que diferentes fisicamente, são per-

feitas sob o ponto de vista psicológico. 

Camões foi um poeta que se fez marcar pela diferença, fazendo referência a 

mulheres de diferentes nacionalidades e culturas, fruto das inúmeras viagens 

que fez, da estadia em diversas terras e da experiência de vida daí resultante. 

Inevitavelmente, os seus poemas acabaram por vir a adquirir, em resultado 

disso, um carácter singular.  

João Santos, 8ºB 

Por esta janela 

Por esta janela vejo uma casa 

Que já esteve em brasa 

Por esta janela vejo um lugar 

Que está para alugar 

Por esta janela vejo um monte 

Onde já houve uma ponte 

Por esta janela vejo uma rua 

Onde morreu uma mulher nua 

Por esta janela vejo telhados partidos 

Onde há tesouros escondidos  

Tudor Tirsina, 8ºB 

Da minha janela 

Da minha janela transparente 

Vejo uma casa diferente 

A casa está num monte 

Onde ao lado esteve uma ponte 

São casas da aldeia 

Onde não há praia nem areia 

Uma pessoa está na janela 

A dar uma espreitadela 

Noutra casa há uma chaminé 

E a dona está a fazer café 

Fernão Gomes, Retrato de Camões (c. 1577)  
In: https://www.santillana.pt/  

https://www.santillana.pt/
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Leandro Martelo, 10ºF 

Camões (1524-1580), apelidado de “Príncipe dos Poetas”, imortalizou obras como a epopeia Os Lusíadas (1572) e 

Rimas, publicação póstuma datada de 1595.  

Nas composições poéticas compiladas na obra Rimas, Camões apoiou-se não só no escritor italiano Francesco Pe-

trarca, mais concretamente no seu modelo de Laura, mas também retratou a mulher tendo por base o ideal de Vénus. 

Nos poemas em que segue o modelo feminino petrarquista, o “eu” da enunciação faz reverência à eterna amada do 

escritor italiano – Laura -, que morreu em 1348 vítima da peste negra e cujo amor nunca chegou a assumir forma 

física. Nos poemas camonianos onde este modelo é seguido, faz-se a exaltação das características psicológicas e da 

moralidade da amada e dá-se conta da inacessibilidade da mulher amada, em que se reproduz a relação vassalo-

suserano típica das cantigas de amor trovadorescas. A mulher perfeita e inatingível surge-nos em sonetos como, por 

exemplo, «Um mover d’olhos, brando e piadoso».  

O sujeito lírico descreve-nos, ainda, uma mulher capaz de mudar os elementos da natureza. É disso exemplo o poe-

ma «Se Helena apartar». Para enaltecer a perfeição do objeto amado, Camões serve-se, principalmente, de hipérboles 

e de personificações. Fisicamente, sabe-se que a mulher apresenta cabelos louros, tez alva e olhos claros. 

No modelo de Vénus, por oposição, enaltece-se, sobretudo, a beleza exterior, a aparência física da mulher, capaz de 

apelar aos sentidos. A mulher é aqui revestida de um carácter sensual e assume contornos físicos definidos. O desejo 

de ver, de concretização física do amor até então puramente espiritual e platónico, gera uma contradição no sujeito 

poético, um conflito interior que o atormenta. Veja-se, por exemplo, o poema «Tanto de meu estado me acho incer-

to» e o soneto «Pede o desejo, Dama, que vos veja». 

A representação que Camões faz da mulher amada é, sobretudo, o resultado da sua interculturalidade, do contacto 

com figuras femininas de diversas etnias e raças, condicionantes que vieram a tornar singular a sua obra lírica.  

Rodrigo Teixeira, 10ºE  

A representação da mulher amada na lírica camo-

niana  

Camões foi um poeta do século XVI, nascido, provavelmente, no ano de 1525. Morreu a 10 de junho de 1580, em data 

que se assinala nos dias de hoje com um feriado e cuja consagração devemos ao Estado Novo. Ao longo da sua vida 

literária, escreveu diversos poemas alusivos a diferentes temas e que podem ser encontrados na obra Rimas, coletânea 

publicada no ano de 1595. 

Nos poemas cujo tema é o do amor, Camões cantou dois ideais opostos de mulher: o ideal de mulher petrarquista e o 

ideal de Vénus. O ideal de mulher petrarquista imita o poeta renascentista que Camões terá lido, Petrarca, fundamen-

talmente na forma como este retrata a mulher que terá amado, Laura. Esta possuía, enquanto características físicas, tez 

nívea, cabelos louros e olhos claros. Moralmente, era serena, pura e exercia efeitos positivos e calmantes na natureza. 

Os poemas escritos na medida velha «Se Helena apartar» e «Descalça vai para a fonte» e o soneto (medida nova) «Um 

mover d’olhos, brando e piadoso» são exemplos de composições poéticas onde se faz a representação da mulher ama-

da nos moldes atrás referidos. 

O poeta português não foi, porém, só um poeta de imitação. A sua originalidade foi bem mais longe. Nas suas 

«Endechas a Bárbara escrava», conseguiu associar as características morais próprias da mulher petrarquista aos traços 

físicos, os quais, ainda que fossem igualmente tidos como perfeitos, se afastam dos cantados em Laura. Bárbara apare-

ce-nos com pele escura, cabelos pretos e olhos escuros. 

Pode-se, então, concluir que Camões foi muito mais que um poeta de imitação. Copiou, sim, o ideal de Petrarca nalgu-

mas das suas composições poéticas no que à mulher dizia respeito, mas soube ser original e deixar-nos uma obra lírica 

singular.  
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Alma Del Nero, PFOL - Turma A 

Cartas - Comemoração do Dia Internacional da 

Mulher 

Queridas, 

Vós partistes para outros céus. A vossa marca demora no meu coração. Às vezes, sinto, agora, a vossa presença. 

Mãe, o perfume das violetas lilás que tu tanto gostavas, envolve-me e eu sei que estás perto de mim. 

E tu, querida amiga, adormeceste muito cedo, sem poder abrir-te à tua paixão, que apenas afloraste. 

A vossa graça permanece em todas as pessoas que encontraram nesta vida.  

Natalia Kalinina, PFOL - Turma A 

Minha querida, 

Eu desejava escrever esta carta para exprimir-te a sorte que eu tenho na minha vida em ter uma irmã tão perfeita, a 

amiga tão valiosa como tu és para mim. 

Fico feliz sempre que falo contigo e partilho todos os meus problemas e alegrias. 

Quero agarrar esta oportunidade para agradecer-te cada momento que passámos juntas, sobrevivemos juntas e nos 

divertimos. Tu sempre me ajudaste, sempre me suportaste e sempre te riste comigo. Eu admiro-te para sempre pela 

tua força, pelos teus talentos e pelo teu coração grande. O bebé pequenino que eu recebi como prenda quando tinha 

5 anos, deu numa mulher, mãe, médica e personalidade grande. 

Adoro-te! Parabéns! Espero que desfrutes do Dia da Mulher!! 

Beijinhos da tua irmã  

Primo Scavaraggi, PFOL - Turma A 

Querida Salila, 

Há muito tempo que eu não escrevia uma carta, uma carta para a minha mulher, para a minha esposa. 

A professora disse que nós, alunos, temos de escrever esta carta a uma mulher importante na nossa vida e eu não 

acho, mas estou seguro, que a mulher mais importante és tu. 

São muitos anos que nós estamos juntos, o próximo julho fazemos quarenta e um anos de casamento, e ainda, cada 

dia, é diferente, cada dia há surpresas, cada dia há coisas novas e tudo isso porque tu estás ao meu lado. 

Eu olho a nossa vida assim com olho o mar quando me levanto e vejo que o mar cada dia muda, cada momento 

muda – muda na cor, muda no movimento, muda na intensidade, muda na forma. E na mesma modalidade, a minha 

vida, a nossa vida, muda. 

Cor, movimento, intensidade, forma estão em constante mudança com um ponto fixo, firme: o coração, o sentimen-

to que fica dentro do teu, do meu, do nosso coração. 

Eu não sei se esta é uma carta de amor, mas eu sei que esta carta está escrita com muito amor. 

Nós também 

 escrevemos 
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  Escola 

Célia Arraiolos 

Desporto Escolar 

No Voleibol, a nossa equipa de Iniciadas continua o seu 

caminho rumo aos Campeonatos Regionais. Após o 2º 

lugar alcançado no 1º encontro realizado, a ESLA só 

tem somado vitórias nas restantes partidas disputadas, 

superiorizando-se às equipas do Agrupamento de Esco-

las Silves Sul e do Colégio do Alto de Faro. 

As atletas estão de parabéns, não só pelos resultados 

alcançados mas acima de tudo pela forma responsável e 

dedicada com que têm encarado este projeto e represen-

tado a nossa escola. E lembramos que qualquer aluna 

que tenha curiosidade em conhecer este grupo e que 

goste de Voleibol tem sempre a porta aberta. 4ª feira lá 

estaremos no local do costume!   

Célia Arraiolos 

Visita de Estudo ao Centro Desportivo do Jamor  

Nos dias 4, 5 e 6 de fevereiro realizou-se uma Visita de 

Estudo a Lisboa direcionado aos alunos do Curso Pro-

fissional Técnico de Desporto da ESLA. O grupo, com-

posto por 39 alunos do 10º e 12º ano, ficou alojado no 

Centro de Estágios da Cruz Quebrada. Ao longo dos 3 

dias, os alunos tiveram a oportunidade de visitar as ins-

talações do Complexo Desportivo do Jamor, o Centro 

de Alto Rendimento e o Estádio do Sport Lisboa e Ben-

fica, tendo realizado algumas aulas de grupo no Ginásio 

Jazzy situado no interior do estádio. O grupo teve ainda 

a oportunidade de experimentar algumas atividades 

alternativas como o Arborismo ou o Tag Laser, convi-

ver com 

o Triatle-

ta olímpi-

co Mi-

guel Ar-

raiolos e 

conhecer 

a Facul-

dade de 

Motrici-

dade Hu-

mana, 

ainda que de forma superficial.  

Esta atividade foi projetada com o intuito de abrir novos 

horizontes, 

despoletar 

expectati-

vas e ambi-

ções e des-

pertar os 

alunos para 

outras reali-

dades. O 

grupo teve 

um com-

portamento exemplar e o balanço da atividade foi bas-

tante positivo.            
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Visitados para aprender e conhecer 
Aline Rodrigues 

VAT – Vamos apanhar o autocarro  

No dia 22 de fevereiro, pelas 13h30, a turma do 4º F da Escola Bá-

sica da Fonte Santa, assistiu a uma peça de teatro, dinamizada pela 

ACTA, Companhia de Teatro do Algarve, dentro de um autocarro. 

 A peça chamava à atenção para a impor-

tância que a água tem para a sobrevivên-

cia de todos os seres vivos, neste planeta.   

No final da apresentação, os alunos parti-

ciparam num workshop de mímica relaci-

onado com a água e assinaram um contra-

to com medidas que delinearam para a 

poupança da água e preservação do plane-

ta. 

A turma do 4º F da Escola Básica da Fonte Santa. 

Sónia Alves 

KID FUN Benfica – “Conquista os teus valores”  

Nos dias 27 e 28 março acolhemos na nossa escola dois monitores da Fundação Benfica, pro-

jeto KID FUN Benfica “Conquista os teus valores”. Este projeto visa apoiar a escola e a famí-

lia na educação das crianças, ao nível do Saber Ser, motivando-as à descoberta e aprofunda-

mento dos valores fundamentais de conduta e vida em sociedade. 

Os valores influenciam diretamente os comportamentos e atitudes de crianças e jovens, perpe-

tuando modelos e garantindo equilíbrios sociais, pelo que a problemática dos valores se cons-

titui como uma prioridade na política educativa europeia. 

O Desporto e os seus símbolos assumem, no âmbito do projeto, um importante papel, sensibi-

lizando as crianças para um conhecimento mais profundo dos valores e das suas implicações no seu quotidiano e nos 

sucessos com que sonham para o seu futuro. 

Foram realizadas atividades distintas por anos de escolaridade relativamente à nossa postura perante a sociedade, no 

que respeita aos outros e ao ambiente.  
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Visitados para aprender e conhecer 
Sara Ramos 

Erasmus 

No dia 11 de março o jardim de infância nº3 recebeu a visita 

de um grupo de docentes de ERASMUS, os quais foram rece-

bidos com uma canção cantada pelas crianças, (que foram 

acompanhadas na guitarra pelo professor Tiago) e a quem foi 

oferecida uma árvore íman. Obrigada pela visita, voltem sem-

pre!  

Aline Rodrigues 

Projeto Marmitando  

No âmbito da temáti-

ca da alimentação 

saudável, no passado 

dia 13 de março, a 

Câmara Municipal 

de Loulé apresentou 

a segunda atividade 

do projeto “Marmitando”,nas turmas do 4ºE e 4ºF que, 

mais uma vez, receberam a visita da técnica da Câmara 

Municipal de Loulé, Rita Malvar. 

À semelhança da primeira atividade, os alunos apren-

deram a confecionar lanches saudáveis que 

puderam provar e “adotar” como futuros lan-

ches que poderão trazer nas suas lancheiras  
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Horta Biológica 

Sónia Alves 

A nossa horta pedagógica, inserida nas medidas de aproximação à produção, levando as cri-

anças a conhecer a origem de muitos dos alimentos que devem fazer parte das suas dietas 

diárias. Em articulação com a turma de jardinagem sob a orientação e o cuidado diário do 

nosso porteiro, plantaram-se favas, alfaces, alho francês, moran-

gos, cebolas, beterrabas, cenouras, entre outros.  

Visitados para aprender e conhecer 

Com a necessidade de promoção de hábitos de vida 

saudável, nomeadamente prática regular da atividade 

física no dia 29 de janeiro e no dia 5 de fevereiro, a 

escola da Abelheira em articulação com a Escola de 

Ténis de Loulé dinamizou atividades de Ténis, proporcionando 

aos alunos um contacto com uma modalidade que nem sempre 

está ao alcance de todas as famílias.  

Sónia Alves 

Ténis na Escola da Abelheira 
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Visitados para aprender e conhecer 

Aline Rodrigues 

Atividade das Sementeiras 

Nos passados dias 20 e 27 de março, as turmas do 1º ciclo da Escola Básica da Fonte Santa 

desenvolveram a atividade de sementários com a colaboração do Prof. Rui Rocha, professor do 

curso de Jardinagem, no âmbito do Projeto Hortas Biológicas, do Agrupamento. 

Foram semeadas ervas aromáticas e flores ornamentais que continuarão a crescer e ao cuidado 

dos nossos alunos.   

Sara Ramos 

Na nossa horta 

Chegou a primavera e com ela as 

hortas do jardim-de-infância 

começaram a dar frutos. Chegou 

a hora de colher as alfaces, que 

depois de arranjadas acompa-

nharam as pizzas no almoço.  
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Aline Rodrigues 

Painel Ecoescolas 

No âmbito da participação da Escola Básica da Fonte Santa, no Projeto Ecoescolas, recebeu 

azulejos que resultaram num painel com o logotipo do projeto, tendo sido afixado à entrada da 

Biblioteca  

Sónia Alves 

Mobilidade Sustentável 

No dia 12 de março, no âmbito do projeto Ecoescolas, na temática mobilidade sustentável, 

proporcionamos aos alunos uma manhã divertida e dinâmica, “Manhã sobre Rodas”. Foi tra-

balhada a temática em contexto sala de aula, sensibilizando a comunidade educativa para o 

uso de transporte sustentável; Incutindo nos alunos a importância da utilização de transportes 

sustentáveis. 

Está patente no rosto de todos os participantes, alunos, auxiliares e professores a alegria conta-

giante, no decorrer desta atividade. 

Sónia Alves 

Reciclagem 

No âmbito do projeto Ecoescolas, todas as sextas-

feiras, a Brigada da Reciclagem (alunos do 4º 

ano), recolhem os resíduos existentes em todas as 

salas de aulas, nomeadamente o plástico e o papel. 

Salienta-se que estas atividades são do agrado das 

crianças, que se apresentam sempre motivadas e 

interessadas.  

O JI e o 1º ciclo da nossa escola reciclaram os pacotes de 

leite. Com os seus alunos fizeram caixinhas coloridas para os 

lápis de cor. Cada aluno personalizou a sua caixinha.  
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Sónia Alves 

Dia Mundial da Árvore 

No dia 21 de março celebrou-se o Dia Mundial da Árvore. O 

objetivo da comemoração do Dia Mundial da Árvore é sen-

sibilizar a população para a importância da preservação das 

árvores, quer ao nível do equilíbrio ambiental e ecológico, 

como da própria qualidade de vida dos cidadãos.   Em parce-

ria com a Câmara Municipal de Loulé e o Curso de Jardinagem da Escola Secun-

dária Dr.ª Laura Ayres plantámos uma amendoeira e um medronheiro.  

Aline Rodrigues 

Dia Mundial da Floresta 

No passado dia 21 de Março, comemorou-se mais um Dia Internacional das 

Florestas. 

Os alunos da Escola Básica da Fonte Santa puderam plantar algumas espé-

cies, cedidas pela Junta de Freguesia de Quarteira, designadamente, Alecrim 

e Alfazema. 

Contaram com a ajuda do Prof. Rui Rocha, professor do Curso de Jardina-

Sónia Alves 

Dia Mundial da Água  

No dia 22 de março celebrou-se o Dia Mundial da Água, no âmbito do projeto Ecoescolas. 

As Educadoras trabalharam o Ciclo da água e o 1º Ciclo criou sinaléticas de poupança de 

água. A data visa alertar as populações para a urgente necessidade de preservação e poupan-

ça deste recurso natural tão valioso. 

A gestão dos recursos de água tem impacto em vários setores, nomeadamente na saúde, pro-

dução de alimentos, energia, abastecimento doméstico e sanitário, indústria e sustentabilida-

de ambiental. 

As alterações climáticas provocam graves impactos nos recursos de água. Alterações atmosféricas como tempestades, 

períodos de seca, chuva e frio afetam a quantidade de água disponível e colocam 

em risco os ecossistemas que asseguram a qualidade da água.  
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Ecoescolas 

Dia Mundial da Árvore e Dia Internacional das 

Florestas  

Filipa Eusébio 

As florestas constituem um dos mais 

importantes ecossistemas do planeta, 

desempenhando várias funções am-

bientais e socioeconómicas. Ocupam 

cerca de 30% da superfície terrestre 

e a 

flo-

resta 

por-

tuguesa representa cer-

ca de 35% do território 

nacional. 

No dia 21 de março comemora-se o Dia Mundial da 

Árvore e o Dia Inter-

nacional das Flores-

tas. 

Esta 

ce-

lebração tem como objetivo sensibili-

zar a população para a importância da 

preservação das árvores, quer ao nível 

do equilíbrio ambiental, quer da pró-

pria qualidade de vida dos cidadãos.  

Foi com entusiamo que, em todas as 

escolas do Agrupa-

mento, alunos e pro-

fessores, comemora-

ram este dia através 

da plantação de espé-

cies 

au-

tóctones, integradas na biogeografia 

mediterrânica, tais como: medronhei-

ro, romãzeira, amendoeira, alecrim, 

loureiro, entre outras. A atividade con-

tou com a colaboração dos alunos e 

professores do curso de jardinagem e 

da Câmara Municipal de Loulé e Junta 

de Freguesia de Quarteira, que gentil-

mente cederam as espécies plantadas.  

A turma 10º H do 

Curso Profissional de 

Turismo também 

assinalou este dia, 

com a oferta, a pro-

fessores e assistentes 

operacionais, de sementes de uma espécie característica 

da nossa região, a alfarro-

beira. A ESLA foi uma das 

escolas a nível nacional que 

acolheu a “Campanha Dia 

Internacional das Florestas 

2019”, promovida pelo 

ICNF em estreita colaboração com a DGE e diversas 

associações do setor 

florestal. Assim, no dia 

26 de março, a turma 

10º B, assistiu a uma 

ação de sensibilização e 

promoção das florestas 

levada a cabo por três 

embaixadores do Parque 

Natural da Ria Formosa.  
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Passatempos 

MatGira 

Soluções da Edição III 

MatGira 

28 dias. Ao 27º dia, terá subido 27 metros. No 28º dia, sobe 3 
metros e chega ao topo.  

Desafios Matemáticos 

Cartas: Copas = 6; Paus = 8; 

Espadas = 12  

 

 

Fósforos: 

Cumprimentos 

Numa sala estão apenas 5 pessoas: a Ana, o Beto, a Clara, o Daniel e a Eduarda. Cada uma delas cumprimentou 

exatamente uma vez todas as pessoas que já conhecia.  

A Ana cumprimentou uma pessoa, o Beto cumprimentou duas, a Clara cumprimentou três e o Daniel cumprimentou 

quatro. Quantas pessoas cumprimentou a Eduarda?  

Desafios Matemáticos 

Pirâmide de Esferas 

O objetivo é virar a pirâmide de 10 esferas de baixo 

para cima. Consegues fazê-lo movendo apenas três 

esferas? 

A sequência escondida 

O objetivo é descobrir a sequência em falta obedecendo às seguintes regras: 

• Nem a cruz nem a estrela estão ao lado do hexágono 

• Nem a cruz nem a estrela estão ao lado do triângulo 

• Nem a estrela nem o hexágono estão ao lado do quadrado 

• O triângulo está ao lado direito do quadrado. 



A nossa  

  Escola 

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 QRCode 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. 


