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O Amor é… a força que move o mundo! E um grupo de as-

teroides... 
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Capa: Fotografia de Diogo Guerreiro, 11ºI1 

Cristina Barbosa e Milene Martins 

Editorial 

31 de dezembro de 2018, contagem decrescente, entu-

siasmo ao rubro. As doze passas na mão e a garrafa de 

espumante quase a saltar-lhe a rolha! Dali a segundos, 

2019 vai mudar tudo na vida da Humanidade. Há bei-

jos e sorrisos de esperança, alguns já misturados com 

algum álcool. É em 2019 que vamos arranjar aquele 

namorado, aquele emprego bem remunerado, o aparta-

mento mais espaçoso, engravidar finalmente, talvez o 

euromilhões, o milhão também serve e, então, despeço

-me do meu trabalho exaustivo, mal reconhecido, que 

ninguém valoriza. Ah! E paz no mundo! O que nos 

leva a ter este tipo de comportamento? Somos vicia-

dos em esperança, crenças, dogmas ou temos no códi-

go genético nacional a resignação para todo o sempre? 

Interpretamos à letra as palavras bíblicas, tantas vezes 

ouvidas: “Em verdade vos digo que um rico dificil-

mente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que 

é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agu-

lha do que entrar um rico no reino de Deus” (Mt 19:22

-24). Um pobre é um pobre de espírito, que não pensa 

por si, que vai ao sabor da corrente porque não exige 

esforço, que não luta pelos seus direitos, que diz que 

“eles são todos uns corruptos” e escreve enormidades 

nas redes sociais, diz que mata e esfola, mas juntar 

forças, vontades, e ir à luta, lá, onde tem de ser feita… 

Não. Vamos dizendo “Oxalá! Deus queira! Podia ser 

pior!” “Se o meu clube de futebol ganhar, apanho uma 

bebedeira de três dias, mato um porco e chamo os 

amigos da mesma cor (clubística entenda-se), vou a 

Fátima a pé ou talvez leve o carro até meio do cami-

nho. Brites de Almeida e Marias da Fonte à moda do 

século XXI precisam-se! Pensando bem, elas estão aí. 

Greta Thunberg, a adolescente sueca, falou em Bruxe-

las, deu uma lição aos governantes e está a desencade-

ar uma onda de apoio. Jovens belgas e também de 

outros países estão a lutar por “justiça climática”. Vi-

va a juventude a exercer a Cidadania! Lutem pelo 

vosso planeta azul e verde! 

Que em 2019, nos atinjam ventos de coragem e de 

intolerância para com quem nos rouba e ainda é pre-

miado. Que esta geração que hoje aprende connosco 

possa ter orgulho do seu país e dizer que fomos nós- 

seus professores e pais – que lhes soprámos as semen-

tes de mudança! 

Sonhemos sempre. 

O número 3, da edição XV, do 100Comentários traz-

nos visitas de estudo e convidados que vieram às nos-

sas escolas, traz-nos balanços e desporto, bem como 

textos dos nossos mais pequenos escritores, que um 

dia venham a ser grandes!, passatempos de matemáti-

ca e sopas de letras.. Envolve-nos com um cheirinho 

do Natal que, como todos sabemos, é todos os dias e a 

doce recordação dos trabalhos desenvolvidos pelos 

nossos mais pequeninos envoltos por esse sentimento 

de amor que a quadra natalícia nos traz. E, sendo feve-

reiro o mês do Amor, não podem faltar as atividades 

realizadas nas várias escolas do Agrupamento para 

assinalar o dia em que se celebra o Amor (não deveria 

ser todos os dias?!...)  

 

Amem muito e 

“Façam o favor de 

ser felizes!” (Raul Solnado) 
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A nossa  

  Escola 

A Culpa é da Éris 

Luís Reis 

Costuma dizer-se que «a saúde é um estado transitório que não 

augura nada de bom». Felizmente, em relação ao amor, não se pas-

sa o mesmo, pois há amores eternos, apesar de, muitas vezes, eles 

serem dificultados pela deusa Éris.  

Foi, de facto, essa deusa que, não tendo sido convidada para o ca-

samento dos pais de Aquiles, resolveu comparecer no Olimpo e 

lançar uma maçã de ouro para o meio de três deusas: Hera, Atena e 

Afrodite. Esse pomo causou uma grande confusão na morada dos 

deuses, pois tinha a seguinte inscrição: «Para a mais bela!» As deu-

sas tentaram logo apoderar-se do fruto dourado bem como da dis-

tinção indicada. Zeus teve de enviar à terra Hermes, o mensageiro 

dos deuses, para trazer à sua presença o homem mais belo da terra, Páris, príncipe de Troia, a fim de servir de júri à 

disputa e ser ele a entregar esse «pomo da discórdia».  

Como os deuses da mitologia partilham com os homens não só as suas virtudes, mas também os seus defeitos, qualquer 

uma das três deusas tentou seduzir Páris, subornando-o: Hera prometeu-lhe o poderio sobre toda a Europa e Ásia; Ate-

na comprometeu-se a torná-lo o homem mais sábio da terra; e Afrodite garantiu-lhe o amor da mulher mais bela da 

terra. 

Não é preciso dizer mais nada, pois já todos sabem que essa mulher era Helena, a rainha de Esparta, cujo rapto provo-

cou a famosa guerra de Troia.  

Com a destruição de Troia, através da intervenção de Hera e Atena, que resolveram colocar-se ao lado dos gregos e 

assim vingarem-se do juízo de Páris, o povo troiano, que conseguiu sobreviver, teve de procurar uma nova terra. Enei-

as, herói troiano, filho de Anquises e da deusa Afrodite, foi incumbido de fundar uma nova «Ílion» (Troia). Virgílio, na 

sua epopeia Eneida, conta-nos que essa terra foi o Lácio, na Itália, onde contactaram e se fundiram com os povos lati-

nos. Passadas algumas gerações, Rómulo e Remo, descendentes de Eneias e filhos da Reia Sílvia e do deus Marte, fun-

daram a cidade de Roma no monte Palatino. 

Apesar de Afrodite, a deusa do amor, conhecida como Vénus na mitologia romana, ter 

provocado tamanhas guerras no mediterrâneo oriental, à mercê de Éris, conseguiu ainda 

assim pôr o seu filho Eneias e a sua geração a fundar a cidade de Roma (Amor, escrito 

ao contrário). Se calhar, por isso, aquela cidade é hoje conhecida como a cidade do 

amor. Apesar das dificuldades, ele consegue aí sobreviver: Amor vincit omnia (O amor 

vence tudo). 
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Bibliotecas 

Escolares 

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

E eis que é chegado o Carnaval. E nesta revisitação da 

Saturnália, nas Bibliotecas Escolares, faz-se também 

um balanço do trabalho desenvolvido até à data, desde o 

início do ano. 

Nas nossas biblio-

tecas, o movimen-

to tem sido muito. 

Assim, na Biblio-

teca da EB23, 

dispomos desde o 

mês de janeiro 14 

tablets que podem ser utilizados dentro do seu espaço, 

quer em contexto da sala de aula. 

No que toca a exposições, na EB23, a Biblioteca teve a 

exposição de trabalhos alusivos a frutos da época, como 

a romã e a castanha, por parte dos alunos do 5º ano da 

professora Marta Bispo. 

A professora 

Vanda Almei-

da docente da 

disciplina de 

Educação Vi-

sual, com a 

sua turma do 

8ºC, expôs na 

Biblioteca 

trabalhos elaborados pelos seus alunos muito bonitos e 

interessantes na área da Educação Para a Cidadania. Os 

tema tratados foram: a Alimentação, a Sexualidade, a 

Segurança Rodoviária e a Interculturalidade.   

 O professor Pedro 

Félix, docente de 

Educação Visual 

expôs trabalhos 

dos seus alunos 

das turmas do 8ºA 

e do 8ºF. 

 

 No dia 14 de fevereiro comemorou-se o Dia de São 

Valentim. Na Biblioteca optou-se pela Semana dos Afe-

tos, onde os alunos num mural escreveram as suas men-

sagens dirigidas aos amigos, pais, irmãos, professores 

(as), namorado(a) …. O 7ºE e a sua Diretora de Turma, 

a professora 

Maria Louren-

ço, escreveram 

mensagens 

muito bonitas 

ligadas a este 

tema. Neste 

sentido destaca-

mos dois textos 

elaborados pe-

los alunos Lara 

Fontes e Willyan Moraes, ambos do 7ºE que se encon-

tram neste jornal. Na Biblioteca da ESLA, celebrámos 

esse dia com um concurso: A mais bela carta de Amor. 

A vencedora foi a aluna Diana Ciorba, do 12ºD, que 

recebeu um vale de 50 euros para os restaurantes do 

Grupo Thai – Vilamoura, a quem agradecemos o patro-

cínio. 

Na EB23 recebemos também, no dia 21 de fevereiro, o 

escritor e guionista Rui Cardoso Martins, escritor, jor-

nalista e argumentista português. Foi repórter e cronista 

no Público, e foi um dos fundadores das Produções Fic-

tícias, sendo um dos escritores do programa "Contra 

Informação", da RTP 1. Para o cinema, escreveu o 

guião de "Zona J" e o da longa-metragem "Duas Mulhe-

res". A assistir à mesma, tivemos os alunos de Cineci-

ência no dia 21 de fevereiro, que puderam aprofundar 

os seus conhecimentos sobre o guião televisivo e cine-

matográfico, uma especialidade do nosso convidado. 

Esta visita teve o apoio da Biblioteca Municipal de 

Loulé. 

 

Naquele carnaval, pois,  
pela primeira vez na vida  
eu teria o que sempre quisera: 
ia ser outra que não eu mesma. 

Clarice Lispector  
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Bibliotecas 

Escolares 

Nesse mesmo dia, comemorou-se o Dia Internacional 

da Língua Materna. Proclamado pela Unesco em 1999, 

é comemorado em todos os seus países membros e visa 

promover, preservar e proteger todas as línguas faladas 

pelos povos em todo o mundo. 

Estima-se que existam mais de 7000 línguas em todo o 

globo. No entanto, metade destas corre o risco de vir a 

desaparecer. Nesse âmbito, a Biblioteca da EB23 teve 

também patente um conjunto de cartazes com informa-

ção alusiva ao tema.  

A Biblioteca da 

ESLA, este se-

gundo período, 

estabeleceu-se 

como platafor-

ma de recolha 

de manuais e 

livros escolares 

para Moçambi-

que, sendo par-

ceira do Lions Clube de Vilamoura. Com a colabora-

ção de todos, conseguimos juntar cerca de três mil 

livros que, a somar a outras contribuições de professo-

res, alunos, funcionários e famílias, permitiram ao 

Lions Clube de Vilamoura enviar mais de 10.000 títu-

los para aquele país africano. Já se encontram a cami-

nho. Para o ano, teremos outra iniciativa do género. 

No mês de fevereiro, comemorámos também o Ano 

Novo Chinês na Biblioteca da ESLA, com várias ativi-

dades alusivas ao tema. Entre elas, foi desenvolvido 

um workshop sobre laços chineses, orientado da nossa 

docente de Mandarim, Lin Li.  

Para estimular 

os alunos para 

a área das 

Ciências, a 

Biblioteca da 

ESLA levou a 

cabo o con-

curso Ciência 

ao Segundo, 

que terminou 

com a vitória do Guilherme Alberto, do 10ºD. 

Para além de tudo isto, mantivemos a aposta na parce-

ria entre a nossa Escola Secundária e a Biblioteca da 

Universidade do Algarve, na divulgação do Programa 

Cientificamente Provável que irá incidir no evento 

"Mitose: ciência a sul". Alguns alunos puderam candi-

datar-se a estágios em unidades científicas da Univer-

sidade do Algarve, para trabalharem diretamente com 

investigadores na área das ciências durante 15 dias, 

durante os quais serão apreciados e, no final, premia-

dos os melhores. 

Mantemos também o nosso concurso interno Cognos-

cere, multidisciplinar, cujo prémio final é um cheque 

Fnac no valor de 50 euros. 

Destacamos também outro concurso: Ler+ Espaço, no 

sentido de despertar a curiosidade e interesse dos alu-

nos para a leitura científica, mais propriamente a que 

se relaciona com Astronomia. Poderão obter mais in-

formações na Biblioteca da ESLA. 

Até ao final do ano letivo, temos também o concurso 

de divulgação do nosso acervo pelo pessoal docente, 

não docente e pais e encarregados de educação. Ao 

melhor requisitante destas três categorias, espera-o um 

prémio bastante agradável, para apreciar em compa-

nhia. Portanto: toca a ler! Quanto a isto, destacamos 

Haruki Murakami e Eugénio de Andrade, como escri-

tores do mês… Para além das muitas novidades que 

entretanto nos chegaram… 

Em primeira linha, apoiamos o concurso literário So-

phia de Mello Breyner Andresen, promovido pelas 

Bibliotecas Municipais de Lagos e de Loulé, no qual, 

através de texto, ilustração ou fotografia, os alunos se 

poderão habilitar a prémios bastante relevantes até ao 

próximo dia 15 de março. 

Disponibilizamos também as formações em sala de 

aula ou em biblioteca sobre “Como elaborar um traba-

lho escrito”, “Como fazer citações e referências biblio-

gráficas”, “Como maximizar motores de busca”, “Eça 

de Queirós: génese estilística”, “Luís de Camões e os 

Lusíadas”, entre outras… Visitem o nosso blogue a 

nossa página de Facebook para mais pormenores. 

As Bibliotecas do Agrupamento aqui se encontram a 

aguardar a vossa visita. Até lá, desejamos-vos um óti-

mo Carnaval, cheio de leituras… transfiguradas! 
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A nossa  

  Escola 

Parlamento dos Jovens 

As alterações climáticas antropogénicas  

Inês Aguiar, Gabriel Almeida 

Um Programa: Parla-

mento dos Jovens, edi-

ção de 2018/19. 

Uma temática: Altera-

ções Climáticas – Re-

verter o Aquecimento 

Global. 

Uma sessão escolar rea-

lizada no dia 23 de ja-

neiro, uma assembleia 

pejada de participantes e 

um conjunto de deputa-

dos que, ao longo do 1º período, discutiram medidas e 

argumentos, na defesa da temática apresentada e cujo 

resultado, após votação, foi o seguinte: 

Medida 1. Mitigação e adaptação às alterações climáti-

cas, através de políticas internacionais, nacionais, lo-

cais, incluindo a sociedade civil e respetivas estraté-

gias tecnológicas. 

Argumento: Só coletivamente resolvemos o problema 

das alterações climáticas, isto significa a adoção de 

políticas ambientais com impactos sociais pregnantes, 

quer em termos internacionais e nacionais, quer em 

termos locais, incluindo a sociedade civil impeditivas 

de projetos de exploração de energias não renováveis 

(petróleo, gás e carvão), sejam elas convencionais ou 

não. 

Medida 2. Alargar e adaptar a rede de transportes alter-

nativos públicos para todos e a todo o território, inves-

tindo numa mobilidade integrada de transportes elétri-

cos, bicicletas e ciclovias, fomentando a neutralidade 

carbónica. 

Argumento: Uma revolução nos transportes públicos e 

respetiva transição energética que permitirá 

“descarbonizar” a economia, diminuindo efetivamente 

o envio de gases poluentes para a atmosfera terrestre, 

através de um investimento nos transportes elétricos 

públicos para todos, bicicletas e respetivas ciclovias; 

através de um investimento em carros elétricos, mas 

também em barcos e aviões não poluentes. 

Medida 3. Design de permacultura e uma ecologia 

sustentável em jardins, aldeias, vilas e cidades, incluin-

do os telhados verdes, com implicações numa revolu-

ção alimentar. 

Argumento: Agricultura diversificada e adaptada às 

condições locais e ao clima, florestas voltadas para a 

conservação da biodiversidade e devidamente ordena-

das no combate aos incêndios, através de plantas au-

tóctones resistentes ao flagelo das temperaturas eleva-

das, criando barreiras florestais para travar a desertifi-

cação, protegendo as populações mais vulneráveis. Por 

outro lado, uma revolução alimentar sustentada na 

diminuição do consumo de carnes e respetivo amorte-

cimento de gases poluentes enviados para a atmosfera. 

Sessão distrital do secundário e deputados eleitos, em 

representatividade do agrupamento: Edgar Guerreiro, 

Ivo Fernandes e Diana Ciorba, do 12º D e Maria Luz, 

do 12º E (deputada suplente, também eleita como can-

didata à mesa da sessão distrital). 

Tema proposto para a edição do próximo ano: susten-

tabilidade da segurança social. 

Um agradecimento a todos, em particular, a estes cida-

dãos ativos, uma parabenização reiterada a todos os 

outros deputados: Andreia Tomás e Rafael Ferreira, do 

12º D; Joana Sequeira e Diogo Ferreira, do 12º B; Tia-

go Pereira e Sofia Jacinto, do 10º C e Débora Santos, 

do 10º A. Todos primaram pela qualidade das inter-

venções ao longo da sessão, resultado do desenvolvi-

mento aprimorado das competências de comunicação, 

espírito crítico e capacidade de trabalhar colaborativa-

mente, visíveis no discurso interventivo final de cada 

um dos deputados da sessão escolar.  
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A nossa  

  Escola 

Rotary International Youth Exchange  

Programmes - Summer Camps  

Lurdes Seidenstricker 

DIGITALE KLICKE 

Decorreu o 2º Encontro deste ano lectivo da atividade "Digitale Ki-

cke", que teve lugar no Goethe Institut de Lisboa, nos dias 8 e 9 de 

Fevereiro e que contou, mais uma vez, com a presença dum grupo de 

alunos de Alemão do 11ºE, acompanhados pela professora Lurdes 

Seidenstricker. O workshop de jornais escolares teve desta vez o tema 

"Turismo" e os alunos tiveram oportunidade de pôr em prática o que 

aprenderam , sair para a cidade e entrevistar residentes e turistas e a 

partir daí elaborarem e publicarem a sua "story" no Instagramm. De-

pois do workshop os contributos de todos os grupos presentes foram 

publicados no jornal online e podem ser consultados 

em @digitaleklicke_quarteira ou @pasch_digitaleklicke 

O projeto Intercâmbio de Jovens- Summer Camps , em 

parceria com o AIRC (Almancil International Rotary 

Club) e da responsabilidade da professora Lurdes Sei-

denstricker, está, à semelhança dos anos anteriores a 

atribuir bolsas para campos de férias a alunos da nossa 

escola. O processo inicia-se no início do ano letivo, 

com um jantar convívio em que os alunos partilham as 

suas experiências nos diverso campos de férias, segue-

se uma palestra pelos Rotários, destinada a todos os 

alunos de inglês do ensino secundário e que possam 

estar interessados em concorrer, há depois um prazo 

para recolha de candidaturas dos alunos, entrevistas e 

está a decorrer neste momento  a fase de atribuição 

dos campos. Nesta fase é muito importante os alunos 

estarem atentos ao mail e responderem imediatamente 

se aceitam ou não. Em maio, altura em que todos os 

campos estarão atribuídos, realizar-se-á uma reunião 

com os alunos, pais e encarregados de educação em 

que serão prestados os últimos esclarecimentos e veri-

ficado se foram tidos em conta todos os procedimentos 

necessários para a viagem. No dia da partida e da che-

gada, estará sempre um elemento do AIRC presente no 

aeroporto. 

Este projeto tem-se revelado muito enriquecedor para 

os nossos alunos. Não só lhes permite viajar e conhe-

cer outro país (alguns pela primeira vez), praticar In-

glês, que é a língua de comunicação, conhecer amigos 

de toda a parte do mundo, como também contribui 

para o seu desenvolvimento pessoal, a sua autonomia e 

para a  promo-

ção da tole-

rância e da 

paz.  

Prontos para 
embarcar nes-
ta aventura?  

Exame FIT do Goethe Institut  

A cerimónia de entrega dos diplomas aos melhores alunos do 3º ciclo e do 

ensino secundário decorreu no passado dia 6 de fevereiro e contou com a 

presença dos alunos, das professoras de Alemão, das  diretoras de turma e 

de pais e encarregados de educação, que tiveram a oportunidade de convi-

ver durante um lanche que amavelmente foi preparado no Restaurante 

pedagógico. Estas atividades inserem-se no projeto PEPA (Projeto Esco-

las Piloto de Alemão) e já estão abertas as inscrições para os próximos 

exames a realizar em Junho. As alunas premiadas foram:  Vitoria 

Kovalchuk (8ºE) e Daniela Sebastião (11ºE).  

Estão de parabéns os alunos pelo trabalho e empenho demonstrados.  
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Hugo Mártires 

Projeto  “Union of Solar System 
via  

Geogebra” (2019-2020)  

A nossa  

  Escola 

Como referi na última edição, o agrupamento está a 

participar num novo projeto Erasmus+. Este tem como 

objectivo essencial estabelecer ligações entre três disci-

plinas interdependentes: matemática, astronomia e as 

tecnologias de informação e comunicação. 

Os objetivos específicos são os seguintes: 

Aprender as características essenciais dos planetas do 

sistema solar; 

Observação do movimento de orbitas elípticas em 3D 

dos planetas em torno do sol; 

Observação de eventos astronómicos, tais como o ali-

nhamento dos planetas, eclipse solar e lunar; 

Obter e analisar exemplos práticos de modelação mate-

mática com o Software GeoGebra e conceitualizar a 

importância da modelação matemática; 

Reconhecer a importância das tecnologias da informa-

ção e comunicação na modelação matemática e colo-

car a mesma em prática; 

Aprender métodos de trabalho interdisciplinares e coo-

perativos; 

Aprender as etapas de um trabalho de projeto e de gru-

po; 

Adquirir habilidades para desenvolver diferentes pers-

petivas culturais através de interações interculturais; 

Melhorar conhecimentos do idioma Inglês e aplicar 

esses conhecimentos no dia a dia; 

As escolas parceiras são: 

Pamukkale egitim vakfi ozel pev okullari (escola coor-

denadora) – Denizli, Turquia 

Obchodni akademie a Jazykova skola s pravem statni 

jazykove zkousky - Písek, Repúblia Checa 

Istituto Tecnico Industriale Liceo Scienze Applicate 

Majorana - Brindisi, Itália 

Munkkiniemen yhteiskoulu - Helsinki, Finlândia 

 

No âmbito  deste projeto já realizamos várias ativida-

des, sendo que uma delas foi a construção do logótipo 

oficial (ver no início). Este tem a contribuição de todos 

os países e foi escolhido numa votação internacional 

das três melhores propostas de cada país. Portugal con-

correu com as seguintes propostas finalistas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A proposta vencedora foi a 

do Diogo do 12ºC. Muitos 

parabéns a ele e também a 

todos os alunos que parti-

ciparam.  

 

Os alunos começaram 

também a realizar várias 

experiências no GeoGebra, 

para conhecerem as capacidades do software e darem 

início à exploração virtual do sistema solar.

Neste projeto vamos ser os anfitriões da 1ª mobilidade 

de alunos e por isso vamos receber nos próximos dias 

11 a 15 de março um grupo de 21 alunos e 9 professo-

res oriundos dos países parceiros. A escola vai mais 

uma vez colocar à prova a hospitalidade da sua comuni-

dade, bem como reforçar temporariamente o seu caris 

intercultural. São 21 as famílias dos nossos alunos que 

aceitaram o convite para alojar os alunos Erasmus , e 

não podíamos estar mais agradecidos.  

Susana, 12ºC  Júlio, 12ºC  
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Desta vez todas as atividades vão decorrer na escola 

secundaria. Para além da participação do grupo nas au-

las, os alunos vão participar numa grande feira espacial. 

Ai vão ter a oportunidade de procurar asteroides no 

espaço, utilizar robots na exploração espacial e fazer 

observações através de telescópio. Virá ainda um plane-

tário à escola, os alunos irão trabalhar em modelação 

2D no GeoGebra e na edição de vídeo com efeitos para 

a modelação de planetas. Também vão construir  uma 

instalação artística à escala dos planetas do sistema so-

lar pelo agrupamento. Iremos depois visitar o Centro de 

Investigação Marinha e Ambiental na Universidade do 

Algarve, o Centro de Ciência Viva em Faro e termina-

mos a semana com um passeio de barco a bordo do 

Condor de Vilamoura. 

Estou certo de que será mais uma experiência muito 

agradável para todo o agrupamento, desta vez em parti-

cular para a escola secundaria. Os alunos poderão co-

nhecer colegas de diferentes países e um pouco das suas 

culturas, mas todos, desde auxiliares a professores, irão 

certamente aprender algo de novo com esta experiência, 

e a aprendizagem é essencial à vida. Assim, desafio 

toda a comunidade escolar a mostrar mais uma vez a 

arte de bem receber. 

Sejam todos bem-vindos …  

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

Hugo Mártires 

A escola EB23 São Pedro do Mar continua a trabalhar 

no projeto Erasmus+ e a preparar já as atividades que 

irão ser realizadas na última mobilidade de alunos do 

projeto, que irá decorrer nos dias 20 a 25 de Maio na 

Estónia. Uma dessas atividades é um concurso de ro-

bots e para isso os alunos têm estado a praticar.  

O professor Cláudio Galego conta-nos ...  

“O kit de robó-

tica Lego Edu-

cation WeDo 

2.0 combina 

peças de lego 

com um soft-

ware para pro-

porcionar a 

introdução às 

linguagens de 

programação, à engenharia, robótica e às STEM. A 

linguagem de programação desenvolvida pela Lego é de 

fácil aprendizagem já que é uma linguagem constituída 

por blocos de instruções simples que possuem símbo-

los.  

Durante o 3º ciclo na disciplina de 

TIC pretende-se que os alunos explo-

rem as componentes estruturais da 

programação e que efetuem a integra-

ção de conteúdos da própria disciplina 

ou de outras na realização dos seus 

projetos. Por forma a desenvolver 

estas aprendizagens consideradas es-

senciais decidiu-se abordar a lingua-

gem de programação Scratch, que é uma linguagem de 

programação bastante utilizada para a introdução da 

programação, 

em conjunto 

com o Kit de 

robótica Lego 

WeDo 2.0. Esta 

junção de con-

teúdos é possí-

vel uma vez que 

a nova atualiza-

ção da lingua-

gem Scratch passou a permitir a integração com estes 

kits de robótica. 

Desta forma, os alunos podem realizar projetos utilizan-

do a linguagem de programação Scratch para interagir 

com os Kits de robótica WeDo 2.0 mas também com o 

próprio ambiente virtual do software WeDo 2.0.  

No projeto já realizado utilizou-se o modelo carro de 

corrida, tendo tido como objetivo a utilização dos sen-

sores disponíveis no kit. Assim, solicitou-se aos alunos 

que programassem os carros, para que 

detetasse objetos e que diminui-se a 

sua velocidade ao aproximar-se do 

mesmo. Solicitou-se também a intro-

dução de um controlo manual para 

indicar que deve deslocar-se para a 

frente ou para trás.”  
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Um cheirinho a Natal... 

As professoras de Inglês do 1º ciclo juntamente com os alunos realizaram trabalhos com diferentes motivos alusi-

vos à época festiva que foram expostos nas diferentes escolas.  

Gracinda Correia 

Árvores de Natal em inglês 

José Faísco 

Concurso de Árvores de Natal 

Na E.B1 de Quarteira desenvolvemos uma atividade de Natal, no âmbi-

to do projeto EcoEscolas, relacionada com a construção de árvores de 

natal. As construções tiveram que obedecer à utilização de materiais 

recicláveis. Foi uma atividade de sucesso que envolveu toda a comuni-

dade.  

Aline Rodrigues 

Bolas de Natal em colaboração com a  

Junta Freguesia  

À semelhança dos anos anteriores, as escolas do Agrupamento colaboram com a Junta de Freguesia com decorações 
alusivas ao Natal. 

Desta vez, coube-nos a decoração de três bolas em esferovite que servirão para decorar as ruas de Quarteira.  
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Um cheirinho a Natal... 

Alunos do 2ºE, Fonte Santa 

Presentes que não se compram 

… 

No Natal recebemos muitos presentes que se compram, mas os mais importantes são os presentes que não se com-

pram.  

Os alunos do 2.ºE da Escola da Fonte Santa, estudaram os presentes que não se compram, que são:  

Podemos oferecer estes presentes e muitos mais               Gostamos muito 

de os receber, todos os dias. 

 

Desejamos que recebam muitos presentes que não se compram, em 2019. 

Equipa da Sala Amarela, Fonte Santa 

Porque Natal… também é… proteger…preservar…  

Na sala amarela do jardim de Infância da Fonte Santa, 

quisemos ajudar a proteger o nosso planeta e sensibili-

zar para os 3Rs (reduzir, reutilizar e reciclar), porque o 

Natal também é proteger…preservar… 

Assim, a nossa árvore de Natal, foi construída com 

material reciclável.  

Iniciámos a nossa aventura e com a colaboração de 

todos e dos encarregados de educação trouxemos das 

nossas casa material reciclável, que normalmente po-

mos nos ecopontos. 

Na sala em pequenos grupos fizemos a separação do 

material e juntos construímos a nossa árvore de Natal: 

começámos pela estrutura com tubos cedidos por uma 

empresa; depois foi colar…colar… colar… 

A nossa árvore de “lixo” está pronta para ser visita e 

apreciada… contribuímos para um meio ambiente 

mais saudável e aprendemos como é importante reuti-

lizar, reciclar e 

reduzir… pois 

proteger o plane-

ta é ganhar vi-

da… 

 

Agradecemos a 

colaboração de 

todos os que 

tornaram possí-

vel este nosso 

projeto…juntos 

vamos proteger e 

tornar o planeta 

mais limpo…  
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Um cheirinho a Natal... 

Aline Rodrigues 

Natal na Escola Básica da Fonte Santa 

Com a aproximação da quadra natalícia, a Escola Básica da Fonte Santa vai ganhando forma com as várias decora-

ções de Natal realizadas pelos alunos, professores e Pessoal Não Docente. 

Cláudia David 

Os alunos do 2ºD lançaram mãos à obra e produziram alguns trabalhos alusivos ao Natal. 
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Um cheirinho a Natal... 

Sónia Alves 

Natal na Escola da Abelheira 

No decorrer do mês de dezembro, os 

alunos da nossa escola participaram 

num leque de atividades dentro e fora 

do recinto escolar, quer organizadas 

pela escola ou pela Câmara Municipal 

de Loulé. 

Os alunos do 1º ciclo assistiram a um 

momento mágico da Disney “Um musical do Mickey e 

da Minnie”, já os alunos do ensino pré-escolar assisti-

ram a uma peça de teatro “O Lobo Vegetariano” apre-

sentado pela ASMAL. 

As nossas crianças visitaram a Al-

deia dos Sonhos em Loulé e ficaram 

maravilhadas com o Pai Natal. O 

circo foi também um momento de 

surpresa e alegria contagiante. Mui-

tas foram as surpresas que professo-

res e educadoras orga-

nizaram e apresentaram 

para os seus alunos.  

Houve também mo-

mento de festa e de 

convívio, na escola. A 

comunidade educativa 

participou e envolveu-

se na ornamentação das Bolas de 

Natal, bem como da escola com 

motivos alusivos ao Natal.  

Ana Sena 

O dia de Reis 

Nas atividades de Enriquecimento 

Curricular da EB1 J/I da Abelheira 

os nossos reis e rainhas reviveram a 

chegada do Deus menino, nas mais 

diversas formas. Cantarolaram, dan-

çaram, dramatizaram e decoraram 

com criatividade e empenho as suas 

coroas.  
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O Amor e o São Valentim... 

Gracinda Correia 

O Amor não tem idioma 

No âmbito da disciplina de Inglês do 1º ciclo, foi construído um moral 

com os corações elaborados pelos alunos, onde escreveram palavras rela-

cionadas com esta temática.  

No dia 14 de fevereiro cumpriu-se, uma vez mais, a tradição de celebrar o "St. 

Valentine's Day" na EB 2,3 de Quarteira. 

Esta atividade envolveu todas as turmas dos  5º e 6º anos de escolaridade, que 

apresentaram um mural com vários cartazes, onde se podiam ler as mensagens 

de amor pesquisadas e escritas em 

bonitos corações, desejando a toda a 

comunidade escolar um “Happy St. 

Valentine’s Day”! 

Grupo Disciplinar de Inglês, 2ºCiclo 
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O Amor e o São Valentim... 

Sofia Anes 

No âmbito da disciplina de 

espanhol, os alunos de 7º e 

8 anos colaboraram na 

atividade “Abanicos de 

Amor”. Embelezaram le-

ques com adornos alusivos 

ao dia de São Valentim e 

completaram-nos com uma 

mensagem de amor ou de 

amizade. Descobriram 

também um pouco acerca 

do aparecimento dos le-

ques e das suas funções ao 

longo dos tempos.  

O Amor não tem idioma 

Milene Martins 

As juras e promessas de amor também se fizeram em alemão. Tanto na EB 2,3 como na ESLA estiveram expostos 

trabalhos de alunos das turmas de alemão do 3ºciclo. 
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Ana Sena 

O meu amor 

O Amor e o São Valentim... 

Milene Martins 

Tendo por base a leitura da história “O meu amor” de 

Beatrice Alemagna, a educadora Ana Baião da Sala Ama-

rela do JI da Fonte Santa desenvolveu com os seus alunos 

a atividade que resultou nestas imagens. 

Dia de São Valentim  

Amor na EB1 J/I da 

Abelheira é…a partilha 

de sentimentos, opiniões,

… é dar oportunidade a 

toda a Comunidade Edu-

cativa de participar num 

coração repleto de afetos 

e pequenas frases e ex-

pressões, que espelharam o que cada 

um sentia no seu interior. Realizado 

pelas Atividades de Enriquecimento 

Curricular, em articulação com as 

professoras titulares e Técnicas de 

Ação Educativa, esta atividade desencadeou sorrisos e 

orgulho pleno, de um trabalho elaborado por todos nós. 

As atividades de intervenção cívica foram realizadas 

pelos alunos, neste âmbito, com o intuito de promover 

momentos de afeto, partilha, respeito e desenvolvimen-

to da sua criatividade.  
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O Amor e o São Valentim... 

O amor anda aí  

Milene Martins 

O Amor celebrou-se nas várias escolas do nosso Agrupamento através da realização e exposição de vários trabalhos 
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Lançamos um desafio às educadoras de infância e aos professores do 1º ciclo das escolas do nosso Agrupamento: pe-

direm aos nossos pequeninos que completassem a frase “O amor é…” sem pensar, com o primeiro pensamento que 

lhes viesse à cabeça. 

As frases seguintes são a compilação de todo o material ternurento que nos foi enviado. Reflitamos nas sábias palavras 

dos nossos pequeninos e pratiquemos o Amor todos os dias. 

O Amor é... 
Milene Martins 

Os filhos gostarem dos pais 

Os pais amarem os filhos 

Ser simpático e ajudar as pessoas 

Ajudar e proteger o Planeta Terra 

Ajudar os animais e alimentar os que precisam de aju-

da 

Ajudar as pessoas que não têm dinheiro 

Os avós gostarem das crianças 

Os pais darem um beijinho na boca 

Ajudar todos os tipos de animais 

Fazer tudo o que os pais dizem 

As crianças gostarem umas das outras 

Dar carinho e ajudar as pessoas que não sabem nada 

Ficar juntos em família e celebrar 

Ouvir o meu pai e a minha mãe 

O pai e a mãe ter um coração que é de amor por mim 

Dar presentes às pessoas que não têm presentes nem 

nada 

Os pais gostarem dos filhos 

A amizade pelos amigos nunca acabar 

Ajudar os outros 

Atar os cordões dos amigos quando eles não conse-

guem 

Os adultos fazerem uma festa com os amigos 

A minha mãe 

Respeitar os meus pais 

Brincar com os amigos 

Amor é gostar de todos mesmo que sejam diferentes 

de nós  

Um beijo 

Um abraço 

Dar beijinhos 

Um coração 

Dar um abraço à minha mãe 

Gostar dos pais, tios, avós, primos e amigos 

Casar 

Ter paz e sossego 

Gostar dos pais e fazer o que eles pedem  

Dar abraços e carinhos 

Uma paixão 

Dar flores 

Dar beijos 

Amizade 

Partilhar as coisas com os amigos  

Alegria  

Ter amigos  

Não dar socos nos amigos  

Não bater  

Fazer bem para os amigos  

Não dar pontapés na cara  

Ter amizade e paz  

Brincar com os jogos com os amigos 

Brincar com os amigos na casinha 

Quando damos muitos beijinhos às mães 

Os amigos abraçados a ler um livro 

Ajudar os mais velhos 

Brincar no parque com os outros 

Ficar com os amigos para sempre 

Ajudar os pais quando estão cansados, com muito tra-

balho ou doentes  

Ajudar as mães a fazer os trabalhos 

Quando a mãe e o pai regressam do trabalho nós aju-

damos com muito amor e carinho  

Ajudar os pais quando eles precisam para não se atra-

sarem para o trabalho  
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Amar os outros  

Amar quem está triste e sozinho 

Dar muito amor às mães 

Dizer que ama 

Dar beijinhos às avós quando elas estão doentes 

O beijo de namorado 

Ter um namorado 

O que o Zaiem sente por mim 

Não sei 

Quando brincam comigo e me dão carinho 

A mamã cuidar de mim 

Estar apaixonado 

A paixão pela avó 

A mamã cantar uma canção antes de eu dormir 

A minha família 

O pai 

Quando cuidam de mim 

A mamã ler uma história antes de deitar 

Lindo porque gosto da mãe 

Eu gosto muito da mãe e do pai, queria que o pai pe-

disse a mãe em casamento  

O beijinho da mãe que cura o meu dói-dói 

Dia da família e brincar com os amigos 

Namorar com uma pessoa, uma menina e um menino 

No coração do Dudu, (mano) 

Bom, eu gosto do amor da mamã, do papá e do meu 

irmão 

Brincar com a minha mãe 

A amizade e a família, a família é muito importante 

Estar com a família a divertir-me e com miminhos 

A minha namorada, é o mano, a mãe e o pai 

Fixe, gosto do amor, gosto de dar presentes 

Amar as pessoas, meninos e amigos 

Ficar com a mãe e com o pai 

Dizerem quando eu faço coisas mal 

Estar com a Mãe, o Pai, a mana e as cadelas  

Andar de mão dada  

Dar beijinhos nas bochechas  

Andarem juntos  

Paz 

Felicidade 

Uma coisa muito bonita que devemos partilhar  

Um sentimento muito forte e feliz 

Tudo 

Saber que gostamos de uma pessoa  

Ensinarem-nos coisas 

Sentimentos carinhosos 

O motor do mundo 

Quando há duas pessoas que se amam 

O que nós sentimos pela outra pessoa  

O que torna a vida colorida 

Quando gostamos de uma pessoa  

Deitar na cama da mamã 

Ser amigo 

Dar festinhas 

Dançar com as meninas 

O que nós temos por outra pessoa 

Quando abraço o meu irmão Lucas 

Ficar juntinho dos meus pais 

Ser gentil 

Não olhar para a cor dos outros 

A minha mamã passear comigo 

Ir ver os aviões 

Gostarem sempre de mim, mesmo que eu faça asneiras 

A mamã e o papá virem às minhas festas na escola 

A mamã aconchegar as minhas mantas à noite 

Ser bondoso 

Bonito 

Confiança 

Vermelho 

Uma coisa que se sente  mas não sei explicar 

A mamã dar-me a comida que eu mais gosto 

A mamã não dormir quando estou doente 

Amor dos pais, dão abraços 

 

 

O Amor é… - continuação 
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 Os alunos do 10º, 11º e 12º anos realizaram uma visita  de estudo a Lisboa. 

- Alunos do  12º ano em Belém. 
- Alunos do 11º ano no atelier de Joana Vasconcelos  

 Trabalhos de casa realizados pelos alunos do 12º ano, com técnica mista de tinta da 

china e lápis de cor aguarela.  

 A “ floresta” , pintada com borras de café e tinta da china.  
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Os alunos do 10ºA realizaram um trabalho a pastel de óleo que teve como objetivo reproduzir diversas obras  de 

arte de múltiplas correntes artísticas do século XX. 

Será a base de construção em cartão da obras de arte a 3 dimensões. 

Os alunos do 12ºC realizaram um trabalho 

de composição abstrata a acrílico ilustrando 

partes do poema “ Tabacaria “ de Álvaro 

de Campos. 

A composição foi criada através de linhas 

existentes nos desenhos de observação dos 

animais selvagens de grande porte. 
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Prova de Aptidão Profissional do Curso Profissional de Fotografia 2017/2018 

                          Maria Luísa Pego, 12ºF 

“My Body Goals” é um projeto fotográfico 
que tem como objetivo ressaltar a beleza 
da mulher que sofre na sociedade pelo seu 
corpo não estar de acordo com o padrão. 
Valorizando o corpo da mulher, sendo ele 
escultural ou robusto. As mulheres não 
precisam de ser perfeitas, nem de se com-
pararem com manequins das capas de re-
vistas. Os corpos perfeitos não existem na 
vida real, são apenas fabricados no Pho-
toshop.  

O meu projeto foi criado no intuito de as 
mulheres se amarem mais, do jeito que elas 
são, e não sofram mais com a autoaceita-
ção do corpo.  

Quem dita as regras do meu corpo sou eu, 
e não a sociedade capitalista em que vive-
mos, onde tudo é sinal de lucro! Vender 
corpos falsos para capas de revistas, vender 
remédios que emagrecem, vender produtos 
de beleza capazes de mudar isto ou aquilo, 
é isso, querem vender e vender, mais nada. 
E como tudo, há sempre um lado que sofre 
muito, as pessoas que consomem esse tipo 
de conteúdo, acabam sempre por se sentir 
com baixa autoestima em relação à ima-
gem que têm do próprio corpo, o que pode 
causar doenças e até mortes. 

O objetivo específico deste projeto é foto-
grafar mulheres na sua intimidade, de for-
ma a mostrar a sua beleza natural, e as di-
ferenças que existem dentro da diversidade 
da beleza feminina. 

Quero que as mulheres finalmente perce-
bam que para elas serem bonitas, não é 
preciso mil procedimentos estéticos, não é 
preciso maquilharem-se todos os dias, não 
é preciso terem este ou aquele corpo, não é 
preciso vestirem um 34. A única coisa que 
elas necessitam é sentirem-se bem com o 
próprio corpo, porque ele é o nosso compa-
nheiro eterno. 

 

Segundo Mario Sergio Cortella “O autoconhecimento é um processo necessário e fundamental para a melhoria de si 
mesmo – um processo interminável, pois tudo o que acontece à nossa volta afeta-nos e transforma-nos.” Podemos 
dizer que tentamos todos os dias nos comparar a corpos e vidas que não existem, mas que criamos a partir de publi-
cidades, de perfis de Instagram e fotos que vemos nas redes sociais. Para si qual é o corpo ideal? Essa resposta qua-
se sempre é a mesma porque existe um padrão de corpo que toda a sociedade anseia um dia tê-lo, e que muitos vi-
vem a vida inteira a tentar alcançar esse objetivo mas parece impossível de se concretizar. 
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Segundo Daiana Garbin “Precisamos fazer uma revolução interior. Precisamos mudar. Não podemos mais permitir 
que a mídia, as redes sociais e a indústria da moda destruam a nossa autoestima, ditando um padrão de beleza im-
possível de ser alcançado pela maioria das pessoas. Somos mais de 7 bilhões no planeta e ninguém é igual a nin-
guém. Como pode haver um “padrão de beleza”? Ser bonito é ser feliz do jeito que você é. É viver em paz com o 
seu corpo do jeito que ele está. É respeitar-se independentemente do número que aparece na balança.” 

Conforme diz no site Diário de notícias: “O tempo dedicado às redes sociais, segundo o estudo da Marktest, é de 81 
minutos por dia, sendo que as mulheres passam mais tempo, em média, do que os homens, com 92 minutos diários, 
só sendo ultrapassados pelos jovens com idades compreendidas entre os 15 e os 24 anos, que gastam mais de duas 
horas (122 minutos).” 

Mais de 95 milhões de fotos e vídeos são compartilhados todos os dias (Instagram, 2016) 

Um estudo que analisa os comportamentos digitais em Portugal, constatou que os portugueses gastam em média 
3,1h. a ver televisão. E são as mulheres, entre os 15 e 34 anos quem mais utiliza o Instagram. 

As pessoas em geral gastam grande parte do seu dia a ver televisão, a assistir filmes, na internet, a ler revistas, ou 
seja a consumir os media. Os media tem muito poder e são eles que estão a construir a nossa sociedade. Os meios de 
comunicação em massa exercem forte influência sobre o comportamento alimentar tanto em crianças quanto em 
adolescentes. 

As meninas recebem desde muito cedo a mensagem de que o mais importante é a aparência e que o seu valor depen-
de disso, relacionando tudo com o corpo e não à mente. Através essencialmente de filmes e programas de televisão. 

A mulher cresce numa cultura moderna onde é bombardeada de mensagens dos media a dizer que ser forte, inteli-
gente e realizada não é suficiente e ser mulher significa buscar constantemente um ideal de beleza e a aprovação aos 
olhos dos homens. Essa busca fútil por um corpo idealizado traz enormes lucros para a indústria dos media e para 
todos os anunciantes.  
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Luís Romão 

Atividade “Speak Out” 

No passado dia 25 de janeiro teve lugar na Escola Se-

cundária Dra. Laura Ayres, a atividade integrada no 

projeto Prime Skills – Speak Out Challenge – dirigida 

a alunos do 9º ano de escolaridade com menos de 17 

anos. 

   A ação, a cargo dos formadores Luísa Monteiro e 

Jorge com o apoio das professoras da escola, Luísa 

Dórdio e Maria Fael, teve lugar durante o dia e dividiu

-se em dois momentos importantes.  

   O primeiro momento compreendeu situações de 

aprendizagem de algumas técnicas de comunicação 

que, depois de implementadas em diversas situações 

criadas pelo formador, foram concretizadas pelos alu-

nos no segundo momento do dia, no qual os alunos 

realizaram apresentações individuais, espelhando as 

técnicas aprendidas. 

   Neste painel de alunos, foram selecionados 6 candi-

datos que irão participar na semifinal, a 14 de março, a 

saber:  

Cátia Tomé do 9º C 

Sérgio Figueiras do 9º B 

Mariana Batalha do 9º A 

Henrique Silva Ribeiro 9º E 

Gonçalo Félix do 9º F 

Laura Sousa Costa do 9º F 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A atividade foi bem acolhida por professores e alunos 

e atingiu o principal objetivo a que se propunha, pro-

mover a “arte de saber comunicar”!  

Luísa Dordio 

O Teatro na Escola 

No âmbito dos conteúdos da disciplina de português, 
os alunos do ensino secundário da ESLA assistiram a 
representações teatrais no auditório da escola sede, 
pela companhia TeatrEducação, do Porto. 
Assim, no 1°período, foram representados os textos 
"Sermão de Santo António aos Peixes", de Padre An-
tónio Vieira (11°ano) e "Pessoa(s)", sobre a obra de 
Fernando Pessoa e o processo heteronímico. No 2° 
período, a companhia apresentou "Os Maias", de Eça 
de Queiroz (11°ano) e "Farsa de Inês Pereira", de Gil 
Vicente (10°ano). 
Os cerca de 350 alunos participantes nesta atividade 
estiveram atentos, animados e divertidos nas várias 
sessões, pois assistiram a apresentações minimalistas 
e despojadas de grandes artifícios e adereços, mas 
cheias de criatividade, rigor nos textos, intervenção 
social e interação com os alunos. 
A ESLA acolhe, desde 2015,  esta companhia, que 
procura inovar todos os anos e adaptar-se às exigên-
cias de uma plateia adolescente em âmbito escolar. É 
o caso da nova apresentação sobre Luís de Camões, 
mais vocacionada para o 9º ano, que estreará em mar-
ço.  
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Anabela Caeiro, Célia Figueiras e Lisa Soeiro  

I Encontro de BOCCIA do Desporto Escolar  

O BOCCIA é oriundo das civilizações gregas e roma-

nas, tornou-se numa modalidade Paralímpica em 1984, 

nos jogos de Nova Iorque, sendo considerada a modali-

dade principal para atletas portadores de paralisia cere-

bral.  

É um desporto “indoor”, de precisão, em que são arre-

messadas bolas de couro, seis azuis e seis vermelhas, 

com o objetivo de as colocar o mais perto possível de 

uma bola branca chamada “jack”, ou “bola alvo”. É 

permitido o uso das mãos, dos pés ou de instrumentos 

de auxílio para atletas com grande comprometimento 

nos membros superiores e inferiores. Esta modalidade 

pode ser disputada de forma individual, pares ou por 

equipas. Ao longo dos anos foi adaptada para os idosos 

e para o ensino. No ensino, o Ministério de Educação 

dinamiza o BOCCIA no Desporto Escolar, criando as-

sim, quadros competitivos em que as várias escolas se 

encontram, em convívio competem entre si. Para além 

do desenvolvimento da modalidade e das capacidades 

físicas que os alunos adquirem, como a destreza, orien-

tação e a perícia, com este jogo, os alunos adquirem 

também o espírito de equipa/grupo, a tolerância, o con-

vívio, o respeito pelos colegas, professores e árbitro. 

Nestes encontros os professores de Educação Física e 

de Educação Especial, trabalham em conjunto, contri-

buindo para o sucesso desta atividade desportiva dirigi-

da para os alunos. 

Desta forma, no dia 24 de janeiro, tanto a equipa da 

Escola Secundária Dr.ª Laura Ayres como a equipa da 

Escola E.B. 2/3 São Pedro do Mar participaram com 

orgulho e satisfação neste primeiro encontro, da série 

B, do Desporto Escolar do Algarve. Os alunos convive-

ram num ambiente competitivo, mas também de respei-

to para com as equipas adversárias, Agrupamento de 

Escolas Eng. Duarte Pacheco – Loulé (E.B. 2/3 Dr. 

Profº Aníbal Cavaco Silva) e Agrupamento de Escolas 

de Almancil  (E.B. 2/3 Dr. António de Sousa Agosti-

nho).  

Segue o testemunho dos alunos que participaram no I 

encontro de BOCCIA e que frequentam o Centro de 

Apoio à Aprendizagem (CAA) da Escola Secundária 

Dr.ª Laura Ayres: 

- Miguel Messias: “A minha experiência no encontro de 

Boccia foi muito boa porque conheci novas pessoas e 

reencontrei o meu professor de BOCCIA do ano passa-

do, foi um dia muito especial para mim.” 

- Beatriz Carvalho: “Eu gostei do encontro de BOCCIA 

porque convivi com os colegas. Gostei de conhecer 

novos amigos e comer os petiscos oferecidos pela esco-

la de Almancil.” 

- Vicente Oliveira: “Gostei muito de trabalhar em equi-

pa e apesar da minha equipa ter perdido, tanto em gru-

po, como individualmente, fiquei feliz.” 

- Pedro Santos : “O jogo foi em Almancil, gostei do 

jogo e correu bem, podíamos ter ganho, mas não faz 

mal, ganhamos para a próxima, de resto gostei muito, ri

-me muito e divertimo-nos muito.” 

- Martim Ferraz: “Eu gostei do ambiente na escola onde 

fizemos o BOCCIA porque já estudei na escola de Al-

mancil e porque gosto de jogar com os meus e com os 

colegas das outras escolas.” 

- David Serafim : “Senti-me contente, ganhei  dois jo-

gos individuais e   gostei muito de jogar BOCCIA.” 

- Binta  Guiraço: “No dia de BOCCIA gostei de jogar e 

de como fui recebida.” 

- Caio Martins: “Eu já tinha saudades de competir com 

os alunos de BOCCIA de todos as escolas do concelho 

de Loulé.” 

- Viviane Morgado: “A Vivi demonstrou alegria nos 

momentos vividos, sorrindo muito.”  
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Anabela Caeiro e Célia Figueiras  

Atividades realizadas pelos alunos do CAA  

Os alunos que frequentam o Centro de Apoio à Apren-

dizagem (CAA) da Escola Secundá-

ria Dra. Laura Ayres, decoraram 

uma bola gigante a pedido da Ca-

mara Municipal de Loulé.  Esta 

atividade esteve inserida nas Ativi-

dades de Expressões sob a orienta-

ção da professora Cláudia Fontão. 

Os alunos, assim como os adultos expressaram a sua 

criatividade, conjugando harmoniosamente as cores em 

pequenas mandalas. As bolas das várias escolas parti-

cipantes foram expostas em casas comerciais na nossa 

comunidade. 

No sentido de presentear os seus 

colegas da EB 2,3 os alunos do 

CAA realizaram um puzzle em 

material reciclável, bem como a 

caixa onde este foi guardado. 

Este trabalho permitiu desenvol-

ver neles o gosto pela partilha e 

principalmente, alertar os alunos para o consumismo 

exagerado desta época.    

Os alunos quiseram elaborar postais 

alusivos à quadra festiva, destacando 

a importância da das relações pesso-

ais, os laços familiares e sociais. 

Sendo a matemática uma das áreas 

desenvolvidas nas atividades comple-

mentares e na qual os alunos apresen-

tam, alguns comprometimentos, pro-

movemos uma aula prática onde todos os alunos vendi-

am à comunidade educativa porta-chaves criados por 

eles. Estes trabalhos 

tal como os postais 

foram realizados com 

materiais recicláveis, 

e, cada um destes por-

ta-chaves eram peças 

únicas onde se tentou 

sempre estimular a criatividade e a sensibilidade de 

cada aluno. 

Manifestaram-se alguns talentos nesta primeira etapa. 

Foram eles o David Serafim, que partici-

pando no Corta-mato conquistou uma 

medalha pelo seu empenho e entusiasmo 

e o Miguel Messias que simpaticamente 

colaborou na animação do espetáculo da 

Entrega dos Diplo-

mas.  

Para culminar o final do 1º Período 

os alunos da Escola Secundária e 

da Escola Básica 2,3 foram ao 

cinema e em clima de camarada-

gem assistiram ao filme “Força 

Ralph”. Foi uma manhã muito divertida, com diversos 

momentos de partilha… não só de pipocas como tam-

bém de recordações, de histórias vividas em conjunto e 

de afetos. Uma experi-

ência que os alunos 

sugeriram repetir…  

José Faísco 

Corta-mato escolar  

No dia 15 de janeiro 14 alunos da E.B1 de Quar-

teira participaram na prova de corta-mato do nosso 

Agrupamento. A Ana Vitória e o Salomão apura-

ram-se para competir na prova regional.  
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Visitando para aprender e conhecer 

Alunos do 4ºE, Fonte Santa 

Fomos recuperar o Passado  

No dia 6 de 

dezembro, 

fomos a 

Lisboa 

visitar o 

Museu da 

Presidência 

da Repúbli-

ca Portu-

guesa e o 

Museu 

Nacional da Arqueologia, no Mosteiro dos Jerónimos, 

onde vimos a “Exposição: Recuperar o Passado”. 

No Museu da Presidência ad República Portuguesa, 

descobrimos como Portugal passou da Monarquia a 

República. Vimos os retratos dos Presidentes da pri-

meira, segunda e terceira Repúblicas. Só lá falta o re-

trato do atual Presidente da República, o Professor 

Marcelo Rebelo de Sousa, uma vez que só lá são colo-

cados os retratos quando os Presidentes terminam o 

mandato. 

Vimos também alguns dos presentes que foram ofere-

cidos a Portugal, em Visitas de Estado, assim como as 

Ordens honoríficas que servem para galardoar pessoas 

que se destacam em diversas áreas. 

De seguida, visitámos o Museu Nacional de Arqueolo-

gia e a Exposição “Recuperar o Passado”. Vimos 

alguns objetos com mais de sete mil anos que pertenci-

am a algumas comunidades agro-pastoris, do tempo 

dos Romanos e Muçulmanos existentes no concelho 

de Loulé. 

Fizemos vários jogos de observação e aprendemos 

que, embora aqueles objetos fossem muito antigos, 

tinham as mesmas formas e funções do que objetos 

atuais, apesar de terem sido feitos com materiais dife-

rentes. 

Adorámos esta visita porque aprendemos muitas coi-

sas novas, 

de forma 

divertida.  

Rita Lima, 2ºE, Fonte Santa 

Objetos com história  

No dia 10 de janeiro de 2019, quando chegámos à esco-

la, fomos à sala pôr as mochilas. À nossa espera, bem 

cedo, já lá estava o autocarro para irmos ao Arquivo 

Municipal de Loulé.  Quando chegámos a Loulé, o auto-

carro parou em frente de uma escola de 2º e 3º ciclo. 

Caminhámos um pouco e chegámos ao Arquivo Muni-

cipal de Loulé. Ao chegarmos lá, fomos diretamente 

para uma sala onde, sobre a mesa, já estava tudo prepa-

rado para iniciarmos a nossa atividade sobre a exposi-

ção “Objetos com história”, que era fazer um telefone 

antigo. Primeiro recebemos os materiais, depois recortá-

mos e colámos os moldes com a ajuda do funcionário da 

nossa escola, das funcionárias do Arquivo Municipal e 

da nossa professora. 

O dia foi fantástico e o telefone ficou espetacular na 

minha casa.  
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Visitando para aprender e conhecer 

Sara Ramos 

Visita ao Centro de Ciência Viva de Faro  

No mês de janeiro, os quatro 

grupos do jardim de infância 

nº3, motivados pelo conheci-

mento, pelo querer ver in loco, 

pelo saber mais… motivados 

pelas ciências pelas atividades 

desenvolvidas e trabalhadas 

em contexto de sala, foram ao 

Centro de Ciência Viva de 

Faro, onde, num comporta-

mento irrepreensível, vivenciaram e experimentaram 

diversas situações alusivas ao conhecimento científico: 

viram a vida dos mares e dos oceanos, conheceram a 

fauna da Ria Formosa, conheceram o funcionamento 

de um vulcão, simularam um tremor de terra, observa-

ram um remoinho e um furacão, fizeram bolas de sa-

bão, observaram os planetas do nosso sistema solar, 

centraram as atenções no que se pode fazer/construir 

com resíduos, com 

materiais reutilizá-

veis, no caso concre-

to estiveram perante 

a reconstrução da 

vida dos oceanos 

com objetos reutili-

záveis, nomeada-

mente plástico e 

cartão. Experimentaram, vivenciaram, observaram, 

concluíram… foram cientistas por alguns momentos, 

saberes que certamente ficarão na sua mente a ajudá-

los-ão a  ser cidadãos atentos e conscientes.  

Alunos do 2ºE, Fonte Santa 

                             Vamos aprender a ser arquivistas 

No dia 12 de 

fevereiro de 

2019, a turma E 

do 2º ano foi ao 

Arquivo Muni-

cipal de Loulé 

realizar as ativi-

dades “Vamos 

ser arquivistas!” 

e “Vamos conhecer o Arquivo Municipal de Loulé”. 

Quando entrámos no Arquivo Municipal de Loulé, 

uma funcionária explicou-nos que apenas 2 paredes 

fazem parte do antigo edifício que ardeu devido a um 

incêndio. 

Este arquivo tem 4 depósitos e nós fomos ver o depó-

sito 2 e o depósito 1. Num dos depósitos a senhora 

explicou que nas estantes existiam 3 módulos. Lá 

existem pastas com documentos muito antigos. Tudo 

estava identificado com uma etiqueta que dizia a es-

tante, o módulo e o depósito onde o documento deve-

ria estar. Nos depósitos está sempre ligado um ar con-

dicionado com uma temperatura adequada à conserva-

ção dos documentos.  

Também nos disseram que “um livro mal arrumado, é 

um livro perdido”.  

Seguidamente fomos ver a sala 

de leitura, que serve para as pes-

soas que precisam consultar 

esses documentos antigos, o 

possam fazer. 

Depois fomos fazer a atividade 

“Vamos ser arquivistas!” onde 

aprendemos as patologias dos livros. A senhora mos-

trou-nos fotografias de documentos com as diferentes 

doenças dos livros, tais como o bicho chamado peixe 

de prata, o borrão, as folhas rasgadas, os clips de fer-

ro, a fita adesiva e o post-it.  

Também tivemos a oportunidade de ser “arquivistas” 

e procurar essas doenças num livro e registar em que 

páginas se encontravam. 

A nossa visita de estudo foi muito importante, porque 

aprendemos mui-

tas coisas novas e 

tivemos acesso aos 

depósitos que é 

algo que só é feito 

pelos funcionários 

autorizados.  
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Visitando para aprender e conhecer 

Alunos do 2ºE, Fonte Santa 

O Poeta é um Super-Herói  

No dia 18 de feve-

reiro, a turma do 2º 

E foi à Biblioteca 

Municipal de Quar-

teira. 

Chegando lá tivemos 

o prazer de conhecer 

o senhor Afonso 

Dias, um músico, 

poeta, cantor e ator 

português. 

O senhor Afonso 

Dias contou várias 

lengalengas e adivi-

nhas e disse-nos que ser um poeta é ser uma pessoa 

que produz frases com imaginação. Também nos dis-

se que a imaginação são imagens, imagens iluminadas 

e imagens perfumadas. 

Disseram-nos que o poeta é um Super-Herói  e se 

Afonso Dias é um poeta, logo é um Super-Herói. 

Ele declamou poemas e falou de um poeta chamado 

Luís de Camões, que fez um poema muito bonito e 

inspirador. Também declamou um poema sobre o 

amor e que falava de um coração que tinha olhos.  

O poeta cantou, com uma guitarra, um poema maravi-

lhoso que falava acerca de um poeta que se chamava 

Fernando Pessoa. O poeta Afonso Dias disse-nos o 

trocadilho que “Pessoa não era pessoa para brincadei-

ras”. Aprendemos que um trocadilho é usar numa 

frase uma palavra com sentidos diferentes. 

Também cantou canções, feitas a partir de poesia e 

nós cantámos também. 

O poeta contou uma história que ele disse que era 

assustadora.     “O rapaz que tinha medo”  e que vivia 

momentos assustadores, mas afinal a história não nos 

assustou nada. 

Foi bom ir à biblioteca e regressamos à escola cansa-

dos mas felizes porque aprendemos muitas coisas.  
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Hortas Biológicas 

Sónia Alves 

O professor Rui Rocha do Curso 

de Jardinagem da ESLA, visita a 

Escola da Abelheira às terças-

feiras, para em conjunto com os 

alunos e professores das diferentes 

turmas cultivarem e tratarem das 

suas hortas biológicas. 

Foram cultivados vários produtos 

hortícolas com características distintas. 

Nos últimos anos, as ervas aromáticas têm vindo a assu-

mir um papel importante 

na cozinha como um bom 

substituto do sal. Além 

disso, podem ser usadas 

para preparação de chás e 

infusões com benefícios 

comprovados para a saú-

de. 

A crescente preocupação com uma alimentação saudá-

vel tem levado cada vez mais pessoas a desejarem culti-

var os seus próprios alimentos.   

Para que as nossas plantas cresçam saudáveis, contamos 

com o apoio incondicional do Sr. António Mesquita 

(porteiro da nossa escola) para uma rega regular.  

Marmitando 

No dia 10 de Dezem-

bro, Rita Malvar visi-

tou a nossa escola 

com o intuito de apre-

sentar o projeto Mar-

mitando, em parceria 

com a Câmara Muni-

cipal de Loulé, aos 

alunos do 4º ano da Escola da Abelheira. 

Os alunos no decorrer da ativi-

dade estiveram sempre com uma 

postura atenta e participativa no 

que respeita à preparação de 

marmitas com lanches saudá-

veis. 

Foram apresentados diferentes 

conjugações de merendas 

simples e saudáveis visan-

do a adoção de um novo 

estilo de vida saudável, no 

quotidiano dos nossos alu-

nos. 

No final, as nossas crianças 

tiveram a oportunidade de 

saborear os diferentes lan-

ches confecionados pela simpática Rita Malvar.  

Sónia Alves 
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Visitados para aprender e conhecer 

Monstros Marinhos 

Alunos do 2ºA e 2ºB, Abelheira 

Vela na Escola 

Sónia Alves 

A vela é um desporto náuti-

co em que as embarcações 

se deslocam na água através 

da força do vento. Os pri-

meiros barcos à vela recrea-

tivos e desportivos surgi-

ram nos inícios do século XVII, por mão dos nobres e 

dos comerciantes dinamarqueses. Ainda nesse século, 

o rei Carlos II de Inglaterra popularizou a vela nas 

ilhas britânicas depois de ter recebido um iate de pren-

da da parte do povo dinamarquês. Anos mais tarde, 

em 1720, foi fundada na Irlanda a primeira associação 

de amantes da vela, a Cork Water Club. Em 1815 nas-

ceu, na ilha de Wight, o Royal Yacht Club de Inglater-

ra, atualmente a mais antiga organização de vela do 

mundo. 

No dia 27 de Novembro, os alunos dos terceiros e 

quartos anos da nossa escola tive-

ram a oportunidade de conhecer a 

modalidade de Vela por profissio-

nais do CIMAV (Clube Internaci-

onal da Marina de Vilamoura). 

As nossas crianças tiveram con-

tacto com as embarcações e 

aprenderam vocabulário asso-

ciado à modalidade.  

No dia 4 de janeiro de 2019, os técnicos do Centro 

Ambiental de Loulé vieram à nossa escola realizar a 

atividade “Os Monstros Marinhos” com as turmas do 

2º ano. 

Inicialmente, ouvimos uma história na biblioteca e 

descobrimos com a ajuda do peixinho Tom, que os 

monstros marinhos não são os animais ferozes que 

vivem no mar, mas sim o lixo que as pessoas fazem e 

a poluição sonora dos barcos e de algumas explosões 

provocadas pelo homem. 

A seguir, na sala de aula realizámos três atividades:  

-o “Jogo das Redes”, em que tínhamos que fingir que 

éramos tartarugas a tentar passar pelas redes dos pes-

cadores sem tocar nas mesmas;  

-a atividade “Comida versus Lixo”, na qual tínhamos 

que imaginar que éramos orcas e atuns e tínhamos que 

saber diferenciar o que representava alimento ou não; 

-e por fim, o “Jogo do Telefone Estragado”, no qual 

tínhamos que tentar passar uma mensagem ao colega 

do lado sussurrando ao seu ouvido, ao mesmo tempo 

que ouvíamos o barulho dos barcos e de algumas ex-

plosões marítimas. Foi muito difícil, mas divertido! 

Aprendemos que podemos ajudar a diminuir o lixo 

através da política dos 5R: Repensar, Recusar, Re-

duzir, Reciclar e Reutilizar.  

 

 

 

 

 

Curiosidade: Sabias que as 

palhinhas não são recicláveis! 

São um problema para a hu-

manidade. Portanto, se pude-

res repensa, recusa e reduz a 

sua utilização.  
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de História 

A Guerra Fria e a sua relevância no mundo con-

temporâneo  
Edgar Carmo, 12ºD 

Deu-se o nome de Guerra Fria ao ambiente de tensão que caracterizou as relações 

entre os governos americanos e soviéticos desde o final da II Guerra Mundial até à 

dissolução da URSS, em 1991. Embora aliados, durante a guerra contra o nazismo, 

após o conflito emergiram rapidamente as suas diferenças ideológicas (EUA – regi-

me político democrático-liberal de economia capitalista e URSS - regime político 

comunista de economia coletivizada e planificada). Esta rutura deu-se quando se 

verifica a ambição expansionista soviética nos estados do leste da Europa, com a 

resposta americana visando a contenção desse expansionismo e o reforço da sua 

posição no ocidente. 

Após a devastadora segunda guerra mundial, observamos uma Europa, que foi palco da destruição, tentando renas-

cer das cinzas; uns EUA vitoriosos e fortalecidos, com as suas indústrias intactas e uma sociedade consumista dina-

mizadora da economia; e uma URSS, que mesmo tendo sofrido pesadas perdas a nível material e demográfico, pro-

curava aumentar as suas áreas de influência na Europa e no mundo. Em março de 1947, o presidente americano Tru-

man, afirmava a necessidade de contenção do avanço comunista – doutrina Truman - expressão que implicou um 

conjunto de ações políticas tomadas pelos EUA contra o avanço da “ameaça comunista”, assumindo assim a lideran-

ça no combate a esta ideologia. Iniciava-se a “guerra fria”, assim denominada porque não houve conflitos bélicos 

diretos entre os dois blocos, mas sim indiretos, cujas potências apoiavam e fomentavam conflitos localizados 

(Guerra da Coreia e do Vietname por exemplo). Este período apresentou ainda outras características, nomeadamen-

te, formas agressivas de propaganda ideológica, uma intensa ação de espionagem, a corrida ao armamento e ao es-

paço, etc. Um dos primeiros conflitos deste mundo bipolar deu-se na Europa, e a divisão da Alemanha em dois blo-

cos (ocidental e oriental), fez deste país um dos palcos mais importantes da guerra fria. Em 1948-49, tendo a Alema-

nha ocidental beneficiado do Plano Marshall (plano que visava apoiar a Europa na sua reconstrução com ajuda mo-

netária, material, etc.) e, para melhor gerir essa ajuda, promoveu uma união monetária e administrativa, mas Estali-

ne não aceitou essa tentativa de união do lado ocidental e decretou o Bloqueio à zona ocidental da cidade de Berlim. 

O conflito terminou acentuando-se a divisão da Alemanha, o lado apoiado pelos EUA - a República Federal Alemã - 

e o lado apoiado pelos comunistas, a RDA - República Democrata Alemã. A cidade de Berlim manteve-se também 

dividida. Outro dos principais aspetos desta a divisão do mundo foi a criação da OTAN (Organização do Tratado do 

Atlântico Norte), em 1949, uma aliança militar promotora da paz entre os paises aliados do ocidente (EUA e vários 

estados europeus), em que um ataque feito a qualquer um dos participantes seria interpretado como um ataque con-

tra todos eles; o bloco de leste, como resposta, também criou um pacto militar, o Pacto de Varsóvia, em 1955. Ainda 

no âmbito militar iniciou-se a corrida ao armamento cada vez mais sofisticado que incluía armas atómicas. Desen-

volveu-se, assim, uma política de equilíbrio pelo terror e esse poder nuclear tornou-se uma grande força dissuasora 

da eclosão de um novo conflito mundial, visto que se tratava maioritariamente da consciência que cada bloco tinha 

do seu potencial destrutivo e que da sua, eventual, utilização ninguém sairia vencedor sendo as consequências incal-

culáveis. Felizmente, nos últimos 74 anos não se deu nenhum conflito à escala mundial, e a Guerra Fria teve o seu 

fim em 1991, contudo ainda podemos observar um ambiente semelhante no panorama internacional, entre mundos 

capitalistas e comunistas. De facto, é fácil depararmo-nos com notícias sobre  armamento nuclear na Coreia do Nor-

te, nos EUA, na Rússia e na China; por vezes, um clima de tensão está subjacente a cada cimeira anti-nuclear, a ca-

da visita de Trump, presidente os EUA; à Coreia do Norte, a cada teste militar de Kim Jong-Un, supremo líder da 

Coreia do Norte; a cada desafio da ONU ou às atitudes face à União Europeia de Vladimir Putin, da Rússia. O co-

nhecimento da Guerra Fria ajuda-nos a compreender melhor como alguns conflitos persistem e as razões da de-

monstração de poder, ainda hoje, do Capitalismo e do Comunismo, ignorando muitas vezes os interesses das popu-

lações.  

Fonte: manual de História e Internet  
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Escrevinhando 

Maria Fael 

Janeiro 

Mês por inteiro, cheio, intenso de odores húmidos, quentes, frios e amargos que na Alma provoca estragos! Melan-

colia, agonia de quem sentia a companhia do que ficou para trás dia após dia.  

Janeiro, chora a Alma por inteiro! No corpo sente-se o frio de um mês sombrio, do coração brota uma lágrima 

d’emoção.  

Nos caminhos descobrem-se ramos secos, carentes de flores, carentes de amores! Janeiro, mês primeiro, sente-se a 

falta do dinheiro que se amealhou e rapidamente se gastou!  

Começa com surpresas, incertezas de ano bissexto ou comum e para muitos será o único, o último ou o primeiro de 
doze, o mês de janeiro!  

Maria Fael 

Fevereiro 

O mais curto do ano de 28 ou 29, fevereiro vem depois de janeiro e com ele ainda o frio o cheiro do fumeiro. Ainda 

nos agasalhamos em roupas quentes e pesadas, ainda nos abraçamos em noites longas e frias. Fevereiro sem direito 

a pranto, a não ser o do romeiro que leva consigo preces, encomendas de males maiores ou menores. Leva na algi-

beira a tristeza de uma cantiga sombria, velada em noites frias, em recolhimento por gente boa que o recebe sem 

euforia, mas em harmonia! 

Mês d’encantos e amores para os namorados que festejam seu dia em recantos inesperados onde nascem beijos!  
 
Beijo Beijado! 

Beijos mil beijos em lábios perdidos 

Beijos mil beijos de beijos sentidos. 

Lábios carentes pedem beijos ardentes! 

Lábios amargurados pedem beijos beijados! 

O beijo pede ao beijo um beijo delicado, 

Mas o beijo troca o lado e sai um beijo linguado! 

De lábio em lábio solta-se um beijo desesperado. 

Em cada boca se apanha um beijo emaranhado. 

Em teia de fluidos, em trama de fios trocados  

se dão mil Beijos Beijados!!  
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Nós também 

 escrevemos 

Alunos do 1ºC, EB1 de Quarteira 

Senhor gorila o que leva no saco? 

Senhor gorila o que leva no saco? 
Levo uma perdiz 
Que me deu a Beatriz. 
 
Senhor gorila o que leva no saco? 
Levo uma cobra 
Que me deu o Artem Dibrova. 
 
Senhor gorila o que leva no saco? 
Levo uma armadura 
Que me deu o Artiom Negura. 
 
Senhor gorila o que leva no saco? 
Levo uma chaleira 
Que me deu o Brayan de Oliveira. 
 
Senhor gorila o que leva no saco? 
Levo cães 
Que me deu a Cristiane Guimarães. 
 
Senhor gorila o que leva no saco? 
Levo um cão Tobias 
Que me deu o Diogo Dias. 
 
Senhor gorila o que leva no saco? 
Levo uma tosta 
Que me deu o Diogo Costa. 
 
Senhor gorila o que leva no saco? 
Levo uma tartaruga Marconi 
Que me deu a Diponi. 
 
Senhor gorila o que leva no saco? 
Levo a tília 
Que me deu a Emília. 
 
Senhor gorila o que leva no saco? 
Levo uma manteiga 
Que me deu o Haitem. 
 
Senhor gorila o que leva no saco? 
Levo um texugo 
Que me deu o Hugo. 
 
Senhor gorila o que leva no saco? 
Levo um cedro 
Que me deu o João Pedro. 
 
Senhor gorila o que leva no saco? 
Levo um gato Santiago 
Que me deu o João Tiago.  

Senhor gorila o que leva no saco? 
Levo uma boneca Apúlia 
Que me deu a Júlia. 
 
Senhor gorila o que leva no saco? 
Levo um dente 
Que me deu a Kelly Valente. 
 
Senhor gorila o que leva no saco? 
Levo um malandro 
Que me deu o Leandro. 
 
Senhor gorila o que leva no saco? 
Levo um leopardo 
Que me deu o Leonardo. 
 
Senhor gorila o que leva no saco? 
Levo uma taça de aletria 
Que me deu a Lia. 
 
Senhor gorila o que leva no saco? 
Levo um armário 
Que me deu o Mário. 
 
Senhor gorila o que leva no saco? 
Levo uma boneca Benilde 
Que me deu a Matilde. 
 
Senhor gorila o que leva no saco? 
Levo uma flor linda 
Que me deu a Melinda. 
 
Senhor gorila o que leva no saco? 
Levo um anel 
Que me deu o Miguel. 
 
Senhor gorila o que leva no saco? 
Levo uma uretra 
Que me deu a Petra. 
 
Senhor gorila o que leva no saco? 
Levo uma pastilha de menta 
Que me deu a Leonor Pimenta. 
 
Não façam mais perguntas ao gorila 
Senão ele desatina.  



35 

Nós também 

 escrevemos 

Lara Fonte, 7ºE 

Carta a uma amiga especial  

Bom, como sabes tu és uma pessoa bastante importante para mim. 

És uma miúda 5 estrelas, és como uma irmã para mim. 

Queria que soubesses que eu gosto muito de ti e que podes contar comigo para o que precisares.  

Estarei sempre aqui, disposta a ajudar-te no que for preciso. 

Sabes que apesar de termos algumas discussões, eu adoro-te e vou sempre contar contigo. 

Obrigada por existires na minha vida… 

PS: Pedi uma amiga e recebi uma irmã… 

Tu! Adoro-te muito. 

Willyan Moraes 7ºE  

São Valentim 

Amiga, amiga gosto muito de ti, 

Sei que também gostas de mim. 

 
Tu és tão importante 

Como um diamante. 

 

Respeito, amor e carinho 

E também dou um abracinho. 

 
Os teus olhos são brilhantes 

Como o meu amor que cresce mais e mais do que 

antes. 

 

Os teus cabelos dourados, 

Dourados como o mel. 

 
O teu sorriso lindo e brilhante. 

Assim se torna tão importante. 

 
A tua pele tão bem cuidada 

Como a de um bebé 

Ah! Como te amo ó minha amada. 

Viorica Ciumasu—EFA 

Sobre o amor... 

De ce tu ești cu mine, dar mie îmi e dor? 
De ce te simt aproape, dar totu-i trecător? 
De ce cînd noaptea vine, în suflet simt un gol? 
Te văd ca pe-o scînteie, ce pleacă ca un nor. 
 
Ce aș putea eu face să fiu cu tine acum? 
Să nu mai stau la geam, uitîndu-ma la drum? 
Să fie totul bine cum tu mi-ai și promis,  
Ca să fii lîngă mine cu sufletul deschis? 
 
Te simt că pe-o văpaie, ce pare ca un vis, 
Dar cînd îmi deschid ochii mă simt ca în abis. 
Ce oare-ai vrea să faci, tu spune, nu tăcea? 
Ce tare doare gîndul, nu-mi place liniștea. 
 
Unde-am putea noi merge, ca să ne regăsim?  
Să fim acei ce-odată spuneam că ne iubim? 
Ce multe promiteam sub cerul înstelat, 
Și luna-mi-era martor și tot îmi era drag? 
 
În căutarea noastră, dorința e a mea, 
Căci vreau să fie bine, să te-nțeleg aș vrea.  
Să fiu acolo unde, s-aude glasul tău, 
Să nu pleci niciodată de pe umărul meu. 
 
Să fie pace-n suflet, să cînte muzica, 
Să fie sărbătoare în toată viața mea. 
O vorbă, numai una, eu astăzi îți mai cer: 
Rămîi aici, acuma. Dezleagă-al tău mister.  
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Nós também 

 escrevemos 

César Rodrigues, 6ºF, in História do dia 

O Caso do Pão de Leite  

Numa bela manhã do ano de 3121, na Fornolândia, algo terrível aconteceu: o desaparecimento do Joãozinho Pão 

de Leite. Seus pais, Adriana Manteiga e Pão Eduardo, ter-se-ão apercebido da tragédia quando chegaram ao quar-

to do filho, para o chamar para o pequeno almoço, e verificaram que o quarto estava vazio. Assim, foram de ime-

diato até à esquadra mais próxima, onde relataram as últimas incidências. 

 O detetive Croissant de Paris, que ficou responsável por este caso, que tanto deu que falar, ordenou que se inici-

assem as buscas nas cidades, nas montanhas, nos, mares, nos rios e nos vales…  

O tempo foi passando e o “dono” da investigação, que já estava à beira da loucura, não conseguia qualquer pista. 

Porém, alguns dias depois, encontraram uma casa abandonada. Pedidos de socorro ecoavam por toda aquela mon-

tanha que escondia a moradia. Entraram e logo avistaram o pobre Joãozinho, atado a um enorme cadeirão de pa-

lha. Perto dele, encontrava-se Tiago Torrada Queimada, o raptor. 

Finalmente, fez-se justiça, pois o criminoso foi preso e Joãozinho Pão de Leite voltou para a sua família, com 

quem foi feliz para sempre.  

César Rodrigues, 6ºF, in História do dia 

A Guerra das Batatas 

Num mundo muito distante, dois reinos, o das Batatas Fritas e o das Batatas Doces, andavam envolvidos numa guer-

ra desnecessária, desde há largos anos. Por trás desse “conflito” havia um amor não aprovado entre a princesa Batata 

Doce e o príncipe Batata Frita. 

Visto que não podiam namorar, decidiram fugir para muito longe. 

Após cada rei se ter apercebido que os seus filhos haviam fugido, ordenaram que se fizessem buscas, mas nada en-

contraram. 

Muitos anos se passaram sem qualquer sinal dos fugitivos. Com o desgosto, os monarcas abrandaram a guerra. Po-

rém, essa tristeza não durou muito tempo. Finalmente, os seus filhos voltaram e, desta vez, com algo a mais: um 

bebé muito especial; não era Batata Doce nem Batata Frita; era sim uma Batata Normal e muito rechonchuda. 

Quando os reis viram aquele bebé, o amor encheu-lhes o coração e pacificou aqueles reinos. 

A princesa e o príncipe casaram e o seu filho cresceu saudável e sem presenciar guerras. 
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Nós também 

 escrevemos 

Leonardo do Carmo, 6ºF, in História do dia 

O menino Miguel  

Vivia numa aldeia à beira mar plantada, um menino 

muito pobre, franzino, de grandes olhos pretos, com 

um coração muito grande. Rindo e saltando alegremen-

te, cumprimentava e ajudava toda a gente; limpava os 

canteiros; regava o jardim; apanhava a roupa das cor-

das… Fazia tudo isto a caminho da escola, que não era 

bem uma escola, era mais um palheiro, com um quadro 

velho e uns fardos de palha a fazer de bancos. Nela 

havia cinco crianças e um professor velhinho, de ócu-

los baços e sorriso meigo.  

O professor, que se chamava Mateus, todos os dias, 

ansioso, esperava o pequeno Miguel, pois sabia que a 

única refeição que o menino fazia era aquela que ele 

lhe dava: um pacote de leite e um pão com doce de 

abóbora que a sua esposa fazia. O garoto comia aquele 

manjar devagar, saboreando cada gota e cada bocadi-

nho de pão, abraçando o velho professor, cheio de gra-

tidão. No fim da lição, Miguel ajudava a arrumar os 

fardos e despedia-se alegremente de todos. 

Um dia, o pequeno Miguel adoeceu, de tal forma, que 

ficou paralítico. Nunca fora vacinado e não tinha defe-

sas no seu corpito. Os aldeãos ficaram muito tristes e 

juntaram-se na capela, onde tentaram encontrar uma 

solução para o pequenito. Foi então que um marinheiro 

se lembrou de um concurso que vira numa parede de 

um porto de pesca – “A Xmecanic procura uma frase 

para um novo modelo de equipamento, a “Nanochair” 

uma cadeira de rodas ultraleve com a “nanotecnologia” 

e o prémio será um exemplar de stock limitado para a 

frase mais original!” Levantou-se um burburinho; to-

dos queriam falar ao mesmo tempo, até que o professor 

Mateus sugeriu: 

- Cada um escreve uma frase e coloca-a aqui no altar; 

eu vou à cidade e ponho-as todas no correio. Alguma 

deve ganhar o primeiro prémio. – Reforçou ele, no 

meio dos aplausos. 

Todos foram para casa pensar na frase que iriam escre-

ver. 

No dia seguinte, mal nascera o sol, o velho professor 

dirigiu-se à capela e qual não foi o seu espanto quando 

viu, sobre o altar, centenas de papéis. Pensou para com 

os seus botões: “devem ter escrito durante toda a noite. 

A aldeia tem noventa e sete pessoas e aqui estão mais 

de mil papéis!” Sorriu, seguiu para o ferryboat e foi 

aos correios, com o coração a transbordar de esperan-

ça. 

Com o passar do tempo, o desânimo pesava sobre os 

olhares. Todos os dias, o pequeno Miguel era visitado 

pelos amigos. Ali permanecia deitado, sem poder an-

dar, mas sorrindo, feliz, dando graças poe estar vivo e 

ter tanto amor à sua volta.  

Um dia, o carteiro chegou, aos gritos pela rua fora, 

agitando uma carta na mão e dirigindo-se à capela. Os 

habitantes seguiram-no, curiosos, silenciosos, de mãos 

unidas numa oração. O professor chamou os pais do 

Miguelito e começou a ler a resposta da empresa: “O 

vencedor do concurso foi o autor da frase: “Com a 

Nanochair eu posso voar e continuar a visitar os meus 

amigos, pois com ela não terei limites…” – Miguel, 

Aldeia do Céu”. A frase vencedora fora escrita pelo 

próprio Miguelito. Entre choros, risos e abraços, foram 

a casa do menino para lhe dar a novidade, quando um 

grande barco de recreio apitou, dando sinal que queria 

aportar. Saíram de lá uns homens, muito bem vestidos, 

e atrás deles carregavam uma caixa e dirigiram-se à 

multidão, convidando as pessoas para entrar no barco. 

Por fim, o dono da Xmecanic entregou a cadeira, pes-

soalmente. Ficou tão maravilhado com a pequena al-

deia que comprou uns terrenos, onde mandou construir 

um hotel, um parque aquático e mandou fazer, por todo 

o lado, acessos para cadeiras de rodas. Ordenou que o 

hotel se chamasse “Hotel D`el Niño” e deu emprego a 

toda a gente. A aldeia prosperou, construíram uma 

escola e um hospital, mas o principal foi que, durante 

muitos anos, o Miguelito voava na sua cadeira, rindo e 

ajudando toda a gente; limpando canteiros e espalhan-

do abraços. Todos o amavam!  
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Ecoescolas 

Filipa Eusébio 

Horta Biológica da E.B. 2,3  

 As turmas 7º A, 7º B e 8º F-SELF, em momentos diferentes, estive-

ram na nossa horta sustentável a colaborar na sua manutenção. Os 

alunos seguiram com interesse as instruções e ensinamentos do pro-

fessor Rui Rocha.  

Esta atividade pretende valorizar o espaço exterior da escola e alertar 

para a importância do consumo de produtos biológicos, ambiental-

mente sustentáveis e mais saudáveis. 

Todas as turmas estão convidadas a participar de forma a manter boni-
ta a nossa horta.  

Palestra – “Porque caem as arribas da orla costeira?”  

No dia 15 de janeiro, no auditório da ESLA, alunos das turmas 10º B, 10º D, 10º E, 

10º F e 10º H, assistiram a uma palestra dinamizada pelo professor da Universidade 

do Algarve, Dr. José Viegas, sobre o perigo de queda das arribas da nossa orla cos-

teira. O mar é um poderoso agente erosivo que pode pôr em risco a estabilidade das 

arribas. O desmoronamento e queda de blocos podem constituir situações de peri-

go, por isso é necessário recorrer a medidas de estabilização e de proteção.  

É extremamente importante não nos colocarmos numa situação de risco. Assim, 

devemos respeitar a sinalização de perigo existentes nas praias, manter distância se 

houver rochas soltas ou fissuras e não permanecer no topo ou na base das arribas.  

Palestra – “Alimentação Mediterrânica e Saúde! ”  

No passado dia 25 de janeiro, decorreu no auditória da E.B. 2, 3 de Quartei-

ra, uma palestra sobre alimentação mediterrânica, dinamizada pela Dr.ª Ma-

ria Palma Mateus, docente da Universidade do Algarve, dirigida às turmas 

7º A e 7º B. Os alunos foram sensibilizados para os benefícios da dieta me-

diterrânica para a saúde. A alimentação mediterrânica tem como representa-

ção gráfica uma roda, de forma a refletir o prato e o convívio à mesa e des-

taca alimentos mediterrânicos como o azeite, o figo, a ameixa, os citrinos, a 

romã, a batata doce, a castanha, a broa, a sardinha, o carapau, a cavala, os 

grelos, o tomate, as beldroegas, entre muitos mais. Trata-se de uma dieta 

bastante equilibrada e rica em nutrientes e diversos estudos associam-na a 

uma maior longevidade e diminuição do risco de desenvolvimento de algu-

mas doenças, nomeadamente doenças crónicas e cardiovasculares.  Associa-

se a esta dieta algumas recomendações como a preferência por alimentos de 

época e de proveniência local e o recurso a ervas aromáticas como alternati-

va ao sal. 

A alimentação mediterrânica foi classificada como Património Imaterial da 

Humanidade pela UNESCO.  
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Passatempos 

Soluções da Edição II 

MatGira 

 

MatGira 

Desafios Mate-

máticos 

 

Desafios Matemáticos 

Rã em Apuros 

Em busca de água, uma rã caiu num poço de 30 

metros de profundidade. Na sua busca pela sobrevi-

vência, a obstinada rã conseguia subir 3 metros em 

cada dia, e à noite descia 2 metros.  

Quantos dias demorou a rã a sair do poço?  

Descobre o valor de cada símbolo e, depois o 

resultado da soma da primeira coluna.  

Troca apenas dois fósforos de lugar e obtém 

sete quadrados.  

Sopa de Letras - Velejar velejando 

Descobre na sopa de letras alguns dos termos utilizados na vela (Aproar, arribar, bolina, bombordo, cabos, espicha, 

mastro, nós, proa e popa).  



A nossa  

  Escola 

Seguranet 

Paulo Guerreiro 

Cada vez mais é habitual vermos uma utilização cons-

tante de equipamentos eletrónicos com acesso à Inter-

net, que nalguns casos apresenta uma utilização benéfi-

ca e um aumento de produtividade, noutros casos, é 

reduzida a atividades maliciosas e mal-intencionadas. 

Uma ferramenta que tem o potencial de facilitar a co-

municação entre pares em contexto social e empresarial 

e a promoção consciente de ideias e ideais, tantas vezes 

é utilizada em esquemas ilícitos ou para atividades de 

bullying. Tendo isto em mente, a turma CEF Informáti-

ca da Escola Secundária Dr.ª Laura Ayres, inserida no 

contexto do Projeto de Internet Segura e no Dia da In-

ternet, desenvolveu um conjunto de aplicações para 

telemóvel com o intuito de alertar os utilizadores para 

algumas das preocupações e ações que devem ter para 

efetuarem uma navegação mais segura. As referidas 

aplicações foram criadas nas disciplinas técnicas duran-

te as últimas semanas. Podes descarregá-las para o teu 

telemóvel Android através dos QRCode que iremos 

disponibilizar nesta e nas próximas edições do 100Co-

mentários. Para as instalares necessitas de habilitar a 

instalação de aplicações desconhecidas.  

Milene Martins 

Em Portugal existe um site exclusivamente dedicado à sensibilização de jovens, pais e professores para a importância 

da navegação segura na Internet: https://www.seguranet.pt/  Hoje em dia todos nós somos utilizadores assíduos da 

Internet, o que nos coloca em risco se não soubermos navegar em segurança. E o principal para navegar em segurança 

é a proteção: proteção dos nossos dados, da nossa identidade visual, do nosso computador ou telemóvel. É, por isso, 

extremamente importante que pensemos bem antes de publicar algo sobre nós, mas especialmente sobre os outros. 

https://www.seguranet.pt/

