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O Agrupamento ESLA deseja a todos um Natal de  

coração quente!!! 
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   100comentarios@esla.edu.pt 

 

Coordenadora: Milene Martins  

Equipa: Cristina Barbosa 

 

Colaboradores nesta edição: Águeda Madeira, Con-

ceição Bernardes, Esmeralda Campos, Fátima Joaquim,  

José Faísco, Luís Reis, Magda Gomes, Mónica Barros, 

Patrocínia Fonseca, Rosa Fernandes, Stella Ferreira,  

Walter Farias e todos os docentes e alunos do Agrupa-

mento que nos enviaram material para a edição e iden-

tificados em cada artigo 

 

Capa: Fotografia de Rafael Lopes, 11ºI1 

Cristina Barbosa 

Editorial 

Editorial muito musical. 

Aproxima-se mais um Natal. Como hei de fugir aos luga-

res comuns na redação deste editorial? Tenta-me a ideia 

de ir buscar o do ano passado. Com o frenesim em que 

vivemos e a falta de concentração de que sofremos, pro-

vocada por esse mesmo frenesim, designado moderna-

mente como stress, provavelmente, ninguém daria conta. 

Não é plágio copiar os textos da nossa autoria, pois não? 

Era uma pequena batota inofensiva mas, na minha condi-

ção de professora, não devo fazê-lo, tenho de dar bons 

exemplos. Então, vamos na onda e “jingle bells, jingle 

bells, jingle all the way “in  https://www.youtube.com/

watch?v=3PgNPc-iFW8 ou “vive le vent, vive le vent 

d’hiver” in  https://www.youtube.com/watch?v=V-

PD5iz7qdE. Cantemos, pois. A música e as luzes vão 

compondo o espírito natalício. Christmas carols e decora-

ções luminosas tremelicantes e ofuscantes iludem-nos e 

fazem-nos crer que podemos melhorar o mundo. O nosso 

mundo de coisas bonitas e cheirosas e o mundo dos pobre-

zinhos. (Esta palavra, mesmo com um diminutivo, pode 

chocar os leitores mais sensíveis, vou mudar para desfavo-

recidos.) Então, os desfavorecidos a quem vamos oferecer 

muito através das campanhas solidárias. Meu Deus, como 

Jesus Cristo nos torna sensíveis nesta época! De repente, 

em novembro, há Black Fridays por todo o lado. Acho eu 

que têm a ver com o Natal, não têm? Até o Menino Jesus 

se perdia com tantas maravilhas, num shopping colorido, 

com baixas loucas de preços! Ou será que o Menino, mes-

mo muito pequenino, subiria a um “plateau” e faria um 

discurso sábio, emudecendo todos? Ainda não fiz a lista 

dos presentes, mas já vou pensando neles. Na nossa esco-

la, há quem trabalhe furiosamente e há quem continue 

teimosamente imbuído do espírito de férias, ainda as de 

verão ou já as de Natal. Somos seres humanos cheios de 

fragilidades e fraquezas. Que se há de fazer? E o que va-

mos ter no 100Comentários de dezembro? As rubricas 

habituais, sempre iguais mas sempre diferentes. Ainda 

mexe pouco com os alunos, o jornal. Penso que vai me-

lhorar. Eu sei como fazer disparar o número de leitores do 

jornal entre o nosso público de pré-adolescentes. Pela mú-

sica. O que está a dar. K-pop. https://www.youtube.com/

watch?v=xdGp9zsL4r0. Que Luís de Camões me perdoe 

os anglicismos e galicismos deste texto. Alunos, desejo 

que não ganhem presentes se não os tiverem merecido! A 

quem os merece e não os vai receber, sugiro que se anime 

com o orgulho de ter trabalhado e ter visto resultados. A 

vida se encarregará de vos premiar. É o meu desejo. Não 

desistam! Eu nasci a acreditar no Menino Jesus e ainda 

acredito.  

Feliz Natal a todos! 

https://www.youtube.com/watch?v=3PgNPc-iFW8
https://www.youtube.com/watch?v=3PgNPc-iFW8
https://www.youtube.com/watch?v=V-PD5iz7qdE
https://www.youtube.com/watch?v=V-PD5iz7qdE
https://www.youtube.com/watch?v=xdGp9zsL4r0
https://www.youtube.com/watch?v=xdGp9zsL4r0
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A nossa  

  Escola 

Seja qual for a tua religião, que o Natal não seja um dia, mas uma vida e 

que essa vida, um dia, seja julgada pelo Amor. 

Que as coisas pequenas, como a inveja ou o desamor, se esfumem. 

Que aquele que necessite ajuda encontre sempre, em vós, uma mão amiga. 

Que vossa JORNADA de hoje e de sempre esteja repleta de paz e amor. 

Que os novos caminhos do Novo Ano sejam pontes para muitos encontros e 

que os degraus conquistados vos façam chegar mais perto da sabedoria e 

da perfeição. 

Não existem limites para os nossos SONHOS. Tudo está na nossa capacida-

de de CRIAR, INOVAR, MUDAR. 

Em 2019, não vamos fazer de conta que o mundo é perfeito. Mas façamos a 

escolha consciente da honestidade, do trabalho e, acima de tudo, do AMOR 

Conceição Bernardes 
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Bibliotecas 

Escolares 

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

Chove. É Dia de Natal 
 
Chove. É dia de Natal.  
Lá para o Norte é melhor:  
Há a neve que faz mal,  
E o frio que ainda é pior.  
 
E toda a gente é contente  
Porque é dia de o ficar.  
Chove no Natal presente.  
Antes isso que nevar.  
 
Pois apesar de ser esse  
O Natal da convenção,  
Quando o corpo me arrefece  
Tenho o frio e Natal não.  
 
Deixo sentir a quem quadra  
E o Natal a quem o fez,  
Pois se escrevo ainda outra quadra  
Fico gelado dos pés.  
 
Fernando Pessoa, in 'Cancioneiro' 
 

E eis que é chegado o Natal! 

As bibliotecas do Agrupamento, desde a última edição, 

têm mantido um processo 

de atividade febril. Além de 

termos concluído o nosso 

Plano anual de Atividades, 

desde o final de outubro, 

inaugurámos um novo espa-

ço de exposições no átrio da 

BESLA, a que demos o nome Biblioexpo. Aqui, além 

de um mega cadeirão alusivo à leitura, poderemos ser 

envoltos em obras de arte, da autoria dos alunos da 

escola.   

No dia 31 de outubro, através das turmas de Espanhol 

da profª Sofia, comemorámos o Dia de Los Muertos, 

típico da América Latina, com uma exposição alusiva 

ao evento. 

Na segunda-feira, dia 5 de novembro, na receção aos 

alunos e professores do projeto Erasmus, a Biblioteca 

da EB23 associou-se ao mesmo e colaborou quer nas 

atividades realizadas no Auditório quer no acolhimen-

to feito aos alunos estrangeiros, quando se dirigiram à 

Biblioteca acompanhados pelos nossos alunos. 

No âmbito do Plano Anual de Atividades, os alunos do 

5º ano, bem como as professoras de Português e de 

E.V.T, em articulação com a Biblioteca Escolar, tenta-

ram proporcionar um 

encontro medieval na 

escola… nesse sentido 

resolveram trazer o São 

Martinho até aos nossos 

dias, para que as tradi-

ções continuem vivas e a 

ser o que foram outrora! 

Os cheiros, os aromas, as texturas, as cores, o outono, 

tudo se reuniu em dois espaços privilegiados da Escola 

E.B. 2,3: o átrio principal e a Biblioteca!  

As decorações expostas 

foram obras realizadas 

essencialmente pelos 

alunos, tendo existido, 

em alguns dos trabalhos, 

a intervenção e a coope-

ração das famílias. E o 

resultado ficou à vista! 

No que se refere a formações, o 10ºG frequentou a 

formação de utilizadores de Biblioteca, com o objetivo 

de saberem tirar melhor partido dos recursos que estes 

espaços oferecem, ten-

do mesmo sucedido ao 

10ºI, acompanhado 

pelo prof. Ricardo 

Aguiar. Coordenados 

pelo prof Miguel Ribei-

ro, as turmas F e G do 

12º ano, como preparação para as suas PAPs, recebe-

ram formação em Citações e Referência Bibliográfi-

cas, para evitarem situações irregulares de plágio 

aquando da realização dos seus trabalhos escritos. O 

mesmo sucedeu com o 12ºG1, acompanhado pela profª 

Cláudia Fontão e o 12º H, acompanhado pela profª 

Graça Coelho.  

Na Biblioteca da EB23, a professora Vanda Almeida, 

docente da disciplina de Educação Visual, com a sua 

turma do 8ºC expôs na Biblioteca trabalhos elaborados 

pelos seus alunos muito bonitos e interessantes: “Arte 

não é remédio, mas pode curar. Arte não é muleta, mas 

dá asas à imaginação”. 

No dia 23 de novembro comemorou-se o Dia da Flo-

resta Autóctone Na biblioteca duas turmas do 7º ano, 

estiveram envolvidas numa atividade de sensibilização 

para a preservação da nossa floresta autóctone. 
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Bibliotecas 

Escolares 

Este recurso pedagógico sobre as espécies autóctones 

da região ficará à disposição da comunidade escolar, 

na Biblioteca da E.B. 2,3. 

Mais recentemente, todos os assistentes técnicos e 

operacionais de Bibliotecas do Concelho de Loulé 

frequentaram, na biblioteca da ESLA, uma formação 

de quinze horas certificada pelo Centro de Formação 

do Litoral à Serra em Catalogação de Recursos Digi-

tais, um modo de começarem a preparar os catálogos 

das escolas do concelho para a realidade do material 

digital que é necessário descrever, para poder facilitar 

a vida aos utilizadores (professores, alunos e toda a 

comunidade educativa em geral). 

No dia 23 de novembro, pelas 17 horas, decorreu na 

Biblioteca da Escola E.B. 2,3 de Quarteira a apresen-

tação do livro “Formação em Administração Escolar e 

Administração Educacional no Algarve” da autoria do 

nosso colega Jorge Barros, docente do grupo de Mate-

mática e Ciências da Natureza do 2º Ciclo e perten-

cente ao Quadro de Agrupamento de Escolas Drª Lau-

ra Ayres. 

Quanto a concursos, através da parceria estabelecida 

entre a nossa Escola Secundária e a Biblioteca da Uni-

versidade do Algarve, apostamos na divulgação do 

Programa Cientificamente Provável que irá incidir no 

evento "Mitose: ciência a sul". Os alunos irão poder 

candidatar-se a estágios em unidades científicas da 

Universidade do Algarve, trabalhar 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. 

De salientar outro concurso: Ler+ Espaço, no sentido 

de despertar a curiosidade e interesse dos alunos para 

a leitura científica, mais propriamente a que se relaci-

ona com Astronomia. Poderão obter mais informações 

na Biblioteca da ESLA. 

Mantemos também o concurso de divulgação do nos-

so 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 companhia. Portanto: toca 

a ler! 

Também temos em grande plano o concurso literário 

Sophia 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. Preci-

samente como pontapé de saída para a divulgação 

deste concurso, durante o mês de novembro, na ES-

LA, recordámos a vida e obra de Sophia de Mello 

Breyner Andresen, através de um painel e um escapa-

rate onde expusemos as suas obras, numa atividade 

que coincidiu com o aniversário da sua morte. 

Em dezembro, destacamos Júlio Dinis e José Eduardo 

Agualusa, colocando a sua bibliografia em destaque 

nas paredes da Biblioteca e os seus livros nos escapa-

rates. 

No que toca a comemorações, além de informações e 

destaques alusivas ao armistício da I Grande Guerra, 

salientámos mais recen-

temente outro conteúdo 

histórico: a restauração 

da Independência Naci-

onal. Além deste even-

to, evidenciámos tam-

bém o Dia Mundial da 

Cultura Científica, que se comemorou a 24 de novem-

bro, através de um desafio colocado aos alunos na 

Biblioteca da ESLA.  

Como evento mais recente da BESLA, a pedido do 

Departamento de Português, tivemos a presença do 

Prof Doutor João Minhoto Marques (docente e inves-

tigador da Universidade do Algarve), que nos visitou 

para esclarecer as turmas do 12º ano acerca do Moder-

nismo, um conteúdo programático incontornável na 

disciplina de Português, centrado – nesta palestra – na 

vida e obra de Fernando Pessoa, mais especificamente 

do seu heterónimo Alberto Caeiro, dissertando sobre o 

bucolismo na sua obra. A nossa escola aderiu em mas-

sa ao evento, tendo lotado completamente o anfiteatro 

na manhã do passado dia 28 de novembro. 

No espaço interior da Biblioteca, o Cadeirão do Co-

nhecimento deu lugar à Silhueta do Conhecimento. 

 

As Bibliotecas do Agrupamento continuam a aguardar 

a vossa visita. Até lá, desejamos-vos um ótimo Natal 

pleno de boas leituras! 
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A nossa  

  Escola 

Parlamento dos Jovens 

As alterações climáticas antropogénicas  

Inês Aguiar, Gabriel Almeida 

Um Programa: Parlamento dos Jovens, edição de 

2018/19. 

Uma temática: Alte-

rações Climáticas – 

Reverter o Aqueci-

mento Global. 

 

Um deputado: João 

Vasconcelos, do 

Bloco de Esquerda. 

Um debate sobre 

o funcionamento 

da Assembleia 

da República, 

sobre a temática 

abordada, nome-

adamente, sobre 

o fenómeno das 

alterações climá-

ticas e o seu impacto no aquecimento global, sobre as 

suas causas, as suas consequências e ações desenvolvi-

das para reverter e/ou minimizar os seus efeitos. Ne-

cessidade de definição de um outro paradigma, conse-

quente com outras políticas de consciencialização de 

um hoje que é 

ontem, face ao 

facto de não ha-

ver resiliência 

que possa ser 

mitigada, em fun-

ção das catástro-

fes naturais.  

Reflexão sobre as 

políticas económicas de neutralidade carbónica, em 

função de uma aposta nas energias renováveis e possí-

vel diminuição das emissões de gases com efeito de 

estufa, sensibilizando todos os participantes para o 

facto de todos sermos um contributo, dada a inevitabi-

lidade de todos sermos socialistas, no que diz respeito 

à natureza. 

Um conjunto de 

perguntas pertinen-

tes, um conjunto de 

respostas, nem 

sempre satisfatório, 

não da parte do 

deputado que pro-

curou, de forma 

exímia (ao longo 

de 60 minutos), 

responder a todos 

os desafios, preva-

lecendo, no entan-

to, a mesma per-

gunta, o que signi-

fica continuarmos a 

ser seres para o 

futuro? 

Mais, vamos a tempo de, 

quando sabemos que pode 

não haver tempo … 



07 

A nossa  

  Escola 

Rotary International Youth Exchange  

Programmes  

Lurdes Seidenstricker 

Projeto AIRC - Summer Camps/Intercâmbios de Jovens  

No dia 3 de outubro, durante um jantar no 

Hotel Conrad, os alunos que estiveram em 

"Summer Camps" este verão, fizeram as suas 

apresentações e partilharam as suas experien-

cias perante uma plateia de Rotários, pais, 

professora coordenadora do projeto, diretora 

da ESLA e outros convidados. Correu muito 

bem e é um projeto com sucesso, que se vai 

manter. 

DIGITALE KLICKE 

Nos dias 16 e 17 de novembro decorreu um encontro de formação de jornais escolares online - "Entrevista e Foto-

grafia" - que contou com a participação de três alunos de alemão do 11ºE e da professora Lurdes Seidenstricker. 

Este encontro teve lugar no Goethe Institut de Lisboa, no âmbito do projeto PEPA. Os participantes de oito escolas 

do país contribuíram de forma ativa para a redação e o planeamento temático do jornal alemão online "Digitale Kli-

cke"e depois do workshop, os seus trabalhos foram publicados no jornal online. O próximo encontro será em março, 

em data a confirmar. 
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Hugo Mártires 

Erasmus+ Minds on Hands on STEM Goes on 

Uma semana diferente!  

A nossa  

  Escola 

No âmbito do projeto 

Erasmus+ “Minds on, 

Hands on, STEM Goes 

on” o agrupamento rece-

beu a 3ª mobilidade de 

alunos durante os dias 5 

a 9 de novembro passa-

do. 

As atividades levadas a cabo ao longo da semana foram, 

entre outras: Construção de um Zootrópio; Feira das 

ciências e lançamento de foguetões de água; visita à 

Universidade do Algarve, onde visitamos vários centros 

de investigação; visita ao Parque Natural da Ria Formo-

sa, na Quinta Marim, em Olhão; batismo de mar a bordo 

da lancha de fiscalização rápida da marinha Portuguesa, 

CENTAURO. 

Durante a semana participaram nas atividades: 

• 18 alunos portugueses das turmas 8ºA, 8ºB, 8ºF, 

7ºA, 7ºD e 6ºF 

• 18 alunos estrangeiros 

• 11 professores das escolas parceiras projeto 

(Alatskivi – Estónia; Dosemealti-Turquia; Skocjan-

Eslovénia e Varna-Bulgária). 

5 professores equipa Erasmus+ (Hugo Mártires, Cláudio 

Galego, Pedro Félix, Teresa Silva, Judite Rebelo) 

Apesar de as turmas envolvidas no projeto estarem sedi-

adas na escola básica 

São Pedro do Mar, 

grande parte das ativi-

dades decorreram na 

escola secundária. 

Para além dos já refe-

ridos, estiveram tam-

bém envolvidos os 

alunos das turmas de restaurante/bar e cozinha/

pastelaria e respetivos professores, que providenciaram 

as refeições dos professores e alunos ao longo da sema-

na. 

Também os alunos do curso de fotografia e respetivos 

professores deram a sua colaboração, tenho acompanha-

do os eventos realizados na escola. A feira das ciências 

foi preparada com a colaboração preciosa dos professo-

res do grupo de Físico-química e em particular dos alu-

nos das turmas 10ºB (20) e 12ºA (6) os quais tiveram a 

responsabilidade de explicar e acompanhar todas as 

atividades realizadas nos laboratórios. 

Esta foi a primeira experiência de receção de alunos 

Erasmus na escola e os testemunhos recolhidos junto de 

pais e alunos falam por si … 

 “O projeto Erasmus+ é de louvar, pois oferece aos alu-

nos e pais a experiência de acolher uma pessoa de outro 

país dando a conhecer a sua cultura e integrá-lo no seu 

dia -a dia. Para os jovens alunos, este projeto oferece 

uma outra perspetiva de estudo, na minha opinião bas-

tante mais motivante. As atividades oferecidas fora do 

âmbito escolar despertam mais interesse e a participação 

nas atividades ao ar livre dão outra visão ao conteúdo 

educacional. Foi uma experiência da qual me vou lem-

brar com muito carinho e espero que o jovem que 

"adotei" por 1 semana tenha gostado também. Obriga-

do”  

Cristina Guerreiro (EE) 

 

“Foi uma experiência diferente, onde eu me vi com 

mais responsabilidades, por receber um rapaz estrangei-

ro em casa que não fala português e não conhece o país 

nem as pessoas. Não tive muitos problemas nisso, apen-

sas vivi a minha vida normalmente e ao mesmo tempo 

mostrar como nós vivemos em Portugal. Foi divertido e 

bastante diferente, ajudou também a abrir a cabeça para 

novos projetos “  

Raúl Nunes, 8ºA  

 

“Gostaria de transmitir que foi uma experiência agradá-

vel, enriquecedora e muito interessante (pude participar 

em atividades diferentes que de outra forma não tinha 

possibilidade). Gostei muito de participar e de conviver 

com outros jovens de culturas e países diferentes. Acon-

selho a todos que participem. Conseguimos fazer amiza-

des que ainda hoje permanecem. Quanto ao meu amigo 

Yasin, só posso dizer que foi uma companhia espetacu-

lar. Gostaria de ter outras oportunidades futuramente. É 

gratificante, quem sabe se não vou brevemente à Tur-

quia!? “  

Miguel Jerónimo, 8ºF 
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A nossa  

  Escola 

“Foi com um misto de ansiedade, curiosidade e nervo-

sismo que fomos receber o nosso menino turco. Mal o 

grupo saiu do autocarro, apenas num primeiro 

olhar, reconhecemos aquele que seria o "nosso filho" 

durante uma semana. Achei mágico! A semana foi 

fantástica, viajamos até à Turquia sem sair de Portugal. 

Partilhamos a nossa casa, os nossos sentimentos, as 

nossas brincadeiras, a nossa cultura, ... e rapidamente 

me apaixonei por aquele novo filho. Quem sabe um 

dia não o voltarei a ver! Eternamente grata pela opor-

tunidade de participar no projeto.” 

Telma Brás (EE) 

 

Esta atividade permitiu aproximar os alunos das áreas 

STEM de uma forma bastante prática e ao mesmo tem-

po proporcionar à escola um ambiente multicultural 

que foi bastante didáti-

co e enriquecedor. 

Sentiu-se um envolvi-

mento de toda a escola 

na receção aos alunos e 

colegas estrangeiros, 

bem como da comuni-

dade escolar em geral. 

A todos eles, aos que 

estiveram diretamente 

ou indiretamente envolvidos, o nosso muito obrigado. 

 

Com este evento o agrupamento deu um passo impor-

tante na projeção da escola para o espaço Europeu e 

seus valores. 

Novo projeto Erasmus+ “Union of Solar System via 

Geogebra”  

Aproveitando a maré … 

Gostaria de apresentar um novo projeto em que o agru-

pamento vai participar. Este tem como objetivo essen-

cial estabelecer ligações entre três disciplinas interde-

pendentes, tais como a matemática, astronomia e as 

tecnologias de informação e comunicação. 

Irão participar as turmas 10ºB, 11ºB e 12ºC da escola 

secundária O projeto pretende que os alunos adquiram 

uma compreensão do programa GeoGebra, que consis-

te num laboratório virtual de matemática. Para além 

disso, que possam desenvolver competências de análi-

se de conceitos matemáticos, equações matemáticas, 

espaço geométrico, sistema solar, planetas e as suas 

propriedades, tamanhos e distâncias entre planetas, 

orbitas elípticas dos planetas e correspondentes equa-

ções, assim como competências de aprendizagem em 

grupo. Para além das ligações entre os diversos temas, 

o projeto permitirá uma maior rapidez na aprendiza-

gem e descoberta de ligações entre as diferentes disci-

plinas. 

No âmbito deste projeto estivemos no mês de outubro 

na Turquia, na cidade de Denizli, na escola coordena-

dora “Pamukkale egitim vakfi ozel pev okullari”. Nes-

se encontro de formação de professores tivemos a 

oportunidade de conhecer melhor o programa GeoGe-

bra e de definirmos as pautas orientadoras do projeto. 

 

Na próxima edição 

daremos mais infor-

mações sobre o 

desenrolar das ati-

vidades. 
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A nossa  

  Escola 

Apresentação do Livro “Formação em Administração Es-

colar e Administração Educacional no Algarve”  

Almiro Lemos 

No dia 23 de novembro, pelas 17 horas, decorreu na Biblioteca da Escola E. B. 

2, 3 de Quarteira a apresentação do livro “Formação em Administração Escolar 

e Administração Educacional no Algarve” da autoria do professor Doutor Jorge 

Manuel da Silva Pereira Barros, docente do grupo de Matemática e Ciências da 

Natureza do 2º Ciclo e pertencente ao Quadro do Agrupamento de Escolas Dr.ª 

Laura Ayres. 

Na mesa estiveram presentes, para além do próprio, a professora Conceição 

Bernardes, diretora do nosso Agrupamento, o professor Doutor José Alberto 

Mendonça Gonçalves, docente aposentado da Universidade do Algarve e que 

escreveu o prefácio do livro apresentado e o editor Jaime de Almeida da Editora 

Sílabas & Desafios. 

Na plateia estiveram presentes alguns colegas do Agrupamento e outros convi-

dados. 

Foi extremamente útil a partilha que o nosso colega fez relativamente à temáti-

ca do livro em questão, tendo todos nós ficado mais elucidados e enriquecidos. 

Esperamos que outros venham a ser publicados no âmbito das suas investiga-

ções. 

O evento terminou com uma sessão de autógrafos, seguido de um beberete or-

ganizado pela técnica de Hotelaria e Restauração, Margarida Rodrigues.  
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A nossa  

  Escola 

Dia Mundial da Luta Contra a Sida: 1 de dezembro 

Célia Nobre 

A SIDA é 

o estágio 

mais 

avançado 

da infeção 

numa 

pessoa 

portadora 

do vírus 

VIH 

(vírus da 

imunodeficiência humana que ataca as células do siste-

ma imunitário do organismo). O VIH pode permanecer 

“adormecido” no organismo durante muito tempo 

(cerca de 10 anos, em alguns casos), sem manifestar 

sinais e sintomas. 

Uma pessoa infetada pelo VIH (seropositivo) revela-se 

progressivamente débil e frágil, podendo contrair ou 

desenvolver infeções muito variadas e/ou certos tipos de 

cancro. 

A SIDA não tem cura. 

A palavra SIDA significa: Síndrome da ImunoDeficiên-

cia Adquirida 

O tema do Dia Mundial de 

Luta Contra a Sida de 2018 é 

"Conhece o teu estado".  

Mantem-te Informado!! Diri-

ge-te ao GABINET no Bloco 

A, onde poderás obter pan-

fletos informativos.  

Este ano este dia foi assina-

lado com uma Instalação 

realizada pelos alunos do 

12ºC do curso científico-

humanístico de Artes Visuais  

Dia Internacional da Pessoa com Deficiência  
Aline Rodrigues e Pedro Canas 

No passado dia 3 de Dezem-

bro de 2018, comemorou-se, 

na Escola Básica da Fonte 

Santa o ”Dia Internacional 

da Pessoa com Deficiência”, 

com a participação de todas 

as turmas do 1º Ciclo. 

A data teve como principal 

objetivos sensibilizar os alu-

nos para uma maior compre-

ensão dos direitos e do bem-

estar das pessoas portadoras de deficiência. 

As atividades foram desenvolvidas em estações na área 

da Expressão físico-motora e incidiram ao nível das 

funções sensoriais da audição e visão, saúde física, voz 

e fala. 

Os temas tratados serviram de mote para a reflexão so-

bre esta problemática e posterior elaboração de frases/

palavras que 

foram expostos 

num painel no 

hall de entrada 

da escola, visível a toda a 

comunidade escolar. 

Os alunos participaram 

com entusiasmo, empe-

nho e motivação nas ati-

vidades apresentadas, 

experimentando, deste 

modo, as dificuldades 

sentidas por colegas com essas limitações, familiares e 

população em geral. 

As atividades foram dinamizadas pelo professor de Edu-

cação Física Pedro Canas, docente na Escola Básica da 

Fonte Santa, pela professora da Educação Especial, Lili-

ana Ferreira e recebemos a colaboração dos alunos do 

12º ano do curso Técnico de Desporto da Escola Secun-

dária Dra. 

Laura Ayres. 
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Grupo Disciplinar de Inglês - 2ºCiclo 

Hallowe’en 

A nossa  

  Escola 

O grupo disciplinar de Inglês 

do 2º Ciclo dinamizou mais 

uma exposição de trabalhos 

alusivos ao Hallowe’en que 

ficaram expostos no átrio da 

EB 2,3 de Quarteira. Esta 

atividade envolveu todas as 

turmas dos 5º e 6º anos de 

escolaridade e os alunos par-

ticiparam com bastante inte-

resse nesta festividade. Não 

faltaram chapéus de bruxa, 

morcegos, fantasmas, gatos 

pretos, aranhas, monstros e 

muito mais … 

… tudo para desejar a toda a 

comunidade educativa um: 

“Happy Hallowe’en” 

São Martinho 
Grupo Disciplinar de Português - 2ºCiclo 

O grupo disciplinar de Português do 2º Ciclo organizou uma exposição no átrio 

e na Biblioteca Escolar da E.B.2,3 de Quarteira de quadras e provérbios alusi-

vos ao Dia de São Martinho, bem como de alguns trabalhos elaborados pelos 

alunos sobre a efeméride. Esta atividade contou com a ajuda da profª de EVT, 

Marta Bispo, e envolveu todas as turmas do 

5º ano de escolaridade que tiveram a opor-

tunidade de ler e selecionar textos de cará-

ter popular, bem como desenvolver a sua 

criatividade e autonomia na realização dos 

trabalhos. 

O São Martinho comemorou-se no dia 11 de novembro e os alunos participaram 

com bastante interesse nesta festividade, não deixando de aprender e referir al-

guns dos provérbios mais populares: 

“Dia de São Martinho, lume, castanhas e vinho.” 

“Verão de São Martinho são três dias e mais um bocadinho.” 
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A nossa  

  Escola 

Comemorando o São Martinho 

Célia Figueiras e Anabela Caeiro 

Os alunos ouviram a história do soldado Martinho e responderam a algumas 

questões, paralelamente foram abordados os valores, princípios e os senti-

mentos inerentes ao acontecimento.  

De seguida, e após alguma pesquisa na internet, os nossos alunos leram algu-

mas quadras criadas por alunos de outras escolas e relacionadas com o tema. 

Sugeriu-se que, por alguns momentos, todos fossemos “poetas” e surgiram  

quadras muito engraçadas. 

Por fim, comemos castanhas assadas, pois enquanto os “poetas” criavam as 

suas obras o nosso forno exercia a sua função e assava esta iguaria caracterís-

tica do outono e muito apreciada no verão de S. Martinho / Magusto – As 

castanhas. Para concluir esta atividade foi feito ainda um registo gráfico. Foi 

uma manhã diferente e bastante divertida.  

As nossas quadras:  

Castanhas, castanhinhas 

Temperadas com sal, 

São tão bonitinhas! 

As minhas castanhinhas. 

  

 

Castanhas, Castanhinhas 

Todas cobertas com sal, 

De Tarde fazem bem 

E á noite fazem mal. 

   

 

São Martinho, São Martinho, 

Comemos castanhas com suminho e leitinho. 

Comemos também umas bolotas a calçar as 

botas e também a acender a fogueira com uma 

bandeira. 

  

São Martinho, São Martinho, 

Comemos castanhas, 

Bebemos vinho, 

Todos Juntinhos. 

  

 

Vicente 

São Martinho, São Martinho, 

Castanhas eu vou fazer 

Seja o que Deus quiser, 

Pois vai ser o que eu vou co-

mer. 

 

Pedro 

São Martinho quentinho, 

São Martinho pequenininho, 

Quentinho, quentinho, 

Domingo é o São Martinho. 

  

 

Samuel 

Este dia é para festejar 

Comer castanhas a estalar, 

A tua mão vai queimar 

E depois vais chorar. 

  

Micael 

No São Martinho 

Vamos festejar. 

Comer castanhas 

A estalar. 

  

Prof. Anabela 

Hoje é dia de S. Martinho 

Vamos lá festejar, 

Com castanhas quentinhas 

Vamos todos cantarolar. 

  

Prof. Célia 
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São Martinho no Jardim de Infância nº3 
Paula Cavaco 

A nossa  

  Escola 

O S.Martinho foi comemorado  no J.I nº3   em articula-

ção  com a AAAF, com a lenda de S. Martinho em tea-

tro de sombras.  

As Educadoras e a Lenda de São Martinho  
Sónia Alves 

No passado dia 9 de Novembro, pelas 11h30 as Educadoras Carla Matos, Luísa Madeira, Olga Jacob e Lina Carriço 

apresentaram a dramatização da Lenda de São Martinho a toda a comunidade escolar.  

Vamos dividir o que temos, pois assim, multiplicaremos as alegrias, apenas com um simples gesto! 

Esta foi uma das mensagens que as Educadoras transmitiram a todos.  
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A nossa  

  Escola 

São Martinho 
Sónia Alves 

No passado dia 9 de 

Novem-

bro, pelas 

13h30, os 

professo-

res da 

Escola 

EB1 JI da Abelheira promoveram um 

Magusto de São Martinho para a Comunidade Educa-

tiva.  

Lembrando que Marti-

nho era um General 

Romano e Cavaleiro 

que comandava grandes 

exércitos, associámos a 

lenda à realidade das 

nossas crianças. Recebemos na nossa escola a cavala-

ria da GNR, onde os nos-

sos alunos tiveram a opor-

tunidade de um contacto 

direto com os cavalos, 

apresentação de Defesa 

Pessoal e Krav Maga. Ti-

vemos também um painel 

de valores 

(solidariedade, parti-

lha, humildade, respei-

to, responsabilidade, 

verdade…), para que 

todas turmas escreves-

sem frases de boas 

acões para com o próxi-

mo. Tivemos o momen-

to da moldura fotográfica, 

produzido pela professora 

Ana Sena, nas Atividades de 

Enriquecimento Curricular, 

soltando sorrisos contagian-

tes entre as famílias, com o 

apoio da Associação Ensinar 

a Sorrir. No decorrer da tarde, 

houve distribuição de casta-

nhas, a cargo da Junta de 

Freguesia 

de Quar-

teira, com 

a presença 

do Presi-

dente da 

Junta de Freguesia, Engenheiro Telmo 

Pinto e sua Assessora Sónia Neves, assim como, a 

professora Telma Brás como elemento representante 

da Direcção da nossa escola.  

Pretendemos que as 

crianças da nossa 

escola se inteirem 

das tradições relaci-

onadas com o São 

Martinho visando o 

desenvolvimento da 

consciência cívica 

como elemento fundamental no processo de formação 

de cidadãos responsáveis, críticos, ativos e interveni-

entes, com recurso, nomeadamente, ao intercâmbio de 

experiências vividas pelos alunos e à sua participação, 

individual e coletiva, na 

vida da turma, da escola 

e da comunidade.  

Foi gratificante assistir 

à participação e empe-

nho de todos.  



16 

Artes 

 Os alunos do 12º ano  

realizaram uma  instala-

ção no âmbito das disci-

plinas de Oficina de Ar-

tes e de Desenho, com o 

objetivo de  divulgar o 

dia mundial da SIDA. 

 A instalação foi inspira-

da nos trabalhos do artis-

ta José de Guimarães, 

utilizando caixas de car-

tão reutilizadas e cartoli-

nas e as figuras pintadas 

em papel cenário. 

 Logotipos  representativos de Portugal feitos na disciplina de Oficina 

de Multimédia para o  concurso  dos países participantes no Erasmus.  

  Desenho gráfico  trabalhando a réplica  da capa  de um manual, inspirado no orfismo  

de Delaunay  feito  na  disciplina de oficina de multimédia . 



Artes 
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 Desenho de observação dos animais selvagens de grande porte a grafite 

 Trabalhos realizados pelos alunos do 11º ano  em relação à figura humana a pastel de óleo sobre 

papel e  de forma surrealista em colagem com recorte de papel de revista.  
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FOTOGRAFIA 

Alexandra Mic, 12ºF 

Prova de Aptidão Profissional 

do Curso Profissional  

de Fotografia 2017/2018 

GRANDMOTHER´S RECIPES! 

Quero agradecer à minha avó 

por ter me ensinado as receitas 

dela e por me ter ensinado 

como cozinhar com amor e 

gosto, mesmo não estando 

mais entre nós fisicamente, 

permanece sempre no meu 

coração e na minha mente. 

Onde quer que esteja, sei que 

sente orgulho pela pessoa que 

sou.  
Relativamente à fotografia de 

comida, segundo o autor do 

blog "Digital Phootography 

School" Skyler Burt afirma que 

a food photography é um dos 

tipos de fotografia mais 

desafiadoras. Igual às pinturas 

têm que se começar com uma 

tela em branco e começar a 

construir, camada sobre 

camada até alcançar o 

equilíbrio perfeito da realidade e 

da arte. Cada peça tem que ser 

colocada perfeitamente. 

Assegurando que a comida está 

iluminada de forma adequada. 

Um dos melhores lugares para 

fotografar comida é ao lado de 

uma janela onde há muita luz 

natural. Através desta afirmação 

eu comecei a criar as minhas 

imagens com fundos simples e 

com uma luz natural da janela.  
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FOTOGRAFIA 

Em última análise, uma boa 

fotografia de comida resume-se a 

confiar em si mesmo. Toda 

imagem é diferente e nunca 

haverá uma única regra que se 

aplique a todas elas. É por isso 

que a ferramenta mais importante 

que um fotógrafo tem é o seu 

próprio olho. Está afirmação do 

Jeff Guyer dá a entender que 

mesmo com todas as regras que 

temos de seguir para fazer 

fotografias de comida com muito 

potencial, o que tem mais 

importância é o olhar do fotógrafo, 

que tem que confiar em si mesmo 

e nos seus sentidos como 

fotógrafo.  

Seguindo os conselhos do blog 

"Cookie+Kate" não se devia ter 

medo de tentar opções não 

convencionais como placas de 

madeira, tábuas de corte em 

mármore ou tigelas de pedra e 

ver como elas funcionam nas 

fotografias. Muitas fotografias de 

comida excelente usam talheres 

para fundamentar a imagem na 

realidade e dar ao espectador a 

sensação de que eles poderiam 

apenas mergulhar diretamente, 

não ter medo de experimentar 

com detalhes de fundo 

improváveis como folhas ou 

flores secas. Quando executado 

corretamente, o espectador não 

vai se perguntar como as folhas 

ficaram na mesa, eles vão se 

perguntar como as imagens se 

parecem tão fantásticas. 
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Apontamentos 

de História 

I GUERRA MUNDIAL: a guerra que mudou o mundo  

12ºE - Síntese dos trabalhos realizados por: Catarina Antunes e Eduardo Santo; Maria Isabel Burgo e Sara Carvalho  

Assinalou-se no dia 11 de novembro de 2018, exatamente cem anos desde o fim da I Guerra Mundial (o armistício). 
Esta foi de grande importância, pois não só foi um dos maiores e mais trágicos acontecimentos da História mundial 
como levou a grandes transformações a nível político, económico, social e cultural.  
 

As Profundas alterações no mapa da Europa e a Sociedade Das Nações (antecessora da ONU) 
Depois da Guerra, um dos mais importantes tratados de paz - Tratado de Versalhes (assinado entre os vencedores e a 
Alemanha) - contribuiu para a nova ordem política europeia. Consequentemente os impérios Alemão, Austro-
Húngaro Russo e Otomano desmoronaram-se, o que por sua vez levou à independência dos povos oprimidos no ter-
ritório dos impérios, tornando-os Estados-Nação (ex: Checoslováquia, Áustria, Hungria, Finlândia, Estónia, Letónia, 
Lituânia, Polónia, Turquia, etc.). Enquanto uns países ampliavam as suas fronteiras, como é o caso da França que 
recuperou a Alsácia-Lorena e a Grécia que tomou posse da Trácia, outros perdiam territórios. Mas foi a Alemanha 
que sofreu as perdas mais drásticas, tendo sido considerada pelo Tratado responsável pela guerra. Assim viu-se sem 
capacidade militar, sem 1/7 do seu solo e 1/10 da sua população, para além de ter perdido todas as suas colónias, e 
de ter sido obrigada a pagar por todos os prejuízos causados.  
Com o objetivo de evitar um novo conflito desta dimensão, surge a Sociedade das Nações (SDN), uma organização 
fundada pelos vencedores, promotora da cooperação entre os povos, da paz e da segurança e da resolução dos confli-
tos por meios pacíficos. No entanto a Liga das Nações, que fora acima de tudo um instrumento de esperança, não 
conseguiu evitar mais tarde um novo conflito mundial. 

O declínio da Europa e a hegemonia dos EUA 
A Guerra fez cerca de 9 milhões mortos e «um exército de estropiados». A miséria tomava conta das ruas das gran-
des cidades europeias devido à devastação dos países beligerantes. Os campos agrícolas, as fábricas, as minas, as 
frotas ficaram destruídas, diminuindo a produção em todos os setores. Durante o conflito os países europeus investi-
ram a maior parte dos seus recursos na indústria de guerra, tornando-se compradores de bens e de serviços aos ame-
ricanos. Isto por sua vez resultou numa acumulação de dívidas para com os Estados Unidos. Ao contrário, os EUA 
tornaram-se a grande potência mundial (até hoje), ao nível económico e financeiro, porque durante e após o conflito 
foram eles os principais fornecedores da Europa e das suas colónias, para além disso o conflito nunca decorreu no 
seu território e por isso não sofreram destruições materiais. Alguns países, como Portugal e a Alemanha, conhece-
ram inflações galopantes pois o recurso à emissão massiva de notas afigurou-se como a melhor solução para multi-
plicar os meios de pagamento e fazer face às dívidas. Mas a circulação de uma maior quantidade de moedas sem um 
aumento correspondente na produção, provocou uma desvalorização monetária que se traduziu numa enorme alta de 
preços. 

O sentimento de descrença e de pessimismo e os novos comportamentos. 

Até às vésperas do conflito, a crença na superioridade da civilização ocidental, com o seu progresso tecnológico ao 
serviço do bem-estar da humanidade, dava aos europeus uma sensação de otimismo. Com a Guerra todas essas espe-
ranças desapareceram e gerou-se uma mentalidade pessimista, pois percebeu-se que a ciência estava também ao ser-
viço do mal. A brutalidade da I Guerra pôs em causa as instituições, os valores espirituais e morais que antes susten-
tavam a sociedade do século XIX.  Por outro lado, os anos vinte trazem a ânsia de viver, devido aos anos perdidos 
durante a guerra, acelerando a mudança de comportamentos, ao nível do lazer (frequência de clubes noturnos, a prá-
tica desportiva, viagens de automóvel) e da convivência entre os sexos. 

A emancipação da Mulher 

Ainda antes da I Guerra, as mulheres começaram a luta pelos seus direitos, fazendo greves e manifestações para 
reivindicar, por exemplo, o direito das mulheres casadas à propriedade dos seus bens, à tutela dos seus filhos, ao 
acesso à educação, ao trabalho valorizado pela sociedade e exigir o direito de participação de voto, o que enfrentava 
uma forte oposição. No entanto, só durante o conflito (com os homens na frente de combate) é que as mulheres se 
viram libertas das suas limitações, assumindo a autoridade do lar e da sua família, ao trabalharem no campo, fazendo 
as tarefas dos homens, nas fábricas de armamento, enfim em  todos os trabalhos que eram «masculinos». Isto serviu 
para aumentar a sua autoconfiança e a sua valorização social e assim, nas décadas seguintes, vão obter o direito de 
voto, consolidar a sua posição na família e o acesso a carreiras profissionais prestigiadas.  

 

Concluindo, a I Guerra Mundial, não só foi um dos maiores marcos da História do mundo, como também mudou por 
completo o seu curso, tanto a nível europeu como mundial. 

Fonte: Manual de História do 12º ano, «Um novo tempo da História», Porto Editora  
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Escrevinhando 

Maria Fael 

Desencanto 

Há um desencanto no canto 

do povo, na palavra de quem 

trabalha. Há desencanto! 

Um povo desiludido, não 

mais aguerrido, sente-se 

perdido num Portugal 

pequenino. Descontentamento, 

desalento! 

 

Num tempo em que o sol teima em 

permanecer, o olhar perde-se em 

desastres, homicídios, genocídios, 

greves, desencontros, perdidos e  

achados. Poucos o aproveitam, ele foge 

ninguém o vê, tamanho desencanto! 

 

Há desencanto nas vozes, nos gritos 

Nos atos, há desacatos, desencantos! 

Há choro, pranto, revolta, derrota,  

Demissão na decisão, muita indecisão! 

 

Ainda há terra, mar e ar, há gente 

Crente, inteligente, carente. Há vida! 

Maria  

Maria 

Necessário 

Amor 

Tolerância 

Amizade 

Luz 

 

Bondade 

Oportunidade 

Abundância 

Solidariedade 

 

Felicidade 

Esperança 

Sensibilidade 

Tranquilidade 

Ambição 

Sensatez 

 

Óptimos presentes para esta quadra!!!!!!!!! 
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Nós também 

 escrevemos 

Sara Kairis 

“Poema à chuva” 

Loucos, são os que falam sozinhos 

E escritores são os que escrevem sozinhos 

Serei louca ou escritora? 

Serei  inventada ou verdadeira? 

Não sei o que é de mim, 

 mas nestes dias assim 

 apenas preciso de um lápis, de papel sem fim 

e de uma estrela a olhar por mim… 

Chamo a experiência e a vontade  

apelando a Deus com toda a sinceridade 

por todas as minhas boas acções 

me traga sabedoria para estas lindas canções. 

E se o tempo parasse, 

neste momento 

toda chuva paralisa-se 

já era um bom começo. 

E sozinha continuarei 

a contar  

tudo o que inventei 

mas sem nunca esquecer 

 naquilo que me tornei. 

Ohhh, dê-me inspiração  

Para que escreva, 

Com todo o meu coração 

Este meu “Poema à chuva”. 

Marta Dias  

“Ao longe, vejo…” 

Ao longe, vejo… 

Será que vejo? 

Será que penso? 

Ou será que sinto? 

Acho que finjo 

Que vejo, 

E dispenso aquilo 

Que há muito estava extinto. 

Ao longe, vejo… 

Um abismo distinto  

E sigo o meu instinto 

 saltando faminto . 

Nisto, caio dentro do meu labirinto 

Que torna-me em tudo 

Aquilo que digo. 

Mas minto. 

Minto quando digo 

Que procuro 

No meio do escuro 

Do abraço do meu amigo.  

Cuidado a ter com a nossa Floresta! 

Plantar, regar, cuidar e amar. 

As plantas nativas de uma região designam-se autócto-

nes. 

Devemos preservar o que é nosso e o que temos. 

Replantar as árvores que se incendiaram! 

Se cada pessoa das cidades plantasse cerca de 150 árvo-

res autóctones da região, já seria um passo muito importante 

para a preservação das nossas florestas autóctones. 

Cuidar, amar e replantar! 

Willyan Moraes, 7ºE  
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Nós também 

 escrevemos 

É importante preservar estas espécies de plantas pois elas estão em vias de extinção. Estão em vias de desaparecer do 

local de onde são características, esta situação está a decorrer pelas ações das pessoas. 

Como fazer fogueiras e não as apagar bem, atirar beatas de cigarros nas florestas… 

Alguns incêndios florestais ocorrem devido a causas naturais, como os provocados pelas trovoadas, mas outros têm 

origem antrópica, como por exemplo, este ano na serra de Monchique (em setembro) que provocou muitas mortes e 

uma grande destruição na floresta. Para ajudar devemos reflorestar e tentar evitar os incêndios.”  

Contos infantis recriados 

Gabriella Gato, 8º B  O príncipe adormecido 

   Era uma vez um príncipe que vivia numa aldeia e era adorado por todas as raparigas. No entanto, ele só gostava 

de uma, a Bela Sol. 

   Bela Sol tinha uma irmã que era apaixonada pelo príncipe e resolveu inventar uma estratégia para casar com ele. 

Pediu a um dos criados, que trabalhavam para o seu pai, que raptasse o príncipe e o escondesse numa cabana que 

existia na floresta. Desta forma ela tinha-o sob o seu poder e faria com ele o que quisesse. O criado, que sabia da 

intenção da menina, levou o príncipe para a floresta, mas não o fechou na cabana, deu-lhe uma bebida poderosa que 

faria com que ele adormecesse. Ele bebeu e caiu no chão adormecido. O criado foi embora e deixou o príncipe caí-

do na floresta.  

   Com o clarear do dia, Bela Sol resolveu dar um passeio pela floresta e de repente tropeça em algo, ao olhar para o 

chão vê o príncipe caído e, perante tal beleza, não resiste e beija-o. No 

 mesmo instante, o príncipe acorda do seu sono profundo e fica muito agradecido a Bela Sol. 

    Bela Sol casou com o príncipe e foram felizes para sempre. 

Laura Simen, 8º F A Lebre Lenta 

 

   Era uma vez uma Lebre e uma Tartaruga que viviam numa floresta e eram amigas de longa data. Passavam os dias 

juntas, mas estavam constantemente em desacordo, pois ambas achavam que corriam muito. 

   Num belo dia de Sol, a Lebre e a Tartaruga decidiram fazer uma corrida para saber qual era a mais rápida. Nessa 

tarde começaram a corrida, o pato era o árbitro e, antes de começar, mostrou-lhes o percurso. Puseram-se as duas no 

ponto de partida e, quando o pato disse:- “partida”, a Tartaruga tomou a dianteira, pois naquele dia estava bastante 

rápida enquanto a Lebre parecia um caracol de tão lenta que estava.   

   Como viu que ia perder, a Lebre foi pedir ajuda à bruxa que vivia na floresta mais próxima. A bruxa disse-lhe: 

- Eu ajudo-te, mas para que isso aconteça tens que ir à casa do homem mágico que vive na aldeia e tens que me tra-

zer um pouco das ervas que ele usa para fazer as suas magias. Quero ser tão boa como ele a fazer magia.  

- Está bem, assim farei. 

   A Lebre lá foi até à casa do homem mágico e, entrando sorrateiramente, conseguiu tirar um pouco das ervas que 

viu dentro de um balde e levou-as à bruxa. Esta já tinha preparado uma bebida para a Lebre que a faria correr imen-

so. A Lebre bebeu e continuou a corrida, correu tanto e tão depressa que chegou à meta antes da Tartaruga. Esta fi-

cou muito surpreendida, pois sabia que tinha ganho um grande avanço na corrida, mas não se preocupou, era tão 

amiga da Lebre que até ficou contente por ter sido ela a vitoriosa. 

Para pensar… 
Jhiulli de Oliveira e Matilde Borges, 7ºE 
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Projeto “Marmitando” 

No âmbito da 

temática da 

alimentação 

saudável, a Câ-

mara Municipal 

de Loulé apre-

sentou às várias 

escolas do con-

celho de 

Loulé, o 

“Projeto “Marmitando”. 

No dia 11 de dezembro, as turmas do 4ºE e 4ºF rece-

beram a visita da técnica da Câmara Municipal de 

Loulé, Rita Malvar, que dinamizou uma atividade 

prática com os alunos, no sentido de se sensibiliza-

ram sobre a importância da alimentação na saúde, 

assim como apresentou várias opções saudáveis que 

podem trazer nas lancheiras para a escola. 

Os alunos tiveram oportunidade de aprender a fazer 

uma marmita saudável, de experimentar novos sabores, 

e deste modo, desmistificar ideias pré-concebidas sobre 

os alimentos saudáveis, comparativamente com as barri-

nhas de chocolate ou bolachas.  

Deste modo, puderam ser os portadores desta temática e 

levaram um pouco dessas su-

gestões para casa, numa tentati-

va de substitui-

ção de alguns 

lanches menos 

saudáveis e mais 

comuns. 

Aline Rodrigues 

Projeto “KidFun” 

Aline Rodrigues 

O Projeto 

“KidFun – 

Educação para 

Valores” é um 

projeto da Fun-

dação Benfica 

que visa apoiar 

a Escola e a 

Família na edu-

cação das crian-

ças, ao nível do Saber Ser, motivando-as à descoberta e 

aprofundamento dos valores fundamentais de conduta e 

vida em sociedade, que influenciam, diretamente, os 

comportamentos e atitudes de crianças e jovens. 

O projeto Kid-Fun 

dinamizou as suas 

atividades, nos 

passados dias 6 e 

7 de dezembro 

com todas as tur-

mas do 1º Ciclo 

da Escola Básica 

da Fonte Santa e 

teve como 

principal obje-

tivo a trans-

missão e apro-

fundamento 

dos valores 

através de um 

conjunto de 

atividades 

pedagógicas e 

desportivas que foram realizadas com as crianças das 

várias idades. 

Foram adotadas metodologias ativas, inovadoras e for-

temente motivadoras com a participação de dois técni-

cos do projeto, ligados à Fundação Benfica, com a coor-

denação do 

Professora de 

Educação Física 

Pedro Canas, da 

Escola Básica 

da Fonte Santa.  
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Visitando para aprender e conhecer 

Graça Coelho 

Lisboa, aqui e ali 

No passa-

do dia 13 

de no-

vembro, 

os alunos 

do 10º D, 

11º C1 e 

12º C e D 

(Economia) realizaram uma visita de estudo a Lisboa, 

no âmbito das áreas curriculares disciplinares de Eco-

nomia A, Educação Física, Filosofia e História B, inse-

rido no P.A.A. Os docentes Graça Coelho, Carla Silva, 

António Gonçalves e Aurélia Farrajota acompanharam 

os alunos. Os objetivos da visita de estudo passavam 

por valorizar o património histórico local, consciencia-

lizar os alunos para a importância da participação cívi-

ca e democrática, testemunhar e avaliar o uso dos pro-

cessos argumentativos na prática social/política, co-

nhecer aspetos da cultura portuguesa, alargar horizon-

tes culturais dos alunos, consolidar conhecimentos 

adquiridos e desenvolver o espírito de grupo. No perío-

do da manhã o grupo visitou a Exposição Loulé. Terri-

tórios, Memórias, Identidades, no museu Nacional de 

Arqueologia (Mosteiros dos Jerónimos). A visita foi 

guiada e o grupo ficou a conhecer os testemunhos da 

ocupação humana do território de Loulé, no Algarve, 

desde a Pré-história até a Idade Média. Seguidamente, 

os alunos conheceram o Mosteiro dos Jerónimos, atra-

vés de uma visita ao exterior e às dependências princi-

pais. No período da tarde visitaram a Assembleia da 

República. No citado espaço tiveram a oportunidade de 

assistir a uma sessão de debate e de fazerem uma visita 

guiada pelo edifício. Para além do interesse nas ques-

tões relacionadas com o Protocolo e com a Segurança 

no que concerne ao acesso e circulação num Órgão de 

Soberania Nacional, esta visita permitiu um vasto enri-

quecimento no que respeita à história, arquitetura e 

cultura nacional.  

Desporto Escolar 
Célia Arraiolos 

No passado dia 28 

de Outubro os alu-

nos do 10º ano de 

Salvamento em 

Meio Aquático, do 

11º ano de Desporto 

e os alunos do gru-

po / equipa de Multiatividades de Ar Livre do Despor-

to Escolar, representaram com mérito a nossa escola 

na Taça de Portugal de Orientação, que decorreu em 

Odemira.  

De salientar os alunos 

Daniel Merendas e Ri-

cardo Martins que obti-

veram respetivamente, 

os 2º e 3º lugares no 

Open desta prova.  
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Visitando para aprender e conhecer 

Museu Nacional de Arqueologia e ao Museu Nacional dos Coches  

Almiro Lemos 

No dia 20 de novembro, as turmas 

do 5º B e do 6ºC acompanhadas 

pelos professores Manuela Bento, 

Almiro Lemos, Telma Brás e Bruna 

Carvalho realizaram uma visita de 

estudo a Lisboa. Nesse dia saímos 

da Escola por volta das 6.30 h da 

manhã e a viagem, com uma para-

gem na Estação de Serviço de 

Grândola, decorreu sem problemas. 

Chegámos ao Museu Nacional de 

Arqueologia por volta das 10.20h, mesmo a tempo de 

visitar a Exposição Loulé: Territórios, Memórias 

Identidades que estava marcada para as 10.30h.  

As turmas foram divididas em dois grupos e ambos 

tiveram um guia a orientar-nos durante a visita. Todos 

podemos ver esta espetacular exposição organizada 

pelo Museu Nacio-

nal de Arqueologia, 

o Museu Municipal 

de Loulé e a Câmara 

Municipal de Loulé. 

Foi possível vermos 

nesta exposição a 

história das comuni-

dades que habitaram o concelho entre a Pré-História e a 

Idade Média, baseando-se nos vestígios arqueológicos e 

nas fontes documentais que constroem as memórias e as 

identidades de Loulé. 

Todos ficámos mais ricos observando vestígios dos 

antepassados que habitaram o nosso concelho, desde o 

interior passando pelo barrocal e terminando no litoral. 

Fomos presentados com a visita a 

uma exposição alusiva ao Egito 

patente neste museu, tendo os nos-

sos alunos adorado a mesma nome-

adamente os sarcófagos. 

Após uma merecida pausa para o 

almoço, seguida de uma passagem 

pelo Padrão dos Descobrimentos, 

visitámos o Museu Nacional dos 

Coches. Aí foi possível vermos 

Coches, Berlindas e Carruagens 

desde o início do séc. XVII com o 

rei Filipe III de Espanha, II de Portugal, até ao início do 

séc. XX. As turmas foram novamente separadas e as 

explicações das guias foram muito importantes para 

compreendermos melhor estes meios de transporte utili-

zados pela realeza e pessoas importantes da sociedade 

portuguesa desta altura. No final ainda tivemos tempo 

para comprarmos umas recordações na loja do Museu 

Nacional dos Coches. 

Por volta das 17.30h iniciámos a viagem de regresso a 

Quarteira e com uma nova paragem na estação de servi-

ço de Grândola chegámos à nossa Escola por volta das 

20.45h. 

Apesar de baru-

lhenta a viagem 

de regresso, pen-

so que a visita 

correu bem e 

penso que todos 

os intervenientes 

na mesma, ficaram mais enriquecidos culturalmente. 

Patrocínia Fonseca 

Cerro da Vila 

No passado dia 23 de novembro, os 

alunos do 4ºE da EB1/JI da Fonte 

Santa realizaram uma visita de estu-

do ao Cerro da Vila, em Vilamoura, 

no âmbito do estudo da história de 

Portugal. Pudemos ver algumas das 

ruínas existentes no Algarve e 

aprendemos muitos dos costumes 

romanos. Foi muito divertido. 
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Visitando para aprender e conhecer 

Arquivo Municipal de Loulé  

2ºE - EB1/JI da Fonte Santa 

No dia 27 de novembro de 

2018, a turma 

E do 2º ano foi 

ao Arquivo 

Municipal de 

Loulé. 

A primeira 

atividade que 

nós fizemos foi 

a “Árvore da 

Família”. Nessa árvore colocámos o nosso 

nome, o dos nossos pais, o dos nossos avós 

e dos nossos irmãos. 

A atividade seguinte foi observar objetos antigos dos 

anos 60, do século XX, da exposição “Objetos com 

História”. Na exposição vimos os primeiros computa-

dores, telefones, máquinas de escrever, carimbos... 

Estes objetos contam a história da autarquia. 

Na última atividade que se chamava “Limpar um Do-

cumento”, nós aprendemos como se limpa 

um documento antigo. Antes de nós lim-

parmos o documento, colocámos uma tou-

ca na cabeça e uma máscara na boca e no 

nariz. Depois, com as instruções que 

aprendemos, limpámos o documento com 

um pincel. 

Nós 

gos-

támos muito da 

visita de estudo, 

porque aprende-

mos muitas coi-

sas importantes. 

Visitados para aprender e conhecer 

Sensibilização para um futuro mais saudável 

4ºF - EB1/JI da Fonte Santa 

A enfermeira Cristina Farrajota dinamizou uma ação de sensibi-

lização contra o tabaco, tendo explicado os seus malefícios para 

a nossa saúde e a importância do não consumo de tabaco. 
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Visitados para aprender e conhecer 

Vela na Escola - EB 1 de Quarteira 

4ºC  

No dia 27 de novembro, tivemos na nossa Escola a presença de dois 

velejadores do Clube Internacional de Vela de Vilamoura que nos ensi-

naram conceitos básicos da modalidade de Vela na disciplina Optimist.  

Vela na Escola - EB1/JI da Fonte Santa 

Aline Rodrigues 

No passado dia 30 de No-

vembro de 2018, os alunos 

dos 3º e 4º anos participa-

ram numa ação de sensibili-

zação à modalidade da Ve-

la, promovida pelo CIMAV 

(Clube Internacional da 

Marina de Vilamoura).  

A ação dividiu-se em dois 

momentos, dinamizados 

por dois monitores do CI-

MAV, João Arco e Francis-

co Melo. 

A primeira parte da ação consistiu numa parte teórica e 

a segunda parte teve uma componente prática em que, 

com auxílio dum simulador de vento/ondas permitiu que 

os alunos experimentassem um pequeno veleiro 

(Optimist), trazido pelo clube. 

Nesta atividade, os alunos puderam conhecer, um pouco 

melhor, a modalidade da vela, assim como os recursos 

utilizados, tais como algumas ações e termos utilizados 

na área da vela, como a “arte de velejar” e de 

“navegar”. 

Esta excelente 

opção despor-

tiva promove 

a atividade 

física ao ar 

livre e desen-

volve conheci-

mentos sobre 

a modalidade 

de vela, uma 

modalidade federada e praticada na freguesia de Quar-

teira. 
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Aline Rodrigues 

Musical MICKEY & MINNIE – Uma Aventura de 

Natal  

No passado dia 7 de dezembro, os alunos do 1º Ciclo da 

Escola Básica da Fonte Santa puderam usufruir de um 

espetáculo musical divertido e dinâmico, promovido 

pela Câmara Municipal de Loulé, com as personagens 

da Disney, Mickey e Minnie: “Musical MICKEY & 

MINNIE – Uma Aventura de Natal” da Companhia de 

Teatro  Protagoniza Magia – Associação Cultural, que 

decorreu nas próprias instalações da escola.  

O musical foi dinamizado apenas por dois atores que 

enceram várias personagens do espetáculo e interagi-

ram, de forma dinâmica e divertida com todas as crian-

ças. 

Um grande agradecimento à Câmara Municipal de 

Loulé, pela iniciativa e por esta oferta de Natal. 
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Ecoescolas 

Filipa Eusébio 

Palestras sobre Vermicompostagem, Hidroponia e Microvegetais 

Nos dias 25 e 29 de outubro e 5 de novembro, a empresa 

Ecogrowing deslocou-se à Escola Básica 2,3 do Agrupa-

mento, por sugestão da professora Vanda Almeida, para 

dar a conhecer aos alunos do 8ºC práticas biológicas e 

sustentáveis de cultivo. Nas três palestras em que partici-

param, os alunos aprenderam que com a vermicomposta-

gem podem utilizar os resíduos orgânicos para produzir 

um composto 100% orgânico, ficaram a conhecer um 

método de cultivo sem solo, em que os nutrientes essenci-

ais ao desenvolvimento das plantas estão na água, a hi-

droponia e, ainda, o valor nutritivo dos microvegetais, 

pois são rebentos de sementes germinados e colhidos na 

sua fase inicial de crescimento.   

De forma a incutir nos alunos a importância da alimenta-

ção saudável e a vontade de começarem a produzir os 

seus próprios alimentos, foi fornecido à turma um kit para 

plantarem sementes de girassol de forma hidropónica. Os 

alunos têm vindo a acompanhar as diferentes fases de 

crescimento. 

Operação Montanha Verde – Movimento Florestar Portugal  

No passado dia 23 de 

novembro, Dia da Flo-

resta Autóctone, um 

grupo de alunos da Es-

cola Secundária Dr.ª 

Laura Ayres, acompa-

nhados pelos professores 

Carlos Simões, Edite Justo e Rui Rocha participaram na 3ª 

edição da campanha ambiental intitulada “Operação Mon-

tanha Verde”. Esta iniciativa surge no seguimento dos 

incêndios florestais dos últimos anos e conta com o Alto 

Patrocínio de Sua Excelência, o Presidente da República. 

Com o objetivo de mitigar os efeitos dos incêndios flores-

tais e alertar para a importância da conservação das nossas 

florestas, levou

-se a cabo a 

plantação de 

5000 espécies 

arbóreas autóc-

tones no conce-

lho de Loulé. O 

Município de 

Loulé disponi-

bilizou os terre-

nos e assegurou 

toda a logística 

para que esta 

ação fosse pos-

sível. 

Foi com prontidão e entusiasmo que os nossos voluntários 

encaram este 

desafio. 
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Passatempos 

Soluções da Edição I 

MatGira 

Sim, é possível realizar um passeio, passando apenas todas as 

pontes apenas uma vez.  Por exemplo: CACDADBAB 

Soldados em e com Sentido 

  

Temos 10 soldados. Forme 5 filas com 4 soldados em cada uma. 

MatGira 

Mundial de Futebol de 2022 

Irão disputar-se 64 jogos. 

Desafios Matemáticos 
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Deixamo-vos com alguns trabalhos realizados por  alunos do 1º e 3º ciclos.  

Temos artistas 
Vanda Almeida 


