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O Amor é… 

Um conjunto de cores e formas distintas e indistintas 
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Cristina Barbosa e Milene Martins 

Editorial 

Tanto que se espera deste ano! Nas cartas e mapas as-

trais, leem os astrólogos as melhores previsões para 

quase todos os signos do Zodíaco. Os místicos veem na 

numerologia significados intricados. 2020 é um ano 

representado pelo número 4 (2+0+2+0). Vão os interes-

sados pesquisar a simbologia do 4. O ser humano, com 

as suas muitas fragilidades, idealiza, fantasia, busca a 

felicidade. É a eterna busca. Entretanto, a sorte não 

andou pela Austrália e eu, relanceando o pensamento 

pelos editoriais que tenho vindo a escrever no 100Co-

mentários, constato que os incêndios são um tema re-

corrente. Não porque eu tenha alguma admiração por 

pirómanos ou qualquer afinidade com Nero (digo eu, 

sem o poder provar, já que, numa das minhas múltiplas 

existências, podemos ter convivido), mas porque eles, 

incêndios, estão sempre a acontecer. Desta vez, foi esta 

terra enorme dos coalas e cangurus. Incêndios devasta-

dores. Muitos animais mortos. Muitas pessoas sem casa 

e outros bens materiais. Hectares e hectares de desola-

ção. E, mais uma vez, também, os temas do sobreaque-

cimento global e da poluição do planeta. Felizmente, 

começamos a assistir a uma tomada de consciência e de 

medidas. Já vemos empresas de vulto a substituir o 

plástico por materiais biodegradáveis. Nas lojas dos 

centros comerciais, já nos perguntam se queremos saco 

para uma pequena compra. A devolução de embalagens 

de bebidas feitas com plástico não reutilizável vai pas-

sar a ser recompensada, isto é, os consumidores pode-

rão receber entre dois e cinco cêntimos por cada garrafa 

devolvida. O Ministério do Ambiente e da Transição 

Energética deu um passo importante. Porém, a respon-

sabilidade maior está nas mãos de cada indivíduo. Pe-

quenos gestos de cada um de nós podem fazer a grande 

mudança. Voltando ao pensamento inicial, do 2020 

promissor. Não podem dizê-lo as 176 pessoas que, a 8 

de janeiro, seguiam a bordo do Boeing 737 da compa-

nhia aérea Ukrainian International Airlines. Dois minu-

tos depois de o avião ter descolado do aeroporto de 

Teerão, despenhou-se nos arredores da capital iraniana. 

O Irão fê-lo despenhar-se, atingiu-o com mísseis. “Ah, 

foi engano, desculpem lá qualquer coisinha!”. A 27 de 

janeiro, o mundo celebrou o Dia Internacional em Me-

mória das Vítimas do Holocausto, instituído em 2005 

por uma resolução das Nações Unidas e adotado pela 

União Europeia, no mesmo ano. Coincide com a data 

da libertação do campo de concentração de Auschwitz-

Birkenau, na Polónia, há exatamente 70 anos. Nunca é 

demais lembrar para não esquecer. A escola cumpriu o 

seu papel de ensinar. Não vão os jovens pensar que foi 

ficção, filme de terror… Os oitavos anos tiveram opor-

tunidade de ver o filme A vida é bela de Roberto Be-

nigni, obra com grande qualidade, uma forma lúdico-

didática de apreender o que foi a perseguição nazi aos 

judeus. Como a vida não para de nos desafiar, temos 

agora a nuvem cinzenta do coronavírus a aproximar-se. 

Mais uma tempestade que queremos muito atravessar 

ilesos. E assim, num misto de bons e maus aconteci-

mentos, terminemos destacando o que é bom. A UALG 

trouxe à escola uma interessantíssima palestra sobre a 

água. Ficámos a saber mais sobre os microorganismos 

com os quais convivemos na água que bebemos e no 

mar em que nos banhamos. E, finalmente, o amor! O 

dia de S. Valentim foi festejado na escola, em várias 

línguas, apesar de a linguagem do amor não precisar de 

palavras. Que o amor seja prática diária dirigida aos 

outros. Vão lá ouvir o Tomás Wallenstein dos Capitão 

Fausto a dizer “Se eu procuro amor, primeiro dar para 

depois colher”, no tema “Faço as vontades” do álbum A 

Invenção do Dia Claro. Boas músicas e boas leituras! 

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

v=K2OBAJg31iQ&list=PLOp4DWawh6uN3CrzYbAo

gt7-qpTFF3g2n&index=7&t=0s  

 

Infelizmente, o Coronavírus bateu-nos à porta mas en-

trou sem pedir licença… Nesse momento iniciou-se 

uma luta desigual contra este monstro que está a ser 

travada por cada um de nós atrás das trincheiras das 

paredes das nossas casas… Lutemos, resistamos e se-

jamos resilientes ante este inimigo silencioso. 

Esta edição do 100Comentários não será a última deste 

ano. Contamos no final de maio/início de junho lançar a 

última edição de 2019/2020, porque o ESLA é mais 

forte, não baixou os braços e não parou nem desistiu. 

Fiquem bem, fiquem em casa e protejam-se! 

https://www.youtube.com/watch?v=K2OBAJg31iQ&list=PLOp4DWawh6uN3CrzYbAogt7-qpTFF3g2n&index=7&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=K2OBAJg31iQ&list=PLOp4DWawh6uN3CrzYbAogt7-qpTFF3g2n&index=7&t=0s
https://www.youtube.com/watch?v=K2OBAJg31iQ&list=PLOp4DWawh6uN3CrzYbAogt7-qpTFF3g2n&index=7&t=0s
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A nossa  

  Escola 

Projeto PEPA 

No dia 11 de dezembro 

de 2019 celebrou-se o 

convívio de Natal com 

um jantar multicultural, 

que contou com a partici-

pação dos alunos estran-

geiros das turmas de Por-

tuguês Falantes de Ou-

tras Línguas que deram o 

seu contributo partilhando comida tradicional dos respe-

tivos países. Foi um convívio muito salutar que contou 

também com a presença das turmas EFA B3, EFA NS, 

das turmas de Formação Modular, de alguns alunos do 

Ensino Recorrente, dos respetivos professores e da esta-

giária de alemão, 

Nadja Hanselmann.  

Jantar Multicultural 

Helga Martins e Lurdes Seidenstricker 

No 1° período fizemos esta atividade de Natal que consistiu em fazer 

uma receita alemã de biscoitos típicos de Natal na disciplina de alemão, 

com a colaboração da minha estagiária, Nadja Hanselmann. A atividade 

foi no âmbito do projeto PEPA e a turma foi o 9°E de alemão.  

Weihnachtsbäckerei 

Valentinstag  

Na disciplina de alemão 

também se celebrou o 

“Valentinstag”. Os alunos 

elaboraram um cartaz com 

corações onde expressaram 

os seus sentimentos, escre-

vendo pequenas frases liga-

das à temática “Ich liebe...” (Eu amo... / Eu adoro...). 

Esta atividade foi realizada no âmbito da disciplina de 

alemão e do Projeto de Escolas Piloto de 

Alemão (PEPA) e envol-

veu os alunos do 7.º A, do 

8.ºA e dos 6.ºs anos de 

alemão extracurricular).  
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Bibliotecas 

Escolares 

Os professores bibliotecários: Almiro Lemos, João Lopes e Madalena Mendes 

Desde que começou o ano de 2020, as Bibliotecas Esco-

lares do Agrupamento têm estado bastante ocupadas. 

Logo no dia 6 de janeiro, na Biblioteca da ESLA, foi 

realizada mais uma formação sobre a maximização de 

motores de busca. Desta vez, para as turmas do 12ºH/

H1, acompanhadas pela docente Maria Isabel. No dia 8 

de janeiro de 2020, pelas 14h30, as Bibliotecas Escola-

res do Agrupamento levaram a cabo a Fase de Escola do 

Concurso Nacional de Leitura. Os alunos apurados fo-

ram: na EB23,  Paulo Doria (6ºA), Grace Cleaton (6º 

B), Luana Salvador (6ºF), Júlia Drentze e Rita Marcos 

(7ºA)e Diana Pimentel (7ºD). No que se refere à Escola 

Secundária, foram apurados os alunos Afonso Mota 

(9ºA), Érica Monteiro (9ºE) e Alexandra Durão (9ºF). 

No ensino secundário, venceram as alunas Ana Rita 

Cardoso e Teresa Guerreiro (10ºF).No dia 10 de feverei-

ro decorreu na Biblioteca Municipal de Loulé, a Fase 

Municipal do Concurso. Passaram à final das respetivas 

categorias o Paulo, a Luana, a Ana Rita e a Teresa. Aí, 

seriam apurados três alunos de cada ciclo para a Fase 

Regional (Distrital) - que terá lugar em Tavira, no dia 

28 de abril. Depois de disputadas as finais, entre os apu-

rados, no grupo do Ensino Secundário, tivemos duas 

alunas da ESLA: Ana Rita 

Cardoso e Teresa Guerreiro, 

que farão parte do contin-

gente que representará o 

Concelho de Loulé em Tavi-

ra, na fase seguinte. Todos 

os participantes estão de 

parabéns pelo trabalho desenvolvido.  

Neste mesmo mês, aconteceram alguns encontros com 

escritoras nas Bibliotecas do 1º ciclo, tendo o primeiro 

acontecido no dia 8, entre todas as turmas do pré-

escolar da EB1/JI da Abelheira e a escritora Susana 

Jorge que apresentou a narrativa: “O que vês?”. A ativi-

dade envolveu um momento 

musical e um diálogo acerca da 

amizade e da igualdade. Inte-

grou-se no programa de Cidada-

nia e Inclusão e o objetivo prin-

cipal foi o incremento do res-

peito pelo outro e pelas suas 

diferenças. A autora voltou a encontrar-se com os alu-

nos do 3º e do 4º ano da mesma escola, em 19 de feve-

reiro, sendo a apresentação adaptada a cada faixa etária.  

Nos dias 23, 24 e 27 de janeiro, a escritora Analita San-

tos visitou as três bibliotecas escolares do primeiro ciclo 

e proporcionou encontros com as seis turmas do 4º ano. 

A autora desenvolveu três sessões 

de apresentação do seu livro: “ A 

Irmandade da Rocha- Daniela e o 

Ouriço-do-mar” na Hora do Conto, 

promovida pela BML.  A obra está 

repleta de personagens que vivem 

fantásticas aventuras e desvendam 

muitas das maravilhas dos oceanos, alertando para a 

importância da sua preservação. Esta iniciativa veio 

reforçar a consciencialização para a proteção dos habi-

tats naturais das espécies marinhas que vivem entre as 

rochas e integrou-se no âmbito do Projeto Eco-escolas. 

Regressando às atividades da Biblioteca Profª Paula 

Moreira, no dia 27 de janeiro de 2020 (segunda-feira) 

esteve presente no Auditório da Escola, a escrito-

ra Analita Santos, acompanhada por Duarte San-

tos,  representante da Biblioteca 

Municipal de Loulé.  A autora 

fez a apresentação do seu li-

vro A Irmandade da Rocha- 

Daniela e o Ouriço-do-Mar às 

turmas do 5ºD, 5ºE e 6ºF, acom-

panhados pelas professoras Fá-

tima Gerardo, Sílvia Santos, 

Isabel Lacerda e Conceição 

Costa. Muito obrigado a todos os presentes. 

 Nessa biblioteca decorreu, nos dias 27,28 e 29 de janei-

ro, uma Feira do Livro organizada pela equipa da Bibli-

oteca, conjuntamente com o Sr. Mário, da Papela-

ria  ABC. Decorreu muito bem e foi possível comprar 

livros a um preço muito acessível. 

No âmbito das comemorações de efemérides, foram 

realizadas algumas exposições, nas bibliotecas do Agru-

pamento, a saber: na DAC do 5ºG no Domínio Educa-

ção Ambiental, sob o tema “Proteção da Biodiversidade 

e Vegetal” e a orientação do professor Sérgio Maga-

lhães, os alunos fizeram uns lindos marcadores sobre os 

Animais em Vias de Extinção. Parabéns pelo trabalho 

realizado. Na Biblioteca da ESLA, tivemos uma exposi-

ção sobre a Farsa de Inês Pereira e os direitos humanos. 

https://1.bp.blogspot.com/-7atwLJ5smDE/XkPbS3t30dI/AAAAAAAAAMY/q-lKU8QurSsR8AQktTE_BQ2p7Qlal_GQgCNcBGAsYHQ/s1600/IMG_20200210_120929.jpg
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Bibliotecas 

Escolares 

A 27 de janeiro, a Biblioteca da ESLA inaugurou uma 

exposição sobre o Dia Internacional em Memória das 

Vítimas do Holocausto. Aí se relembraram todos os 

que pereceram às mãos do regime Nazi durante a se-

gunda guerra mundial. Em destaque, tivemos também 

a obra de Primo Levi, “Se Isto é um Homem” (1947), 

que descreve o horror de Auschwitz e do holocausto 

por quem o sentiu na primeira pessoa. 

 O mês de fevereiro, na Biblioteca da ESLA, foi intei-

ramente dedicado às artes. Assim, tivemos patentes 

várias exposições respeitantes a essa área e de traba-

lhos realizados pelos alunos e também uma especial 

alusiva a várias obras do Museu do Louvre. 

Também nas Bibliotecas da Abe-

lheira e da Fonte Santa acontece-

ram, em janeiro e fevereiro,  exposi-

ções de diversos trabalhos sobre 

Joan Miró, realizados pelos alunos 

do 3º e do 4º ano, sob a orientação 

da professora 

Vanda Almeida na disciplina de 

Educação Artística. O próximo 

projeto será inspirado na artista 

Eduarda Coutinho e incluirá um 

wokshoop de tango com a sua pre-

sença na Fonte Santa, numa data 

ainda a definir. 

No âmbito da Semana do departamento CEI, entre os 

dias 10 e 14 de fevereiro, decorreu nas Bibliotecas do 

Agrupamento uma exposição 

sobre Programação e Robóti-

ca. Além disso, na Biblioteca 

da ESLA, foi possível também 

assistir a um workshop sobre 

esse tema e sobre Internet 

Segura. 

As Bibliotecas do agrupamento também comemoraram 

a Semana dos Afetos, que teve o seu ponto alto no dia 

de São Valentim - 14 de fevereiro. Na EB23, afixaram-

se no mural e colocaram-se no marco muitas mensa-

gens, que foram entregues aos destinatários das mes-

mas no dia 17 de fevereiro. Na ESLA, as turmas de 

Alemão colocaram mensagens alusivas ao tema no 

mural criado para o efeito. Nas bibliotecas do 1º ciclo 

esta efeméride foi assinalada pelos alunos do 2ºano, 

com a apresentação da história “O sapo apaixonado” e 

a construção de um postal em “ pop up” alusivo aos 

afetos. Refira-se a colaboração das docentes de Inglês 

do 1º ciclo que asseguraram, mais uma vez, a copiosa 

decoração do espaço, respeitante a esta celebração. 

As bibliotecas destacam também o apoio dirigido a 

todos os alunos que o solicitaram (ou por recomenda-

ção de docentes ou conselhos de turma) foram sempre 

prestados pela equipa do Biblioteca continuou a ser 

prestado, nomeadamente ao nível das disciplinas de 

Matemática e de Inglês. No que toca a atividades de 

cariz lúdico, as Bibliotecas têm várias a decorrer, tais 

como: concurso Top Leitor, em que se integram alu-

nos, professores, pais e encarregados de educação e o 

pessoal não docente, xadrez online, o concurso Cog-

noscere, os Desafios Matemáticos e a promoção do 

concurso Sophia de Mello Breyner. Ao longo de janei-

ro e fevereiro, tivemos também várias sessões de for-

mação sobre desinformação, motores de busca, Cita-

ções e referências bibliográficas, como realizar um 

trabalho escrito e como realizar umcurriculum vitae. 

Em articulação com a Associação de Pais e Encarrega-

dos de Educação e com a Coordenação dos Diretores 

de Turma, tivemos na Biblioteca da ESLA, no dia 19 

de fevereiro, à noite, uma sessão informativa que inci-

diu sobre sete conselhos para aumentar o rendimento 

escolar dos alunos, por parte dos pais. 

No dia 28 de fevereiro, com o patrocínio da Biblioteca 

Municipal de Loulé, tivemos na Biblioteca da ESLA o 

escritor João Tordo, que veio apresentar o seu mais 

recente trabalho e também dissertar sobre a importân-

cia da leitura, da sua motivação, do modo de vida de 

um escritor em Portugal hoje em dia…  

Por último, de referir que as bibliotecas do agrupamen-

to participam numa cam-

panha de recolha de li-

vros usados para ajudar a 

Liga dos Combatentes de 

Loulé no seu apoio a 

várias comunidades nos 

PALOP. A campanha 

está a ser dinamizada pela Rede de Bibliotecas do 

Concelho de Loulé (RBCL) e visa comemorar a Sema-

na da Leitura, que é assinalada entre os dias 9 e 13 de 

março de 2020. Os livros poderão ser entregues na 

Biblioteca Escolar da Escola Drª Laura Ayres até ao 

dia 13 de março. Os parceiros da RBCL farão uma 

entrega conjunta de livros à Liga dos Combatentes de 

Loulé na semana posterior à Semana da Leitura. 
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Decorreu durante os dias 10 a 14 de fevereiro de 2020 

o 2º intercâmbio de alunos do projeto, desta vez no sul 

de Itália, na ilha da Sicília. A escola que nos recebeu 

foi a “Antonino De Stefano Scuola Secondaria di I° 

Grado”. 

Antes de seguirmos para a cidade de Trápani, onde se 

situa a escola, fizemos uma visita a Palermo, a capital 

da ilha, onde tivemos o primeiro contacto com a cultu-

ra tipicamente siciliana. Passeamos pelas estreitas ruas, 

visitamos a catedral e os vários mercados locais onde 

reina uma azafama mediterrânica que nos é tão carac-

terística. 

Já em Trápani, realizamos várias atividades relaciona-

das com o tema da água, bem como outras de cariz 

mais cultural. Na escola 

assistimos a uma apresen-

tação sobre aquacultura, 

fizemos várias experiên-

cias laboratoriais e parti-

cipamos numa experiên-

cia sensorial no fundo do 

mar, num túnel simulador 

criado para o efeito. Tive-

mos a oportunidade de 

visitar o Instituto Técnico Náutico, onde para além de 

análises à agua do mediterrâneo (colhida na hora), pu-

demos experimentar vários simuladores navais e aero-

náuticos. A visita terminou no museu do mar. 

Subimos ao topo do monte Erice (750 m acima do ní-

vel do mar) e percorremos as ruas empedradas da pito-

resca cidade que lhe dá o nome. A cidade tem dois 

castelos e outrora contava com cerca de 500 igrejas, 

muitas dos quais hoje convertidas em edifícios de uso 

comum. Visitamos também a “Salune della laguna”, 

um complexo de salinas perto de Trápani, onde se ex-

trai sal marinho e fomos à ilha de Favignana, onde 

visitamos a zona de proteção marítima das ilhas Égadi. 

Ainda houve tempo para uma limpeza da praia em 

Trápani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta visita proporcionou uma experiência marcante 

para os alunos que nela participaram, como atestam 

alguns testemunhos recolhidos … 

“A viagem à Itália foi uma experiência de Eras-

mus muito interessante. Foi a primeira vez que 

participei e acho que foi fantástico. Durante a 

semana, gostei de tudo em geral, principalmente 

da visita a Palermo e à ilha de Favignana (menos 

o tempo em que estávamos no barco). Limpar a 

praia foi algo que achei bonito de se fazer pois 

não estava propriamente limpa. Em relação à mi-

nha companheira, era muito simpática e muito 

amável comigo. Gostava de voltar a vê la um dia. 

A parte que menos gostei foi o facto dos nossos 

correspondentes não irem às atividades connosco. 

Mas tirando isso, o Erasmus é algo incrível e fan-

tástico e espero um dia voltar a repetir uma expe-

riência destas.” Beatriz Bernardo, 9ºF  

 

Hugo Mártires 

Projeto “Let`s save the water as a natural resour-

ce” – EB23 São Pedro do Mar  
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Para além das atividades em que participam enquanto 

estão no país estrangeiro, os alunos têm ainda a opor-

tunidade única de viver durante uma semana com uma 

família local … 

“Gostei muito de ter ido a Itália em Erasmus, 

pois assim pudemos conhecer a sua cultura e o 

seu dia a dia. Gostei muito das atividades que 

fizemos, mas acho que podiam ter sido melhores 

e também os miúdos que nos receberam deviam 

ter estado sempre connosco, pois só estiveram 

algumas vezes. Assim passávamos muito mais 

tempo juntos. Adorei a família que me recebeu, 

foram super queridos comigo, trataram-me muito 

bem e espero um dia voltar a vê-los. Especial-

mente o Lívio que me tratou muito bem e foi 

sempre muito amável comigo. Obrigado por esta 

oportunidade única.” Lucas Méren, 9ºF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… esta é certamente a única atividade de toda esta 

experiência que não conseguimos replicar noutra parte 

do mundo. O acolhimento das pessoas, o convívio dos 

alunos com as famílias é um elemento fundamental do 

programa Erasmus+.  

“Gostei muito da minha estadia em Itália. A mi-

nha família foi muito carinhosa. O menino que 

me acolheu fala bem inglês por isso entendemo-

nos bem. As atividades foram bem escolhidas 

apesar de eu achar que poderiam ser melhores. 

Não gosto do facto de os italianos terem ido às 

aulas porque fez com que passássemos menos 

tempo com eles, e assim a convivência torna-se 

mais difícil. A atividade que eu mais gostei foi de 

visitar a ilha de Favignana, apesar de eu ter enjo-

ado no barco. A cultura italiana não é muito dife-

rente da nossa por isso não houve grande diferen-

ça na minha chegada. Se houvesse outra experi-

ência como esta eu gostaria de participar pois foi 

muito enriquecedora para mim.” Alexandre Sil-

va, 9ºF 

Só foi pena os alunos italianos não terem participado 

em todas as atividades durante a semana, pois tiveram 

de ir assistir às suas aulas normalmente … 

“Na minha opinião, o Erasmus, em que partici-

pei, foi uma experiência inovadora, para mim, 

porque nunca tinha vivenciado uma experiência 

assim. O que achei pior nesta visita foi o facto de 

termos passado pouco tempo com os colegas que 

nos receberam, pois os mesmos eram escalados, 

um de cada vez para estarem connosco em para 

cada dia. Também fiquei triste por o meu colega 

Giulio ter ficado doente dois dias. Tirando isso, 

tudo correu bem e fui muito bem acolhido. Espe-

ro um dia poder voltar a repetir esta experiência 

única e enriquecedora mais uma vez.” Miguel 

Jerónimo, 9ºF 

 

Depois de Itália, seguir-se-ia Espanha, desta vez a visi-

ta seria a Almeria, aqui “bem perto” de nós.  

Como ainda temos muita água para salvar, certamente 

não faltarão candidatos a mais uma aventura do projeto 

“Let`s save the water as a natural resource”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota editorial: a viagem a Espanha foi cancelada devi-

do ao risco, para todos os envolvidos, de contaminação 

com o Coronavírus. As viagens Erasmus serão retoma-

das quando tal for possível e seguro. 
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Nélida Filipe 

Projeto “Union of Solar System via Geogebra” – 

Escola Secundária Drª Laura Ayres  

No decorrer do ano letivo anterior e durante este ano, alunos do 11.º B, 12.º A e 12.º B do ensino secundário do Curso 

Científico Humanístico de Ciências e Tecnologias têm participado ativamente neste projeto ERASMUS+.  Todas as 

tardes de quarta feira, reúnem-se para partilhar as experiências vivenciadas nas várias mobilidades e preparam-se para 

as próximas, de forma a representar da melhor forma a sua escola. Têm desenvolvido e construído, com recurso ao 

Geogebra, o nosso sistema solar. No início, começaram com uma pesquisa sobre as características dos vários planetas, 

tarefas muito simples de introdução e familiarização com o Geogebra e depois começou a verdadeira aventura de ten-

tar descobrir como se poderia representar o nosso sistema solar, recorrendo a conceitos matemáticos e físicos, equa-

ções orbitais e dados reais e ao programa de geometria dinâmica. Embora tenha havido apoio dos professores envolvi-

dos, o maior trabalho foi sem dúvida dos alunos. Começaram com a construção em 2D e sem recurso a dados reais, 

mas logo de seguida iniciaram a descoberta de como fazer a simulação em 3D.  

Neste momento, a simulação do sistema solar está praticamente concluída. Foram meses de trabalho e trocas de expe-

riências que resultaram num trabalho de modelação matemática, relacionando a matemática com a física. Mais impor-

tante de tudo, foram as risadas, os bons momentos, conhecer outras realidades nas várias mobilidades e conscienciali-

zaram-se de que são capazes de construir o seu próprio conhecimento e que conseguem deixar a escola muito orgulho-

sa do trabalho desenvolvido.  

Segue o código QR para veres a simulação final do nosso Sistema Solar. 

 

 

 

 

 

 

As próximas mobilidades seriam na República Checa e na Turquia e estavamos preparadíssimos para o desafio. Para a 

mobilidade na República Checa estava a ser preparado um vídeo muito criativo, com recurso ao efeito de “Green Scre-

en”, onde seria explicado como se pode construir o sistema solar em Geogebra 3D e onde os nossos alunos juntam 

algum divertimento, cumplicidade, interajuda e bom humor, características muito importantes num trabalho desta natu-

reza.  

 

Nota editorial: as viagens foram ambas cancelada devido ao risco, para todos os envolvidos, de contaminação com o 

Coronavírus. As viagens Erasmus serão retomadas quando tal for possível e seguro. 



09 

A nossa  

  Escola 

Batuqueira 

Alexandre Leitão 

No presente ano letivo 

2019/2020 o Clube de 

Música, com o Professor 

Alexandre Leitão, deu 

início a um projeto de 

percussão com bombos, 

caixas e timbalões. Atual-

mente o grupo com quin-

ze músicos/alunos participantes do 5º e 6º ano, ensaia 

duas vezes por semana, onde explora ritmos para tocar 

associados ao movimento tão característicos neste tipo 

de grupos musicais. Ainda com pouco tempo de traba-

lho, este grupo musical realizou já duas apresentações, 

uma na Cerimónia de Entrega de Prémios de Mérito do 

nosso Agrupamento, no dia 17 de dezembro e na rece-

ção de uma comitiva de Professores oriundos do Colé-

gio Diocesano São José 6 de Macau, no âmbito de um 

projeto de geminação com o nosso Agrupamento, no 

dia 29 de janeiro. Com muito trabalho pela frente, com 

bastante margem de progressão e com muitos esquemas 

musicais por aprender, o Agrupamento de Escolas Dra. 

Laura Ayres e Quarteira irão frequentemente ver as 

apresentações musicais deste grupo de percussão que 

acabou de encontrar o seu nome ideal: Batuqueira (uma 

amálgama das palavras Batuque e Quarteira). Os alunos 

da E.B, 2,3 de Quarteira que queiram tocar neste grupo 

serão bem-vindos, basta aparecer.  

Speak Out 

Célia Carneiro, Lina Silva 

No dia 14 de janeiro um grupo de alunos de 9º Ano 

(cerca de 60), acompanhado pelas professoras Célia 

Carneiro e Lina Silva, participou na formação Speak 

Out, dinamizada pela associação Prime Skills, com os 

formadores Jorge Freitas e Carla Rocha. 

Durante a manhã os alunos assistiram a um workshop 

sobre comunicar em público. No período da tarde, os 

discente prepararam um discurso sobre um tema à sua 

escolha, fazendo de seguida a apresentação oral do mes-

mo. 

Para além dos alunos terem aprendido algumas técnicas 

de oratória, a atividade visou também o apuramento de 

quatro alunos para representarem o agrupamento na 

semifinal do Speak Out, a decorrer numa escola do con-

celho de Loulé. 

Os alunos apurados para a fase seguinte foram: Raissa 

Parente, 9ºA; Kátia Pini, 9ºB; Jesse Velosa, 9º E e Ra-

quel Cavaco, 9º F. 

No final da formação, todos os alunos receberam um 

diploma de participação. 
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Parlamento dos Jovens 
Violência Doméstica e no Namoro: como garantir o respeito e a 

igualdade? 

Inês Aguiar, Gabriel Almeida 

Um Programa: Parlamento dos Jovens, edição de 

2019/20. 

Uma temática: Violência Doméstica e no Namoro: co-

mo garantir o respeito e a igualdade? 

Atividades realizadas em janeiro: campanha eleitoral 

dinamizada pelas três listas participantes, ao longo do 

dia 16 e adesão plena da comunidade de estudantes; 

eleição dos deputados para a sessão escolar, no dia 20 e 

abstenção elevada, finalmente, sessão escolar concreti-

zada no dia 22 do supracitado mês e objetivos plena-

mente atingidos, de acordo, não só com a agenda do 

referido programa: discussão e aprovação de medidas e 

argumentos; eleição dos deputados para a sessão distri-

tal; eleição do candidato da escola para a mesa da ses-

são distrital e seleção de um tema para debate do Parla-

mento do ano seguinte, mas também de acordo com a 

solidificação das competências inerentes à argumenta-

ção e cidadania ativa. 

 

Um projeto de recomendação aprovado:  

Medida 1: Alteração legislativa que torne obrigató-

ria a declaração para memória futura da vítima nos 

crimes de violência doméstica elaborada imediata-

mente após a apresentação da denúncia. 

Argumento: É necessário tornar obrigatória esta decla-

ração, tal com acontece nos casos dos crimes contra a 

liberdade e autodeterminação sexual de menores. Nos 

casos de violência doméstica a vítima pode recusar-se a 

prestar depoimento em tribunal o que inviabiliza a pro-

dução de prova ou, após o seu primeiro testemunho, 

pode esquecer aspetos importantes, ter medo, ser mani-

pulada, ou alterá-lo por razões que se prendem com a 

sua dependência económica relativamente ao agressor 

ou em função do que entende ser o melhor para os seus 

filhos. 

 

 Medida 2: Valorizar as queixas-crime e Tolerância 

Zero à impunidade dos agressores, reforçando a pro-

teção e o apoio às vítimas durante os processos judi-

ciais. 

Argumento: A aplicação que se faz da lei em Portugal é 

residual, somos dos países que mais suspende a aplica-

ção das penas de prisão aplicadas à violência doméstica, 

como tal, dever-se-ão valorizar as queixas-crime e ade-

quar as mesmas ao crime perpetrado, no sentido de os 

agressores de violência não ficarem impunes. 

Continuar a desenvolver e a aumentar a ajuda aos servi-

ços de apoio especializados e aos refúgios/casas de aco-

lhimento, para dar uma resposta às necessidades das 

vítimas de todas as formas de violência, sejam elas con-

tra as mulheres, os homens e os seus filhos, em estreita 

colaboração com as ONG de mulheres, evitando a viti-

mização secundária. 

 

Medida 3: Criação, tendo em consideração uma di-

mensão geográfica adequada, de uma equipa móvel 

multidisciplinar para apoiar jovens e adultos vítimas 

de violência no namoro/doméstica. 

Argumento: Uma equipa móvel multidisciplinar dispo-

nível 24h/dia, tendo em consideração uma dimensão 

geográfica adequada, permitiria dar uma resposta célere 

e adequada a estas situações, envolvendo uma articula-

ção e atuação integradas, a nível da intervenção dos 

vários grupos profissionais envolvidos (Força Policial, 

Ministério Público e Estruturas Não Governamentais de 

Apoio à Vítima), dando igualmente formação contínua e 

diversificada, de carácter obrigatório. 
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Parlamento dos Jovens 
Violência Doméstica e no Namoro: como garantir o respeito e a 

igualdade? 

Deputados eleitos para a Sessão distrital do secundário, 

em representatividade do agrupamento: João Alves,11º 

C; Lara Norte, 12º D; Bernardo Batalha Gonçalves, 12º 

E e Tiago Pereira, 11º C (deputado suplente).  

 

Deputada eleita candidata para a mesa da sessão distri-

tal: Ângela Corte- Real Santos, 12º E. 

 

Tema proposto para a edição do próximo ano: legaliza-

ção da Eutanásia. 

 

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

dãos ativos, uma parabenização reiterada a todos os 

outros deputados participantes. Todos procuraram pri-

mar pela qualidade das intervenções ao longo da sessão, 

resultado do desenvolvimento consubstanciado das 

competências de comunicação, espírito crítico e capaci-

dade de trabalhar colaborativamente, partilhando ideias, 

tomando consciência da importância da argumentação e 

da participação ativa e cívica, como forma de mudar 

para um mundo de não violência, seja ela qual for. 

Disposição final: um discurso de apelo ao voto, elabora-

do pelo deputado João Alves, no âmbito da campanha 

eleitoral, entre outros a serem, posteriormente, apresen-

tados.   

“Bom dia, 

Como sabem, estamos aqui todos para falar das listas 

que concorrem ao Parlamento dos Jovens. Vou começar 

por falar um pouco sobre quem nós somos: nós somos 

um grupo de 10 alunos que assumiram o compromisso 

de falar e desenvolver um assunto que é de uma nature-

za muito sensível, mas que, ainda assim, é muitas vezes 

ignorado pela suposta falta de interesse e de gravidade. 

Mas a violência no namoro e a violência doméstica são 

casos graves, aos quais temos de dar muita atenção! 

Sejamos sinceros, contam-se pelos dedos, se calhar, as 

pessoas que não sofreram ou não conhecem ninguém 

que não tenha sofrido de violência no namoro. Se tanta 

gente é afetada, como é que ninguém parece importar-se 

com isto? A resposta é muito simples, para todos nós, é 

mais fácil não nos intrometermos do que entrar em pro-

blemas apenas para ajudar alguém que, pensamos nós, 

pode defender-se e ir embora quando e como quiser! É, 

por isto mesmo, que muitos dos casos deste tipo de vio-

lência nem chegam a tribunal, que o número de vítimas 

continua a aumentar… isto porque as leis são brandas e 

permitem que mesmo sendo condenados, os agressores, 

não tenham sequer de cumprir a pena na totalidade!  

Se as leis não são suficientemente abrangentes para ser 

possível a responsabilização, então como iremos nós 

reverter esta tendência da prática de violência nas rela-

ções? Eu digo-vos, nós conseguimos mudar isso, pois o 

que nós queremos, essencialmente, é garantir que as 

vítimas tenham a ajuda necessária, em muito menos 

tempo do que hoje em dia acontece, e queremos que os 

agressores sejam punidos mais severamente para que o 

número de casos possa diminuir de forma exponencial e 

significativa, e também para que as vítimas possam ter 

uma sensação de segurança que lhes permita viver a 

vida como todos nós o fazemos! 

Para concluir, se acham que a violência doméstica e no 

namoro são inaceitáveis, imprudentes, de extrema gravi-

dade e que esta não é suficientemente bem controlada 

pelo governo, se se importam com quem sofre este tipo 

de violência, então votem em nós, a lista A, pois tudo o 

que nós queremos é exatamente isso, proteger quem 

mais precisa e punir quem tem tal falta de emoções e 

empatia, que descarrega os seus problemas em outrem, 

apenas para ter aquele “cheirinho” de poder, aquela irre-

sistível sensação de que importa e de que manda! 

Obrigado!” 

Cont. 
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Educação Artística no 1ºCiclo 

Vanda Almeida 

O projeto “Arte com Tango”, realizado no âmbito da 

disciplina de Educação Artística com a turma 3°D, é 

inspirado na artista #EduardaCoutinho 

Os alunos depois de lerem um texto e visualizarem al-

gumas obras da artista, iniciaram o seu trabalho em 

papel de manteiga e lápis de grafite. 

Iremos receber a artista na biblioteca da escola da Fonte 

Santa e teremos um workshop de tango para a turma 

que está a participar neste projeto. 

Os trabalhos dos alunos estarão expostos na biblioteca 

para toda a comunidade escolar, ainda numa data a defi-

nir. Fiquem atentos!!  

Eduarda Coutinho, nasceu em Moçambique, vive há 40 

anos em Lagos, Doutorada em Desenho e Análise Vi-

sual pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de 

Sevilha. 

Pode consultar o seguinte 

link para mais informações: 

http://www.lac.org.pt/

geleria-lar/detalhe/

exposicao--visual-tango---

fado---de-eduarda-

coutinho_15850 

No âmbito da disciplina de Educação Artística na turma do 3°A, foi desenvolvi-

do um trabalho tridimensional inspirado na obra do Artista José de Guimarães. 

Os trabalhos estão expostos na biblioteca da Escola da Abelheira.  

Exposição dos trabalhos realizados pela turma 3°D na aula de 

Expressão Artística. Consistiu na reinterpretação da obra 

"Guernica" de Pablo Picasso. 

Trabalho elaborado pela turma do 3°B na disciplina de Expressão Artística. 

http://www.lac.org.pt/geleria-lar/detalhe/exposicao--visual-tango---fado---de-eduarda-coutinho_15850
http://www.lac.org.pt/geleria-lar/detalhe/exposicao--visual-tango---fado---de-eduarda-coutinho_15850
http://www.lac.org.pt/geleria-lar/detalhe/exposicao--visual-tango---fado---de-eduarda-coutinho_15850
http://www.lac.org.pt/geleria-lar/detalhe/exposicao--visual-tango---fado---de-eduarda-coutinho_15850
http://www.lac.org.pt/geleria-lar/detalhe/exposicao--visual-tango---fado---de-eduarda-coutinho_15850
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Visitando para aprender 

Aldeia dos Sonhos 

Sónia André 

Os alunos da Escola da Abelheira, 

do JI e 1º Ciclo deslocaram-se a 

Loulé nos dias 10 e 

12 de Dezembro, 

para visitarem a 

Aldeia dos Sonhos, 

organizado e pro-

movido pela Câma-

ra Municipal de 

Loulé. A “Aldeia dos Sonhos” é a recria-

ção de uma aldeia de Natal que faz parte do imaginá-

rio infantil. A pista de gelo sintético, o carrossel, o 

comboio, a casa do Pai Natal, as áreas com gastrono-

mia inspirada no Natal volta a animar esta aldeia de 

Sonhos. As nossas crianças nesse dia 

vivem a verdadeira magia do Natal  

Corta Mato 
Marta Simsim 

No dia 8 de janeiro de 

2020 decorreu na Escola 

Secundária Drª Laura 

Ayres o apuramento 

para os Regionais do 

corta mato do Desporto 

Escolar. 

Os alunos do 4º C e 4ºD da escola EB1 nº2 de Quartei-

ra participaram na atividade, onde 

os alunos, Luana Lopes do 4ºC e 

o aluno Dinis Coelho do 4ºD fi-

caram apurados no 1º e 6º lugar, 

respetivamente, para participarem 

nas provas regionais.  

Ida ao Teatro 
Magda Gomes 

O grupo disciplinar de Português do 

2º Ciclo organizou uma ida ao teatro, 

a Faro, no dia 14 de janeiro, para as-

sistir à peça “Ulisses – O Regresso a 

Ítaca”. Esta atividade envolveu todas 

as turmas do 6º ano e teve como prin-

cipal objetivo o contacto direto com o 

teatro, bem como reconhecer a especificidade do texto 

dramático, com base numa obra literária analisada nas 

aulas de Português. Os alunos divertiram-se, interagi-

ram com os atores participantes e puderam conviver uns 

com os outros, num momento de lazer, fora do ambien-

te escolar.  
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Mercado Abastecedor 
Hélia Batista 

No dia 16 de janeiro, a nossa turma, 

4º D, da escola E.B.1 de Quarteira, 

deslocou-se ao Mercado Abastece-

dor da Região de Faro (MARF), 

acompanhada pela professora Hélia 

Batista e pela assistente ope-

racional Conceição Guerrei-

ro. 

Ao visitarmos este local, ficámos a saber que lá 

se faz o comércio de frutas e hortícolas e que o 

mercado funciona à base de agricultores que 

levam os seus produtos para venderem aos co-

merciantes. Esses produtos, quando não são logo 

vendidos, são guardados em câmaras frigoríficas, para 

conservarem as suas propriedades e aguentarem mais 

tempo. 

O MARF é responsável pelo “Programa 5 ao dia”, diri-

gido a nós crianças, para nos relembrar da importância 

do consumo de pelo menos 5 porções de frutas ou hortí-

colas por dia, para que possamos crescer com mais ener-

gia e saúde. Então foi-nos mostrado um filme sobre ali-

mentação saudável, fizemos o jogo dos sentidos, onde 

tínhamos que adivinhar o fruto ou vegetal através 

do tato ou do paladar e confecionamos uma sala-

da de frutas, que depois trouxemos para a escola. 

 Foi uma visita muito interessante e agradável, 

pois ficámos a conhecer um 

novo local de comércio e 

aprendemos um pouco mais 

sobre os alimentos saudá-

veis.  

Visita ao MARF 

3ºC 

No dia 23 de janeiro, nós, os 

alunos do 3º C, da Escola Bá-

sica da Fonte Santa, fomos ao 

Mercado Abastecedor de Fa-

ro.  

Quando lá chegámos, 

uma funcionária chama-

da Paula, apresentou-

nos o local fazendo uma pequena visita 

guiada ao espaço. 

Depois levou-nos à câmara frigorífica 

onde ficavam os produtos hortícolas 

para que não se estragassem, lá estava 7 graus 

positivos. A seguir todos os alunos, incluindo 

a professora, subimos para cima de uma gran-

de balança e no total pesávamos cerca de 

630Kg. 

Depois fomos ver um filme dos «Nutri Ven-

tures» e lanchámos. 

Estava lá uma estagiária de nutrição, que nos 

mostrou os benefícios de uma alimentação 

saudável.  

Entretanto dividimo-nos em dois grupos, um 

deles jogou o jogo dos sentidos, onde 

tínhamos de adivinhar qual a fruta ou 

legume que estávamos a comer, a me-

xer ou a cheirar, e o outro grupo foi 

fazer uma salada de frutas. 

Levámos a salada de frutas, e comemo-

la ao almoço, na nossa escola, que esta-

va deliciosa. 

Foi uma visita adorável.  
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Decisões sobre o futuro 

12ºB 

Nos dias 10 e 11 de 

fevereiro de 2020, 

nós, alunos de Biolo-

gia da turma B do 12º 

ano da Escola Secun-

dária Dr.ª Laura 

Ayres, realizamos 

uma visita de estudo a 

Lisboa com os objeti-

vos de incentivar e 

apoiar as nossas futu-

ras decisões académi-

cas. Nestes dias, tive-

mos a oportunidade de 

visitar o Laboratório da Polícia Científica (LPC) e a 

Faculdade de Medicina de Lisboa (Instituto de Medici-

na Molecular e GenoMed). 

No LPC fomos recebidos pelo 

Inspetor-Chefe Carlos Liz Ro-

drigues e pela diretora do setor 

de Biologia Dr.ª Raquel Fer-

nandes. Aqui, visitamos os 

setores de Drogas e Toxicolo-

gia, Físico-Química, Balística, 

Documental e Identificação 

Judiciária. Este laboratório 

constitui uma estrutura Nacio-

nal com independência técnico-científica, apoiando a 

investigação criminal e o sistema de justiça fornecendo 

uma “probabilidade de verdade”. Neste laboratório, a 

atividade policial centra-se no tratamento, preservação 

e análise de vestígios, na comparação entre amostras e 

na manutenção da base de dados, tanto a nível Nacio-

nal como Global.  

Já no Instituto de Medicina Molecular (IMM) e Geno-

Med, fomos introduzidos com uma pequena palestra 

que sintetizava a atividade dos institutos, ministrada 

pela Doutora Sandra Matos. A GenoMed, sendo um 

spin-off do IMM, especializa-se na recolha de sangue, 

líquido raquidiano e amostras tecidulares que são pos-

teriormente analisadas de modo a alcançar resultados e 

diagnósticos com elevado grau de precisão. Tivemos a 

oportunidade de perceber como são detetadas as ano-

malias genéticas associadas a várias doenças, entre 

elas a leucemia. 

No IMM pudemos visitar, com a Doutora Aida Barros, 

a Unidade de Fishing que utiliza o Peixe Zebra (Danio 

rerio) como modelo de investigação de doenças gené-

ticas tais como cancro, osteoporose, desordens cardio-

vasculares, neurológicas e musculares. Este peixe é um 

dos poucos vertebrados que consegue regenerar com-

pletamente qualquer parte do seu corpo mesmo após 

amputação. Esta capacidade torna-o num poderoso 

modelo na medicina regenerativa. Para além deste, os 

embriões do Peixe Zebra são permeáveis a medica-

mentos e são facilmente manipuláveis do ponto de 

vista genético e molecular. 

Por último, visitamos o laboratório Edgar Gomes, on-

de nos foi introduzido o projeto 

MyoChip pela Doutora Judite 

Costa. Este projeto centra-se no 

desenvolvimento de um mús-

culo-em-chip para aplicações 

biomédicas. Também foi de-

senvolvida a temática da arqui-

tetura celular das células mus-

culares, desde a sua função à 

sua estrutura. 

Concluindo, esta visita permi-

tiu-nos um contacto direto com a aplicação prática de 

conhecimentos adquiridos em sala de aula, abrindo 

uma janela de oportu-

nidades para o nosso 

futuro.  
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Marmitando 
Sónia André 

“Marmitando”, um projeto exclusivo da Câmara Mu-

nicipal de Loulé que visa a promoção dos lanches sau-

dáveis através de workshops práticos. Implementado 

no presente ano letivo, esta atividade já 

abrangeu diretamente cerca de mil alunos 

do 4.º ano.  

 

No passado dia 22 de No-

vembro de 2019 e recebe-

mos Rita Malvar na nossa escola (pelo 

segundo ano consecutivo) com 

wokshops práticos de marmitas saudá-

veis, para os alunos do 4ºano. As 

receitas são muito práticas, saborosas 

e úteis. Um projeto criado a pensar 

na saúde das crianças 

com o objetivo de incutir 

nos mais novos as vanta-

gens de uma alimentação 

salutar.  

Com Rita Malvar a criatividade, a degusta-

ção e os sorrisos estão sempre garantidos!  

Como fazer lanches saudáveis 
Dina Contreiras 

No âmbito da temática 

Alimentação Saudável , no 

dia 26 de no-

vembro, os 

alunos das 

turmas do 4º 

C e 4º D, par-

ticiparam no projeto “Marmitando”  dina-

mizado pela técnica Rita 

Malvar, da Câmara Muni-

cipal de 

Loulé, com o 

objetivo de os sensibilizar à prática e 

adoção futura de lanches saudáveis, ten-

do os alunos aprendido a prepará-los. 

Projeto KidFun 

Dina Contreiras 

O projeto KidFun- Educa-

ção para Valores - é um 

projeto dinamizado pela 

Fundação Benfica, cujo 

principal objetivo é a 

transmissão e aprofunda-

mento dos valores funda-

mentais de conduta e vida em sociedade, que influen-

ciam os comportamentos e atitudes das crianças e jo-

vens, através de um conjunto de atividades pedagógi-

cas e desportivas, que realizam com as mesmas. 

Os técnicos do projeto KidFun realizaram as suas ati-

vidades, com todos os alunos das diferentes turmas da 

E.B. 1 Nº 2, nos dias 27 e 28 de novembro , adotan-

do  metodologias ativas ,inovadoras e motivadoras que 

foram do agrado de todas as crianças, com a colabora-

ção da docente de Educação Física Marta Simsim .  
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Visitados para aprender 

O segredo dos nossos animais - Alguém falou em surpresa? 

3ºE 

O Centro Ambiental de Loulé foi 

até à EB1 da Fonte Santa visitar 

os reguilas da turma E do 3º ano, 

envolvidos no projeto “Os Segre-

dos dos Nossos Animais”. Este 

projeto conta com a parceria do 

Rias – Centro de Recuperação e 

Investigação de Animais Selvagens, Olhão, e tem co-

mo objetivo dar a conhecer os animais que são recupe-

rados neste centro.  

AVES – este foi o tema abordado! Apesar de seme-

lhantes, sabias que existem vá-

rios tipos de aves? Com caracte-

rísticas distintas? Rapinas, pas-

seriformes, limícolas, aquáti-

cas… entre outros nomes um 

pouco estranhos que fizeram 

“voar” a imaginação dos alunos.  

Mas o melhor fica para o fim! Soa no ar que na sessão 

final vai haver uma surpresa que encantará todos os 

participantes. Fiquem atentos! 

A empreita vai à escola 

3ºE 

FOLHA DE PAL-

MA: folha que nasce 

da palmeira anã e cres-

ce selvagem por entre 

as planícies Algarvias. 

Folha em forma de 

leque, colhida ainda 

verde, escondida entre a vegetação. É, depois, seca ao 

sol e  ripada para obter tiras compridas e largas. 

EMPREITA: técnica artesanal que consiste em mol-

dar a folha de palma, entrelaçando-a por forma a criar 

uma estrutura sólida capaz de servir de transporte a 

diversas peças e materiais, base de assentamento ou 

ainda mero elemento decorativo. Para manejar as tiras 

da folha de palma, as artesãs molham as tiras em água, 

mantendo-as sempre húmidas e maleáveis. Técnica 

ancestral, mantém-se até aos dias de hoje eminente-

mente com uma função decorativa e sendo levada a 

cabo apenas por mulheres. 

A Empreita foi  à sala 3, da Escola da 

Fonte Santa, e os alunos da turma E 

do 3º ano aprenderam muitas coisas 

sobre esta técnica artesanal. No fim da 

atividades, os alunos exibiram os tra-

balhos realizados. Eles estavam radi-

antes!  

ZOOMARINE esteve na EB 2, 3 de Quarteira 

Sandy Anica e Sérgio Magalhães 

No passado dia 10 de dezembro, no auditório da EB 

2,3 de Quarteira, os alunos do 2ºciclo receberam a visi-

ta do ZOOMARINE.  

Foram apresentadas as atividades “Digo-te quem sou” 

– Biodiversidade e adaptações dos seres vivos ao meio 

onde vivem (5ºano) e “Diferentes, mas iguais” – Os 

curiosos processos vitais comuns aos seres vivos 

(6ºano).  

Estas atividades, ambas com exploração de materiais e 

jogos interativos, enquadraram-se no programa curri-

cular da disciplina de Ciências Naturais do 2ºciclo. Os 

alunos tiveram oportunidade de conhecer melhor al-

guns seres vivos, bem como o seu funcionamento fisio-

lógico.  

Esta atividade foi acolhida 

com motivação, interesse e 

muita curiosidade dos alu-

nos, contribuindo para uma 

grande satisfação dos do-

centes dinamizadores.  
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Visitados para aprender 

Musical - “O Capuchinho Vermelho”  
Sónia André 

Algarismos de Controlo 

Isabel Gil 

No dia 9 de dezembro de 

2019, os alunos do 1º ciclo, 

da nossa escola, acolheram 

os atores do Musical “O Ca-

puchinho Vermelho!”, orga-

nizado pela Câmara Munici-

pal de Loulé. Esta é uma peça destinada 

a crianças com mais de 3 anos que se 

inspira no famoso conto que lhe dá 

nome, em que uma menina vai, sozi-

nha, levar bolachas a casa da avó, atra-

vessando a floresta. 

«Pela floresta fora, a pequena e corajo-

sa Capuchinho Vermelho viverá uma 

caminhada verdadeiramente mágica, 

divertida e surpreendente». 

Pelo caminho encontra o Lobo Mau. 

«A Capuchinho Vermelho conta com a 

ajuda de todos para mostrar ao Lobo 

que a vida pode ser bem mais divertida 

com amigos por perto e com verdade, pois não é preci-

so ser-se matreiro para chegar onde 

queremos». 

Em “palco” estiveram três atores, que 

interpretaram uma dezena de persona-

gens «cantaram, dançaram e diverti-

ram o público». 

Nos dias 7 e 22 de janeiro, os alunos das turmas A, B, C, D e 

E do 9º ano; E e I do 10º ano e A, B e C do 12º ano assisti-

ram e participaram numa sessão no âmbito da palestra 

“Algarismos de Controlo”, dinamizada pela professora Dr.ª 

Diana Rodelo, da Universidade do Algarve.  

Durante o mês de dezembro os alunos da nossa escola, 

vivenciaram diferentes momentos de Natal. 

No dia 9 de dezembro, assistiram a um musical «O Capu-

chinho Vermelho» oferecido pela Câmara Municipal de 

Loulé.  

Dina Contreiras 
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Dia Mundial da Paz 

Paula Cavaco 

O 2º período iniciou no 

J.I nº3 com a realização 

de uma 

atividade 

sobre o " 

Dia Mun-

dial da 

Paz". Em 

grande grupo debateram-se ideias e explo-

rou-se o tema em diferentes momentos de 

partilha. As crianças envolveram-se no seu processo de 

aprendizagem levando-as a reforçar o sentido de traba-

lho cooperativo. No final foi elaborado um painel sobre 

a temática contribuindo para promover o desenvolvi-

mento das crianças enquanto cidadãos, 

preparando-os para um papel colaborativo, 

crítico e ético na sociedade.  

Exposição de Robôs 

Milene Martins 

No âmbito da discipli-

na de Programação e 

Robótica do 8ºano, os 

alunos tiveram de dar 

asas à sua imaginação 

e construir robôs dan-

çarinos, 

que 

seriam posteriormente programados 

para dançar. Os alunos envolveram-se 

bastante nesta tarefa que realizaram ao 

longo de várias aulas e o resultado fo-

ram robôs muito divertidos.  

No link https://

youtu.be/

MBLWTKbMMeg  

podem ver-se alguns 

robôs a dançar. 

Durante a semana de 9 

a 14 de fevereiro, comemorou-se no 

ESLA a semana do departamento de 

Ciências Experimentais e Informáticas.  

No âmbito dessas comemorações, foram 

expostos na biblioteca Paula Nogueira 

os robôs dançarinos elaborados pelos 

alunos das turmas 8ºB e 8ºE. 

J.I nº 3 “Horta Biológica”  

Carla Pinto e Isabel Martins 

No âmbito do projeto de recuperação e manutenção das hortas biológicas, o JI 

nº3 já fez a sua plantação. 

Com a nossa horta pretendemos incutir nas crianças, hábitos alimentares sau-

dáveis. 

A sala Verde fez a sua plantação de alfaces e aguarda ansiosamente pelo re-

sultado.  

https://youtu.be/MBLWTKbMMeg
https://youtu.be/MBLWTKbMMeg
https://youtu.be/MBLWTKbMMeg
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A turma do 12º F teve a oportunidade de participar numa ati-

vidade de linogravura disponibilizada pelo "Loulé Lab" no 

edifício "Gama Lobo" em Loulé.  

Os alunos levaram os linóleos já trabalhados (escavados) nas 

aulas de Oficina de Artes, assim como as tintas específicas 

para linogravura.  

No local fizeram as impressões numa máquina especial e 

muito antiga que foi recentemente colocada neste espa-

ço. 



Artes 
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A artista plástica Jenny Holzer nasceu em 1950 em 

Ohio, Estados Unidos, é uma importante artista contem-

porânea, que iniciou a sua produção artística exclusiva-

mente com textos.  

O seu trabalho está totalmente ligado às palavras. Com 

as palavras, Holzer comunica de uma maneira que tal-

vez a pintura não possibilita. Quanto ao conteúdo dos 

seus trabalhos, percebemos que possuem uma forte car-

ga poética, social e política. Os temas que retrata são: 

sexo, morte, guerra, feminismo, amor, individualidade, 

etc. A artista provoca os leitores confrontando-os com 

frases fortemente simbólicas, já que requerem que o 

espectador olhe para dentro de si e enfrente os seus me-

dos e angústias. Essas obras interferem claramente no 

espaço íntimo de cada indivíduo.  

No âmbito do Curso Profissional de Fotografia do 11º 

ano, na disciplina de Técnicas da Comunicação, os alu-

nos desenvolveram uma imagem, tendo como base uma 

das frases emblemáticas da Jenny Holzer.  

 

HOLZER 
JENNY 

1. 2. 

1.Gabriela Silva 

2. Laura Martins 

3. Diana Botelho 

4. Joana Silva 

3. 4. 
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Na obra chamada de Truisms (“Truísmos”), Jenny apre-
senta breves frases que despertam um forte sentimento na 
pessoa que as lê. As frases foram fixadas em postes, cola-
das em cabines telefônicas e estampadas em camisolas, 
por exemplo “proteja-me do que eu quero” ou “falta de 
carisma pode ser fatal”. No ano de  1977, promove uma 
discussão sobre como a arte é entendida pela sociedade 
de consumo, tendo em conta a crescente importância  dos 
meios de comunicação de massa. Desta forma, decidiu 
utilizar locais de comunicação mais visíveis  pelo públi-
co, colocando as suas obras em enormes painéis de LED 
e projeções luminosas no cenário urbano, para mostrar 
que a sua arte fala com a Média e para acabar com o este-
reótipo de que os espaços urbanos são apenas para serem 
utilizados  para publicidades. 

As palavras que utiliza expressam significados que cada 
pessoa interpreta de maneira diferente, podendo comovê-
lo, emocioná-lo ou provocar outras reações nele. E a arte 
é isso. É como nos manifestamos e como nos comporta-
mos ao permanecermos diante de uma criação. E, com 
certeza, as frases de Jenny Holzer, principalmente por 
envolverem um caráter poético, trazem-nos reflexões 
sobre diversos assuntos, provocando-nos múltiplas rea-
ções.  

5. 

5.Érica Teixeira 

6. 

6. Pedro Barbosa 

7. 

7.Carina Vicente 

8. 

8.Alex Sanches 



24 

A nossa  

  Escola 

A estagiária Nadja Hanselmann (NH), veio fazer parte do seu estágio como futura professora na nossa escola, sob a 

orientação da professora Lurdes Seidenstricker, ao abrigo do projeto “Schulwärts”, apoiado pelo Goethe Institut e no 

âmbito do projeto PEPA (Escolas Piloto de Alemão). 

 

-Olá! A nossa primeira pergunta para si é: que idade tem? 

NH - Adivinhem… 

- Não sabemos, talvez 21, 22… 

NH-Oh que queridos! Na verdade já tenho 25. 

- A nossa próxima pergunta: Porque é que escolheu vir para Portugal? 

- Concorri a uma bolsa de estudo do Goethe Institut que oferece a possibilidade aos estudantes que querem ser profes-

sores, a oportunidade de fazer um estágio no estrageiro enquanto estão a estudar ou após realizarem os exames finais. 

Eu já acabei a universidade, já trabalhei numa escola na Alemanha e quis ter esta experiência de estagiar num país 

estrangeiro, o que me dá a possibilidade de conhecer um novo sistema de ensino e conhecer o país de forma diferente. 

Como sabem, estou a estagiar com a vossa professora de Inglês. 

- Portugal foi a sua primeira escolha? 

- Não concorri diretamente para Portugal, mas quando me deram esta oportunidade aceitei logo com entusiasmo por-

que já tinha ouvido falar do Algarve, sabia que havia sol e a outra opção era a Ucrânia e não estava motivada a ir para 

lá no inverno e congelar. 

- Porque é que escolheu ser professora? 

- Não sei muito bem porquê, até porque sempre tive problemas com os meus professores, acho que queria fazer melhor 

e sempre me interessei por história, arte e alemão. 

Na verdade eu queria ver se era capaz de fazer melhor do que os meus professores e acho que sou melhor. Nunca en-

tendi porque tinha de ir para a escola todas as manhãs e também nunca entendi o sistema alemão. 

Ir para escola de manhã, sem entender o motivo porque tinha de ir e seguir todas as regras que me eram impostas, sen-

tir que muitos professores detestavam o seu trabalho, que não conseguiam passar-me o conhecimento deixou-me re-

voltada e criou-me alguns problemas nessa altura. 

Gosto de trabalhar com crianças e com adolescentes. Sempre gostei. Essa foi também uma motivação. 

- Falou que gosta de artes. Gosta de pintar ou tem algum estilo preferido? 

-A minha mãe é artista e eu comecei a desenhar flores, retratos, mas desde que comecei a estudar artes na universidade 

o meu estilo mudou completamente, interesso-me por surrealismo e Street Art. 

- Que anos anos de escolaridade vai lecionar? 

-Talvez antes de responder à pergunta tenha de explicar um pouco como é o sistema de ensino alemão. Depois da es-

cola primária temos 3 opções de escola diferentes, esta é uma escolha feita pelos pais e pelos professores. Há a Haup-

tschule, que é o nível mais elementar (escolaridade obrigatória), vai até ao 9º ano e de seguida o aluno aprende uma 

profissão. Há nível “médio”, que é a Realschule, que vai do 5º ao 10º ano, que foi a escola que eu frequentei e onde 

vou dar aulas. E há uma 3ª via, mais exigente, que dá acesso aos cursos superiores, Gymnasium (liceu), do 5º ao 12º 

ano, que também tive de fazer, pois é a escola que melhor prepara para a Universidade. Não é como o vosso sistema, 

que tem todos os alunos numa escola ou até numa turma. Nós somos logo divididos com 10 anos, de acordo com o que 

queremos fazer no futuro. Mas podemos mudar de ideias e mudar de escola e de rumo ao longo do percurso. 

- Qual a disciplina que prefere ensinar? 

-Artes. Também gosto de Alemão e História, mas prefiro Artes. 

 - A nossa próxima pergunta tem a ver com a universidade. Quantos anos teve de estudar para se tornar profes-

sora? 

- Para ser uma professora “a sério” tens de estudar 5 ou 6 anos com obrigatoriedade de fazer exames finais. Eu fiz 7 

exames, 4 horas cada um, tens de saber a matéria toda, o exame tem 4 perguntas e tens de escolher apenas uma, aquela 

onde achas que estás melhor preparado. É equivalente a um mestrado. É muito tempo, mas eu também escolhi poder 

lecionar mais do que uma disciplina. Outros cursos, como engenharia, seguem o acordo de Bolonha e em 3 anos termi-

nam o curso, a não ser que queiram fazer Mestrado, que será mais um ano. 

Alunos de Inglês das turmas do 10ºD e D1  

Entrevista à estagiária Nadja Hanselmann  
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- Agora é uma curiosidade nossa. A nossa professora comentou connosco que você é vegan. Porque se tornou 

vegan? 

- Quando tinha 14 anos deixei de comer carne. Tive problemas de pele (dermatite) que me causavam muita comichão, 

não podia usar make up e percebi que melhorava se deixasse de ingerir alimentos de origem animal. Então mudei a 

minha alimentação. Na Alemanha partilho a casa com mais jovens e uma delas é vegan há muito tempo e também é 

politicamente muito ativa em muitas causas e foi ela que mais me influenciou na minha decisão. Mas aqui fica um 

conselho: antes de tomar a decisão de se tornarem vegan, devem ler e informar-se muito bem, porque têm de ter em 

atenção se estão a ingerir proteínas e vitaminas suficientes e a fazer uma alimentação saudável e equilibrada, especial-

mente se praticam desporto. Eu pratico e até estou a experimentar surf, com o professor Fábio, não sei se conhecem. É 

muito cool e estou a adorar! Nunca tinha feio, vivo rodeada de montanhas, costumo fazer snowboard e ski. 

- Quanto tempo vai ficar connosco? 

- Vim no início de outubro e ia ficar 4 meses, mas vou ter de regressar mais cedo por causa dos meus exames e vou 

ficar até 24 de dezembro – só mais duas semanas!!! O tempo voou. 

- Mais alguma coisa que queira referir? 

- Estou a gostar muito da experiência, da escola, do Algarve, da comida e até já tive de fazer algumas concessões – 

não resisto ao pastel de nata, embora saiba que tem leite… 

- Obrigada. Nós também estamos a gostar de a ter cá. 

Gwenaelle Brunet, Margarida Figueiredo, Rúdi Serra, 7ºB 

Entrevista à Coordenadora da EB 2, 3 de Quarteira 

A professora Isolda é Coordenadora da E.B.2,3 São Pedro do Mar, no Agrupamento Drª Laura Ayres, em Quarteira. 

Fomos entrevistá-la para a conhecer melhor. 

 

1. Há quanto tempo exerce esta profissão? 

Resposta: Exerço esta profissão há 24 anos. 

2. Andou na universidade? Se sim, em qual? 

Resposta: Sim, andei na Escola Superior de Educação de Beja. 

3. Sempre sonhou ser professora? 

Resposta: Sim, porque tinha uma professora muito má. 

4. Como assim? 

Resposta: A minha professora de 1º ciclo era muito má e fazia descriminação entre os alunos organizando-os por 

ordem de preferência pessoal: quanto mais próximo mais ela gostava deles. Eu estava sempre nas últimas filas. 

5. Há quanto tempo é coordenadora neste agrupamento? 

Resposta: Sou coordenadora desta escola há mais ou menos 10 anos. 

6. O que mais gosta no seu trabalho? 

Resposta: O que mais gosto no meu trabalho é poder tornar a escola melhor para os alunos. 

7. E o que menos gosta? 

Resposta: O que menos gosto é de lidar com alguns adultos. 

8. O que faz nos seus tempos livres? 

Resposta: Nos meus tempos livres eu gosto de andar de mota e acampar com os meus filhos/ a minha família. 

9. Tem alguns projetos pessoais ou profissionais para o futuro? 

Resposta: Sim, tenho. A nível profissional, gostava muito de tirar um curso de design de botas e, a nível pessoal, dar 

a volta ao mundo. 

Muito obrigada professora Isolda!  

(Cont.) 



26 

Apontamentos 

de História 

Joana Coelho, 10ºF  

As minorias perseguidas na Alemanha Nazi  

Convivemos, desde cedo, com os fantasmas do Holocausto e do terror vivido na Europa durante a Segunda Guerra 

Mundial, através dos livros de História. Os relatos dos métodos bárbaros de violência levados a cabo nos infames cam-

pos de concentração são, até hoje, referidos na imprensa e as vítimas são anualmente reduzidas a estatísticas. Reserva-

mos para os indivíduos perseguidos pelo sadismo do partido nazi, nos anos 30 e 40, um dia de lembrança, 27 de janei-

ro, mas dificilmente procuramos conhecer todos os grupos afetados por este acontecimento histórico, esquecendo de 

que as vítimas do Holocausto incluíram 6 milhões de Judeus e de outras minorias. O antissemitismo, preconceito con-

tra os Judeus que se baseou no seu passado histórico, cultural e religioso, atingiu o seu cúmulo na Alemanha nazi, no 

que foi considerado o maior genocídio do século XX. A perseguição antissemita difundiu-se como uma epidemia e 

tornou-se gradualmente mais severa: com efeito, logo após a tomada de posse de Hitler, tomam-se medidas de ordem 

racial, sendo os judeus impedidos de exercer as suas funções na sociedade e tendo sido “despidos” dos seus empregos, 

escolas, casas e direitos humanos. Sucedem-se as leis de Nuremberga, a noite de crista. Pouco depois inicia-se a sua 

reclusão em limitados guetos sem condições (o de Varsóvia), e em campos de concentração forçados a trabalho escra-

vo. A partir de 1942, Hitler toma a decisão do extermínio, que se cumpriu, entre outros, nos campos de Auschwitz-

Birkenau. A população cigana foi também uma das minorias étnicas fortemente afetada por este período negro da 

Humanidade. Os seus hábitos nómadas e o seu estilo de vida associal eram criticados pelos nazis e pela sociedade eu-

ropeia da época, o que facilitava a perseguição. A partir de 1941 são enviados para campos de extermínio. As crianças 

ciganas eram usadas para experiências médicas e famílias inteiras enviadas para câmaras de gás. Estima-se que cerca 

de um terço de ciganos da Europa foram vítimas do genocídio nazi, no entanto, estes ainda enfrentam o preconceito da 

sociedade atual.  Foram igualmente vítimas, raramente relembradas, as testemunhas de Jeová, que antes de 1933 já 

sofriam pressões da igreja católica e do partido nazi. Através dos seus insistentes protestos e manifestações, este grupo 

tornou-se rapidamente uma das maiores ameaças ao regime de Hitler, que procurou, de diversas formas, forçá-lo a 

renunciar à sua religião. As testemunhas de Jeová viram o seu extermínio em massa iminente ao escolherem permane-

cer leais à sua fé, que os impedia de realizar a saudação nazi, de inscrever os seus filhos na juventude hitleriana, idola-

trar Hitler e até mesmo pegar em armas, ao contrário das igrejas protestante e católica, que optaram pelo silêncio. A 

questão racial era um dos fundamentos do nazismo e por isso promovia-se a ideia da preservação da raça germânica, a 

qual só era possível através da reprodução entre indivíduos arianos. Eram por isso vistos como inimigos do regime, os 

homossexuais. As referências ao seu destino são escassas e a informação é baseada apenas em relatórios onde são bre-

vemente mencionados ou em testemunhos dos poucos sobreviventes. Temos conhecimento, ainda assim, de práticas 

homofóbicas praticadas pelos nazis como a caça de homens e mulheres homossexuais por pura diversão, que resultava 

no aprisionamento e na tortura destes últimos. Estando encarcerados, esta comunidade era marcada com um triângulo 

cor-de-rosa que garantia o seu isolamento e exclusão não só por parte dos guardas, como também por parte dos outros 

prisioneiros. A etiqueta que pregavam às suas roupas servia também como alvo para o sadismo dos agentes de autori-

dade, que abusavam sexualmente das mulheres lésbicas e violentavam os homens homossexuais por puro prazer, e dos 

cientistas e investigadores, que os consideravam ideais para as suas experiências sem qualquer fundo científico. Mes-

mo após a derrota do nazismo e reconhecido o sofrimento de algumas das minorias, os homossexuais continuaram a 

ver o seu estatuto de vítima do holocausto negado.  Ser homossexual, por exemplo, permaneceu um crime punido por 

lei após a II guerra, em grande parte da Europa, até ao início da década de 80. A morte de milhões foi «justificada» 

através da inferiorização de certos grupos étnicos devido a fatores como o  a sua cultura, a sua religião, a cor da pele 

mas com o tempo apercebemo-nos, enquanto sociedade, que o ódio não provém da religião, mas sim do medo, da ig-

norância e da busca incessante do ser humano por poder. Cabe-nos a nós a tarefa de preservar a memória e informar as 

gerações futuras sobre as atrocidades cometidas durante o Holocausto pelos ideais nazis, para que a História não se 

repita.  

Bibliografia: Ensinar o Holocausto no século XXI – Jean-Michel Lecomte  
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Escrevinhando 

No lenço bordo o teu nome 

Carinho e amor envolvidos 

Namoro singelo e inocente 

Amor ardente, enternecido! 

Letras coloridas embelezam 

O teu pano, alegres provérbios, 

Dizeres deslizam nas tuas mãos 

E acalentam teus lábios em rosa floridos! 

No lenço embrulhei nosso namoro 

Enxovalhei nossos distúrbios e no 

Lenço te conservo em amor profundo! 

No lenço bordo o teu nome 

Maria Fael 

“Aqui as ruas têm nomes de amores perdidos”  
(a frase não é da minha autoria) 

Maria Fael 

Na minha cidade, as ruas têm nomes 

de amores perdidos e gravam 

beijos escondidos!  

No emaranhado dos becos, 

 trocam-se juras de amor, 

muitas acabam em dor! 

Na minha cidade, os amores são perdidos. 

Calçada fria, as capas cobrem as pedras 

 e os namorados aquecem-se sofregamente 

 num roçar de corpos, não ouvem, não veem, 

mas sentem o desejo numa rua perdida, 

testemunha de um encontro que vai 

deixar ferida! Jovens!!! 

Quantos amores já testemunhaste? 

Quantos corpos já amaste? 

Tu, rua da minha cidade que em tempos 

Pelas mentes vagueaste, serve agora os nossos desejos:  

Grava nas paredes os nomes de amores, 

os que em nós se perderam, os que em ti são perdidos!  
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Melissa Pereira, 3ºC 

A Poluição 

Quando vejo essa imagem eu sinto tristeza, tenho dó e muita raiva. 

Fico triste porque vejo tanta poluição, tanta poluição, mas tanta poluição que acho que não vamos a tempo de parar o 

aquecimento global. 

Eu tenho dó porque há pessoas que vivem na poluição e porque a poluição só está a afetar o 

Planeta Terra, o mar e muito mais. 

Tenho raiva porque há pessoas que avisam, avisam, avisam e avisam, mas as pessoas não 

cumprem. 

Descrição da imagem 

-Palhinhas -Plástico -Garrafas -Madeiras 

-Muitas pessoas a andarem sobre a poluição  

-Cigarros -Cartão 

Precisamos de estar sempre a vigiar as pessoas que deitam o lixo ao chão. 

Eu não gosto desta imagem, mas escolhi-a porque quero dizer o que penso da tal imagem: 

eu penso que devemos ter mais cuidado com o lixo e devemos utilizar menos plástico. 

Eu detesto ver estas coisas porque não devemos deitar lixo ao chão! 

Os barcos estão a poluir cada vez mais e mais, o ar e o mar. 

O oceano já está muito poluído. Até já vi no «Zoomarine» uma foca a ser salva por treinadores de golfinhos, ele esta-

va preso numa rede de plástico e com plástico a ser retirado da sua boca, eu fiquei super deprimida. 

Nicole Silva Pinto, 3ºC  

Há muita poluição no Planeta Terra. 

E não vale a pena dizer às pessoas que poluir é mau, pois elas não nos ligam nenhuma. 

Já tenho visto fotografias das praias da Índia, e não há nem um grãozinho de areia é tudo: 

palhinhas, pacotes de leite e de sumo, garrafas de coca-cola, tampas e sacos de plástico.                                                                                                                       

Eu sinto-me mal por isso, aliás toda a gente devia-se sentir mal por isso e fazer o melhor para 

que isso nunca mais aconteça, eu sempre que posso, apanho o lixo todo da minha escola.  

A poluição, muitas das vezes, é empurrada pelo vento e vai parar ao mar, os peixes pensam que 

é comida, vão comer e depois morrem. Os senhores Pescadores, não sabem que os peixes têm 

plástico dentro deles, depois nós comemos os peixes e ingerimos o plástico.  

Leonor Santos, 3ºC 

O arco-íris 

A Poluição 

Esta imagem faz lembrar a pré. 

Numa tarde estava a brincar com a minha amiga e nessa tarde estava sol e ao mesmo tempo a 

chover, a minha amiga disse: 

 -Leonor está um arco-íris no céu. 

Fiquei tão espantada. 

À noite sonhei, sobre o arco -íris, sonhei que estava nas nuvens e subi pelo arco-íris. 
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Laura Mendes, nº 13, 5º A, in teste de avaliação de novembro  

A raposa e o galo 

Um certo dia, há muito tempo, havia uma raposa matreira que não gostava do canto de um galo. Então, decidiu enfren-

tá-lo. Aproximou-se do animal e questionou-o: 

- Não te consegues calar, pois não? 

- Então vou chamar a formiga rabiga e pedir-lhe que te fure a barriga! - Ameaçou a raposa.  

- Pensas que tenho medo, é? – Indagou o galináceo. 

Dias depois, a raposa apareceu com a formiguinha, junto do galo, que interrogou: 

- Onde está ela (a formiga rabiga)? 

- Está aqui!  

 Porém, a formiga desaparecera, pois, como era muito trabalhadora, necessitava que o “seu despertador” cantasse para 

a acordar.  

Então a raposa foi buscar um lindo Labrador, que se preparava para morder o galo. Este ficou pasmado. Contudo, ex-

plicou ao cão a importância do seu canto matinal; servia para anunciar o romper do dia e das respetivas funções dos 

habitantes. 

O Labrador, que tinha uma vida muito atarefada, ajudando invisuais a atravessar as estradas, entre outras tarefas, com-

preendeu muito bem o galo e descompôs a raposa. 

Esta fábula ensina-nos que não devemos julgar os outros sem entendermos as suas razões.  

Fábio Fernandes, 8ºB 

Domingo, 29 de agosto de 2060 

Oi Hércules,  

Eu hoje faço 55 anos, estou velho, parece que foi ontem que tinha 14 anos, antes das casas flutuantes, roupas holográ-

ficas, comida em cápsulas, futebol aéreo e de realidade virtual avançada. 

Como digo aos meus netos, “No meu tempo, não havia tudo o que há hoje.” 

No meu tempo, nós tínhamos carros a gasóleo e a gasolina, tínhamos de comprar roupa e de ir à escola, e as escolas 

oficiais só tinham exercícios e vídeos para estudar e pagava-se. Agora, está tudo diferente eu pergunto-me: está a mu-

dar para pior ou para melhor? Porque ainda há muitos sem-abrigo e pobres. Ainda bem que há quem ajude as pessoas 

que mais precisam. Hércules, meu amigo, o que posso eu fazer para terminar com a fome? A maioria das pessoas não 

ligam a isso mas, se continuar assim, as pessoas morrem. 

 O presente de aniversário que recebi foi 50 cápsulas de comida. Amanhã, vou entregar essas cápsulas aos sem-abrigo. 

Tchau, meu amigo Hércules. 

Páginas de um diário em 2060 
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O Amor é... 

Coletânea de opiniões recolhidas junto dos pequeninos do pré-escolar do nosso Agrupamento. Os alunos que frequen-

tam o Centro de Apoio à Aprendizagem  na EB 2,3 também quiseram dar o seu contributo, bem como um ou outro  

graúdo enamorado. 

…a família 

…a família, a mana, o mano, o pai e a mãe 

…família, amigos, quando faço anos dão presentes 

…bom 

…a mãe, o papá, a mana e eu a brincar 

…a família a namorar 

…gostar do pai e da minha mãe 

…bom porque gosto do amor e dos amigos 

…dar beijinhos, dar abraços, zangar-se às vezes 

…um coração de amor 

…o pai e a mãe a darem mimo 

…a mãe, a tia, a avó, o mano e eu 

…um coração vermelho e contente 

…o pai e a mãe dar abraços 

…dançar com a mãe e o pai 

…o pai e a mãe a fazer amor aos filhos 

...a mamã contar uma história antes de dormir 

…gostar do outro 

...proteger os outros 

…uma pessoa carinhosa 

...amar alguém que nos ama 

…a paixão e cartas para a namorada, eu já tenho 

…amar alguém que gostamos 

…amar a irmã, o porquinho da índia e os animais 

...querer ouvir a voz do outro 

…coração 

...o coração bater mais forte 

…romance e maravilhoso 

...a mamã cantar uma canção de embalar 

…quando gosto de uma pessoa e ela gosta de mim  

…paixão, alegria e ciúmes 

…lindo, incrível e doce 

…um coração 

...ter um amigo de verdade 

…namorar, passear e oferecer flores 

...ter amigos e ter alegria 

...gostar muito um do outro 

...dar beijinhos 

...ter um amigo sempre a apoiar-nos e ajudar  

...ser bom para as pessoas e ajudar uns aos outros  

... ajudar a arrumar os jogos  

...ter amigas e não trair as nossas amigas 

... não empurrar 

...dar abraços 

...brincar juntos 

...rir muito   

...acordar mais cedo para ir comprar pão fresquinho  

...amar o pai, a mãe e a mana 

...dar corações aos meninos que não são amigos 

...proteger 

...ter sempre tempo 

...comunicar 

...respeitar 

...estar atento 

...ajudar 

...cuidar 

...partilhar 

...adorar 

...comer um gelado juntos  

...a mamã fazer a minha comida mais preferida 

...partilhar as coisas com o meu mano 

...as pessoas gostarem umas das outras 

...porque dizem que me adoram 

...porque a mamã dá beijinhos, abraços 

...darem-me comida 

...ser solidário 

...brincar com o meu mano 

...ter a família 

...ter amigos por perto nos momentos tristes e felizes  

...emprestar as coisas à minha mãe 

...ter amor pela família 

...ser feliz 

...a família partilhar as coisas comigo 

...a mamã dar-me comida à boca 

...a mãe brincar comigo 

...sonhar acordado 

...querer chegar a casa 

...os olhos brilharem 

...não cansar de ouvir o outro 

...ter saudades 

...crescer junto de quem gosta de mim 

...sorrir 

...a mamã não dormir porque eu estou doente 

...poder dormir na cama da mamã 
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O Amor andou no ESLA 

Na sala amarela do JI 

da Fonte Santa, come-

morámos o S. Valen-

tim, ouvimos histó-

rias, falámos de amor, 

fizemos um coração 

com o “Amor é…”, 

para quem mais gostamos e com a família elaborámos 

com muita criatividade e dedicação os corações do 

amor para embelezarmos o nosso J.I.. 

Descobrimos e partilhámos, que há muitas formas de 

amor e que o dia de S. Valentim é: “Amor de família”; 

“Amor de amor”; “Amor de amigos”; “Amor de namo-

rados”; “Amor de manos”; “Amor é partilhar”. 

Ana Baião 

Os alunos que frequentam o Cen-

tro de Apoio à Aprendizagem 

(CAA – sala 17), na escola EB2/3 

de Quarteira realiza-

ram atividades relacio-

nadas com a quadra, 

nas quais transmitiram/

partilharam as suas 

opiniões sobre o significado/importância do 

Amor e da Amizade nas suas vidas. 

Anabela Caeiro 

Este ano, celebrou-se o "St Valentine's Day" nas três escolas do 1º ciclo do Agrupamento. Atividade dinamizada 

pelas professoras da disciplina de Inglês, Gracinda Correia e Mónica Duarte. Os alunos elaboraram marcadores de 

páginas para oferecerem ao seu "Valentine". As escolas foram decora-

das com os motivos elaborados pelos alunos. Os alunos gostaram e 

acharam divertido  

Gracinda Correia e Mónica Duarte 
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E porque Natal é Amor... 

O Natal foi vivido com grande 

entusiasmo e imaginação no 

Jardim de Infância nº3. 

As crianças 

realizaram 

diversos 

trabalhos 

alusivos ao 

tema, com 

material reciclável. Por sua vez, os 

Encarregados de Educação também 

colaboraram com trabalhos, de for-

ma a decorar a nossa escola. 

A nossa festa foi realizada es-

pecialmente com a participa-

ção dos 

pais, que 

vieram 

alegrar a nossa manhã, mostrando 

as suas culturas. 

Aqui fica o nosso sincero agrade-

cimento pois, foi deveras uma 

manhã mágica!    

… no JI nº3 

Carla Pinto e Isabel Martins  

… em alemão 

Helga Martins 

Para celebração do natal, os alunos de alemão do 6ºano 

cantaram para a comunidade escolar a canção de na-

tal "Kling Glöckchen klingelingeling" e decoraram uma 

árvore de natal (Weihnachtswortschatz) com imagens 

natalícias legendadas em alemão. Os alunos do 7ºA e 

8ºA fizeram uma lista com os seus desejos de natal 

(Wunschzettel), colocando-os numa rena Os trabalhos 

foram expostos na Biblioteca Escolar da Escola Secun-

dária Dra. Laura Ayres e na Escola Básica S. Pedro do 

Mar. 
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E porque Natal é Amor... 

… na EB1 nº2 

Dina Contreiras  

Para a decoração dos diferentes espaços da escola, desenvolvemos uma 

atividade -Construção de árvores de Natal, no âmbito do Projeto Eco- Es-

colas, obedecendo à utilização de materiais recicláveis. Foi uma atividade 

de sucesso que envolveu toda a comunidade educativa e os encarregados 

de educação. 

Professores e alunos colaboraram na 

decoração de estrelas de Natal, em 

esferovite, enviadas pela Junta de 

Freguesia, para a decoração da cida-

de de Quarteira.  

Visitaram a Aldeia dos Sonhos em Loulé, no dia 10 de 

dezembro, onde puderam «Viver a magia do Natal» 

ficando encantadas com tudo o que viram e lhes foi 

proporcionado participar.  

Porque o Natal também é proteger e preservar, os 

alunos do 2º C e 2º D apresentaram um teatro, no 

âmbito do Projeto Eco-escolas , subordinado ao tema 

- «Abecedário sem juízo e Histórias do Fim do 

Mundo» sensibilizando para a mudança de atitudes e 

comportamentos incorretos  para com o ambiente /

Planeta. 

Houve também momentos de festa e convívio, 

onde os alunos das diferentes turmas apresen-

taram as suas canções de Natal.  
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… na EB1/JI da Abelheira 

Sónia André 

No dia 17 de dezembro de 2019, a 

Escola EB1 JI da Abelheira promoveu 

uma Festa De Natal Multi-

cultural para todos os nos-

sos alunos. A Festa decor-

reu em duas fases, de ma-

nhã com os pais oriundos 

de outros países, que acei-

taram o nosso convite em vir à escola falar 

para todos acerca da cultura, tradições e gastronomia, 

no seu país de origem, nesta época natalícia. Foram 

apresentadas as respetivas bandeiras e seus significa-

dos, assim como, outras curiosidades. Na escola contá-

mos com pais oriundos de Portugal, Roménia, Ucrânia, 

Moldávia, Alemanha, Itália e Suíça, a quem a comuni-

dade escolar agradece a todos pelo empenho, disponi-

bilidade e dedicação. 

À tarde, os alunos assistiram a várias apresen-

tações culturais, tivemos a aluna Alice Maltse-

va, do 4º B representando a Ucrânia, ao som 

do saxofone; logo a seguir a representar os 

Estados Unidos da América, os alunos do Cur-

so Técnico de Desporto, nomeadamente Aria-

na Rosa, Carolina, Rodrigo e Iago, com uma 

demonstração de Step; Araguaney presenteou-nos com 

as danças da Venezuela e a Escola de Dança Arabes-

que com as danças Orientais e de Leste, com os alunos 

Diana Hamal e Anastasia Telezyn (4º A) e Sérgio, alu-

no do Agrupamento. Assistimos à mãe da Gabriela (1º 

A) a cantar, representando o nosso país, 

aos meninos do AKREDITA mais, em 

representação de África, onde o aluno 

Kedilson (4º B) integrava o grupo, as alu-

nas Nádia Revez, 

Rute Montes (1º 

A), Bianca Revez 

(1º B), Bruno Montes e Tomás 

Santos (4º B), a representar a 

comunidade Cigana; o Brasil 

foi representado pela professo-

ra SaraPakita, do grupo Muzenza, contributo da profes-

sora Joana da Associação Ensinar a Sorrir. No final, 

como agradecimento a comunidade escolar canta e 

encanta com as estrelas do mundo ao som de “ 

A Todos um Bom Natal” desejando festas feli-

zes a todos os presentes. 

Seguiu-se um lanche con-

vívio, com gastronomia 

típica de vários países, 

estando as iguarias identi-

ficadas com bandeiras e 

agrupados por continentes.  

 OBRIGADA A TODOS! 

E porque Natal é Amor... 

… troca de prendas 

Sandra Lopes 

Na semana anterior ao natal, as 

salas azul, verde e laranja propuse-

ram aos pais/encarregados de edu-

cação e crianças uma 

troca de livros solidária. 

O objetivo foi cada cri-

ança trazer um livro de 

casa à sua escolha e tro-

car entre os amigos. A 

ideia surgiu como forma de sensibilização para a 

“reciclagem”, cidadania e apelo ao não consumismo 

numa época propensa a isso. 

A atividade foi um sucesso, 

tanto pelo envolvimento das 

famílias assim 

como pela alegria 

das crianças em 

descobrir o “novo” 

livro que recebe-

ram. Alguns livros 

traziam mensagem para o 

amigo secreto.  
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Cantar as Janeiras é 

uma tradição em Portu-

gal. Formam-se grupos 

de crian-

ças e pes-

soas que 

vão cantar 

músicas pela rua e/ou em estabelecimen-

tos para desejar um bom ano. Esses gru-

pos cantam e “em troca” recebem oferen-

das. Esta tradição antigamente decorria entre o dia 1 e 

o dia 6 de janeiro, Dia de Reis, contudo nos últimos 

tempos acontecem durante o mês de janeiro. 

A tradição do Cantar das Janeiras realizou-se no JI 

Fonte Santa. Durante a semana de 6 a 10 de janeiro, as 

salas laranja, verde e azul construíram coroas de reis/

rainhas, confecionaram Bolo Rei, ensaiaram uma mú-

sica e no dia 10 de janeiro saíram à rua. 

Foram Cantar as Janeiras ao Hipermerca-

do LIDL e ao Restaurante Monteiros, 

tendo sido muito bem 

acolhidos por estas 

superfícies comerciais 

e seus clientes, pro-

porcionando momentos de conví-

vio e tradição. Cantaram ainda na 

escola Fonte Santa. Para o ano há 

mais!!!  

… cantar as janeiras 

Sandra Lopes 

E porque Natal é Amor... 

… em inglês 

Gracinda Correia e Mónica Duarte 

Este ano, celebrou-se o Natal nas três escolas do 1º ciclo do Agrupamento. Atividade dinamizada pelas professoras da 

disciplina de Inglês, Gracinda Correia e Mónica Duarte. Os alunos elaboraram postais com mensagens em Inglês alu-

sivas à festividade que posteriormente foram oferecidos aos alunos do 2º ciclo e vice-versa. As escolas foram decora-

das com os motivos elaborados pelos alunos. Os alunos gostaram e acharam divertido. 
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Dúnia Paulino e Júlia Delfino, 10ºE 

Limpeza na foz do Almargem/ Praia do Cavalo 

Preto 

No dia 28 de novembro, 

alguns alunos do INTE-

RACT e outros eco-

voluntários da Escola Se-

cundária Dra. Laura Ayres 

realizaram uma atividade de 

limpeza da área envolvente à foz da ribeira do 

Almargem. Esta iniciativa ocupou parte da ma-

nhã e teve como objetivo sensibilizar para a 

necessidade de uma proteção e limpeza dos 

ecossistemas costeiros. 

Um dos objetivos do projeto eco-escolas é a 

realização de atividades em que os alunos to-

mem consciência da poluição e comecem a criar 

novos hábitos para diminui-la e a cuidar do nos-

so ambiente, tanto nas prai-

as como no mar, nas ruas, 

em casa e entre outros.  

Com a quantidade de lixo 

retirado da praia do Cavalo 

Preto podemos perceber 

que devemos me-

lhorar e tentar consciencializar mais pessoas a 

terem atitudes como esta. No Algarve a nossa 

maior riqueza são as praias não só como paisa-

gem, mas também como base da atividade turís-

tica que ajuda a economia da região.  

Filipa Eusébio 

Palestra – “Alimentação Mediterrânica e Saúde!”  

No dia 8 de janeiro, de-

correu no auditória da 

E.B. 2, 3 de Quarteira, 

uma palestra sobre ali-

mentação mediterrânica, 

dinamizada pela Dr.ª 

Maria Palma Mateus, 

docente da Universidade 

do Algarve, dirigida às turmas A, B, C e D do 7º ano. 

Os alunos ficaram a conhecer os alimentos que esta 

dieta privilegia e quais os 

seus benefícios para a saúde. 

Além disso, foram sensibili-

zados para a importância de 

escolherem alimentos de 

época e de proveniência lo-

cal e de recorrem às ervas 

aromáticas como alternativa 

ao sal.  

Filipa Eusébio 

Ação de Sensibilização – “A Recolha Seletiva dos 

Resíduos Sólidos Urbanos no Algarve”  

No dia 16 de janeiro, decorreu no 

auditório da E.B. 2,3 uma ação de 

sensibilização sobre a recolha seleti-

va dos resíduos sólidos urbanos, pro-

movida pela ALGAR, dirigida às 

turmas 5ºF e 8ºB. É da responsabili-

dade de cada um de nós promover uma correta deposi-

ção dos nossos resíduos nos ecopontos, pois a recolha 

seletiva dos resíduos permite a reciclagem, evitando a 

deposição em aterro sanitário, a poupança de recursos e 

a redução da polu-

ição do ar, solo e 

água.  
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Sandra Lopes 

Formigas 

O grupo da sala verde, do JI da Fonte Santa, tem ex-

plorado o Inverno. Com ele surgiu a história sobre a 

cigarra e a formiga. O envolvimento foi tão grande que 

culminou com um painel sobre a vida das formigas. 

Descobrimos que são muito organizadas, vivem em 

sociedade e a moral desta história tradicional é : “faz 

aos outros aquilo que gostavas que te fizessem”. Daqui 

surge o projeto das histórias 

tradicionais em que, algumas 

delas, serão exploradas até ao 

final do ano letivo. Aguardem 

novidades!  

Ana Baião 

Para brincar não precisamos de um brinquedo! 

“Brincar com brinquedo reciclado 

não é apenas lazer, estimulação da 

criatividade ou outros aspetos rele-

vantes na criança, ou ainda um bom 

gerenciamento do lixo.”- Kaio Cas-

sio Delmondes Dias 

Na sala amarela do JI da Fonte San-

ta, por vezes, deixamos os brinque-

dos convencionais e vamos à descoberta…  

E… para brincar só precisamos material reciclável, 

que normalmente pomos nos ecopontos e criativida-

de… muita criativida-

de…. 

Assim foi… construí-

mos, destruímos, inven-

támos jogos, constru-

ções, muita diversão e 

alegria.  

esta é uma forma lúdica de sensibilizar os 3Rs 

(reduzir, reutilizar e reciclar), e contribuir para um 

meio ambiente mais saudável, ajudar a proteger o pla-

neta e… proteger o planeta é ganhar vida… 

Ana Baião e Águeda Madeira 

Painel do 25 de Abril - Articulação com 3ºE 

A sala amarela do JI da Fonte 

Santa, da educadora Ana 

Baião, em articulação com a 

turma E do 3ºano, da profes-

sora Águeda Madeira, com a 

colaboração da professora 

Vanda Almeida, estamos a 

participar no projeto, coma 

elaboração de um painel para 

construção de um mural, para assinalar os 46 anos do 

25 de Abril.  

Numa primeira fase, elaborámos o projeto desenhado e 

pintado em papel. Nesta segunda fase iremos decalcar 

e pintar o desenho nos azulejos, que contamos a cola-

boração do Loulé Criativo, nas orientações para pintu-

ra e cozedura do painel. 

Este projeto é promovido pela Federação Nacional dos 

Professores (FENPROF), em parceria com a Associa-

ção 25 de Abril (A25A), a União dos Resistentes Anti-

fascistas Portugueses (URAP), a Câmara Municipal de 

Peniche (CMP), o Centro de Formação Profissional 

para a Indústria Cerâmica (CENCAL), Caldas da Rai-

nha e docentes da Faculdade de Belas-Artes da Uni-

versidade de Lisboa (FBAUL). O mural final onde 

participam 46 escolas a nível nacional, ficará exposto 

frente ao Forte de Peniche (Museu da Liberdade e Re-

sistência) passando a fazer parte do próprio espaço 

museológico. Este mural será inaugurado a 25 de Abril 

de 2020.  



38 

Passatempos 

Palavras Cruzadas 

Mauro Maia 
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MatGira 

Soluções da Edição II 

MatGira 

Desafios Matemáticos 

Desafios Matemáticos 

De quantas maneiras diferentes se pode ler a palavra  

ESSE 

seguindo as letras que se tocam horizontalmente, verti-

calmente ou em diagonal? 

 

Um mesmo E pode ser o início ou fim de qualquer ES-

SE.  

Como não há atrito na passagem da 
roldana, nada se perde. O macaco e o 
peso estão sujeitos às mesmas forças e 
equilibram-se perfeitamente. Sobem, 
portanto, com a mesma velocidade para 
a roldana.  
O macaco trepa 40 cm de corda por 
segundo. Estes 40 cm fazem subir tanto 
o macaco como o peso, 20 cm.  
O macaco sobe, portanto, em relação ao 
solo, 20 cm por segundo.   



A nossa  

  Escola 


