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Capa: alunos do 12º com a técnica de esferográficas e 

marcadores  - caricatura, impressões do COVID  

Cristina Barbosa 

Editorial 

O jornal de um agrupamento escolar cujo editorial terá 

como tema central um vírus. 

O 3º período letivo foi diferente de todos os que vive-

mos nas nossas vidas, sejam elas ainda curtas ou já lon-

gas. Mas tudo começou no 2.º período. Março. Falta-

vam duas semanas para a desejada pausa da Páscoa. 

Decorriam com a agitação habitual da realização e ava-

liação dos últimos trabalhos, com visitas de estudo mar-

cadas, a excitação típica dos finais de período. 

Essa agitação normal foi perturbada por uma nuvem. 

Primeiro, aconteceu-nos a perceção da nuvem. Não 

percebíamos bem se era passageira ou se trazia tempes-

tade. Andávamos absorvidos e absortos. Depois, come-

çámos a sentir uma inquietação que se avolumou. Notí-

cias, números vindos da China. De um dia para o outro, 

não nos estávamos a cumprimentar com abraços e beiji-

nhos, como gostamos de fazer entre pessoas que traba-

lham juntas há muito e se estimam. E os números vin-

dos da Ásia contaminaram a Europa. Alguns encarrega-

dos de educação retiveram os seus educandos em casa. 

“O que estamos aqui a fazer ainda?” -  questionámos.  

 Quarta-feira, 11 de março de 2020, a Organização 

Mundial de Saúde declarou a doença Covid-19 como 

pandemia. Soaram todos os alarmes que andávamos a 

conter. 

16 de março – encerramento das escolas. 

Quarentena. Confinamento. Tudo tão estranho! Penso 

que o meu país esteve à altura do desafio bem como 

quem toma as decisões no meu agrupamento. Momen-

tos de tensão, cabeças frias para tomarem decisões. 

Senti também a tranquilidade possível de viver num 

país responsável. 

Diretores de turma não voltaram a ter um minuto de 

sossego. Como elos de ligação escola-casa, tiveram de 

estabelecer todos os contactos, esclarecer todas as dúvi-

das, tranquilizar todos os corações aflitos, pais, colegas, 

alunos. Como aguentaram! Gerou-se uma onda de soli-

dariedade: colegas mais jovens, mais à vontade com as 

Tecnologias da Informação e Comunicação e com o 

universo digital ajudaram os mais velhos ou os mais 

inseguros. Foi uma procura intensa, grupos no 

WhatsApp, e-mails para lá e para cá, telefonemas, tudo 

dentro e fora de horas. 

 E aconteceram os conselhos de turma de avaliação do 

2.º período em videoconferência. O primeiro-ministro 

referiu-se aos professores como heróis…   

A par das notícias diárias do número de infetados, recu-

perados e mortos, muito se escreveu e falou sobre a 

escola. A favor, contra. Pais esgotados. Professores 

esgotados. Alunos desmotivados. Alunos excluídos por 

falta de equipamentos ou de internet. 

 O 3.º período aconteceu. Estivemos com os nossos 

alunos e trabalhámos. No início com uma alegria de 

reencontro e, com a chegada de junho, um cansaço a 

surgir. Um 3º período com telescola e sessões síncronas 

e assíncronas. Todos continuámos na escola. E@D. 

Corona vírus, corona vírus… se, pelo menos, aprendês-

semos sem catástrofes…  

 

A imagem mais improvável. O papa Francisco sozinho 

em prece pelo mundo.  

 
Fonte: https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-

noticias/2020/03/27/coronavirus-papa-reza-sozinho-na-praca-

sao-pedro-e-da-bencao-ao-mundo.htm 

https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2020/03/27/coronavirus-papa-reza-sozinho-na-praca-sao-pedro-e-da-bencao-ao-mundo.htm
https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2020/03/27/coronavirus-papa-reza-sozinho-na-praca-sao-pedro-e-da-bencao-ao-mundo.htm
https://noticias.uol.com.br/internacional/ultimas-noticias/2020/03/27/coronavirus-papa-reza-sozinho-na-praca-sao-pedro-e-da-bencao-ao-mundo.htm
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A nossa  

  Escola 

Hugo Mártires 

Erasmus+ 

“O futuro depende do que fizermos hoje”  

Mahatma Gandhi 

 

No início do ano de 2020 todos fomos afetados pela 

pandemia da covid-19, e todos tivemos que nos adaptar 

a uma mudança repentina no modo como vivemos. Esta 

mudança inclui também a maneira como educamos as 

nossas crianças. 

A maioria dos países europeus fechou escolas como 

parte de suas medidas para limitar o contato entre as 

pessoas e diminuir a propagação do vírus. Na Itália, o 

primeiro país europeu atingido pela pandemia, as esco-

las fecharam a 5 de março de 2020. Essa decisão foi 

seguida em pela Albânia, Grécia, República Checa e 

Romênia. A maioria dos sistemas educativos europeus 

fechou as suas escolas até ao dia 16 de março de 2020, 

como foi o caso de Portugal. O último país a anunciar 

essas medidas foi o Reino Unido, onde todas as escolas 

fecharam as suas portas entre 20 e 23 de março.  

Neste contexto todas as atividades dos projetos Eras-

mus+ foram suspensas, tais como os intercâmbios de 

alunos, ou mesmo as atividades que estávamos a prepa-

rar no âmbito do clube de Erasmus. 

No caso do projeto “Union of Solar System via Geo-

gebra” (Escola Secundária Drª Laura Ayres) tínhamos 

já planeada a viajem para a República Checa, a qual iria 

decorrer entre os dias 22 e 28 de março na cidade de 

Písek. Os alunos já estavam distribuídos pelas famílias 

de acolhimento e já tinham inclusivamente iniciado os 

contactos com os colegas Checos. Ponderou-se até ao 

momento em que foi possível a realização da visita, mas 

o alastramento da pandemia pela Europa e as orienta-

ções das autoridades levaram-nos a suspender a mesma. 

Também o facto de uma das escolas parceiras neste 

projeto ser de Itália limitou logo à partida a realização 

do evento na sua plenitude.  

Esta seria a penúltima visita do projeto que terminaria 

este ano. Contudo tivemos recentemente uma boa notí-

cia. A agência nacional Erasmus+ prorrogou por mais 

um ano o prazo de conclusão do projeto, o que significa 

que temos até agosto de 2021 para concluir as ativida-

des. Vamos trabalhar com os nossos parceiros no senti-

do de retomar a visita à República Checa e concluir o 

projeto na Turquia como previsto. Esta vontade vai de-

pender da forma como a situação irá evoluir nos próxi-

mos tempos na Europa e da disponibilidade orçamental 

do projeto.  

Relativamente ao projeto “Let`s save the water as a 

natural resource” (EB23 São Pedro do Mar) estava 

programado o intercâmbio em Almería, Espanha, de 16 

a 20 de março, o qual teve também de ser adiado. Quan-

do se percebeu que a situação estava a escalar em Espa-

nha para um cenário muito semelhante ao de Itália, foi 

claro que não haveria condições para realizar a visita. 

Assim ficou também sem efeito este encontro. Espera-

mos poder realizá-lo durante o próximo ano, assim co-

mo as restantes atividades deste projeto que tanta dinâ-

mica trouxeram ao nosso agrupamento. 

Felizmente que o cenário em Portugal não foi tão assus-

tador como em outros países aqui tão próximos. Mas 

nas horas mais negras desta pandemia, não pudemos 

deixar de manifestar a nossa solidariedade em particular 

com os nossos parceiros de Itália, as escolas IISS 

"Ettore Majorana" (Brindisi), Antonino De Stefano 

Scuola Secondaria di I° Grado (Trapani), e também em 

Espanha, a escola IES Maestro Padilla (Almería). 

O surto de COVID-19 teve consequências negativas 

para as atividades planeadas ou em curso no âmbito do 

Erasmus+. O objetivo primordial da Comissão Europeia 

é a segurança e a proteção de todos os participantes no 

Erasmus+ no pleno respeito de todas as medidas de 

confinamento tomadas a nível nacional. 

Este é o momento de unirmos esforços numa grande 

parceria internacional para pararmos o alastramento 

deste vírus. Só depois de controlado é que poderemos 

planear o futuro. Para já resta-nos esperar por novas 

orientações das autoridades de saúde, do ministério da 

educação e das entidades europeias. 

Por fim, gostaria de deixar uma palavra de agradeci-

mento a todos os professores, que ao longo deste ano 

letivo colaboraram nas atividades dos projetos e que 

tanto empenho manifestaram em promover, não só os 

temas que tratamos, mas também a internacionalização 

do nosso agrupamento. 

 
1) How is Covid-19 affecting schools in Europe? (2 de abril de 2020) - 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/how-covid-19-

affecting-schools-europe_en  

2)https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/coronavirus-

impact_pt 

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/how-covid-19-affecting-schools-europe_en
https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/how-covid-19-affecting-schools-europe_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/coronavirus-impact_pt
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/coronavirus-impact_pt
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Bibliotecas 

Escolares 

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

A comemoração da Semana da Leitura iniciou-se no dia 

9 de março e começou com muitas atividades planifica-

das nas nossas Bibliotecas: leitura autónoma, Contos da 

Avozinha, declamação de poesia, feira do livro, troca de 

livros usados, recolha de livros doados, exposição de 

inúmeros trabalhos realizados pelos nossos alunos, visi-

ta de escritores e encarregados de educação… Infeliz-

mente, devido ao Covid-19, a mesma foi interrompida e 

as atividades canceladas. 

Na Biblioteca da ESLA, antes do encerramento das 

atividades presenciais, tivemos duas sessões destinadas 

aos pais e encarregados de educação, em articulação 

com a Associação de Pais do Agrupamento. A primeira, 

em fevereiro, intitulada “Sete ideias para aumentar o 

rendimento escolar do seu filho”; a segunda, em março, 

com o nome “Como detetar desinformação nas redes 

sociais”. 

Após o dia 16 de março, as atividades desenvolvidas 

passaram a ser todas on-line. 

Durante o período de confinamento obrigatório devido 

ao perigo de contágio do Corona Vírus, as bibliotecas 

mantiveram-se em atividade à distância, dando cumpri-

mento ao plano estratégico de ensino à distância e cola-

borando ativamente com a divulgação e o fornecimento 

de recursos digitais para todos os anos de escolaridade, 

de acordo com as atividades planeadas. 

Algumas plataformas de aprendizagem interativa das 

bibliotecas do agrupamento (Blogues e páginas de Fa-

cebook) passaram a ser partilhadas, para que os alunos 

as possam utilizar nas suas atividades síncronas e assín-

cronas. A PORDATA, por exemplo, é um recurso vali-

osíssimo. Trata-se de uma iniciativa da Fundação Fran-

cisco Manuel dos Santos, criada em 2009 por Alexan-

dre Soares dos Santos e pela sua família. Consiste numa 

enorme base de dados com um conjunto variado de te-

mas como a população, a saúde, educação... É muito 

útil para disciplinas como a Geografia, Economia, Ma-

temática, História, Sociologia... 

A cedência de computadores portáteis e tablets para 

auxiliar famílias em dificuldades, que não dispunham 

de recursos para acederem à rede e às aulas virtuais 

também foi outro contributo proveniente das nossas 

bibliotecas, durante esta fase de suspensão das ativida-

des letivas presenciais e permanência em casa. 

No que se refere a concursos, na última semana de 

maio, o aluno Gonçalo Guadalupe, pertencente à tur-

ma A, do 3º ano, na Escola E.B./J.I. da Abelheira, foi 

informado que ganhou um dos prémios especiais de júri 

no Concurso Nacional "Uma Aventura" da Caminho, o 

qual tinha sido dinamizado no início do segundo perío-

do, pela professora Susana Monteiro, em colaboração 

com a Biblioteca Escolar daquela escola. 

A docente foi informada que o aluno vai receber um 

cheque Caminho, bem como ela. Desconhecendo o seu 

valor, a professora pôs, desde logo, o produto do prémio 

que lhe será destinado ao dispor da Biblioteca Escolar 

do 1º Ciclo. Presume-se que aquele será enviado para o 

Agrupamento de Escolas Drª Laura Ayres. Os utilizado-

res das B.E. congratu-

lam-se, desde já, com 

este notório gesto altru-

ísta e apresentam os 

parabéns ao aluno ven-

cedor e à perseverante 

professora. Ficámos 

muito felizes e gratos. 

Ainda no que toca a prémios, os resultados da XVI edi-

ção do Concurso Sophia de Mello Breyner Andresen 

acabam de sair. O nosso agrupamento tem vários premi-

ados:o Martim Pontes, do 5ºA, está de parabéns. Foi o 

primeiro classificado na categoria de texto com um poe-

ma sobre "A Fada Oriana" - 2º Ciclo da e também obte-

ve uma Menção honrosa na mesma categoria, com um 

poema sobre " A menina do mar". Também a aluna 

Luana Salvador do 6ºF, obteve uma menção honrosa. 

Além deles, a aluna Joana Brito Coelho do 10ºF, aluna 

do Ensino Secundário da Escola Secundária Drª Laura 

Ayres, foi a vencedora da Categoria Texto. A cerimónia 

de entrega de prémios irá realizar-se em Loulé. No en-

tanto, devido à situação difícil que atravessamos a mes-

ma ainda não tem data marcada. 

No que toca a concursos internos, continuámos com os 

Top Leitores e ainda com o concurso Cognoscere, cujos 

resultados serão anunciados no final do ano letivo. 

Também dispomos, exclusivamente para o público-alvo 

da BESLA, dos desafios matemáticos semanais, desta 

feita a serem transmitidos através do Blogue. 
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Bibliotecas 

Escolares 
Na Biblioteca Profª Paula Moreira comemorou-se o 

Dia Mundial da Língua Portuguesa, efeméride oficiali-

zada pela UNESCO no ano passado. O português é 

atualmente falado por mais de 260 milhões de pessoas 

nos cinco continentes, ou seja, 3,7% da população 

mundial. É a língua oficial dos nove países-membros 

da CPLP  (Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, 

Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e 

Príncipe e Timor-Leste) e Macau, bem como língua de 

trabalho ou oficial de um conjunto de organizações 

internacionais como a União Europeia, a União Africa-

na ou o Mercosul. 

Além disso, a mesma biblioteca publicou diversos 

trabalhos relativos ao COVID- 19, como por exemplo 

A Cápsula do Tempo, da aluna Luana Salvador, do 

6ºF.O mesmo se passou no âmbito da disciplina de 

Português (DAC),em que a professora Conceição Cos-

ta, docente de Português e de H.G.P. elaborou com as 

suas turmas do 6ºA e do 6ºC um trabalho relativo ao 

Covid-19 com o título "E se o vírus falasse". 

Foram também elaborados três vídeos criados pelos 

alunos das Turmas: 6ºB e 6º F, com o Tema: Um Mi-

nuto de Silêncio de "Gratidão à Terra". Foram solicita-

dos num Plano de Trabalho na Disciplina de E.V. / E.T 

e colaborativamente a cidadania (DAC) e Promovidos 

pela associação "Fazedores de Mudança".) Estes traba-

lhos tiveram a colaboração da professora Marta Bispo. 

professora Marta Bispo, de Educação Tecnológica, 

colaborativamente com a DAC de Cidadania, elaborou 

com os seus alunos das turmas B, C, D, E e F do 6.º 

ano e utilizando desperdícios e reutilização de materi-

ais diversos trabalhos. Hoje, mais do que nunca, este 

momento de "pausa" deve ser para refletirmos, de mo-

do a podermos alterar hábitos e atitudes prejudiciais 

para o Planeta Terra. Cabe-nos a todos sermos os mo-

tores da mudança e sensibilizarmos toda a comunidade 

educativa para uma consciência ambiental e sermos Os 

Guardiões da Terra. 

A mesma professora fez uma apresentação com o te-

ma: Composição Visual Surrealista' (com inspiração 

no estilo das obras de Salvador Dali). Os trabalhos 

foram desenvolvidos no âmbito da disciplina de E.V., 

pelas turmas:5º A, 6º A, 6º B, 6º C, 6º D, 6º E e 6ºF. 

Além disso, realizou com os 

alunos do 5ºA e com alunos 

das várias turmas do 6ºano um 

trabalho, “No meu olhar, ve-

jo…”, onde os nossos alunos 

retratam o que sentem perante 

a situação de isolamento e pandemia. O trabalho é na 

área da disciplina de Educação Visual e é também uma 

DAC de Cidadania no Projeto Cápsula do tempo- 6ºF. 

No âmbito da disciplina de Cidadania, o professor Sér-

gio Magalhães, Diretor de Turma do 5ºG, abordou o 

tema “Valores, Diversidade e Tolerância”, dentro do 

Domínio “Sexualidade e Género”. 

A turma do 5ºF, sob a orientação da sua Diretora de 

Turma, professora Sandy Anica, durante o período de 

E@D participou na atividade "A minha árvore nativa”, 

no âmbito da Brigada da Floresta. A atividade consis-

tia na ilustração de uma espécie nativa de Portugal 

onde devia estar representado o perfil da árvore 

(imagem com o tronco e copa da espécie) e um porme-

nor da mesma: folha, fruto e flor. O apoio dirigido a 

todos os alunos que o solicitaram foi sempre prestado 

pela equipa das Bibliotecas continuou a ser presta-

doonline e, em certos casos aplicáveis, também em 

regime presencial. 

Mais recentemente, inaugurámos a Biblioteca Digital 

do Agrupamento. Nesta fase, encontram-se predomi-

nantemente disponíveis obras para o 

Ensino Secundário e 9º ano, devido 

sobretudo a questões que se pren-

dem com os direitos de autor. Con-

tudo, além de acréscimos semanais 

ao fundo, o acesso às obras 

(totalmente digitais e passíveis de 

leitura em qualquer local com aces-

so à internet) tem que ser solicitado a um dos professo-

res bibliotecários, que o concederá pelos catorze dias 

habituais. Depois, terá que ser solicitado novo acesso.  

Apesar desta nova realidade educativa, que nos obri-

gou a reinventarmos a nossa forma de trabalhar, os 

desafios e as surpresas continuam a acontecer, tendo-

nos chegado alguns trabalhos muito criativos que os 

alunos vão desenvolvendo enquanto permanecem nas 

suas casas, apoiados pelos novos métodos de   ensino à 

distância e pelas famílias. 

A Biblioteca da Escola Secundária encontra-se aberta 

e cumpre as condições de segurança recomendadas 

pela DGS para a sua frequência presencial, muito em-

bora se encontre limitada quanto à lotação máxima. O 

processo de devolução de fundo documental também 

segue uma tramitação específica, para evitar o risco de 

contágio. 

Na fase final deste ano letivo 

diferente, deixamo-vos uma men-

sagem de alento que nos foi envi-

ada pela professora Vanda Al-

meida e criada por alguns alunos 

do primeiro ciclo, na disciplina 

de Educação Artística: “Vai ficar tudo bem!” 



06 

A nossa  

  Escola 

Milene Martins 

Concurso Sophia de Mello Breyner Andresen 

O Concurso Literário Sophia de Mello Breyner Andresen é uma iniciativa conjunta das Bibliotecas Municipais So-

phia de Mello Breyner Andresen, de Loulé, e Júlio Dantas, de Lagos. Este concurso, que visa a promoção da leitura 

das obras desta autora portuguesa, vai já na sua 14ª edição e conta com a participação de muitos alunos desde o 2º 

ciclo ao ensino secundário de todo o Algarve. 

Todos os anos, alunos do nosso agrupamento, apoiados pelos seus professores de Português participam no Concurso 

Sophia de Mello Breyner Andresen. Todos os anos, vários alunos do nosso agrupamento são premiados neste con-

curso. É com orgulho que o dizemos: estão de parabéns! 

Mas estes “parabéns” não são apenas para os vencedores. São também para todos aqueles que participaram com 

prosas, poesias, ensaios, ilustrações ou fotografias. São também para os que os apoiaram ao longo da jornada. 

Na edição deste ano foi premiado na categoria Texto, do 2ºciclo, o aluno Martim Pontes, do 5ºA, com o 1º lugar, 

com um poema sobre “A Fada Oriana”. Este mesmo aluno obteve ainda uma Menção honrosa na mesma categoria 

com um poema sobre “A menina do mar”. O Martim foi apoiado pela docente Carla Lacerda. 

Ainda nesta mesma categoria e também no 2º ciclo, a aluna Luana Salvador, do 6ºF, obteve uma menção honrosa 

pelo seu poema inspirado na obra: “A Fada Oriana”. A aluna foi apoiada pela docente Sónia Pinto. 

Já no ensino secundário foi premiada na categoria Texto, do ensino secundário, a aluna Joana Coelho, do 10ºF, com 

o 1º lugar com um texto inspirado no poema “As pessoas sensíveis”. A Joana foi apoiada pela docente Amélia Ro-

cha. 

 Lamentavelmente, devido ao regulamento do concurso, o 100Comentários não pode publicar os trabalhos vencedo-

res. No entanto, não quisemos deixar de referir, uma vez mais, os premiados e de agradecer aos seus professores 

todo o empenho e dedicação. 

Joana Coelho, 10ºF Luana Salvador, 6ºF Martim Pontes, 5ºA 
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A nossa  

  Escola 

Visitados para aprender 

Daniela e o Ouriço do Mar 

Dina Contreiras 

Os alunos da E.B.I Nº 2  participaram na atividade - Dani-

ela e o ouriço do Mar - para a preservação dos oceanos.  

Com base na história que ouviram, os alunos elaboraram 

um cartaz sensibilizando para a proteção dos Oceanos . 

Uma torneira na testa 
Dina Contreiras 

A turma do 3º F da E.B.1 nº2, no mês de março, assis-

tiu a uma peça de teatro apresentada pela companhia de 

teatro do Algarve– Uma torneira na testa – um diver-

tido diálogo entre duas personagens, apelando à impor-

tância da educação ambiental e do uso consciente da 

água. 

Imaginem um mundo sem água, sem o som dos ani-

mais, sem o som dos rios, sem o cheiro das flores …um 

mundo seco, completamente seco. Este era o sonho do 

S.R. Desperdício que, através de um plano maquiavéli-

co, pretende acabar com toda a água do Planeta. O feiti-

ço volta-se contra o feiticeiro e este acaba por perceber 

que a água é para poupar e sem ela não se pode viver.  

 

Após a audição da peça de teatro ,os 

atores realizaram  com os alunos 

jogos de mímica tendo por base o 

tema da água.  

Os atores explicaram aos alunos a 
importância do ciclo da água. 

A ilha dos plásticos - Alertaram para a poluição dos oce-
anos. 
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Semana da leitura na Sala Laranja  

Carla Soares 

A Semana da Leitura na B.E do 1º Ciclo da EB1 da 

Fonte Santa teve como propósito “Ler sempre. Ler em 

qualquer lugar.” A sala Laranja do JI da Fonte Santa 

também dinamizou algumas atividades nesta semana 

para incentivar a leitura e o escutar de histórias. 

Começamos a semana a escutar a história “O Coelhi-

nho Dudu” trazida pela amiga Rosa. É a história de um 

coelhinho que nasceu sem um braço e todos gostamos 

muito dele. Escutamos esta história no parque da esco-

la, pouco antes do almoço e foi um momento relaxan-

te. Da parte da tarde, fizemos um desenho a “contar” a 

história. 

  No dia seguinte, recebemos uma visita muito especial 

na nossa sala: a mamã do Martim veio-nos contar a 

história do Pinóquio! A mamã Verónica veio acompa-

nhada pela mana do Martim e estivemos todos muito 

atentos! O Martim ficou feliz com a visita da mãe e da 

mana e nós também! Gostamos tanto da história e da 

visita da mamã Verónica que quisemos repetir!  

   

Durante esta semana íamos voltar a receber a mamã 

Verónica e a mamã Rejane do amigo Leonardo, mas 

tal já não foi possível porque, entretanto, foi aplicado o 

plano de contingência do nosso Agrupamento devido 

ao Covid-19. Esta e outras atividades foram canceladas 

e a escola foi encerrada. Contudo, ainda tivemos opor-

tunidade de aceitar o convite da sala Verde, da educa-

dora Sandra Lopes. Fomos escutar histórias contadas 

pela educadora e representadas pelas suas crianças. Foi 

uma semana em que a leitura e o contato com os livros 

foram ainda mais privilegiados.  

 

 

 

 

 

Visitando para aprender 

Centro Ambiental de Loulé 

Visitados para aprender 

Carla Pinto e Isabel Martins 

No dia 5 de Março, fomos ao Centro Ambiental de Loulé, onde assistimos a um vídeo sobre os Anfíbios e seu habitat. 

Foi uma manhã muito lúdica e pedagógica!  
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Exposição de trabalhos na Biblioteca  

Magda Gomes 

O grupo disciplinar de Português do 2º Ciclo orga-

nizou uma exposição de trabalhos realizados pelos 

alunos, na Biblioteca da EB2,3 de Quarteira, no 

âmbito das obras literárias “A Viúva e o Papagaio”, 

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

Os alunos participaram de forma bastante satisfatória, 

demonstrando muita criatividade e sentido estético na 

realização das suas “obras de arte”.  

Painel do 25 de Abril  

Ana Baião 

A sala amarela do JI da Fonte Santa, da educadora Ana 

Baião, em articulação com a turma E do 3ºano, da pro-

fessora Águeda Madeira, terminámos o painel em azule-

jo, para construção de um mural, para assinalar os 46 

anos do 25 de Abril. Este projeto foi promovido pela 

Federação Nacional dos Professores (FENPROF), em 

parceria com várias associações e instituições. O mural 

final onde participaram 46 escolas a nível nacional, seria 

construído, frente ao Forte de Peniche (Museu da Liber-

dade e Resistência) passando a fazer parte do próprio 

espaço museológico. Este mural seria inaugurado a 25 

de Abril de 2020, o que não foi possível, devido à pan-

demia Covid-19, aguardamos assim uma nova data. 

Agradecemos a magnífica colaboração do Loulé Criati-

vo, nas pessoas de Marta Caetano e o José Pires, pela 

disponibilidade, pela atenção dispensadas nas orienta-

ções, nas técnicas para a pintura dos azulejos e cozedura 

do painel.  

O projeto- desenhos - turma 3º E e 

Mãos - sala amarela 

Decalque no azulejo, com pó de carvão 

Pintura- antes de cozer na mufla 

Painel Final- depois de cozer na mufla 
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Brincando ao Carnaval 

Na sala Verde do JI da Fonte Santa 

Sandra Lopes  

O Carnaval representa alegria, folia e muita brincadei-

ra. Assim foi! Na sala verde do JI da Fonte Santa rei-

naram projetos individuais, exploramos Pablo Picasso 

e inventamos máscaras, dançamos, fizemos desfiles e 

terminamos em grande com um picnic num espaço 

exterior à escola em conjunto com a sala azul e laran-

ja. Como gostamos de passear! De todas as brincadei-

ras a mais apreciada foi sem dúvida a exploração do 

Egipto (traje adotado pela escola básica da Fonte San-

ta).  

No JI nº3 

Carla Pinto e Isabel Martins 

Entretanto, começaram a abordar o tema do Carnaval, 

cujo tema foi “Homem das Cavernas.” 

As crianças colaboraram na realização dos fatos e fizeram 

trabalhos alusivos ao tema; máscaras, palhaços e traba-

lhos sobre o vestuário usado nessa época. 

Chegado o grande dia, 21 de Fevereiro, lá fomos felizes 

desfilar pelas ruas de Quarteira. 
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Na EB1, nº2 

Dina Contreiras 

No dia 21 de fevereiro, os alunos da E.B.1 nº2 partici-

param no Desfile de carnaval organizado pela Câmara 

Municipal de Loulé e Junta de Freguesia de Quarteira. 

O tema era Do Passado ao Futuro e a escola selecionou 

“Época Medieval” como subtema.  

Os professores escolheram o tema - Época Medieval, 

uma vez que esta reside no imaginário das nossas cri-

anças, nas histórias, nos jogos do faz-de-

conta, permitindo perceber a evolução da estrutura 

social. 

O conhecimento sobre o passado possibilita não só 

compreender o presente, mas também preparar o futu-

ro. 

Os adereços tiveram como base as caixas do leite esco-

lar.  

Karneval macht Spaβ (O Carnaval é divertido) 

Helga Martins 

Os alunos do 6º ano de alemão extracurricular, divertiram-

se nas aulas elaborando máscaras de Carnaval alusivas ao 

tema “Die Tiere”  (Os animais) e redigindo textos sobre o 

seu animal favorito “Mein Lieblingstier”.  Esta atividade 

foi realizada com empenho e entusiasmo e no final regis-

tamos o resultado com algumas fotos.  

Esta atividade foi realizada no âmbito da disciplina de 

alemão e do Projeto de Escolas Piloto de Alemão (PEPA).  

Brincando ao Carnaval 
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Brincando ao Carnaval 

Nas ruas de Quarteira 

Milene Martins 

No dia 21 de fevereiro as crianças das escolas do nosso 

agrupamento foram desfilar e encantar as gentes e os 

visitantes de Quarteira.  O desfile percorreu a Avenida 

Infante de Sagres enchendo-a de cor, música e alegria 

num dia de sol bem agradável. 

Juntou-se na avenida a habitual multidão de gente que 

gosta de ver os pequeninos de Quarteira a desfilar. Fo-

ram apanhados desprevenidos alguns turistas que fica-

ram encantados com o acontecimento e quiseram saber 

mais sobre esta tradição das escolas. Foi de coração 

cheio que lhes fui explicando o que se estava a passar e 

como iria decorrer. Os seus olhos brilhavam de deleite. 

O desfile contou com a presença de alunos do Jardim 

de Infância nº3, da EB1/JI da Abelheira, da EB1, nº2 e 

da EB1/JI da Fonte Santa. As crianças foram acompa-

nhadas pelos seus professores e  educadoras bem como 

pelos assistentes operacionais que todos os dias estão 

com elas. Além dos nossos alunos estiveram também 

presentes no desfile outras escolas e instituições de 

Quarteira. Todos deram vida ao tema “Quarteira no 

tempo” e foram felizes, esquecendo e fazendo esquecer 

a nuvem negra que pairava no Mundo. 
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Dia da Amizade 

As crianças da sala Laranja do JI da Fonte Santa realizaram desenhos 

dos amigos e, tendo em consideração a História “O Monstro das Co-

res” que nos ensina a aceitar cada emoção, fizeram um grande cora-

ção. Podemos sentir muitas coisas pelos nossos amigos em momentos 

diferentes. Além de trabalharmos as emoções que podemos sentir pe-

los amigos, construímos em diferentes momentos do dia uma Teia da Amizade. Esta teia tem sido feita desde o iní-

cio do ano. Somos todos amigos!  

A sala verde do jardim-de-infância da Fonte Santa dedicou 

uma semana de atividades sobre o “AMOR”. Fez-se bola-

chas, pintaram-se envelopes e escreveram-se cartas a quem 

mais lhes fez sentido. Alguns entregaram a carta a amigos, 

outros aos irmãos e outros ao pai ou à mãe, houve quem de-

dicasse à família. A partilha de afetos, de vivências e de 

aprendizagens estão bem presentes em todos os momentos. Afinal amor rima com mo-

rangos e chocolate!  

Carla Soares 

Sandra Lopes 

Carla Pinto e Isabel Martins 

As educadoras, do JI nº3, realizaram com as crianças 

atividades relacionadas com o “Dia do Amigo”, traba-

lhando com eles os sentimentos e o cuidado a ter para 

preservar as amizades.  

Dia do Pai 

Carla Pinto e Isabel Martins 

No JI nº3 as crianças elaboraram um presente para os seus respetivos pais. Um miminho para o Dia do Pai. 
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Ficámos em casa... 

e@d da Sala Verde 

Sandra Lopes 

“Tu nunca sabes o quão forte és, até que ser é a única opção” Bob Marley  

Assim define maravilhosamente bem estes tempos difíceis. A sala verde do JI da Fonte Santa, envolvendo toda a famí-

lia, manteve-se ativa ao longo destes tempos até voltarmos À escola. Ficam aqui alguns registos de atividades realiza-

das pelas famílias. A todos bem hajam!  

#vaificartudobem 

Vanda Almeida 

Alunos do 1°Ciclo deixam uma mensagem a 

toda a comunidade educativa. 

Trabalhos realizados no #estudoemcasa no 

âmbito da disciplina de #EducaçãoArtística  
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A partilha escola família - “escola em casa” 

Ana Baião 

… descobre-se o conhecimento, partilham-se as com-

petências, valorizam-se os saberes, constrói-se a inti-

midade de quem tem um objetivo comum…FAZER 

CRIANÇAS FELIZES 

Em tempo de pandemia, tivemos de reinventar a esco-

la… e com as crianças da sala amarela, foram muitos 

os desafios…foram muitas as boas experiências…

foram muitas as partilhas…embora afastados senti o 

carinho a energia a disponibilidade para juntos viver-

mos uma nova realidade…novas aventuras…à distân-

cia e com boa disposição.  

Foram muitas as sugestões, sobre as mais variadas 

temáticas, tendo em conta as áreas de conteúdo, adap-

tando-as à nova realidade, de forma a poderem ser 

desenvolvidas em família, que as concretizaram e par-

tilharam os resultados, as “obras” espetaculares e com 

muita criatividade. 

Agradeço às famílias que nos acompanharam nesta 

aventura do ensino à distância…pelo empenho…pela 

disponibilidade…pela concretização das sugestões…

pela motivação…por estarem do outro lado… 

“É na família que a criança adquire um conjunto de 

competências, normas e valores, necessários ao seu 

desenvolvimento, como ser social, em geral como 

membro de uma sociedade, ou de um grupo.” – Ra-

miro Marques: 1998 

E para terminar aqui fica um “cheirinho” da criativida-

de m família…muito mais havia para mostrar: prenda 

para o pai; primavera; páscoa; 25 de abril; dia da mãe; 

semana da família; jogos e experiências com água; 

germinação; culinária; yoga; visitas a museus virtuais; 

histórias; atividades livres e criativas… 

“Na vida, o importante não é saber tudo, mas o 

essencial. E o essencial não termos pessoas que 

nos ensinem, mas que nos deem espaço para 

aprender.”- Eduardo Sá – 1995 

Ficámos em casa... 
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Ficámos em casa... 

A Sala Laranja em casa das crianças 

Carla Soares 

No dia 13 de março foi o último dia em que estivemos 

quase todos juntos na Sala Laranja do JI da Fonte Santa, 

antes do encerramento da escola devido ao Covid-19. 

Avizinhavam-se tempos de confinamento que se trans-

formou num isolamento/ausência de mais de dois me-

ses. 

De um momento para o outro, deixamos a nossa escola, 

a nossa sala, a nossa rotina habitual, os nossos amigos, 

os nossos postos de trabalho… e fomos convidados a 

ficar em casa com as nossas famílias. Tudo mudou. 

Houve um período de adaptação e depois de aceitação. 

Adaptamo-nos ao novo, surgiram outras rotinas, uma 

nova realidade, encontramos novas formas de estar e 

comunicar. Aceitamos, gradualmente, o “isolamento”, 

cada um da maneira que conseguiu. E, nisto tudo, uma 

coisa é certa, ficamos ainda mais unidos. 

Tivemos de nos organizar, de planear a forma como, 

juntos, iriamos trabalhar e trabalhamos bastante. Tenta-

mos manter as rotinas já estabelecidas na sala e, com a 

continuidade e o feedback constante (educadora, pais e 

crianças), coisas novas foram surgindo.  

E como por magia, nesta nova dinâmica, surgiram no-

vas rotinas. Uma magia encantadora que nos embarcou 

espontaneamente a todos. Num dos dias da semana fo-

mos os Chefs do nosso lanche: panquecas, crepes, gela-

tina, bolo de iogurte, biscoitos, churros, pizza, salada de 

fruta, queques de laranja, bolachas com pepitas de cho-

colate, entre outras. Fomos nós mesmos os pasteleiros e 

foi das rotinas mais saborosas! Contamos histórias, 

aprendemos músicas, cantamos, dançamos, improvisa-

mos bandas, pintamos, fizemos experiências (massa de 

modelar caseira, germinar feijões, arco-íris, tinta casei-

ra, etc.), comemoramos aniversários e realizamos ví-

deos para os amigos. Despertamos competências que 

ainda não se haviam revelado e no fim (re)descobrimos 

um pouco mais de nós mesmos. 

Enfim… foram tempos de confinamento e, entre a von-

tade de trabalhar e a preguiça de o fazer, entre todas as 

emoções que vivenciamos… os trabalhos foram surgin-

do e estão MARAVILHOSOS! Juntos conseguimos!  

Pintura em relevo 

Experiências 

Lanche divertido 
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Ficámos em casa... 

A Sala Laranja em casa das crianças 

(cont.) 

Expressão Plástica 

Comemoração dos 
aniversários 

Vídeos para os amigos 
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Ficámos em casa... 

A quarentena da Sala Azul 

Susana Assunção 

Sobre o Dia da Família, 15 de maio, algumas fotos recolhidas durante 

o confinamento. Foram propostas a árvore da família e a casa de famí-

lia. 

Surgiram resultados interessantes. Parabéns aos Pais e filhos da Sala 

Azul do JI da Fonte Santa. Agradeço as vossas partilhas empenho e 

participação.  

O 25 de abril….  

Propostas de semear e plantar no Dia do 
Planeta Terra….  

Dia dos Oceanos….  
A sua importância e porque nos faz falta…  
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Ficámos em casa... 

O Dia da Mãe do JI nº3 

Carla Pinto e Isabel Martins 

Apesar de as aulas terem sido interrompidas, os meninos trabalharam em casa. 

Como tal, no” Dia da Mãe” as crianças realizaram um miminho para a mãe.  

Um minuto de silêncio 

Carla Lacerda 

No âmbito da atividade “Um minuto de silêncio...”, dina-

mizada pela associação Fazedores da Mudança, para co-

memorar o Dia da Terra, os alunos das turmas A e B do 5º 

ano desenvolveram alguns trabalhos de Ciências Naturais, 

em articulação com Cidadania e Desenvolvimento e com 

Português. 

Este é o site onde podem verificar tudo o que foi feito: 

https://padlet.com/anitaneto/lu2r8r7215i0lwld 

Finalmente voltámos... 

O Dia da Criança 

Carla Pinto e Isabel Martins 

Regressamos à escola num dia especial “Dia da Criança”, por isso , não dei-

xamos passar em branco. Os meninos partilharam connosco o que pensam 

sobre os “Direitos da Criança.”  

Dia Mundial do Meio Ambiente 

Carla Pinto e Isabel Martins 

No dia 5 de Junho celebrou-se o “Dia Mundial do Meio Ambiente.” As crianças fizeram trabalhos alusivos ao tema.  

about:blank
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Finalmente voltámos... 

O regresso da Sala Laranja ao JI da Fonte Santa 

Carla Soares 

Regressamos. No 1 de junho, Dia da Criança, regressa-

mos à sala Laranja do JI da Fonte Santa. Regressamos 

com todos os cuidados necessários para que este regres-

so seja duradouro e, sobretudo, regressamos envolvidos 

em AMOR. O Dia da Criança tem sido todos os dias! E 

é tão bom ser criança e permitir que as crianças desper-

tem isso em nós! 

Regressamos poucos, mas o mais importante é que es-

tamos todos bem. Continuamos unidos e em comunica-

ção! E na nossa sala continuamos a desenvolver ativi-

dades. Fizemos o nosso retrato e o da professora, brin-

camos com os amigos, desenhamos, cantamos, escuta-

mos histórias, fizemos jogos, exploramos os espaços da 

escola de forma diferente e continuamos a preparar o 

nosso lanche, uma vez por semana!  

Aos poucos vamos regressando ao nosso mundo de 

brincadeira. “Há um mundo de sonhos, onde reina a 

esperança e a fantasia pode acontecer. E quem entrar 

nesse mundo, vai ser sempre criança e ser feliz sem 

medo de viver!” “Ser criança é acreditar que viver é 

doce como o mel.” (Música: Um mundo de sonhos) E é 

tão bom ser criança!  
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Finalmente voltámos... 

Regresso à escola um misto de emoções…  

Ana Baião 

A 1 de junho, dia da criança…regressámos à nossa 

escolinha… com muitas saudades… e emoção…foi 

estranho, pois as regras são muitas e é preciso adaptar-

nos a esta nova realidade…as máscaras, o distancia-

mento… 

Não nos podemos abraçar, mas ficávamos muito feli-

zes com o regresso…brincámos…trabalhámos e tive-

mos um dia da criança diferente, mas com o coração 

cheio…sentimos a falta dos nossos amiguinhos… o 

furor da sala cheia…a energia de grupo… 

Foi preciso reinventar…pois somos crianças… preci-

samos de ser felizes… precisamos de novas experiên-

cias…de continuar a crescer… 

“Tudo o que nos toca fica para sempre marcado no 

livro da nossa vida, que é feito de experiências, boas 

e menos boas, que nos permitem conhecer pessoas e 

lugares, tocar de perto as coisas e sentir sempre emo-

ção.” 
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Projeto escolar Detetives do Clima 2019/2020 

Neste projeto a ESA convidou professores e alunos com 

idades compreendidas entre os 8 e os 15 anos a forma-

rem equipas, apoiadas pelos seus professores, e a 'fazer 

a diferença': identificar um problema climático obser-

vando o ambiente local, investigá-lo usando os dados de 

Observação da Terra disponíveis ou fazendo medições 

no terreno e, em seguida, propor uma maneira de ajudar 

a reduzir o problema.   

 Os Guardiões do Tempo, alunos do 6ºF, abraçaram o 

desafio pelo segundo ano consecutivo e fizeram o possí-

vel até ao estado de emergência ter sido decretado. Os 

alunos aprenderam que o clima na Terra é um sistema 

complexo e em constante mudança e perceberam a im-

portância de respeitar o nosso meio ambiente. Nas fases 

principais do projeto, as equipas poderam contar com o 

apoio de cientistas que trabalham nas áreas de observa-

ção da Terra e do clima. Eles deram a sua opinião sobre 

o plano de investigação proposto pelos alunos a estive-

ram sempre disponíveis para ajudar. 

A nossa questão-problema foi: Qual(ais) é(são) o(s) 

impacto(s) da falta de água na lagoa do Almargem na 

biodiversidade local e na comu-

nidade local? 

No final do projeto do ano anterior fizemos algumas 

previsões sobre a evolução da lagoa em caso de seca 

extrema. Uma vez que estas previsões se concretizaram, 

e nós apontámos algumas medidas que poderiam ser 

tomadas para minimizar o impacto da falta de água, 

pretendemos averiguar qual(quais) a(s) causa(s) da falta 

de água na lagoa e se alguma delas está relacionada 

com as nossas previsões. Para isso pretendíamos abor-

dar as instituições de poder local para tentar perceber o 

que foi feito e o que pretendem fazer; analisar dados da 

aplicação ”Climate from Space” e do Sentinel -Hub 

para comparar as alterações climáticas registadas na 

lagoa nos últimos anos; realizar observações in situ 

sobre a biodiversidade local e comparar com os dados 

por nós obtidos no ano letivo passado; pretendíamos 

recolher dados, junto da comunidade envolvente à ribei-

ra que alimenta a lagoa, relativos às suas práticas agrí-

colas, urbanismo e conhecimento da biodiversidade 

envolvente. 

Patrícia Jesus 

Fotos da lagoa em fevereiro de 2019  

Fotos da lagoa em outubro de 2019  
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Fotos em sala de aula com a utilização de imagens do Sentinel-Hub  

Principais resultados  

As imagens de satélite utilizadas, assim como os regis-

tos meteorológicos analisados mostraram que houve 

uma diminuição drástica da precipitação neste último 

ano. Estes dados traduziram-se numa redução muito 

significativa do caudal da lagoa e verificou-se o quase 

desaparecimento de aves aquáticas. Este último facto é 

extremamente preocupante pois a Lagoa era utilizada 

como área de alimentação e de repouso para cerca de 38 

espécies de aves aquáticas. 

Não podemos abordar as instituições de poder local 

nem a comunidade local devido à imposição do estado 

de emergência.  

 

Ações para ajudar a diminuir o problema 

Não podemos fazer nada para combater diretamente as 

alterações climáticas, mas como estas alterações são 

causadas pela ação do Homem, decidimos concentrar as 

nossas ações na consciencialização e sensibilização da 

comunidade local pois só com ações locais nos podere-

mos tornar globais. Partindo deste pressuposto, conside-

ramos que a informação e o conhecimento são as me-

lhores ações que podemos tomar. Desta forma, torna-se 

importante promover/participar em sessões informativas 

que fomentem a conscientização das pessoas sobre as 

mudanças climáticas e sobre as suas ações individuais. 

Numa primeira fase pretendíamos envolver as entidades 

de poder local (Junta de Freguesia de Quarteira, Câmara 

Municipal de Loulé) assim como a comunidade científi-

ca (Universidade do Algarve, Associação Almargem, 

entre outras) para colaborar na investigação e apoiar 

possíveis sessões de esclarecimento e divulgação da 

problemática em estudo à comunidade local. Infeliz-

mente, as ações estavam marcadas para o fim do 2º pe-

ríodo e início do 3º e, devido à pandemia causada pelo 

COVID 19 e consequente estado de emergência não se 

realizaram. 

 

O nosso trabalho foi publicado no site da ESA (Agência 

Espacial Europeia) pelo segundo ano consecutivo em 

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

e no site do ESERO Portugal em https://

www.esero.pt/537/. 

https://climatedetectives.esa.int/ad/almargem-lagoon-ii/
https://www.esero.pt/537/
https://www.esero.pt/537/
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Artes 

 

A natureza morta pelos alunos do 12º ano, utilizando a técnica de pastel a óleo e lápis de cor, tendo as correntes artísti-

cas do fauvismo, cubismo e pop arte, como referências. 

Os Animais Selvagems de Grande Porte - uma "Allegoria", realizado pelos alunos do 12º com a técnica de Pastel a 

óleo e lápis de cor, numa composição renascentista e duma forma expressionista relatando sobre o isolamento do Lock 

down.  



Artes 
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As cinco cúpulas mais famosas da Itália, realizado pelos alunos do 12º com a técnica de lápis grafite e canetas de apa-

ro com tinta da china, tendo em mente o estudo do revestimento interior e cobertura exterior. 

"O Cartaz Publicitário " do show musical Les Miserables  baseado no romance de Victor Hugo, realizado pelos alunos 
do 12º com a técnica de  canetas de aparo com tinta da china e agadas, com os rostos  de acordo com diferentes perso-
nagens  do romance clássico.  
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FOTOGRAFIA 

DIANA  

BOTELHO 

11ºJ1 

A natureza sempre foi uma fonte de inspiração para os 

mais criativos e até na forma como gerimos as nossas 

vidas. 

Os nossos corpos são obras-primas naturais e são o resul-

tado de um processo de evolução ao longo dos anos. 

Infelizmente, cada vez mais, a nossa rotina afasta-nos da 

natureza e isso pode afetar o nosso corpo e a nossa mente. 

Esquecemo-nos que somos parte dela, que a nossa histó-

ria começou connosco na natureza, a estarmos dentro 

dela. 

Devíamos cuidar mais da natureza, porque é ela que nos 

dá vida e isso é maravilhoso. 

 

Diana Botelho 

Projeto fotográfico desenvolvido no âmbito da discipli-

na de Técnicas da Comunicação, com a orientação da 

professora Fátima Joaquim. 
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FOTOGRAFIA 

LAURA 

MARTINS 

11ºJ1 

Neste projeto fotográfico tentei fazer uma reflexão sobre 

o corpo humano e a natureza. Numa vertente mais estéti-

ca, no sentido visual. Nunca me tinha apercebido das 

parecenças que existem entre o nosso corpo e a natureza. 

De alguma forma, fiz uma busca intensiva sobre aquilo 

que nos aproximava da natureza relativamente às partes 

do corpo, associadas a fragmentos da natureza, como 

pequenos detalhes de plantas, pedras e folhas. 

No fim deste trabalho, tomei consciência de algo que 

nunca tinha pensado. Somos parte integrante da natureza. 

 

Laura Martins 

PEDRO 

BARBOSA 

11ºJ1 

O homem e a natureza sempre estiveram ligados 

de alguma forma, seja como forma dela ou de 

forma espiritual. 

A humanidade usa os recursos oferecidos pela 

natureza desde sempre, sem eles não estaríamos 

aptos para a sobrevivência e não teríamos o con-

forto de hoje em dia. Porém, alguns seres huma-

nos esqueceram-se dessa ligação com a natureza. 

O intuito deste trabalho é mostrar que, de alguma 

forma, ainda temos traços da natureza em nós. 

 

Pedro Barbosa 
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A nossa  

  Escola 

Educação Artística no 1ºCiclo 

Vanda Almeida 

Partilha de trabalhos da disciplina de Educação Artística dos alunos dos 3° e 4° anos da professora Vanda Almeida. 
Estão de parabéns e a professora de coração cheio por receber verdadeiras obras de arte. Muitos parabéns!!  
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A nossa  

  Escola 

Luís Reis 

A origem da primavera 

Para os romanos, a primavera era o primeiro verão, visto que terminava o período invernio, que 

dificultava as guerras. De facto, era em março que recomeçavam os combates, depois de tréguas 

em tempo de frio e chuva. Homenageava-se o deus Marte, inicialmente considerado o deus da ve-

getação, uma vez que era nesse mês que a vegetação brotava.  

Posteriormente, começou a associar-se esse mês ao deus da guerra, porque era nessa altura que as 

condições climatéricas melhoravam e propiciavam o recomeço das batalhas. Era, aliás, uma forma 

de se começar o ano, na antiga Roma. Março era o primeiro mês do ano no calendário de Numa 

Pompílio; vejam-se os meses de setembro, outubro, novembro e dezembro, que eram o 7º, 8º, 9º e 10º mês, respetiva-

mente. Foi Júlio César que acrescentou, em 45 a.C., os restantes meses ao calendário. Inicialmente foram colocados 

no final com os nomes unodecembris e duodecembris, mas posteriormente colocaram-se para o início do ano com os 

nomes Januarius e Februarius. 

O equinócio [aequa + nox = noite igual (ao dia)] da primavera celebra também o regresso 

de Prosérpina à terra. Esta tornou-se deusa do submundo depois de ter sido conduzida ao 

Hades e ter quebrado o jejum do mundo dos mortos, comendo aí uma romã. Apesar da 

sua mãe Ceres, deusa da agricultura e dos cereais, ter suplicado a sua libertação do mun-

do inferior, Júpiter conseguiu que Plutão permitisse que Prosérpina passasse metade do 

ano com a sua mãe; a outra metade teria de ser passada com o seu marido.  

O contentamento de Ceres ao rever a sua filha faz com que toda a natureza floresça e se 

torne fértil. Por sua vez, quando em setembro regressa para junto do seu marido, a tristeza 

da sua mãe faz esmorecer a natureza. Assim é o ciclo da primavera em oposição ao inver-

no.  
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Apontamentos 

de História 

Tatiana Silva, 10ºE 

Epidemias/Pandemias ao longo da História  

Ao longo da História, desde a Grécia antiga até aos dias de hoje, o mundo tem vindo a ser afetado por epidemias e 

pandemias. Uma epidemia é uma doença infecciosa e transmissível que ocorre numa certa região e pode alastrar-se 

para outras regiões. Uma pandemia consiste, basicamente, numa grande evolução de uma epidemia, ou seja, quando 

uma epidemia acaba por se propagar por um ou mais continentes. Apesar  das epidemias que têm surgido atualmente, 

quando ouvimos falar em epidemia pensamos em algo que aconteceu em  sociedades antigas ou distantes cujos moti-

vos talvez fossem a falta de higiene, as más condições de vida e a medicina pouco desenvolvida. Vou referir apenas 

algumas das epidemias/pandemias que ocorreram ao longo dos séculos. 

 Na Antiguidade, a peste de Atenas, entre 430 a 427 a.C, matou cerca de dois terços da população de Atenas incluin-

do o famoso estadista Péricles em 429 a. C., sendo os sintomas febre, e inflamação nos olhos, dor de garganta levando 

a sangramento, tosse, pústulas e úlceras no corpo; a praga de Justiniano (assim chamada pois ocorreu no império 

romano do oriente, governado pelo imperador Justiniano) desenvolveu-se entre 541 e 550, foi a primeira pandemia 

historicamente documentada, morrerram cerca de 50 milhões de pessoas, estas apresentavam febre súbita, dor de cabe-

ça e, após alguns dias, inchaços dolorosos denominados de bubões. O imperador bizantino e a sua mulher, Teodora, 

também ficaram infetados, mas escaparam com vida, para espanto de muitos dos seus súbditos, que viam a peste negra 

como uma punição divina pois a imperatriz, tinha sido atriz, bailarina e prostituta. Segundo a historiadora Carbonell 

«O confinamento e o isolamento eram totais», «não era nada fácil ver alguém nos locais públicos, pelo menos em Bi-

zâncio, uma vez que todos os saudáveis ficavam em casa, cuidando dos doentes e chorando os mortos». Na Idade 

Média, a peste negra, ou peste bubónica, decorreu entre 1346 e 1351  e teve a sua origem no continente asiático, pro-

pagou-se devido a ratos e pulgas que vinham nos barcos de comércio com a  Ásia. Matou entre 30% a 60% da popula-

ção europeia. A falta de higiene, a presença de ratos e parasitas eram uma realidade, nas cidades europeias do século 

XIV, as águas sujas, de todo o género, eram, então, despejadas nas ruas. Durante este período desenvolveu-se também 

a quarentena, em que os marinheiros venezianos tinham de ficar em isolamento por quarenta dias. Em 1918, surgiu a 

gripe espanhola ou gripe pneumónica, que nem surgiu em Espanha (mas sim nos EUA ou França, na I Guerra Mundi-

al). Esta gripe é considerada como a maior pandemia mundial conhecida até hoje (mais do que a Peste Negra ao longo 

de vários séculos e cerca do triplo das mortes da Primeira Guerra Mundial). Provocou uma elevada mortalidade entre 

os jovens. O combate à doença, liderado por Ricardo Jorge,  passou pelo encerramento das escolas, a proibição de 

feiras e romarias. Dezenas de espaços públicos funcionaram como enfermarias para assistência aos doentes. Dois dos 

conselhos sugeridos na época  para evitar o contágio foram: lavar frequentemente as mãos e cobrir a boca e o nariz ao 

espirra. A gripe asiática foi uma pandemia que se iniciou na China no começo de 1956 e durou cerca de 2 anos; A 

gripe A teve origem no México em 2009, os sintomas da doença são o aparecimento repentino de febre, tosse, dor de 

cabeça intensa, dores musculares e nas articulações, irritação nos olhos.  

Por fim, a mais recente de todas as pandemias, a covid-19, cujos primeiros sinais desta doença foram reconhecidos no 

mês de dezembro de 2019 na China, onde teve a sua origem. Os sintomas são semelhantes a uma gripe normal febre, 

tosse e dificuldade respiratória, dores musculares. A maioria dos estados do mundo puseram em prática a quarentena e 

promoveram medidas de higiene e de distanciamento social. em Portugal só foram confirmados os dois primeiros ca-

sos suspeitos a 2 de março de 2020. Esta doença já afetou mais 5 614 458 pessoas em todo o mundo e provocou cerca 

de 350 958 pessoas mas também já houve uma recuperação de cerca de 2 307 901 pessoas.  

 

Fontes: https://www.medicina.ulisboa.pt/newsfmul-artigo/99/epidemias-e-pandemias-na-historia-da-humanidade;  https://

www.historiadomundo.com.br/idade-media/peste-negra.htm; https://visao.sapo.pt/atualidade/sociedade/2020-04-12-viagem-as-epidemias-que-

mudaram-a-historia/ https://brasil.elpais.com/cultura/2020-04-11/cenas-de-uma-pandemia-de-1500-anos-atras-que-se-repetem-hoje.html  

Covid-19 

Médico do séc. XXI  

Peste negra 
Médico do séc. XIV  

https://www.medicina.ulisboa.pt/newsfmul-artigo/99/epidemias-e-pandemias-na-historia-da-humanidade
https://www.historiadomundo.com.br/idade-media/peste-negra.htm
https://visao.sapo.pt/atualidade/sociedade/2020-04-12-viagem-as-epidemias-que-mudaram-a-historia/
https://www.historiadomundo.com.br/idade-media/peste-negra.htm
https://visao.sapo.pt/atualidade/sociedade/2020-04-12-viagem-as-epidemias-que-mudaram-a-historia/
https://brasil.elpais.com/cultura/2020-04-11/cenas-de-uma-pandemia-de-1500-anos-atras-que-se-repetem-hoje.html
https://visao.sapo.pt/atualidade/sociedade/2020-04-12-viagem-as-epidemias-que-mudaram-a-historia/
https://brasil.elpais.com/cultura/2020-04-11/cenas-de-uma-pandemia-de-1500-anos-atras-que-se-repetem-hoje.html


31 

Escrevinhando 

O meu poema 

Cabe na tua mão 

O meu poema enche teu coração. 

Se não gostas dele 

Não me digas que não 

Mas se gostas 

Declama-o com emoção! 

Durante a noite, fui feito de repente e a eito, sem saber pus-me a jeito de ser lido no teu leito! 

De palavras simples e singelas fui formado e encantado, por isso sou tão belo e admirado! 

Ainda não me leste, nesta noite que teima em não ser dia, nesta noite onde me rebolo em movimentos circulares, de 

olhos abertos e fechados encontro-me nos teus lençóis quentes, ardentes de dor interior, de solidão perdida, da tua 

partida! 

Mas durante o dia meu olhar penetra num manto prata com raios de luz, ou azul de vários tons, também castanho e 

cinza e nele deposito meu poema de cor, nostalgia, alegria. 

De tarde entras no meu corpo quente do sol, banhado na areia da tua praia onde te percorro sem cessar, sem fartar do 

teu cheiro a maresia. 

Mas é pela noite dentro que motivas minha imaginação, a cor das luzes das ruas que percorro sinalizam o teu encanto, 

os teus versos nas quintilhas deste poema incompleto dão-me a razão de te evocar, poema da noite! 

Nesta noite fiz-te completo 

Satisfiz teu desejo 

Numa sétima, o teu ensejo 

Encheu meu coração 

E com todo o fervor 

Nasceste da minha mão 

Num ninho de amor! 

Poema da Noite 

Maria Fael 
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Nós também 

 escrevemos 

Ângelo Zayshlyy, nº 3, 6º B, in Oficina de Escrita 

A carta 

Ciclopia, 4ª Lua do ano do Escorpia o 

Caro Polifemo, 

Quem manda seres burro? Foste enganado por um pigmeu. Nós temos saudades tuas. Tu, ainda por cima, eras o mais 

forte da nossa raça ciclópica. Tinhas era um mau feitio, o pior de todos. Agora estás cego e devias ser mais simpático 

connosco, pois precisas muito da nossa ajuda para tratar dos animais.  

Pede aos deuses, e em especial ao nosso pai Neptuno ou ao nosso tio Éolo, que te deixem ficar a ver outra vez; que te 

devolvam o olho sem qualquer ferida e nunca mais te deixes enganar pela raça minorca. 

Se não quiseres não te damos uma boa noite, mas avisamos – te, outra vez, sem os teus manopes (manos ciclopes) não 

vais a lado nenhum.   

Aproveitamos para te dizer que logo vamos fazer a festa do ciclopama. Podes aparecer, mas tens que vir de pijama.  

 

       Com alguns abraços,  

          Ângelifemo  

P:S: - A festa começa depois do pôr-do-sol.  

Textos de Opinião 

Diana Silva, 3ºC 

Eu escolhi esta imagem porque ela faz-me sentir 

livre e o meu sonho é ser um animal que seja rápido 

e livre, o cavalo é um animal incrível e fofo, o seu 

ar tão delicado e selvagem é giro, sentir o ar puro 

todos os dias deve ser agradável, e correr todos os 

dias fará bem á minha saúde.  

Santiago Lourenço, 3ºC 

Eu escolhi esta imagem porque a paisagem é muito bonita. O sol brilha e eu imagino que 

estou lá. 

A onda enrola-se e a água cai como fosse uma fonte. Esta imagem é de 

tarde e o sol vai ficando mais brilhante. 
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Nós também 

 escrevemos 

Luana Salvador, 6ºF 

Mensagem de apelo ao Coronavírus 

Páginas de um diário em 2020 

Leandra Carvalho, 8ºB  

Domingo,12 de abril de 2020 

Querido diário,  

Hoje é dia de Páscoa, mas diferente dos outros anos, pois eu não estou em Braga a visitar a minha família. Este ano, 

tive de ficar em casa, por causa do coronavírus. Mas isso não me impediu de fazer uma festa em celebração da ressur-

reição de Jesus.  

Eu e a minha mãe fizemos alguns bolos e tartes. Apesar de estar um pouco triste pelo facto de não estar com a minha 

família toda junta a celebrar, fez-me pensar que eu sou sortuda por estar com os meus pais, aqui, e que algumas pesso-

as estão a celebrar sozinhas. 

 O facto de estarmos em quarentena não me impediu de comunicar com a minha família. Nós fizemos vídeochamada 

com o meu padrinho e uma outra tia da parte do pai. Eu espero muito que esta situação toda passe e que, para o ano, 

nesta altura, já consiga estar com a minha família.  
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Nós também 

 escrevemos 

Lucas Gonçalves, 8ºC 

Segunda-feira,13 de abril de 2020 

Querido diário, 

Só passaram 30 dias mas parece que passaram meses. Já fez um mês que estou de quarentena! Por incrível que pareça, 

já estou com saudades da escola…Sinto falta dos meus colegas e professores. Sinto também muita falta das aulas em 

sala de aula, porque aprender com um professor é muito diferente de aprender na internet. 

Sinto também muitas saudades dos meus colegas nos intervalos. 

A única coisa de que não tenho saudades é da comida da cantina, porque comer a comida da minha mãe é muito me-

lhor. 

Espero que isto passe rápido, porque não gosto de estudar pela internet. 

O coronavírus parece nunca mais passar e promete deixar muitos estragos para trás. 

Apesar de estar de quarentena, continuo a ter de me levantar cedo, preparar o meu pequeno-almoço e ir trabalhar… 

Vou-te contar um segredo: 

Eu acho que esta quarentena nos vai obrigar a mudar a maneira como vemos o mundo; não sei se vai ser para melhor 

ou para pior… só o tempo o dirá! 

Bem, tenho de ir, porque a minha mãe está-me a chamar para jantar. Amanhã volto para te contar mais novidades!  

Sara Saraiva, 8ºB 

14/04/2020 

Querido diário, 

Hoje passou-se mais um dia desta quarentena. Como já te tinha contado, estou a passá-la com os meus avós, primas e 

tios. Temo-nos divertido muito em casa, mas a vontade de sair para passear não falta, claro que não o fazemos a não 

ser que seja necessário. 

Mas hoje foi diferente, queria ficar em casa, não tinha vontade nenhuma de sair, foi um dos melhores dias desta qua-

rentena! Foi tão divertido, eu e as minhas primas, todas sentadas no sofá, a ver filmes na Netflix e só nos levantáva-

mos para ir comer! Quando chegou a hora de jantar, estávamos a meio de um filme mesmo interessante e chamaram-

nos para ir comer, mas todas queriam acabar o filme. Então, eu tive a excelente ideia de ficarmos a comer na sala, o 

problema era convencer a minha mãe e a minha tia, ninguém o queria fazer com medo que se zangassem ou dissessem 

que não e, como fui eu que tive a ideia, tive de ser eu a ir lá. 

Cheguei à cozinha e lá estavam, fui ao pé delas e perguntei, muito carinhosamente, se podíamos ficar na sala a jantar. 

Disseram que sim e, quando voltei, para minha surpresa, já todas estavam a fazer festa! Quando acabamos de ver o 

filme, as minhas primas e tios voltaram para Loulé e eu, a minha mãe, a minha irmã e os meus avós fomos para casa.  

Ainda fiquei um tempo na sala com a minha mãe e a minha avó a ver um filme e, agora, estou aqui sentada na cama, a 

escrever esta página enquanto falo com amigas. 

Agora vou-te deixar, querido diário, vou ler um pouco do meu livro preferido A Rapariga Rebelde 7. Boa noite e até 

amanhã!  

Páginas de um diário em 2020 
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Nós também 

 escrevemos 

Páginas de um diário em 2020 

Beatriz Bodi, 8ºE 

Sábado, 18 de abril de 2020 

Querido diário,  

Hoje eu consegui dormir relativamente cedo, uma da manhã, e assim conseguindo acordar cedo, dez e meia (meu re-

corde). Quando acordei verifiquei se tinha algum trabalho esquecido, e agradeci que não tinha, então tomei o meu 

pequeno-almoço. 

Comecei a ajudar a minha mãe na cozinha, pois amanhã, 19 de abril, é a Páscoa na Roménia, e, como todos os anos, 

nós fazemos um cesto com várias comidas típicas desta época, por exemplo, pasca (pão doce), ovo cozidos pintados 

de vermelho, presunto defumado, brenza de oua (queijo de ovos), etc. 

Quando terminamos, fomos almoçar e o resto do dia foi como qualquer outro dia na quarentena: li com pouco de um 

livro, desenhei, fiz um pouco de exercício físico, joguei jogos com a minha família (como jogos no telefone), vi um 

filme e também alguns episódios de uma série. A minha parte preferida do meu dia é quando eu vou para a minha 

varanda e me sento ao sol (quando há), coloco a minha playlist e leio um livro, desenho ou pinto, pois é quando eu 

tenho um tempo de paz para relaxar a minha cabeça, para não enlouquecer. 

Normalmente, depois do jantar, eu e a minha família jogamos um jogo, durante algumas horas, e depois fico no telefo-

ne até aparecer sono e ir dormir.  

Maria Elisa Eugênio , 8ºC 

Páginas de um diário em 2060 

10 de janeiro de 2060 

Querido diário, 

Hoje acordei com uma dor nas costas, estas já não são o que eram. No meu tempo, podia andar de patins, bicicleta 

ou de skate, hoje em dia qualquer meio de transporte é elétrico, voa e ainda anda sobre a água. Nesse tempo, podía-

mos ter uma alimentação natural, nestes dias os alimentos são artificiais. As roupas vestem-se sozinhas e os sapatos 

voam. 

Antigamente, aprendíamos na escola, escrevíamos à mão nos cadernos, nas aulas de educação física jogávamos fu-

tebol, basquetebol ou andebol; nos dias de hoje, os alunos são ensinados por robôs e é tudo tecnológico, até no des-

porto. 

Antigamente, como lazer, as pessoas pescavam, faziam piqueniques, iam ao cinema, entre várias outras coisas; ago-

ra passam o tempo todo nos seus amados equipamentos eletrónicos. 

Os prédios, que julgávamos serem altíssimos, agora são considerados baixos, e não podem ser destruídos por incên-

dios, terramotos ou quaisquer outros desastres naturais. 

Oxalá as coisas voltassem a ser o que eram! 

Nota editorial: Todas as páginas de diário de 2060 foram escritas antes da pandemia 
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Gleidson Queirós, 8ºC  

06/02/2060 

Querido diário, 

Hoje acordei a lembrar-me de quando tinha 14 anos. Era tudo diferente! Hoje, eu trabalho o dia todo; antes, eu brinca-

va e divertia-me o dia todo. Eu tinha tempo para andar de bicicleta, para jogar PS4, para ver vídeos e filmes. Agora, eu 

só tenho tempo para me divertir na minha folga e nas férias. Se eu soubesse que iria ser assim, eu ter-me-ia divertido 

mais antigamente. Mas eu agradeço a vida que tenho, porque ganho bem para poder pagar minhas dívidas e para fazer 

compras aqui para casa. Uma coisa não mudou: continuo sem gostar muito da escola. É só isso que tenho para te con-

tar hoje.  

Joana Reis, 8ºB 

14-01-2060 

Querido diário, o mundo evoluiu muito desde 2020. O carro agora voa, já não se pode comer carne e peixe, as casas 

são grandes e flutuam, as aulas são com tablets, telefones, computadores, e o desporto é 3D. 

Como te disse, já não se pode comer carne devido à desflorestação, nem peixe devido à poluição das águas; no des-

porto, agora, já não se utilizam materiais nenhuns, é tudo virtual e 3D. 

As casas já não são feitas de madeira, tijolos, cimento..., agora são feitas de um material de cujo nome não me estou a 

lembrar. Os lazeres também mudaram muito desde 2020; eu e as minhas amigas íamos passear, íamos ao cinema, ía-

mos almoçar juntas. Presentemente, os lazeres são ler e fazer crochet. Quem havia de dizer! 

Que saudades de viver em 2020!  

Páginas de um diário em 2060 

Nós também 

 escrevemos 

14 de setembro de 2060 

Querido diário, 

No meu tempo, as coisas eram diferentes, nem tudo, quando eu tinha 14 anos, os transportes tinham rodas e eram a 

combustível, agora não têm nada disso, agora não têm rodas, voam e são elétricos. 

A alimentação era derivada da natureza, mas tudo se extinguiu. Agora, tudo é sintético, feito em laboratório, nós 

gastamos todos os recursos do planeta, mas estamos a remediar o nosso erro, mesmo que seja muito tarde, mas há 

semanas atrás obtivemos boas notícias, conseguimos remediar esse problema. 

O vestuário mudou com a extinção dos animais e plantas, porque a lã e o algodão eram derivados de animais e plan-

tas, por isso os cientistas criaram uma liga especial que é à prova de água e fogo. 

A habitação mudou por causa dos muitos terramotos e incêndios que tem havido de há umas décadas para cá, por 

isso criaram um material especial em vez de betão e tijolos como no passado. Temos, então, esse material à prova de 

incêndios e terramotos. 

A educação mudou também. Com a extinção das plantas, em vez de manuais, cadernos, ou até livros em papel, te-

mos os tablets e os computadores a substituir cadernos, manuais e livros. 

No desporto: no meu tempo, fazíamo-los na rua, agora, nós fazemo-los em casa, porque as nossas casas vêm com 

tecnologia de ponta que transforma uma sala normal no sítio para praticar o desporto que escolhermos. 

E o lazer, no meu tempo, era mais em parques e em casa. Agora, se nós quisermos passear no parque temos parques 

sintéticos, não têm pássaros ou outros animais, mas com a recuperação das plantas vamos conseguir construir par-

ques com árvores, plantas e animais verdadeiros. 

Adeus, amanhã escrevo-te mais.  

Rodrigo Dionísio, 8ºC  
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Nós também 

 escrevemos 

Victor Nóbrega, 9ºB 

O Entregador - do Auto da Barca do Inferno 

Após o embarque dos 4 cavaleiros, todos estão pron-

tos para partir ao seu destino, seja o Paraíso ou o 

Inferno. Porém, um homem misterioso chega ao cais, 

que diz: 

 
Ent.:         Mas onde estou eu?  

                 Isto não é nada igual ao ideal da minha 

religião. 

Anjo.:       Finalmente vós chegais! 

Dia.:         Tu conheces este rapaz? 

Ent.:          Cala-te, Satanás! 

Dia.:         Quem vós pensais ser para vos referirdes 

assim ao infernal Arrais? 

Ent.:         Pietro Ferraz, o Entregador. 

Dia.:         Vejo que não mostrais temor. 

Ent.:          Mesmo sem ir à Igreja, 

                 Sempre louvei o Nosso Senhor 

                 E soube que ao ver o Cão não daria um 

tremor. 

Dia.:         Não fale muito, entre logo no nosso batel. 

Ent.:         Eu não tenho pecados, por isso não serei o 

vosso réu. 

Dia.:          E as entregas que não fizestes optando por 

as roubar?               

Ent.:          Roubei as propinas dos abastados  

                 E entreguei-as aos mais necessitados. 

                 Morri a atuar para ajudar os desgraçados 

                 E não entrarei na barca dos pecados  

                 Só era suposto  ir à barca dos sagrados. 

Dia.:         E este pacote que trazeis, vem ele carrega-

do 

                 Com lembranças do passado?                   

Ent.:         Aqui trago cópias do Auto, 

                 Mas sem a cena do Enforcado, 

                 Que não foi bem sumariado. 

                 Ainda trago prendas para os despojados, 

                 A quem teria as teria entregado  

                 Se não tivesse de partir. 

Dia.:         Então sem ter pecados, eu não vos quero 

cá, 

                 Ide à barca vizinha que vos aceitarão lá. 

 

      Quando se  dirige à barca do Anjo, o Entregador 

é interrompido pelo Corregedor, que grita: 

 

Cor.:            Sorte a tua que o cornudo desistiu de ti, 

                 Se tivesses entrado  

                 Eu o teria matado 

                 Por ter roubado as propinas que me perten-

ciam a mim.  

Brí.:          Francamente, és tão infeliz  

                 Que não sei como viraste juiz. 

 

 
   Finalmente, o Entregador vai ao batel divinal, on-

de se encontram os 4 Cavaleiros e Joane, o Parvo. 

  

Ent.:         Hou da barca, hou lá! 

3° Cav.:    Que fazeis cá? 

Ent.:         Vim cá para embarcar. 

Anjo.:       Hoje vindes cá 

                 Carregado de feitos dos quais está ilibado 

pela intenção de ajudar. 

                 Nesta barca vais velejar 

                 Porque todos que acabaste por ajudar 

                 Agora vos agradecem por terem do que se 

alimentar. 

Joa.:         E não morrestes a cagar! 

Anjo.:       Entra nesta barca já 

                 E enfim vamos descansar.    

    

   Pietro embarca e assim as barcas partem aos seus 

destinos finais. 
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A nossa  

  Escola 

Os professores da E.B.1 Nº2 trabalharam o tema da 

água no âmbito do projeto eco-escolas. 

 Os alunos criaram sinaléticas de poupança de água, 

sensibilizando as populações para a urgente necessida-

de de preservação e poupança deste recurso natural tão 

valioso. 

A gestão dos recursos de água tem impacto em vários 

setores, nomeadamente na saúde, produção de alimen-

tos, energia, abastecimento doméstico e sanitário, in-

dústria e sustentabilidade ambiental. 

As alterações climáticas provocam graves impactos nos 

recursos de água. Alterações atmosféricas como tem-

pestades, períodos de seca, chuva e frio afetam a quan-

tidade de água disponível e colocam em risco os ecos-

sistemas que asseguram a qualidade da água.  

Os alunos elaboram um cartaz para a comemoração do 

Dia Mundial da Água.  

Dina Contreiras 

EB1, nº2 - Ecoescolas 

Brigada da Reciclagem 

Dina Contreiras 

No âmbito do projeto eco-escolas, 

todas as sextas-feiras, a Brigada 

da Reciclagem (alunos do 4º ano), 

recolhe os resíduos existentes em 

todas as salas de aula, nomeada-

mente o plástico e o papel. Salien-

ta-se que estas atividades são do agrado das crianças, 

que se apresentam sempre motivadas e interessadas. 

Foram elaboradas e colocadas sinaléticas no interior e 

exterior da escola para sensibilizar os alunos a não dei-

tar lixo para o 

chão.  

A Água 

A horta do JI nº3 

Carla Pinto e Isabel Martins 

Fizemos uma visita à horta, para observar a evolução dos 

nossos legumes! Que grandes que estavam! 

Os meninos provaram nabo cozido… e até gostaram!  
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A nossa  

  Escola 

Ecocódigo 2019/2020 

JI nº3 

Dina Contreiras 

O eco-código foi elaborado pelas crianças no âmbito do projeto Eco-escolas 

EB1 nº2 
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Ecoescolas 

Filipa Eusébio 

#ECOESCOLASFICAEMCASA 

Foi lançado o desafio a professores e famílias para a realização de alguns projetos propostos pelo Programa Eco-

Escolas, durante este período de pandemia.  

Aqui ficam alguns dos trabalhos realizados pelos alunos e respetivas famílias. Estão todos de parabéns pelo trabalho 

realizado.  

Jardim de Infância Nº 3 

Economia Circular (Constrói o teu depositrão de pilhas)  

Alimentação Saudável (Cozinhar em família)  

Espaços Exteriores e Comunidades Sustentáveis (Horta Bio em Casa)  
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Dia da Terra  

Ecoescolas 

Espaços Exteriores e Comunidades Sustentáveis (A minha árvore nativa)  

Jardim de Infância Nº 3 

E.B. 1/ JI da Abelheira 

Espaços Exteriores e Comunidades Sustentáveis (Horta Bio em Casa – 1ºA e 2ºA)  

Alimentação Saudável (Alerta ao Sal e Cozinhar em Família – 4º A e 4º B)  
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Ecoescolas 

Filipa Eusébio 

#ECOESCOLASFICAEMCASA 

E.B. 1/JI da Fonte Santa  

Alimentação Saudável (Cozinhar em Família)   

Espaços Exteriores e Comunidades Sustentáveis (Horta Bio em Casa)  

Economia Circular (Constrói o teu depositrão de pilhas)  
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Ecoescolas 

E.B. 1 de Quarteira  

Espaços Exteriores e Comunidades Sustentáveis (Horta Bio em Casa)  

Alimentação Saudável (Alerta ao Sal)  

E.B. 2,3 de Quarteira  

Alimentação Saudável (Alerta ao Sal - 7ºG)  
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Filipa Eusébio 

#ECOESCOLASFICAEMCASA 

E.B. 2,3 de Quarteira  

Escola Secundária Dr.ª Laura Ayres   

Alerta ao Sal e Os Suspeitos do Costume em Casa  

Espaços Exteriores e Comunidades Sustentáveis (A minha árvore nativa – 5ºF)  

Ecoescolas 
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A nossa  

  Escola 

Ana Baião 

Para a sala amarela… 

… descobre-se o conhecimento, partilham-se as competências, valorizam-se os saberes, constrói-se a intimidade 

de quem tem um objetivo comum… 

FAZER CRIANÇAS FELIZES 

O ano chegou ao fim…muito atípico…muito tempo afastados…, mas com muita AMIZADE…com muitas aprendiza-

gens…muito carinho que foi para além das paredes da nossa escola, construímos uma escola nas nossas casas… 

com a disponibilidade das nossas famílias e de quem nos acompanhou… 

Todos crescemos mais um pouco e somos capazes de enfrentar novas situações, novos desafios, novas experiências, 

novas emoções, digo crescemos, porque cresci e ajudei a crescer…ensinei, mas também aprendi…presencialmente 

e distante fisicamente… mas sempre perto do coração. 

Somos heróis e superámos a distância, que nos trouxe muitas saudades, mas também muitas aprendizagens…muito 

isolamento, mas muitas partilhas e agradeço às famílias o empenho… a disponibilidade por nos terem acompanha-

do nesta aventura do ensino à distância sempre com boa disposição motivação e empenho. 

Vai ser um ano que ficará para a história com todas as vivências, com o bom e o menos bom, mas sinto que conse-

guimos…que os laços se fortaleceram…que juntos somos mais fortes...que juntos somos a escola (família e equipa 

escolar)… que a escola vai para além das paredes….a educação está no nosso coração… 

Obrigada… por me fazerem sentir que escolhi o caminho certo (ser educadora) … 

 

  

 

 

 

 

 

 

“Pois tudo o que nos toca fica para sempre marcado no livro da nossa vida, que é feito de experiências, boas e 

menos boas, que nos permitem conhecer pessoas e lugares, tocar de perto as coisas e sentir sempre emoção.” –  

Ana Baião 

26-06-2020 
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Passatempos 

Pinta o palhaço de acordo com as indicações. 

Die Blume ist rot und gelb. 

Der Hut ist schwarz. 

Die Haare sind gelb. 

Die Fliege ist orange. 

Das Hemd ist lila. 

Die Handschuhe sind  

hellbraun. 

Die Hose ist blau. 

Die Schuhe sind schwarz. 

Die Nase und der Mund sind 

rot. 
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Passatempos 

MatGira 

Soluções da Edição III 

MatGira 

Desafios Matemáticos 

Desafios Matemáticos 

Incógnita - Descobre o valor do ?  

Fósforos - Move apenas um fósforo e resolve a expressão:  

Timóteo e os buracos no quintal 

Timóteo e alguns amigos 

estão entretidos a cavar 

num terreno um certo 

número de buracos idênti-

cos. 

Sempre que Timóteo faz 

equipa com Pandemónio, 

cavam um buraco em 4 

dias. Quando Timóteo 

forma equipa com Ger-

vásio, cavam um buraco 

em 3 dias. Sempre que 

Pandemónio e Gervásio fazem equipa juntos, conseguem cavar 

um buraco em 2 dias.  

Quantos dias serão necessários a Timóteo para cavar sozinho um 

buraco?   



Soluções da Edição IV 

Desafios Matemáticos 

Incógnita - 25 

Fósforos - Há duas soluções: Reti-

ra um fósforo do 1º nove e trans-

forma-o em 3. Esse fósforo pode 

ser colocado no 2º nove, transfor-

mando-o em 8 (5+3=8) ou no 

cinco, transformando-o em 6 

(6+3=9) 

Nunca é demais... 

A nossa  

  Escola 

Milene Martins 

Este foi um ano atípico… Foi o ano em que as nossas vidas foram interrompidas e cujo retomar teima em tardar… 

Não será certamente em 2020/2021 que isso irá acontecer, mas temos de acreditar que estará para breve… o mais 

breve possível… 

Este será certamente o ano letivo mais triste das nossas vidas, em que tantos projetos iniciados ficaram em adiados 

suspenso ou caíram por terra. Ficaram visitas de estudo por realizar e as aprendizagens que elas proporcionam per-

deram-se; as propostas do Parlamento dos Jovens nunca foram votadas; as tão ricas viagens de Erasmus estão sem 

data à vista; os pequeninos não vieram Espreitar a Escola; os finalistas não foram viajar; Madrid, Sevilha, Paris e até 

mesmo o Badoca Parque não tiveram o prazer de receber os nossos alunos. 

No próximo ano letivo não saberemos como iremos fazer planos, como poderemos fazer projetos…  

Não saberemos certamente agir com os nossos alunos. Faltará a proximidade, faltará o toque, faltará o sorriso de 

soslaio em sinal de apreço pelas pequenas vitórias. 

Acredito que somos seres de afetos, qualquer um de nós professores. Entendo que para ensinar crianças, pequenas 

ou grandes, é preciso amor. Amor não só pela profissão mas principalmente pelos nossos meninos e nesse amor vem 

o afeto. Teremos de aprender, todos nós, novas formas de transmitir afetos, de criar laços de confiança. A sincerida-

de do olhar nem sempre chega, por vezes é necessário o toque de encorajamento e também esse teremos de procurar 

formas de o recriar. 

Neste ano tão diferente, não poderia deixar de agradecer a todos aqueles que contribuíram para as quatro edições do 

100Comentários que publicámos. Não poderia não vos dizer que foi um prazer trabalhar com todos vós e que acre-

dito que o nosso 100Comentários está mais rico. Não poderia deixar de vos confidenciar que submetemos o nosso 

100Comentários ao Concurso Nacional de Jornais Escolares promovido pelo jornal Público. 

Enquanto vossa colega queria dizer-vos que fomos fortes perante a adversidade e que acredito que continuaremos a 

sê-lo. O ESLA enfrentou de frente o problema e os nossos alunos tiveram o melhor de nós. Pelo prisma de mãe de 

dois alunos deste agrupamento só tenho a reconhecer o trabalho que foi feito e a dedicação que senti e que acredito 

que a enorme maioria dos pais sentiu. Não os deixámos desamparados a eles nem aos seus filhos e por isso estamos 

de parabéns. 

Nuca é demais agradecer-vos, nunca é demais dar-vos e dar-nos os parabéns!  

Em setembro cá estaremos juntos novamente, mais fortes e resilientes… 

Àqueles que as vicissitudes dos concursos levarem para longe de nós: foi um prazer ter-vos cá! Levem-nos no cora-

ção com a certeza de que ficam nos nossos corações! Que os vossos projetos se concretizem” 

 

Boas férias a todos! 

“Façam o favor de ser felizes!” - António Feio 


