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O Agrupamento ESLA deseja a todos um Natal de  

coração empático e sereno!! 
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Capa: Fotografia de Gabriela Silva, 11ºI1 

Cristina Barbosa 

Editorial 

Neste número de dezembro, destaque para dois nasci-

mentos: o de Jesus, há 2019 anos, em Belém, e o de 

Sophia, há 100 anos, no Porto. Sem querer comparar o 

incomparável, ambos nos enriqueceram. Jesus deixou-

nos um legado de amor e Sophia, a poesia. E a nossa 

vida segue, sucedem-se outros nascimentos (que são 

poucos, num país envelhecido), celebram-se muitos 

aniversários, cantamos parabéns, nos nossos lares e 

também na sala de aula. O tempo inexorável leva-nos a 

mais um Natal muito desejado por quase todos pelas 

mais diversas razões. Entretanto, todos os dias a vida 

acontece na Escola. Entre a gritaria e a correria dos in-

tervalos e a calma, muitas vezes aparente, das salas de 

aula, os alunos estão a crescer. Uns estão alegres, outros 

disfarçam tristezas que não querem partilhar. Outros, 

ainda, transpiram rebeldia. Não é fácil, a adolescência. 

Crescer faz doer. Sophia é que havia de escrever um 

belo poema feito de mar, sol, conchas e maresia, para 

abraçar os meninos tristes. E também os crescidos en-

tristecidos. Vem aí o Menino Jesus! Alegremo-nos infi-

nitas vezes! 

Os cem anos de Sophia de Mello Breyner estão a ser 

comemorados em várias cidades do nosso país. Estão 

pensados muitos eventos. Basta consultar o programa 

online. Nas escolas há concursos a desafiar os alunos a 

escreverem, inspirando-se na sua obra. Leem-se as suas 

obras: A Menina do Mar, A Fada Oriana, O Rapaz de 

Bronze, O Cavaleiro da Dinamarca, “Saga” das Histó-

rias da Terra e do Mar, poemas repletos de mar… So-

phia amava o mar. Amava também a liberdade. A pro-

pósito de mar, continua na ordem do dia a luta pelo 

nosso planeta. 

Manifestações nas maiores cidades do mundo, cimeira 

climática da ONU, cimeira do clima em Madrid. Greta 

Thunberg chegou a Lisboa de barco à vela e os nossos 

alunos saíram da Escola, para levar a cabo a Operação 

Floresta Verde. Plantaram muitas árvores. Não foi con-

versa, foi ação! Termino a homenagem aos ilustres ani-

versariantes, com votos de um Feliz Natal e com o 

“Poema Azul” que poderão ouvir na voz de Maria 

Bethânia. Não sabem quem é, miúdos? Perguntem aos 

vossos colegas brasileiros! 

 

Poema azul 

O mar beijando a areia 

O céu e a lua cheia 

Que cai no mar                                                 

Que abraça a areia 

Que mostra o céu 

E a lua cheia 

Que prateia os cabelos do meu bem 

Que olha o mar beijando a areia 

E uma estrelinha solta no céu 

Que cai no mar 

Que abraça a areia 

Que mostra o céu e a lua cheia 

um beijo meu 

https://enredversados.wordpress.com/2017/03/17/

poema-azul-sophia-de-mello-breyner-andresen/  

 

 

 

 

 

 

 

in: https://www.wook.pt/autor/sophia-de-mello-breyner

-andresen/652  

https://enredversados.wordpress.com/2017/03/17/poema-azul-sophia-de-mello-breyner-andresen/
https://enredversados.wordpress.com/2017/03/17/poema-azul-sophia-de-mello-breyner-andresen/
https://www.wook.pt/autor/sophia-de-mello-breyner-andresen/652
https://www.wook.pt/autor/sophia-de-mello-breyner-andresen/652
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A nossa  

  Escola 



04 

Bibliotecas 

As Bibliotecas do Agrupamento exibem aqui uma sú-

mula da atividade mantida durante a segunda metade do 

primeiro período letivo: 

No decurso do mês de 

Outubro, em que se co-

memora o Mês Internaci-

onal da Biblioteca Esco-

lar, na Biblioteca Paula 

Moreira, o professor bi-

bliotecário, Almiro Lemos deu uma formação de utili-

zadores a todos os alunos do 5º ano, onde explicou as 

regras de funcionamento e utilização da biblioteca esco-

lar. Realizou-se aí ainda uma formação direcionada a 

todos os alunos da Escolas sobre Fake News 

(desinformação) nas redes sociais. Esta atividade surgiu 

na sequência de uma formação realizada pelos professo-

res Almiro Lemos, João Lopes e Céu Silva no âmbito 

das Bibliotecas  subordinada ao tema Literacia Mediá-

tica. Foi objetivo dos três docentes partilhar com os 

alunos e professores do Agrupamento a temática das 

notícias falsas na atualidade e tudo aquilo que isso im-

plica. 

Os alunos do 6º ano, A e C, assessorados pelos respeti-

vos professores de Português, fizeram posteriormente, 

na biblioteca Paula Moreira, uma exposição relativa à 

formação recebida. 

No espaço das comemorações de efemérides, a Biblio-

teca Paula Moreira realizou algumas exposições na bi-

blioteca escolar, a saber: pelo grupo de Inglês, do 2º 

Ciclo: - Halloween, com decoração do espaço da Bibli-

oteca; pelo grupo de Português, do 2º Ciclo:- São Marti-

nho, com uma exposição relativa ao tema. 

Nas bibliotecas escolares do primeiro ciclo também se 

comemoraram algumas efemérides com a preparação e 

apresentação de exposições alusivas ao Dia da Alimen-

tação, ao Halloween e ao S.Martinho. Ainda neste âm-

bito, os alunos do 2ºano da Escola E.B.1 tiveram a 

oportunidade de participar numa atividade alusiva à 

celebração do Dia da Alimentação, que foi desenvolvi-

da na Biblioteca Municipal. 

Na Biblioteca da Escola Secundária, tivemos uma expo-

sição sobre o Dia Mundial dos Direitos da Criança, rea-

lizada pelo Grupo de Alemão. O Grupo de Espanhol, no 

que se refere ao dia 1 de novembro, pediu-nos apoio 

para realizar uma exposição dedicada ao “Dia de los 

muertos”. Para apoiar também esse idioma, tivemos 

uma mini-mostra das obras do Museu do Prado na Bi-

blioteca. Ainda foi palco de uma exposição sobre Filo-

sofia para Crianças, onde se exibiram os trabalhos reali-

zados pelos alunos do 4º ano do agrupamento.  

Em novembro, na Biblioteca da ESLA, continuámos 

com as formações subordinadas aos Motores de Busca, 

a Citações e Referências Bibliográficas, Como realizar 

um trabalho escrito e Como elaborar um CV.  

Na Biblioteca Paula Moreira realizaram-se também 

várias atividades de 

cariz lúdico, tal como: 

O Bingo, dirigida aos 

alunos do 5º ano, com 

vista ao desenvolvimen-

to vocabular, da língua 

inglesa, pela professora 

Isa Lacerda; Sessões de Treino, para o Campeonato 

Nacional de Jogos Matemáticos, pelos alunos das tur-

mas do 8ºC e 10ºH1, com a colaboração da equipa da 

Biblioteca Escolar Professora Paula Moreira, bem como 

das professoras responsáveis: Carla Coelho e Luísa Ca-

vaco. 

Durante a primeira quinzena de novembro decorreu na 

biblioteca escolar da Abelheira uma expo-

sição de trabalhos acerca da pintora Frida 

Kahlo, que foram realizados pelos alunos 

do 1º ciclo daquela escola, sob a orienta-

ção da Professora Vanda Almeida. Esta 

docente promoveu ainda a apresentação 

aos alunos do pré-escolar de duas sessões 

de divulgação da biografia da pintora, que 

contaram com a presença de alunas caracterizadas, que 

frequentam os cursos CEF.  
No decurso da segunda quinzena de 

novembro realizou-se outra exposição 

de trabalhos de alunos do primeiro 

ciclo e mais duas sessões de divulga-

ção da pintora Frida Kahlo e da sua 

obra, ao pré-escolar, na biblioteca da 

Fonte Santa.  

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

Em Dezembro, no dia 4, realizaram-se as Olimpíadas 

de História na Biblioteca Paula Moreira e no dia 10 

tivemos, por parte da Biblioteca Municipal, uma pales-

tra, com vista ao envolvimento e à participação dos 

alunos no Concurso Sophia de Mello Breyner Andre-

sen. 

Na semana de 10 a 17 de dezembro ocorreu nas Bibli-

otecas da EB23 e na da Escola Secundária uma sema-

na totalmente dedicada ao Departamento de Matemáti-

ca, onde se realizaram Jogos Matemáticos (o apura-

mento para a fase seguinte deste concurso), uma mos-

tra de programas televisivos dedicados à Matemática, 

várias demonstrações de jogos práticos e também ses-

sões de demonstração do programa informático MI-

LAGE, pelo seu autor, o Professor Mauro Figueiredo, 

da Universidade do Algarve. 

Na Biblioteca 

da ESLA, 

mantivemos 

os concursos 

literários e a 

receção de 

inscrições 

para o Con-

curso Nacio-

nal de Leitura. Em simultâneo, nas bibliotecas do pri-

meiro ciclo deu-se seguimento ao concurso Miúdos a 

Votos, para que os nossos leitores procedam à eleição 

do livro mais fixe. 

As Bibliotecas continuam a apoiar o estudo de todos 

os alunos que o solicitam. Também se mantêm os 

anúncios dos concursos Top Leitor (para alunos, pes-

soal docente, pessoal não docente e pais e encarrega-

dos de educação). No passado dia 5 de dezembro, tive-

mos a promoção do livro do prof. Luís Cruz, que ofe-

receu alguns exemplares autografados aos alunos que 

estiveram presentes. 

A Hora do Conto aconteceu entre 6 e 13 de dezembro, 

nas três bibliotecas do primeiro ciclo, com a apresenta-

ção da obra: “ A borboleta que bebia o vento e o sol” 

pelo escritor Manuel Piñeiro. A história aborda a evo-

lução da doença Esclerose Lateral Amiotrófica e foi 

explicada aos alunos do pré-escolar e 1º ciclo por ex-

pressão, música, dança e expressão plástica. Estas ati-

vidades assinalaram a celebração do dia nacional da 

pessoa com deficiência que ocorreu em 9 de dezembro 

e tiveram como principal objetivo a sensibilização da 

comunidade escolar para o respeito pelas limitações de 

quem se debate com deformidades físicas ou intelectu-

ais.  

Também no 

intuito de refor-

çar a motivação 

para a leitura, 

as bibliotecas 

do primeiro 

ciclo tiveram o 

prazer de fazer 

chegar, até aos alunos do 3º e do 4º ano de escolarida-

de, o livro “O Bando das Cavernas - de Lagos a Loulé 

com Sophia” de Nuno Caravela. Aquela edição resul-

tou de uma iniciativa conjunta entre os municípios de 

Lagos e Loulé, no âmbito das comemorações  do cen-

tenário de nascimento de Sophia de Mello Breyner 

Andresen, tendo sido encomendada a criação de um 

livro que abordasse a obra da escritora e que fizesse 

referência às cidades de Loulé e Lagos. O exemplar foi 

uma oferta da Câmara Municipal de Loulé aos alunos 

que frequentam as escolas do Concelho.  

Para terminar este contributo para o jornal escolar, 

recordamos os títulos dos livros escolhidos para a fase 

de escola do Concurso Nacional de Leitura: (2º ciclo): 

“Ulisses”, de Maria Alberta Menéres; (3º ciclo): “O 

cavaleiro da Dinamarca”, de Sophia Andresen e 

“Maria Moisés”, de Camilo Castelo Branco; 

(Secundário): “As viagens de Gulliver”, de Jonathan 

Swift e “O nome da rosa”, de Umberto Eco. 

Nestas vésperas de Natal, as Bibliotecas desejam que 

todos vivam este clima diferente, que aquece, que con-

forta; que todos percebam que o sentido do Natal não 

está na troca de presentes mas na esperança de que, 

presenteando alguém, sejamos capazes de contribuir 

para a sua felicidade. As bibliotecas acreditam que 

esse é o verdadeiro sentido do natal: tornar-nos sensí-

veis para encontrar na alegria dos outros a nossa pró-

pria alegria. Nesse âmbito, as bibliotecas do primeiro 

ciclo lembram que continuam a receber donativos de 

livros e jogos, novos ou usados, com o objetivo de 

enriquecer o espólio para agradar os nossos utilizado-

res.  
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Hugo Mártires 

Projeto “Union of Solar System via Geogebra” – 

Escola Secundária Drª Laura Ayres  

A nossa  

  Escola 

Decorreu durante os dias 20 a 26 de maio de 2019 o 3º 

intercâmbio de alunos do projeto, desta vez na cidade de 

Helsínquia, Finlândia. A escola que nos recebeu foi a 

MUNKKINIEMEN YHTEISKOULU. 

Durante a semana 

tivemos a oportuni-

dade de visitar o 

observatório astronó-

mico de Helsínquia, 

o centro de ciência 

Heureka e a fábrica 

de chocolates Fazer. 

Fomos também pas-

sar um dia na natureza, no parque natural nacional 

Nuuksio, nos arredores da capital. Para além das referi-

das atividades, os alunos assistiram às aulas dos seus 

colegas Finlandeses e realizaram workshops de Geoge-

bra e edição de vídeo na escola.  

Demos mais um passo na construção do nosso sistema 

solar no Geogebra, agora com a criação dos planetas em 

3D. Os planetas estudados foram Mercúrio, Vénus e a 

Terra e os alunos apresentaram em vídeo os planetas 

Terra e Marte. 

Os professores Hugo Mártires, Nélida Filipe e Miguel 

Neta acompanharam um grupo de 6 alunas do 11º e 12º 

ano até ao país do Pai Natal. Apesar de não termos tido 

oportunidade de nos encontrarmos com o Sr. das barbas 

brancas, todos vieram encantados com este país nórdico.  

Aqui ficam alguns testemunhos … 

“Ao início não sabia o que esperar. Não sabia 

nada sobre como eram as pessoas e a cultura 

delas. Umas semanas antes de fazer a viagem 

entrei em contacto com a minha anfitriã, fala-

mos um pouco e apercebi-me logo quão dife-

rentes eram os nossos dia-a-dias. Ela almoça-

va às 11:00, eu as 13:00; ela jantava às 17:00, 

eu às 21:00; Na Finlândia estavam 8 graus, 

em Portugal estavam 21. (…) Nos primeiros 

dias apercebi-me que os finlandeses simples-

mente aproveitavam o dia de forma diferente, 

acordavam, almoçavam e jantavam um pouco 

mais cedo, e até gostei, sentia que utilizavam 

melhor as horas do dia. O frio também não 

foi problema, pois habituei-me passado uns 

dias. Adorei as pessoas finlandesas e achei 

que eram um povo muito simpático (...) Não 

estou a exagerar quando digo que foram OS 

MELHORES DIAS DA MINHA VIDA.  

Adorei CADA SEGUNDO da experiência 

Erasmus. Aprendi coisas novas, fui confron-

tada com uma realidade diferente da minha e 

conheci pessoas que eram de outras culturas. 

Eu nem sei bem como descrever o quão 

FANTÁSTICA E MARAVILHOSA esta 

viagem foi.” Isabel C. Costa, 11º B 

O Erasmus proporciona experiências únicas que certa-

mente permanecerão nas nossas memórias durante mui-

tos anos.  

“O Erasmus+ proporcionou-nos uma experi-

ência inesquecível, da qual nos iremos lem-

brar durante muito tempo. (…) Permitiu-nos 

conhecer um país diferente, com uma cultura 

diferente, deu-nos a oportunidade de conviver 

com uma família durante uma semana e viver 

um pouco do que é a realidade deles. (…) 

Conhecemos também uma nova gastronomia 

e levamos desta experiência muitos amigos 

novos e muitos momentos incríveis dos quais 

iremos sempre relembrar com um sorriso na 

cara. Após esta experiência encaramos o 

mundo de uma forma diferente e melhor. Se 

tivermos de resumir esta viagem numa só 

palavra sem 

dúvida que a 

palavra é IN-

CRÍVEL.” 

Beatriz André, 

11º B 
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A nossa  

  Escola 

O Inglês é o idioma facilitador da comunicação e 

estes encontros são uma oportunidade para praticar 

esta língua estrangeira. Por outro lado a matemáti-

ca é um “idioma” global e por isso as atividades 

no Geogebra estão sempre presentes. Mas houve 

também quem tivesse tempo e uma grande cora-

gem para dar um mergulho … 

 

“Este projeto tem um lugar muito especial no 

meu coração. Tive imensas experiências enri-

quecedoras que mudaram completamente a 

minha forma de olhar para novas experiên-

cias e alargou os meus horizontes. Deu-me a 

possibilidade de aprofundar os meus conheci-

mentos da língua inglesa e de Geogebra. Não 

posso deixar de referir a cultura e a forma de 

estar do povo Finlandês que me surpreendeu 

pelo seu civismo, organização e disponibili-

dade. (…) Recordo com muito carinho os 

amigos que fiz, as atividades que realizei e 

todas as aventuras que passei e que fizeram 

com que esta semana fosse uma das melhores 

da minha vida. Logo no primeiro dia oportu-

nidade de mergulhar no mar da Finlândia 

com águas gélidas a 6ºC! Uma das experiên-

cias memoráveis pela qual eu passei.” Maria-

na Teixeira, 12º B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O contacto com as famílias de acolhimento, permite aos 

alunos verem o país de uma forma diferente. 

“Vivenciei aí momentos incríveis e inesque-

cíveis! De facto, esta experiência foi magnífi-

ca, pois durante uma semana estive hospeda-

da na casa de uma menina finlandesa, o que 

me permitiu conhecer um pouco da sua cultu-

ra, tradições e rotinas diárias. A par desta 

riquíssima experiência, foram desenvolvidas 

atividades únicas como a visita a um parque 

natural e ao centro Eureka. Esta experiência 

permitiu-me crescer como pessoa, tornando-

me um ser mais culto e mais capaz. Para 

aqueles que tiverem a oportunidade, aconse-

lho-os a participar neste tipo de projetos.” 

Mariana Aguiar, 11ºB 

 

E que piada tem a vida se não conhecermos coisas no-

vas? Este é um dos desafios do programa Erasmus+: 

lançar-nos no desconhecido. 

“(…) foi fantástico poder ver e viver durante 

uma semana o dia-a-dia de pessoas de um 

país com uma cultura diferente da minha. 

Experienciei e aprendi inúmeras coisas no-

vas: diferentes maneiras de viver, novas co-

midas, novas línguas, novas pessoas e todas 

estas “novidades” mudaram, de certa forma, 

a minha maneira de encarar o mundo. O 

Erasmus+ proporcionou-me também a opor-

tunidade de conhecer pessoas que gostaria 

imenso de rever um dia. Uma experiência 

que foi não só enriquecedora em todos os 

sentidos, mas também inesquecível. Espero 

que os alunos que visitarem os restantes paí-

ses tenham uma experiência tão magnífica 

quanto a minha.” Filipa Silva, 11ºB 
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Hugo Mártires 

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

ce” – EB23 São Pedro do Mar  

A nossa  

  Escola 

O clube Erasmus da EB23 tem estado muito ativo desde 

o início do projeto. Para além das atividades que já 

mencionei na edição anterior, realizaram-se vários 

Workshops: apicultura; as propriedades da água; e co-

mida saudável. Para além destas, fomos também visitar 

a InfraQuinta, a empresa que faz o abastecimento de 

água, bem como a gestão de resíduos e infraestruturas 

da Quinta do Lago. No âmbito do programa europeu 

Eco-Escolas, os 

alunos criaram let-

tering de sensibili-

zação com Eco-

códigos ligados ao 

tema da água. 

 

 

 

Mas a grande expectativa dos alunos estava no 1º inter-

câmbio do projeto que se realizou na cidade de Varna, 

Bulgária, entre os dias 6 a 10 de novembro de 2019. Os 

professores Hugo Mártires, Telma Brás e Patrícia Jesus 

acompanharam um grupo de 4 alunas do clube Erasmus 

até à escola Yordan Yovkov, que nos recebeu com toda 

a pompa e circunstância na academia naval de Varna. A 

cerimónia de abertura do projeto foi recheada de mo-

mentos musicais, danças tradicionais, e incluiu ainda 

um número de contorcionismo. 

Os resultados da votação interna-

cional para o logotipo foram 

apresentados, e o logo que ga-

nhou foi criado por Espanha. A 

nossa prestação foi boa, pois o 

nosso ficou logo a seguir por uma 

margem mínima de votos. Esta-

mos todos de parabéns e aqui fica 

o logo oficial do projeto. 

 

As atividades realizadas durante a semana incluíram 

uma visita a um simulador naval, onde os alunos 

“navegaram” em alto mar ao comando de um grande 

navio; uma visita à Universidade de Medicina; visita ao 

instituto de Oceanografia e a um submarino. Em cada 

uma das visitas realizaram-se atividades sobre a conser-

vação e proteção da água. Visitamos ainda o jardim 

botânico de Balchik, onde aprendemos sobre a rega de 

diferentes plantas, sobre a plantação em estufa, e sobre 

os fatores de poluição da água. Houve ainda tempo para 

fazemos uma limpeza de praia. Na escola, para além das 

aulas a que os alunos puderam assistir, houve ainda um 

conjunto de atividades STEM relacionadas com o tema 

da água. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eis alguns testemunhos das alunas que participaram 

deste intercâmbio. A expectativa era grande, mas com 

algum receio.  

“Gostei muito de passar esta semana aqui. A cultura dos 

búlgaros tem diferenças e foi um pouco difícil adaptar-

me.  A comida típica que mais gostei foi a famosa 

"Moussaka". Eles jantam muito cedo e isso também foi 

estranho para mim. Conheci pessoas incríveis que quero 

levar para o resto da vida e espero que um dia as volte a 

ver. As atividades foram boas, pois consegui entender 

melhor como a natureza (principalmente marítima) fun-

ciona, e acho que me irá ajudar com F.Q. e C.N.  
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A nossa  

  Escola 

 Acho a cidade muito bonita porque há muita 

natureza, o que me traz bom humor. Foi uma 

das melhores experiências na minha vida até 

agora e pelo menos consegui visitar o país do 

meu ídolo … hahaha” Ema Matos, 8°D 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por vezes só quando saímos do nosso “ninho” é que 

aprendemos a dar valor ao que temos. 

“Gostei muito de ir à Bulgária. Foi uma nova 

experiência de vida e eu acho que muitas 

pessoas deviam vir aqui. Nesta viagem 

aprendi que temos de dar valor áquilo que 

temos. Reparei que as suas condições não são 

as melhores, mas que nos acolheram com o 

pouco que têm. (…) Gostei muito desta via-

gem e era bom fazermos outra. Foi um pouco 

cansativa mas faz parte.” Eva Sousa, 9ºF 

 

A água esteve sempre no centro de todas as atenções e 

as aprendizagens que aqui se fizeram serão certamente 

úteis no futuro. 

“Nesta viagem diverti-me imenso e ao mes-

mo tempo aprendi bastantes coisas. Nas ativi-

dades que fizemos, aprendemos muitas coi-

sas sobre a água, tais como o Ph, a poluição a 

que esta é exposta por culpa do ser humano 

etc. O que eu mais gostei de aprender foi 

como filtrar a água, pois isto pode nos vir a 

ser útil algum dia. Sobre a cultura, gostei 

bastante das comidas tradicionais que experi-

mentei, mesmo que nos últimos dias já esti-

vesse farta de comer tomate, pepino e pimen-

tos. As pessoas na Bulgária foram sempre 

bastante simpáticas comigo e mesmo que 

tenham muito pouco, elas sempre partilham o 

que têm. Também aprendi a dar valor ao que 

tenho, pois há coisas que eu tenho e acho 

normal ter, mas que na verdade outras pesso-

as gostavam muito não têm. (…) Esta experi-

ência também nos serviu bastante para fazer 

amigos, socializar e conhecer diferentes cul-

turas. Eu, por exemplo, fiz amigos da Espa-

nha, Itália e da Bulgária, com os quais espero 

continuar a falar e voltar a ver. Esta vai ser 

uma experiência da qual me vou lembrar 

durante a minha vida toda, e espero que as 

pessoas que conheci nesta experiência tam-

bém continuem na minha vida.” Maria Vic-

tória D’Faria, 9ºF 

 

Os alunos foram muito bem recebidos pelas famílias 

Búlgaras e quando chegamos as colegas Búlgaras esta-

vam ainda mais entusiasmadas que nós. 

“Claramente que será uma experiência ines-

quecível. Gostei imenso de ter vivido esta 

experiência ao lado dos professores e das 

minhas colegas, sem os pais  Fui recebida 

com imenso carinho por parte de ambos os 

pais da minha amiga Danaya. Gostei de ter 

convivido com ela e de ter feito novos ami-

gos, que espero podermos manter a ligação 

por muito tempo! (…) Adaptei-me facilmen-

te pois, as comidas, a decoração das casas, as 

ruas são muito parecidas à minha terra natal 

(n.r. Roménia). Observei que as professoras 

são muito exigentes e que as crianças são 

mesmo muito queridas. Receberam-nos com 

uma cerimónia mesmo muito linda. Estavam 

a abraçar-nos de 5 em 5 minutos! (…) As 

coisas que mais me marcaram nesta viagem 

foram: o facto de ter viajado de avião pela 

primeira vez;  ter ido para um lugar estran-

geiro sem os meus pais; e a minha colega ter-

me recebido em casa mesmo com as condi-

ções que tinha. (…) Quero mesmo agradecer 

por esta  incrível experiência! Eu gostei mui-

to e de certeza que adoraria repetir.” Natália 

Ilescu, 9ºC  
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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 dinamizadas: ação de sensibilização sobre 

Violência no Namo-

ro, no dia 27 de no-

vembro, pela D.ª 

Ana Sofia Rocheta, 

colaboradora do 

Gabinete de Apoio à 

Vítima de Loulé, 

organizada em cola-

boração com a professora Célia Nobre, responsável 

pelo projeto Educação para a Saúde e com a enfermeira 

Cristina Farrajota.  

Debate dinamizado 

pela deputada do PS, 

Dr.ª Célia Paz, em 

representação da As-

sembleia da Repúbli-

ca, no dia 2 de dezem-

bro, e o mesmo con-

junto de objetivos 

“incentivar o interesse dos jovens pela participação 

cívica e política, dando a conhecer as funções, organi-

zação e funcionamento do Parlamento Português; subli-

nhar a importância da sua contribuição para a resolução 

de questões que afetam o seu presente e o futuro indivi-

dual e coletivo, fazendo ouvir as suas propostas junto 

dos órgãos do poder político; incentivar as capacidades 

de argumentação na defesa das ideias, com respeito 

pelos valores da tolerância e da formação da vontade da 

maioria”, no sentido de garantir também o respeito e a 

igualdade, prerrogativas próprias da assunção de uma 

não violência doméstica ou no namoro.  

Da primeira, aduz-se uma linha ténue a separar os con-

ceitos apresentados, face à consequência indesejada de 

todos sermos violentos, pois todos gritamos, ameaça-

mos e insultamos e, por isso, o paradigma da reprodu-

ção social não proble-

matizado representa 

um mimetismo a ser 

desconstruído, como a 

palestrante procurou 

proficuamente fazer.  

Da segunda, inferem-

se conhecimentos, pre-

sentes, igualmente, em cartapácios de história, de socio-

logia, de psicologia e de filosofia, mas também em 

ações próprias da-

queles que aceitam 

desafios fundamen-

tados de não silenci-

ar, não tolerar, não 

compactuar, não 

desculpar qualquer 

tipo de violência, 

após a respetiva clarificação do conceito, quebrar tabus 

e ultrapassar preconceitos e medos irracionais, numa 

dialógica assumida e praticada pela segunda palestran-

te. 

Auditório presente e respetivos deputados: inquiridores, 

criativos e problematizadores foram condições sine qua 

non para se poder encontrar jovens comprometidos com 

a elaboração de medidas e respetivos argumentos para 

resolver, de forma síncrona, o problema apresentado.  

Por isso, tal como Diógenes, ainda procuro homens 

honestos, durante o 

dia, com uma lam-

parina acesa, mas 

talvez já não precise 

de procurar jovens 

honestos.  
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PEPA - Digitale Klicke 

Lurdes Seidenstricker 

Nos dias 11 e 12 

de Outubro 

decorreu em 

Lisboa, no 

Goethe Institut, 

mais um 

encontro da 

Digitale Klicke - 

Jornal escolar 

online em alemão - que desta vez contou com a 

participação dos alunos de alemão do 9ºE. esta 

atividade insere-se no projeto PEPA - Escolas-Piloto de 

Alemão - do qual a nossa escola faz parte. Os alunos 

participaram no workshop "Trabalho jornalístico com 

Instagram", da responsabilidade de dois formadores 

alemães, e contribuíram com uma "story", para a 

organização da redação e planeamento temático do 

jornal alemão online "Digitale Klicke". O tema 

foi Umwelt /Meio 

Ambiente e a o sub-tema 

escolhido pelos alunos foi 

"Ozean in Gefahr/

Oceano em Perigo". 

Os trabalhos foram 

publicados no canal 

pasch_digitaleklicke e no 

blogue do jornal. Também 

estão publicados na página da 

escola. O próximo encontro 

está já agendado para março.  

E porque é Natal… 

O Tannenbaum / O Christmas tree 

O Tannenbaum, O Tannenbaum! Wie Grün sind deine Blätter! 

Du grünst nicht nur zur Sommerzeit, nein, auch im Winter wenn es shneit. 

O Tannenbaum, O Tannenbaum! Wie grün sind deine Blätter! 

 

 

O Christmas tree, o Christmas tree! Thou tree most fair and lovely: 

The sight of thee at Christmas tide Spreads hope and gladness far and wide. 

O Christmas tree, o Christmas tree! Thou tree most fair and lovely. 
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Desporto Escolar - Orientação 

Célia Arraiolos 

Teve lugar no passado 

dia 12 de outubro a 4ª 

Prova de Orientação de 

Loulé, na qual a turma do 

11º ano do Curso de Téc-

nico de Desporto partici-

pou com mérito. A prova 

decorreu na cidade de 

Loulé e colocava à prova a capacidade de interpretação 

do mapa cartográfico da prova, o sentido de orientação 

e a condição física dos participantes. Apesar de todos os 

nossos alunos terem participado com sucesso, no pódio 

feminino tivemos em 1º lugar a Rosangel Pedron e em 

2º lugar a Carolina Sousa, e no 

pódio masculino o Lucas obteve 

o 3º lugar. Parabéns a todos.  

Realizou-se no passado 

dia 7 de novembro a 

"Atividade de Orientação 

Noturna em Quarteira", 

Planificada/desenvolvida 

pela turma do 12ºJ na 

disciplina de Turismo 

Desporto e de Lazer, contando com a colaboração e 

participação dos alunos do 11º G e respetivo docente, 

Paulo Matos. Os alunos foram empenhados e ficaram 

motivados para novas experiências semelhantes! 

Parabéns aos 

organizadores e 

participantes desta 

atividade. 

Sabrina Gonçalves 

Sabrina Gonçalves 

Os alunos do 12ºJ no 

âmbito da disciplina de 

Turismo Desporto e de 

Lazer,  realizaram no 

passado dia 8 de 

novembro o batismo de 

mar a bordo da 

embarcação da Polícia Marítima, no âmbito das 

comemorações do Centenário da  Polícia Marítima! 

Tanto os alunos como os docentes do agrupamento de 

escolas Drª Laura Ayres, agradecem a oportunidade 

única e distinta que nos foi proporcionada e a qual foi 

realizada com muito entusiasmo.   

Desporto Escolar - Batismo de Mar 
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Visitados para aprender 

Râguebi nas Escolas  

Sónia André 

O râguebi através das suas carac-

terísticas singulares, permite que 

sejam vivenciadas pelos alunos 

um vasto leque de aprendizagens 

motoras, promovendo a interação 

e a integração dos alunos, entre 

eles e na escola. O rugby na esco-

la, permite a convivência ativa de 

raparigas e rapazes, de todos os tipos “morfológicos”, 

dando oportunidades de 

êxito a qualquer criança. 

O rugby favorece a inclu-

são e a aceitação da dife-

rença, todos são necessá-

rios, todos são importan-

tes, independentemente 

das características físicas, 

culturais ou do género. O rugby desenvolve valores 

essenciais como: - humildade e o espírito de sacrifício; - 

responsabilidade, cora-

gem e criatividade; - es-

pírito de equipa e entrea-

juda; - disciplina e o res-

peito.  

No final de cada jogo a equipa que vence forma o 

“corredor”, para receber, aplaudir e cumprimentar os 

jogadores da equipa adversária. Ao sair do corredor os 

jogadores da equipa vencedora formam um novo corre-

dor para receberem e 

aplaudirem a equipa ad-

versária. 

Foi uma atividade muito 

gira, gratificante, motiva-

dora e enriquecedora para 

as nossas crianças.  

obrigada ao Rugby Clube 

de Loulé por esta iniciativa. 

Marta Sim-Sim 

Nos dias 6,7 e 8 de novembro decorreu na Escola EB1 

de Quarteira a demonstração da modalidade de rugby, 

para sensibilizar os alunos para a sua prática desporti-

va. Esta atividade foi dinamizada pela professora Mar-

ta Sim-Sim e pelos professores João Nogueira e Pedro 

Sarmento do Rugby Clube de Loulé (RCL). Participa-

ram todos os alunos das diferentes turmas, revelando 

grande interesse e entusiasmo pelas situações vivencia-

das. 

É importante a prática destas atividades para fomentar 

nas crianças o gosto pelo desporto, para o seu desen-

volvimento cognitivo, aumentar a sua autoestima e o 

saber trabalhar em grupo. 
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Visitados para aprender 

Muro de Berlim 
Lurdes Seidenstricker 

Comemoraram-se os 30 anos da Queda do Muro de 

Berlim, que teve lugar a 9 de novembro de 1989 e que 

foi um marco de mudança para a história, não só da 

Alemanha e da Europa, mas do mundo. 

Para celebrarmos esta data, foi montada a exposição 

fotográfica, oferecida pelo Goethe Institut, junto à 

Biblioteca. 

Ficou exposta 

durante uma semana 

e destinou-se a toda a 

comunidade escolar. 

Os Segredos dos Nossos Animais  
3ºE 

Sabias que existem 

felpudas raposas no Al-

garve? E salamandras 

viscosas? 

O Centro Ambiental de 

Loulé foi ao encontro da 

turma E do 3º ano da 

escola EB1 da Fonte Santa e levou consigo o RIAS – 

Centro de Recuperação e 

Investigação de Animais 

Selvagens, Olhão, para a 

primeira sessão didática 

do projeto “Os Segredos 

dos Nossos Animais”. 

Esta turma, de 24 curio-

sos alunos, descobriram 

que Portugal é um país 

rico em fauna e que exis-

tem locais especiais, co-

mo o RIAS, que recupe-

ram os animais selvagens 

quando os mesmos ficam 

feridos ou doentes. 

Num misto de euforia e ternura, descobrimos que os 

morcegos são mamíferos voadores e que alguns anfí-

bios são muito sensíveis ao nosso toque. 

Curiosos sobre o tema 

da próxima sessão? Fi-

quem por aí e acompa-

nhem as nossas publica-

ções.  

Selección de obras del Museo del Prado  

Sofia Anes 

Esteve patente no átrio 

da Biblioteca da Escola 

Sede a exposição alusi-

va a obras do «Museo 

del Prado» de Madrid. 

Esta exposição constou 

de 20 reproduções de obras do Museu do Prado, dispo-

nibilizadas pela Consejería de Educación da Embaixa-

da de Espanha em Lisboa.  

Este evento enquadra-se na estratégia de promoção da 

arte e da cultura, no âmbito das comemorações do 

bicentenário do Museu do Prado (1819-2019), e a sua 

organização esteve a cargo da professora de espanhol. 

Do conjunto de pinturas expostas, podemos destacar: : 

"El Caballero de la mano en el pecho", de El Greco; 

"Las Meninas" e "El príncipe Baltasar Carlos a caba-

llo", de Velázquez; "La 

familia de Carlos IV", 

de Goya; "Niños en la 

playa", de Sorolla . 
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Visitando para aprender 

Operação Montanha Verde  
Sofia Anes 

No âmbito da “Operação 

Montanha Verde 2019”, 

no dia 11 de novembro, 

os alunos da turma do 

8ºE contribuíram para a 

plantação de 42000 ár-

vores em 

todo o Algarve. No concelho de Loulé a 

reflorestação decorreu na Cortelha. 

Numa iniciativa do Zoomarine, através 

da sua filosofia “Together We Protect”, 

e com o Alto Patrocínio do Presidente da 

República, os alunos tiveram a oportuni-

dade de 

plantar algumas espé-

cies autóctones tais co-

mo medronheiro, pi-

nheiro manso, carvalho, 

sobreiro e cipreste-do-

Buçaco.  

Pretendeu-se com esta 

saída demonstrar dever 

cívico e disponibilidade 

social, desenvolver a 

consciência cívica e 

coletiva e 

sensibilizar os alunos para a Educação 

Ambiental. Esta iniciativa serviu tam-

bém para assinalar, por antecipação, o 

Dia da Floresta Autóctone que se come-

morou no dia 23 de novembro.  

No dia 5 de dezembro 

os alunos do 11ºI1 e 

12ºG, dos cursos profis-

sionais de técnico de 

Desporto e Segurança e 

Salva-

mento em 

Meio Aquático, realizaram uma visita de 

estudo ao INEM - CODU Algarve tendo 

sido acompanhados pelos docentes Célia 

Arraiolos e Fábio Fragoso. Durante esta 

visita os alunos tiveram a oportunidade 

de perceber a orgânica da estrutura de socorro, assistir 

ao atendimento das chamadas de emergência para o 

112 e o respetivo encaminhamento das viaturas de 

emergência médica. 

Agradecemos ao INEM 

pela sua disponibilidade 

e à CML pela cedência 

de transporte. 

INEM - CODU 

Fábio Fragoso 
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Visitando para aprender 

Alte e os Seus Encantos 

3ºE 

Nesta atividade fomos descobrir a pitoresca aldeia de 

Alte, localizada numa paisagem de transição entre o 

fértil Barrocal e a serra 

do Caldeirão. 

 

 

 

 

 

Fomos conhecer o Polo 

Museológico Cândido 

Guerreiro e Condes de 

Alte e de lá partimos para a nossa aventura. Conhece-

mos as famosas Fonte Grande e Fonte Pequena e fo-

mos descobrir como estas foram talhando a cultura e o 

crescimento desta aldeia. Também percebemos como a 

biodiversidade que encontrámos 

nesta zona é importante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As manhãs esfriaram mas os corações dos nossos 24 

aventureiros da turma E, do 3º ano, da EB1 da Fonte 

Santa, mantiveram-se quentes e prontos para explorar 

Alte. Perdidos por entre as antigas ruas de calçada, 

procuraram os recantos mais bonitos e os detalhes mais 

carismáticos desta encantadora aldeia. 

Alte é uma aldeia decorada não só pelo património 

cultural e material mas também pelos únicos verdes 

que aqui se encontram. A flora ao longo das Fonte 

Pequena e Fonte Grande convida a todos a ouvir e ob-

servar as pequenas aves que se escondem por entre as 

copas das árvores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uma manhã diferente! 

Gostámos muito de conhecer a cultura e a biodiversi-

dade da aldeia de Alte, assim como os hábitos e costu-

mes desta terra. 



17 

A nossa  

  Escola 

Dia de Muertos 

Sofia Anes 

O Dia dos Mortos é uma 

das festividades mais 

representativas da cultura 

mexicana, declarada Pa-

trimónio Ima-

terial da Hu-

manidade, 

segundo a UNESCO. É uma tradição de 

origem indígena, cujas celebrações  come-

çam no dia 31 de outubro, e coincide com as 

tradições católicas do Dia dos Fiéis Defun-

tos e o Dia de Todos os Santos. Além do 

México, também é celebrada em outros paí-

ses da América Central e em algumas regi-

ões dos Estados Unidos, onde a população mexicana é 

grande.  

É uma das festas mexicanas mais animadas, pois, se-

gundo dizem, os mortos vêm visitar seus parentes. É 

festejada com comida, bolos, festa, música e doces pre-

feridos dos mortos. Segundo a crença popular, nos dias 

1 e 2, os mortos têm permissão divina para visitar pa-

rentes e amigos. Por isso, as pessoas enfeitam suas ca-

sas com flores, velas e incensos, e preparam 

as comidas preferidas dos que já partiram. 

As pessoas fazem máscaras de caveira, ves-

tem roupas com esqueletos pintados ou mas-

caram-se de morte.  

Na nossa escola, os alunos colaboraram na 

execução de dois altares, um dedicado ao 

nosso querido 

Eusébio e 

outro dedica-

do à Frida Kahlo e ao 

Albert Einstein. 

PEPA - Windlichter  

Nesta época é tradição nos países de língua alemã -

DACH-Länder - celebrar o inverno e a época natalícia 

com "Windlichter", lanternas que as crianças fazem 

com frascos, restos de papel, folhas de árvore, etc. 

Também os nossos alunos de alemão das turmas do 

extracurricular do 6º ano e a turma do 7ºA se empe-

nharam neste projeto e fizeram estas lanternas na aula 

da professora Helga Martins, com a colaboração da 

professora Nadja Hanselmann.  
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Artes 

 

Trabalho realizado pelos alunos do 11º ano de Artes sobre o tema 

“A dança” 

Composiça o abstrata com desenho cego de pastel a o leo em papel       

cavalinho 



Artes 
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Trabalho realizado pelos alunos do 12º ano sobre o tema 

“Trabalho de férias” 

Composição abstrata com a técnica de pastel a óleo. 

Colagem surrealista com objetos recortados  em revistas 
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Trabalhos desenvolvidos pelos alunos do 11ºJ1 do Curso Profissional de Fotografia, no âmbito da disciplina de Téc-

nicas da Comunicação. 

1.As drogas são um problema  mun-

dial que desvesta milhões  de jovens 

e de famílias.  Laura Martins 

1. 

2. 

3. 

 

2.Atualmente, praticamente tudo tem algum 

componente plástico, tudo é feito de plástico, 

quase  que o comemos,. Esta é a alegoria que 

coloquei nas minhas imagens.  Pedro Barbo-

sa 

3.O consumo de álcool na  adolescência é 

atualmente considerado um problema de saú-

de pública.  Érica  Teixeira 



21 

FOTOGRAFIA 

4. 

5. 

6. 
7. 

4.O excesso de consumo é um problema real, as pessoas comprar de 

forma descontrolada.  Joana Silva 

5.Antes das redes sociais  as crianças e adolescentes saiam de casa 

para irem ter com os amigos, iam para a rua brincar, conversavam 

entre si e agora estão sempre agarrados ao telemóvel.  Diana Botelho 

6.O Fast Fashion  -  os produtos são muitas vezes de baixa qualidade 

e durabilidade, mas as pessoas não se interessam,  porque querem 

estar na moda e sempre nas tendências. Carina Vicente 

7.  A comida Fast Food é muito consumida e muito apreciada.  Será 

realmente comida  de verdade?  Gabriela  Silva 
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Apontamentos 

de História 

25 de novembro: Dia Internacional da Não Violên-

cia Contra a Mulher 

Anastasia Isaeva, 10ºE  

O dia 25 de novembro é o Dia Internacional da Eliminação da Violência 

contra a Mulher.  

Esta data foi escolhida em homenagem a “Las Mariposas”, três irmãs com 

os nomes Patria, Minerva e Maria Teresa Maripal que, no ano de 1960, 

foram brutalmente assassinadas a mando do ditador Rafael Trujillo (1930-

61), da República Dominicana. As três combatiam contra o regime e foram mortas, pagando com a sua própria vida.  

Filha de uma família importante, Minerva - primeira irmã a envolver-se no movimento contra a ditadura - foi influen-

ciada pelo tio e um amigo de colégio. Depois de terminar o colégio, foi para a faculdade de Direito; trabalhou com 

Péricles Franco Ornes, fundador do Partido Socialista Popular e um adversário de Trujillo - o que a levou a ser presa e 

torturada em várias ocasiões. 

Em 1949, depois de recusar os avanços sexuais de Trujillo é colocada, com a sua mãe, sob prisão domiciliária e tortu-

rada pelo regime. As irmãs, Maria Teresa e Patria juntam-se a Minerva na luta contra o regime e são presas, o que gera 

um grande sentimento antigoverno, obrigando Trujillo a libertá-las da prisão de La Quarenta, em fevereiro de 1960; 

No dia 25 de novembro de 1960, as irmãs foram assassinadas quando voltavam de uma visita aos seus maridos na pri-

são. Os corpos foram encontrados no fundo de um precipício estrangulados, com os ossos quebrados. As mortes cau-

saram grande comoção no país e pouco tempo depois (1961) o ditador foi assassinado. 

No primeiro Encontro Feminista Latino-Americano de 1981, realizado em Bogotá, Colombia, foi proposto pelas femi-

nistas o dia Latino-Americano de luta contra a violência à mulher.  

Passados vários anos, no dia 17 de dezembro de 1999, a Assembleia Geral das Nações Unidas declarou que 25 de no-

vembro como o Dia Internacional da não Violência contra a Mulher, em homenagem ao sacrifício de Las Mariposas. 

Em muitas partes do mundo são realizadas ações que denunciam as violências vividas por mulheres como por exem-

plo, de 25 de novembro a 10 de Dezembro são celebrados os “16 Dias pelo fim da violência contra as mulheres”, cam-

panha global apoiada pela ONU.  

 

Fontes: GGN on-line; Wikipédia. 
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Escrevinhando 

Rio ou choro? 

Não sei se ria se chore! 

Do caso, do facto, do pobre 

Que se transforma em ogre 

Do rico que faz dinheiro 

De um penico!!! 

Não sei se ria se chore! 

Do desalojado na esquina, 

Do bairro, do indigente, 

Deitado no cartão da avenida, 

Do desterrado em cima do 

Telhado, despido, esfomeado! 

Não sei se ria se chore! 

Do inocente com sorriso rasgado,  

Do vitupério ouvido no intervalo 

Das aulas, do gato na janela, 

Do cão de guarda, pachorrento! 

Choro quando o corrupto fica imune 

Choro quando o violador sai impune 

Choro quando o mentiroso é eleito 

Quando me ofendem no peito! 

Rio quando o país vira anedota, 

Rio quando o dia acaba bem, 

Rio quando me abraçam com alma, emoção! 

Não quero chorar. Quero rir com o coração! 

Maria Fael 

Rio ou choro 
Nos meus olhos, fixo os teus 

Nos teus lábios os meus, num sopro… 

Em profundos ais, um orgasmo 

Ensinas-me a olhar para ti? 

No meu corpo o teu suor 

União, um bem maior! 

Em ti, o meu beijo 

O meu olhar, um ensejo… 

Ensinas-me a olhar para ti sem querer? 

Num olhar, alcanço-te, não dás conta 

Olho-te com querer, por querer e não 

Sem querer!!! 

Ensinas-me a olhar para ti sem querer beijar-te? 

Na imensidão do meu olhar, vagueio no teu corpo 

No vaguear do teu corpo, retenho sabores 

E num abraço profundo, apertado, pergunto: 

- Posso olhar para ti sem querer beijar-te? 

Maria Fael 

Ensinas-me a olhar para ti sem querer beijar-te?  

(a frase não é da minha autoria) 
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Nós também 

 escrevemos 

Matilde Borges, 8ºE 

Operação Montanha Verde  

No dia 11 de novembro de 2019, segunda-feira, pelas 8h30, os alunos da turma 8ºE, da EB23 de Quarteira, acompa-

nhados pelas professoras Sofia Anes e Luísa Cavaco, num autocarro cedido pela Câmara Municipal de Loulé, desloca-

ram-se à localidade de Cortelha, no concelho de Loulé, com o objetivo de participar na ação “Operação Montanha 

Verde, promovida pela Zoomarine. Esta atividade tinha como objetivo demonstrar o nosso dever cívico e disponibili-

dade social, desenvolver a nossa consciência cívica e coletiva e sensibilizar-nos para a importância do meio ambiente. 

Esta ação consistiu na reflorestação de espécies autóctones no interior do concelho de Loulé. Toda a turma teve opor-

tunidade de plantar uma árvore. Podemos também brincar, comer medronhos e perceber que os espaços verdes são 

muito importantes para o nosso dia a dia e para a nossa sobrevivência. Este foi um contributo das escolas para a defesa 

da floresta contra os incêndios e para promover o aumento do oxigénio.  

Chegámos de novo à escola por volta da hora de almoço, como uma experiência nova e com a consciência de termos 

feito uma boa ação. 

Iara Teixeira , 11º F  

O ser e o parecer na nossa sociedade 

A tendência que se tem vindo a verificar é a de que as pessoas têm procurado, cada vez mais, fazer parecer serem 

aquilo que não são. As redes sociais constituem um exemplo acabado disso, na medida em que favorecem a sua expo-

sição.  

A sociedade moderna tem vindo a, essencialmente, destacar e seriar as pessoas pelo que se tem e pelo que se apa-

renta ter, e não tanto pelo que se é. Tem cobrado, cada vez mais, o parecer, pelo que são alguns os indivíduos que têm 

vindo a assumir uma opinião que os permitam encaixar-se nos padrões que têm vindo a ser criados, sujeitando-se a 

situações de maior ou menor desconforto para serem aceites. 

 Quando a ilusão, a ideia de se ser algo que na verdade não se é, é usada com intuitos vis e objetivos, as conse-

quências poderão ser imprevisíveis. Padre António Vieira procurou dar conta delas na obra Sermão de Santo António 

aos peixes. Através do Polvo, o pregador do século XVII procurou criticar aqueles que diferem na aparência e na es-

sência. O Polvo aparentava ser um monge, mostrando sinal de santidade e bondade, quando, na verdade, era um trai-

dor que se escondia, por intermédio da camuflagem, para atacar as suas presas. Estabelecendo a analogia com o ser 

humano, pessoas que ajam de maneira semelhante fazem com que os outros sejam enganados. 

O que mais me provoca estranheza e me traz algum incómodo é o desejo que muitas pessoas têm de serem iguais. 

É importante, na minha opinião, que procuremos deixar de agradar aos outros e que passemos a prezar a autenticidade; 

até porque o fardo de se sustentar o que não somos gera muita ansiedade. A necessidade de parecer em vez de se ser e 

a teatralidade que isso implica faz com que as pessoas se percam delas próprias. A busca infundada de quererem pare-

cer ter uma personalidade e uma vida que não está de acordo com a realidade retira-lhes a autenticidade torna-   -as 

pessoas em série. Quanto mais reais formos, sem recurso a subterfúgios vários, quanto mais deixarmos de disfarçar as 

nossas fragilidades e defeitos, mais nos validamos enquanto seres humanos autênticos.  

 

Trabalho realizado no âmbito da disciplina de Português  
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Nós também 

 escrevemos 

Inês Reis, 11º F  

A arrogância e o orgulho desprezam os humildes 

Parafraseando-se T.S Eliot, vencedor de um prémio Nobel da Literatura de 1948, escritor para quem boa parte dos 

problemas do mundo são causados por pessoas que querem ser importantes, sentimentos como a arrogância e o orgu-

lho acabarão por lhe estar na base.  

O arrogante é aquele que, não raras vezes, utiliza determinados comportamentos, tais como a indiferença e a igno-

rância, como mecanismo de defesa. A arrogância de um indivíduo faz-se presente nas suas atitudes de intolerância, de 

incapacidade de aceitar que errou, em atitudes de soberba e de orgulho.  

O orgulho é, tal como a arrogância, um sentimento condenável no ser humano. Este pode ser, porém, associado 

tanto a aspetos negativos como a aspetos positivos. Através de uma interpretação mais positiva, estar ou ser orgulhoso 

é estar satisfeito ou admirado com algo ou alguém. Por outro lado, o orgulho pode ser, também, uma característica do 

indivíduo que tem um conceito exagerado de si próprio, alguém cuja vida é dominada pela soberba, pela teimosia e 

pela constante dificuldade em aceitar ou pedir ajuda, pedir ou aceitar desculpas; daí que seja (o orgulho) considerado 

por muitos como o maior inimigo do perdão.  

A adoção de comportamentos reveladores arrogância e de orgulho acabam, inevitavelmente, por levar o indivíduo 

a desprezar o seu semelhante e levam-no a assumir atitudes de franco egoísmo.  

O humilde é aquele que se comporta com simplicidade, aquele que tolera e aceita os seus pontos fracos, aquele 

que, provavelmente, é bom em determinadas áreas, mas que não se considera o melhor, aquele que, podendo ter orgu-

lho no que faz, não revela arrogância ao dar disso conta. O humilde não precisa (não saberá sequer, em princípio, fazê

-lo) nem de se vangloriar nem de pisar os outros para alcançar os seus objetivos; pelo contrário, os orgulhosos e os 

arrogantes dão corpo à ignorância, à teimosia e à soberba enquanto meios para se sentirem realizados.  

Alguns dos maiores feitos da humanidade foram alcançados por pessoas humildes e não por pessoas arrogantes e 

corroídas pela ambição desmedida. Ghandi, por exemplo, ou até mesmo Santo António, orador tido como exemplo a 

seguir-se por Padre António Vieira no seu Sermão de Santo António aos peixes, obra que figura no programa de Por-

tuguês de décimo primeiro ano, são figuras que podem ser avançadas enquanto humildes. Sendo certo que o orgulho e 

a arrogância alcançam, não raras vezes, o sucesso, a verdade é que só a humildade alcança a grandiosidade.  

É urgente e necessário, a meu ver, encararmos a vida com mais humildade e generosidade e evitar o desprezo a 

que o orgulho e a arrogância acabam por levar. Viver-se uma vida de ignorância, de soberba e de egoísmo, além de 

revelador de falha de caráter, não é (de todo) viver-se em pleno.  

 

Trabalho realizado no âmbito da disciplina de Português  
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Nós também 

 escrevemos 

Marlene Anastácio , 11º F  

A importância de se saber falar em público  

A retórica, a arte de bem falar em público, é uma arma decisiva na nossa sociedade. É mediante o uso da retórica 

que nos é possível usar a linguagem para comunicar de forma eficaz e persuasiva, interagir, influenciar e exprimir as 

nossas opiniões.  

Existem várias formas de comunicarmos, designadamente por intermédio das palavras e do tom de voz. Para além 

destes meios - e associados à fala - temos os gestos, a postura e as expressões faciais, os quais (juntos) nos auxiliam na 

transmissão da mensagem. 

Falar bem implica que um indivíduo se expresse de forma clara e transmita um pensamento de forma organizada e 

eficaz. Considerando a importância de que se reveste nos dias de hoje o ser-se detentor de dotes de oratória, os profes-

sores de Português procuram insistentemente facultar ferramentas aos seus alunos que os capacitem para isso.  

O discurso tem de ter, sobretudo, três momentos estruturantes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Entretan-

to, a combinação da apresentação da matéria de forma adequada com a postura virá a ditar o sucesso da apresentação. 

Os gestos poderão, depois, se usados moderadamente, acrescentar brilhantismo à comunicação feita. 

Em contexto de sala de aula, estudámos a obra de um dos maiores oradores da história da literatura portuguesa, 

Padre António Vieira, Sermão de Santo António aos peixes. Esta obra é um exemplo acabado de oratória plena e da 

arte de bem falar na literatura. 

A meu ver, falar em público é a melhor forma de virmos a desenvolver as nossas habilidades de comunicação e de 

liderança, ao mesmo tempo que auxilia no potenciar da autoestima e da capacidade de persuasão pela palavra.  

 

Trabalho realizado no âmbito da disciplina de Português  

CEF 5 

Nós e a Biblioteca  

Nas letras de um texto, de um poema  

depositamos a magia da vida! 

Em cada livro alinhado 

 Numa prateleira geométrica,  

Estão histórias de vida, as nossas! 

Num emaranhado de corredores com estantes sem fim, 

 leio e transporto num sonho com ternura cada obra de 

literatura!  

Com a alma relaxada e o corpo em descanso, 

 leio e não me canso! 

A experiência dá-nos o saber, na biblioteca gostamos de 

aprender! 

Local de prazer e bem-estar,  

atentos e concentrados, 

 praticamos  a arte do estudar. 

No livro, o poema,  

no poema, a viagem,  

o sonho que nos leva à lua num passo mágico 

Da literatura encantada,  

numa história recontada,  

a da nossa biblioteca amada! 
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A nossa  

  Escola 

Brincando ao Halloween 

No passado dia 31 de outubro, celebrou-

se o Halloween nas três escolas do 1o 

ciclo do Agrupamento. Atividade dina-

mizada pelas professoras da disciplina 

de Inglês, Gracinda Correia e Mónica 

Duarte. As escolas foram decoradas 

com os motivos elaborados pelos alu-

nos. Os alunos gostaram e acharam di-

vertido.  

Gracinda Correia 

Dina Contreiras 

No dia 31 de outubro comemorou-se o dia de Hallo-

ween na escola EB1 de Quarteira. É uma data simbó-

lica que oferece um universo rico de lendas e mitos 

que captam o interesse e a curiosidade das crianças. 

Permite trabalhar temas difíceis de forma lúdica, de-

senvolve e estimula o respeito por todas as culturas, 

tradições e religiões.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A escola foi decorada com trabalhos alusivos ao tema 

realizados pelos alunos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os alunos vieram mascarados para a escola e diverti-

ram-se bastante.  
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  Escola 

Brincando ao Halloween 

Sónia André 

 No dia 31 de Outubro, as Pro-

fessoras Titulares, em articula-

ção com as Educadoras, as 

Professoras de Inglês, Assis-

tentes Técnicas /Operacionais 

e Componente de Apoio à 

Família trabalharam a temática 

de forma lúdica e divertida. As 

famílias dos alunos do 4º B 

foram desafiadas a construir um esqueleto com materi-

al reciclável. 

Todos se empenharam na ativi-

dade e participaram, envolven-

do as crianças e dando-lhes a 

conhecer toda uma cultura que 

não é a nossa, mas da qual faze-

mos parte.  

 

Afinal o que é o Halloween? 

Halloween, ou Dia das Bruxas, 

é uma celebração popular de culto aos mortos come-

morada anualmente no dia 31 de outubro. 

O termo tem origem na expressão em inglês “All Hal-

low’s Eve” (Véspera de Todos os Santos), pois é co-

memorado um dia antes 

do feriado de 01 de no-

vembro.   

A cultura de celebração 

do Halloween é muito 

forte em países de língua anglo-saxônica, sobretudo 

nos Estados Unidos.  

 

Origem do Halloween 

Acredita-se que a maioria 

das tradições de Halloween 

tenha-se originado nos anti-

gos festivais celtas chama-

dos Samhaim, que marca-

vam a chegada do inverno e 

o fim das colheitas. Para os 

celtas, o início do inverno 

representava a aproximação 

entre o mundo e o “Outro 

Mundo”, onde vivem os mortos. 

Os celtas acreditavam que no início do inverno os mor-

tos regressavam para visitar suas casas e que assombra-

ções surgiam para amaldiçoar seus animais e suas co-

lheitas.  

Margarida Alves 

Comemorámos o 

Halloween no 

Jardim de 

Infância n.º 3 

com a 

colaboração das 

famílias que com 

material 

reciclado construíram adereços e decorações alusivos 

ao tema. Esta proposta foi acolhida com muito 

empenho e imaginação, contribuindo para uma 

exposição assustadora. 

No dia de Halloween as crianças vieram fantasiadas e 

foi realizado um desfile. 
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São Martinho 

Grupo Disciplinar de Português, 2ºciclo 

O grupo disciplinar de Portu-

guês do 2º Ciclo organizou 

uma exposição, no átrio e na 

Biblioteca Escolar da EB2,3 de 

Quarteira, de trabalhos alusi-

vos ao Dia de São Martinho. 

Esta atividade envolveu todas 

as turmas dos 5º e 6º anos de 

escolaridade que tiveram a 

oportunidade de ler e selecionar textos de caráter po-

pular, bem como de desenvolver a sua criatividade e 

autonomia na realização dos trabalhos. 

O São Martinho comemorou-se no dia 11 de novem-

bro e os alunos puderam “cantar” alguns dos provér-

bios mais populares: 

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

“Verão de São Martinho são três dias e mais um boca-

dinho.” 

O S. Martinho no J. I nº 

3 foi comemorado com 

muito entusiasmo e 

alegria! 

As crianças construíram 

um fantoche utilizando 

material reciclável que 

levaram para casa e degustaram as castanhas. Tivemos 

ainda a visita dos vendedores da castanha para com-

pletar a festa!!! 

Olha a casta-

nha assada!!! 

Quentes e bo-

as…!!!  

Paula Cavaco 
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Pintura com chocolate 

Ana Baião 

No dia 8 de novembro, 

na sala amarela do JI da 

Fonte Santa… 

“deliciámos” com uma 

pintura especial e sabo-

rosa… experimentámos, 

preparámos, brincámos e 

trabalhámos com a “Pintura com chocolate e cacau”. 

Foi uma manhã divertida e deliciosa…experimentem 

vão gostar…  

A nossa receita: cacau, chocolate e água…agora é ex-

perimentar… que vão gostar… 

 “Ao brincar, ao experimentar as crianças vão-se 

apropriando de concei-

tos que lhes permitem 

dar sentido ao mundo 

em que o educador pode 

reconhecer o contributo para a aprendizagem dos 

diversos tipos de conhecimento…”. (OCEPE,2016: 31)  

PEPA - Comemoração do Dia Internacional dos 

Direitos da Criança  

A 20 de novembro de 1959  proclamou-se mundialmen-

te a Declaração dos Direitos das Crianças e a 20 de no-

vembro de 1989  adotou-se a Convenção sobre os Direi-

tos da Criança. A Convenção assenta em quatro pilares 

fundamentais relacionados com todos os direitos das 

crianças (civis, políticos, económicos, sociais e cultu-

rais): a não discriminação, o interesse superior da crian-

ça, a sobrevivência e desenvolvimento e a opinião da 

criança. 

No âmbito da disciplina de Alemão e do projeto de Ci-

dadania e Desenvolvimento, os alunos do 7.ºA e 8.ºA  

refletiram sobre os direitos das crianças e elaboraram 

um cartaz alusivo a esta data, com o objetivo de salien-

tar e divulgar os direitos das crianças de todo o mundo. 

Esta atividade teve ainda a colaboração da estagiária 

Nadja Hanselmann. 

Lurdes Seidenstricker 
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Dia Internacional dos Direitos das Crianças e Dia 

do Pijama no JI da Fonte Santa  

Grupo Pré-escolar, Fonte Santa 

A origem do Dia Inter-

nacional dos Direitos 

da Criança: foi a 20 de 

novembro de 1959 

que se proclamou mun-

dialmente 

a Declaração dos Di-

reitos das Crianças e 

foi a 20 de novembro de 1989 que se adotou 

a Convenção sobre os Direitos da Criança. O objeti-

vo da data é salientar e divulgar os direitos das crian-

ças de todo o mundo. Esta declaração tem 10 princí-

pios.   

É também a 20 de novembro, o Dia Nacional do Pi-

jama, o dia do pijama é um dia educativo e solidário 

feito por crianças que ajudam outras crianças. Neste 

sentido e sendo este dia comemorado para lembrar em 

especial o “direito a uma família”, o JI juntou-se a esta 

causa, sensibilizando a comunidade educativa para os 

direitos das crianças, apelando à solidariedade e inclu-

são. Neste sentido, foram preparadas diversas ativida-

des, das quais se destacaram painéis elaborados pelas 

crianças e expostos na entrada da escola. No dia 20, 

como forma de comemorar, as crianças vieram de pija-

ma para a escola, e ao longo do dia cantaram, fizeram 

desfiles de moda de pijama, viram filmes e comeram 

pipocas e terminaram o dia com um flashmob da músi-

ca do dia do pijama. Em suma um dia muito feliz com 

DIREITO A BRINCAR!! 

 

 

 

Respeitar os Direitos das Crianças, é fazer com que as crianças possam viver dignamente, com muito carinho e 

AMOR…  
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Ecoescolas 

Filipa Eusébio 

Hortas Biológicas – Recuperar e Manter  

A atividade de recuperação e manutenção das hortas biológicas já arrancou! 

O projeto das Hortas Biológicas pretende promover práticas agrícolas sustentáveis, incutir hábitos alimentares saudá-

veis e contribuir para a melhoria dos espaços exteriores das escolas do agrupamento. 

A turma 9º F-SELF, no passado dia 5 de novembro, participou, nas atividades da horta da E.B. 2,3. Os alunos estive-

ram atentos às instruções e ensinamentos do professor Rui Rocha e o resultado não podia ser melhor. 

Todas as turmas estão convidadas a participar.  

No âmbito do Projeto Ecoescolas os alunos da EB.1 Nº 2, motiva-

dos pela problemática ambiental, apelam através de desenhos e 

mensagens à prática da reciclagem dos resíduos para a proteção 

do ambiente / Planeta.  

Praticam a separação dos resíduos em sala de aula e colocam-nos 

nos respetivos ecopontos. 

Dina Contreiras 

Ecoescolas na EB1 
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Dina Contreiras 

O JI e a Reciclagem 

Os alunos do J.I. nº3 elaboraram no âmbito do projeto 

Ecoescolas trabalhos sobre os temas - outono e Hallo-

ween  recorrendo à reciclagem. 

 

No dia 16 de novembro celebrou-se o Dia Nacional do 

Mar .  

Debateram-se ideias e comportamentos a adotar para a 

proteção do mar e das suas espécies marítimas, pois 

este assume uma grande importância para o nosso Pla-

neta. 

Os alunos pintaram e montaram  peixes, baleias e ca-

ranguejos, utilizando materiais reciclados, para a ela-

boração de um cartaz onde foram registadas algumas 

mensagens apelando à preservação marítima.   
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Passatempos 

Palavras Cruzadas 

Mauro Maia 
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Passatempos 

MatGira 

Soluções da Edição I 

MatGira 

Desafios Matemáticos 

Desafios Matemáticos 



Passatempos 

Um pouco de Espanhol 

Mitologia Grega 

Luís Reis 


