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Capa: Cartaz da Exposição “O Poder das Artes” 

Maria Fael 

Editorial 

Se estendo os braços agarro a tua asa! 

Faz tangentes na minha janela, deixando um rasto de sombra no parapeito.  

Sobranceira, elegante, na areia deixa marcas enviesadas das suas membranas desenhadas com perfeição. 

Voa alto, esta gaivota anafada, pavoneia-se em esquinas que tocam o céu. 

Senhora e dona de um imenso azul, carrega nas suas asas a velocidade de um jato, sem rasto. 

É cantada em sublime poema de abril, gaivota – rainha dos céus -  voa, voa, leva longe meus pensamentos, deixa-

me ser tua por um momento, planar nas tuas asas, sentir o frio do vento, a humidade da nuvem e poder possuir o 

mundo sem tormentos! 

Usarei a tua liberdade no voo dos encontros submersos, nos amores perversos, transformarei tempos adversos em 

tempo d’ Amor.  

O teu voo, a minha Liberdade! 

 

Se te dou um grito grasnas como uma louca! 

Em bando, promoves arruadas, a força da união. 

Se um dia puder ser como tu, gaivota, deixarei no universo, as marcas de um tempo sem medo, sem pudor, sem dor.  

Gritarei ao mundo os meus anseios, as minhas revoltas. 

O teu grasnido será o meu Grito! 

 

Se te cheira a peixe cercas o barco, segues o instinto, 

lutas desenfreadamente pelo alimento que te dá corpo, 

Vida! 

A tua fome, a minha luta pela Sobrevivência! 

 

Um dia, serei como tu, gaivota, LIVRE!  

Milene Martins 

É de coração cheio que me despeço de todos quantos 

participaram no 100Comentários ao longo das quatro 

edições deste ano letivo. Sem vocês não teria, certa-

mente, sido possível levar por diante este projeto. 

São dezassete anos de 100Comentários, dos quais fui 

coordenadora nos últimos quatro e é com enorme pra-

zer que o vejo crescer e incluir artigos de todos os 

ciclos de ensino e de todas as escolas do nosso Agru-

pamento. Não posso deixar de vos agradecer toda a 

confiança que depositaram em mim para a publicação 

das atividades realizadas por vós com os nossos alu-

nos. Não posso deixar de agradecer também a colabo-

ração dos colegas que gostam de elaborar os seus pró-

prios artigos e colaborar com o nosso jornal. Também 

não pode ficar esquecido o agradecimento à D. Maria 

João e ao colega Almiro, que me ajudaram a levar para 

a frente o meu desejo de incluir uma rubrica de suges-

tões de leitura dos nossos alunos para os seus colegas. 

Um último agradecimento a quem confia em mim, de 

há quatro anos a esta parte, para encabeçar este pro-

jeto; espero não defraudar as expetativas. São muitos 

agradecimentos, mas creio que depois de dois anos 

completamente atípicos nas nossas vidas, temos de 

agradecer o facto de podermos sonhar com um futuro 

um pouco mais risonho. 

Desejo terminar com o desejo de vos rever a todos em 

setembro de 2021. Àqueles que, por desejo ou imposi-

ção, têm de nos abandonar, saibam que foi um prazer 

ter-vos na minha vida, que estarão sempre no meu 

coração e que vos desejo as maiores felicidades. 

E por agora, é tudo… Boas férias!! Vamos carregar 

baterias para levar o 100Comentários à maior idade! 



03 

A nossa  

  Escola 

Projeto PEPA 

Lurdes Seidenstricker 

Como já vem sendo habitual, todos os anos se atribui, no âmbito do projeto PEPA 

(Escolas-Piloto de Alemão), o prémio de melhor aluno a um aluno de 3º ciclo e de se-

cundário, que no ano transato se tenham distinguido na disciplina de Alemão. Não tendo 

havido nenhuma turma de secundário com Alemão no 

passado ano letivo, foi apenas premiada a aluna Cristiana 

Gonçalves Parsotamo, que no ano letivo 2019-20 frequen-

tou o 8º A. 

A situação pandémica não nos permitiu realizar algumas 

atividades que implicavam deslocações e atividades pre-

senciais. Mesmo assim, foi atribuída uma bolsa de estudo 

pelo Goethe Institut a um aluno de Alemão – Artur Araújo 

Ferreira. O curso de verão – Jugendsprachkamp - decorre-

rá de 12 a 23 de julho, em formato online e terá a duração de 40 horas. 

Ambos os alunos integram no presente ano letivo a turma do 9ºA.  

Projeto de intercâmbio de jovens, “Summer Camps”  

A parceria entre a ESLA e o AIRC (Almancil International Rotary Club) teve início em 2012, ano em que enviámos 2 

alunos para o Summer Camp em Manchester. Desde aí, todos os anos temos conseguido dar esta oportunidade a um 

grupo considerável de alunos, e até ao verão de 2019 enviámos um total de 96 alunos da ESLA. O ano passado já 

tínhamos concluído todo o processo de candidatura, entrevistas, atribuição de campos em diversos países da Europa e 

tínhamos já 18 alunos confirmados, quando fomos surpreendidos pela pandemia e tivemos de cancelar tudo. Este ano, 

mais uma vez, não vai ser possível organizar as viagens dos alunos, pelo que alguns clubes Rotários decidiram organi-

zar para este verão “Virtual Summer Camps”, como por exemplo o Campo do Distrito 2042, em Itália, que está aberto 

a 20 alunos de diferentes países. Este Campo Virtual irá decorrer em junho, 3 dos nossos alunos que já estavam inscri-

tos para este campo, terão prioridade, mas todos os outros, querendo, podem concorrer. O programa é variado, inclui 

competição e um prémio, que será a participação (em presença!) num campo em Itália em 2022 sem custos! 

Uma vez que o programa de intercâmbio “em presença” está suspenso até 30 de junho de 2022, esperamos retomar o 

envio de alunos a partir de julho de 2022, pelo que voltaremos a promover o projeto e fazer a seleção dos alunos inte-

ressados, no próximo ano letivo. Todos os que têm estado atentos e envolvidos neste projeto sabem que tem sido uma 

oportunidade única para os nossos alunos, de enriquecimento pes-

soal a todos os níveis, uma excelente oportunidade de praticar e 

aprofundar os conhecimentos de língua inglesa e promover o en-

tendimento e a paz no mundo.  

Prémio de melhor aluno 
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Bibliotecas 

Escolares 

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

Neste 3º período escolar voltámos, infelizmente, às au-

las à distância a partir do dia 28 de Junho, apenas para 

os alunos até ao 2º Ciclo, em virtude de os outros anos 

já terem concluído as atividades letivas. A biblioteca 

continuou a comemorar as diversas efemérides sendo de 

destacar o Dia do Pai em 19 de março e o Dia Mundial 

da Água em 22 de Março. O Dia Mundial da Saúde 

celebrou-se a 7 de abril, as comemorações do Dia Mun-

dial do Livro no dia 23 de abril tendo decorrido várias 

sessões de leitura, nas nossas escolas, organizadas pelos 

professores de Português e com a colaboração das Bi-

bliotecas Escolares, as comemorações da Páscoa, que 

este ano se celebrou em 4 de abril e, posteriormente, do 

25 de abril de 1974. 

Durante a penúltima semana de 

Abril foram dadas indicações a 

todos os alunos do 1º ciclo para a 

realização da votação presencial 

nos seus livros preferidos de acor-

do com as normas do Concurso 

“Miúdos a votos” promovida pela revista Visão Júnior 

em colaboração com a Rede de Bibliotecas Escolares. 

Esta atividade teve lugar nas três bibliotecas do 1º ciclo 

durante os dias 26,27 e 28 de Abril, assegurando a parti-

cipação da maioria dos alunos num ato de cidadania que 

foi exemplarmente executado nas bibliotecas escolares 

durante o tempo dos intervalos letivos, com a colabora-

ção de alunos voluntários na mesa de voto. Os resulta-

dos das votações foram posteriormente divulgados e 

enviados para a plataforma nacional que supervisionou 

o evento. A obra que recebeu mais votos por parte dos 

miúdos eleitores nas três escolas foi: Graviti Falls- Diá-

rio 3 de Alex Hirsch, da qual as nossas bibliotecas não 

dispõem de um único exemplar.

O Dia da Mãe comemorou-se em 2 de 

maio com a publicação no blogue das BE 

de uma vasta coleção de materiais em 

formato digital para apoio ao currículo e 

com o foco na divulgação de vídeos e 

livros alusivos à temática, que incenti-

vem o gosto pela leitura.  O Dia Mundial 

da Língua Portuguesa no dia 5 de maio 

que foi celebrado pela primeira vez em 

2020, após ter sido consagrado pela 

UNESCO em novembro de 2019. Para este efeito, al-

guns alunos estrangeiros apresentaram, nas Bibliotecas 

Escolares, alguns poemas de autores portugueses (que 

posteriormente traduziram para as suas línguas mater-

nas) e também lhes foi dada a oportunidade de apresen-

tar um poema de um autor dos seus países de origem. A 

Biblioteca da ESLA agregou os trabalhos de alunos do 

12º ano, alusivos ao tema, num Padlet que foi posterior-

mente partilhado pela RBE. Em 15 de maio também foi 

assinalado o Dia Internacional da Família nas bibliote-

cas do 1º ciclo com a seleção e publicação de uma mais 

vasta coleção de materiais digitais de apoio ao currícu-

lo, com o objetivo de desenvolver o interesse pelos li-

vros e pela leitura. 

Os três professores bibliotecários participaram no VIII 

Encontro Partilhar Leituras- A Arte de Fazer Leitores, 

organizado pela UAlg, em colaboração com a Rede de 

Bibliotecas Escolares, durante o dia 4 de maio. Este 

encontro virtual contou com a assistência de profissio-

nais de todos os pontos do país. 

No dia 6 de maio conheceram-se os vencedores do Con-

curso Literário Sophia de Mello Breyner Andresen. O 

nosso agrupamento contou com dois premiados: na ca-

tegoria Texto, tivemos Martim Rodrigues Pontes, do 2º 

ciclo, que foi 2º classificado. Na categoria de Ilustração, 

Leonor Serápio Ferreira Simões, aluna do 10ºA, obteve 

uma Menção Honrosa com o trabalho que aqui se apre-

senta.  

No dia 9 de maio comemorou-se o Dia da Europa. O 

Departamento de Línguas Estrangeiras e a Biblioteca da 

ESLA colaboraram no sentido de se organizar uma ex-

posição alusiva ao tema, incluindo trabalhos de alguns 

alunos. A Biblioteca da ESLA divulgou várias visitas 

virtuais aos órgãos europeus e também compilou infor-

mação sobre o papel de cada um deles no nosso quotidi-

ano, conteúdo esse que se encontra disponível nas redes 

sociais das bibliotecas. 

No dia 18 de maio de 2021 realizou-se na Biblioteca 

Paula Moreira uma exposição organizada pelo 8ºA, com 

a colaboração da Diretora de Turma, professora Mari-

nha Rocha e subordinada ao tema Diversidade de Cultu-

ras na ESLA existentes no nosso Agrupamento.  

Houve a apresentação de trabalhos. 5º ano- E.T. pela 

professora Marlene Carvalho, um vídeo dos alunos do 

5º ano sobre a Geometria, também da professora Marle-

ne Carvalho. Dois vídeos dos alunos da professora Mar-

ta Bispo sobre o surrealismo.  
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Bibliotecas 

Escolares 

Nesse mesmo dia 18 de maio, comemorou-se o Dia 

Internacional dos Museus e a Biblioteca da ESLA pro-

moveu várias visitas virtuais as mais importantes mu-

seus do mundo: O Museu de História Natural, em Lon-

dres, o Museu do Louvre, em Paris, o Museu Quai 

D’Orsay, em Paris, o Metropolitan Museum, em Nova 

Iorque, o British Museum, em Londres, entre outros. 

Comemorou-se o Dia da Diversidade cultural em Fran-

cês no dia 21 de maio da professora Suzana Melo orga-

nizado pelos seus alunos do 7º ano do projeto europeu 

Etwinning "Amis francophones”. Este projeto é reali-

zado online e conta com a colaboração e a parceria de 

diferentes países europeus: Espanha, França, Itália, 

Turquia e Roménia. Todos os meses, os alunos desen-

volveram atividades colaborativas em francês e partici-

param em fóruns. Realizaram vários logótipos, posteri-

ormente votados e o logo vencedor foi o que se apre-

senta em caixa anexa. Na ESLA, foi comemorado atra-

vés da apresentação dos resultados dos inquéritos e das 

entrevistas do projeto elaborado pela turma 11I – Cur-

so Técnico de Apoio Psicossocial. Foi pedido aos in-

quiridos que escolhessem uma música e uma imagem 

que lhes lembrasse a sua cultura, os resultados foram 

apresentados nas redes sociais e no espaço físico da 

Biblioteca. 

No dia 22 de maio, celebrou-se o Dia do Autor Portu-

guês. A Biblioteca da ESLA escolheu vários títulos de 

autores portugueses e deu-lhes destaque, por todos os 

meios à sua disposição.  

No início dos meses de maio e de 

junho foram divulgados os alunos 

do 3º e do 4º ano que concluíram 

com sucesso as cinco fichas de leitu-

ra incluídas no Passaporte da Leitu-

ra nas três escolas do 1º ciclo, em resultado da ativida-

de de requisição de obras para leitura domiciliária e 

distribuídos os respetivos prémios de participação 

(certificados de participação na atividade, marcadores 

de leitura e lápis publicitários). Infelizmente, este pro-

cedimento já não foi possível realizar em julho, devido 

à abrupta interrupção das atividades letivas presenciais 

durante a última semana de junho e a passagem ao 

regime de ensino à distância, novamente. 

O Dia da Criança foi celebrado no dia 1 de junho e as 

bibliotecas do 1º ciclo assinalaram-no com a publica-

ção de uma extensa coleção que inclui mais de seis 

dezenas de documentos em formato digital para apoio 

ao currículo e suporte às aprendizagens da leitura e da 

escrita. 

No dia 5 de junho celebrou-se o Dia Mundial do Meio 

Ambiente. Este dia foi criado com o objetivo de sensi-

bilizar a população mundial para a adoção de práticas e 

comportamentos que ajudem a preservar o nosso meio 

ambiente. Os alunos do projetoAll Included com a co-

laboração da professora Lia Lamarão elaboraram tra-

balho que aqui se apresenta ao lado. Esta temática vol-

tou a ser abordada pelas BE do 1º ciclo,  com a cele-

bração do Dia Internacional Sem Sacos de Plástico no 

dia 3 de julho. 

Também se comemorou o dia 10 de junho, Dia de Por-

tugal, Camões e das Comunidades Portuguesas. 

Na Biblioteca da ESLA foram apresentados os símbo-

los nacionais com a sua explicação em anexo: a ban-

deira e o Hino Nacional tiveram destaque. Além disso, 

também foi organizada uma biobibliografia de Camões 

para se recordar um dos mais importantes autores Por-

tugueses. Os alunos foram desafiados, em 5 linhas, a 

descrever o que era, para si, ser Português. No dia 15 

de junho e com o mote "Música Maestro!", os alunos - 

juntamente com os seus professores de Música e Edu-

cação Visual, Alexandre Leitão, Inês Peixoto, Marlene 

Carvalho e Marta Bispo - reciclaram materiais, trans-

formando-as em belos instrumentos musicais e monta-

ram diferentes cenários. 

No dia 18 de junho saíram os resultados das Olimpía-

das da Cultura Clássica. Desta feita, a aluna Mariana 

Galante Aguiar conquistou um excelente terceiro lugar 

a nível nacional com o trabalho que se aqui se apresen-

ta. Parabéns Mariana! Excelente trabalho. 

O ano letivo foi encerrado com o ensino à distância a 

decorrer no primeiro ciclo e a última efeméride cele-

brada, neste período, foi o “Dia Mundial do Chocola-

te” em 7 de julho, que deixou no blogue mais uma co-

leção com propostas de leituras doces para as férias. 

Em julho, os professores bibliotecários também termi-

naram a sua formação em PADDE (Plano de Ação 

para o Desenvolvimento Digital das Escolas), tenho 

desenhado várias ações estratégicas para implementa-

ção pelas Bibliotecas Escolares. Nestas semanas finais 

do ano letivo, encontram-se em fase de preenchimento 

dos inventários e bases de dados solicitadas pela Rede 

de Bibliotecas Escolares, que refletem as estatísticas de 

trabalho e de utilização destes espaços. E assim verifi-

camos que as Bibliotecas Escolares, apesar da pande-

mia e de todas as suas limitações, não ficaram paradas. 

Aqui nos encontramos, quer a nível presencial (com 

algumas limitações), quer a nível virtual e sempre pre-

parados para auxiliar e a colaborar com todos os que 

nos procuram. Chegado ao fim do ano letivo, resta-nos 

despedir de todos com um “até para o ano!”, desejando 

a todos um bom (e merecido) descanso e - sempre, 

sempre… - boas LEITURAS!  
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Suzel Marcos 

PIEF - Fazemos arte 

A nossa  

  Escola 

Com o intuito de transmitir aos alunos hábitos de vida sustentáveis e conscien-

cializá-los para o reaproveitamento de materiais usados, surgiu, o projeto inti-

tulado “Mannequin’s Arte PIEF”. 

Com estes objetivos presentes, os alunos foram convidados a criar algo novo a 

partir de manequins usados, projetando a sua criatividade e individualidade de 

forma livre. Se para uns o produto usado acaba no lixo, para estes alunos o 

lixo foi a solução, pois transformaram estes manequins em fim de vida em 

obras de arte. Não é preciso ser artista, basta entender a relação entre arte e 

reciclagem, e imaginar novos produtos a partir dos “velhos” materiais. 

Este projeto foi, acima de tudo, uma iniciativa ecológica que visou combinar o 

espírito da reciclagem com a arte, tendo como objetivo transformar um mane-

quim usado numa peça exclusiva, dando-lhe assim uma segunda vida útil, ou 

simplesmente tornando-a um mero objeto decorativo. Esta foi uma atividade 

desenvolvida  

Este trabalho esteve exposto de 14 de junho a 4 julho no MAR Shopping Algarve e integrou 42 peças de arte elabo-

O Programa Integrado de Educação e Formação (PIEF) a funcionar no Agrupamento de Escolas Dr.ª Laura Ayres, em 

Quarteira, promove a inclusão social de menores com idades compreendidas entre os 15 e os 18 anos, mediante a cria-

ção de respostas integradas. O seu objetivo é prevenir e combater o abandono/insucesso escolar, favorecendo o cum-

primento da escolaridade obrigatória e a certificação escolar /profissional de jovens que se encontram em risco de 

comprometer o seu adequado desenvolvimento como cidadãos ativos e dinâmicos. É ainda de salientar que a maior 

parte destes jovens são oriundos de um meio social desfavorecido. 

Mannequin’s Arte PIEF 
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A nossa  

  Escola 

Cont. 
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A nossa  

  Escola 

Suzel Marcos  

Terapia Verde – O jardim da ESLA  

Uma das soluções para o equilíbrio do ser humano, é a Terapia Verde, o exercício de atividades “ligadas” com a 

jardinagem e com a criatividade. 

Estas atividades não só permitem o “reiniciar” dos sistemas do ser humano, mas também desenvolvem o bem-estar 

psíquico dos alunos. Permite, de igual modo, dar aos alunos o poder da criação. 

Esta é uma das atividades desenvolvidas no âmbito do projeto SenArt. 
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A nossa  

  Escola 

Suzel Marcos  

“Nós não somos artistas… mas encaixamo-nos” 

A arte está sempre presente nas atividades 

realizadas com os alunos do PIEF. Aqui 

ficam alguns dos trabalhos realizados com 

o empenho e esforço dos nossos alunos e 

alguns momentos captados na exposição 

“Nós não somos artistas… mas encaixamo

-nos” que decorreu no Mar Shopping com 

esses mesmos trabalhos. 

Suzel Marcos  

Uma cadeira para... 

Reciclar e reutilizar são palavras de ordem na sala de aula do PIEF. Foi 

isso mesmo que fizemos com algumas cadeiras velhas, aliando a imagina-

ção dos nossos alunos aos materiais disponíveis. 
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A nossa  

  Escola 

O coelhinho da Páscoa 
Ana Ferreira 

A Turma do 3.º B, da escola da Abelheira, 

nas vésperas da ida de férias de Páscoa fez 

uma caixinha de forma de um coelho para 

receber umas amêndoas e ovos de Páscoa 

oferecidos pela professora. Esta caixinha foi 

feita de pacotes de leite vazios, (de litro) os 

alunos trouxeram cada um o seu pacote de 

leite, foram lavados, medimos, recortamos, e 

colamos uma cartolina branca, para escon-

der as letras do pacote do leite. Depois ficou 

a secar de um dia para o outro, depois recor-

tamos as orelhas do coelho, as patas e um 

coração para fazer de nariz do coelho. Fize-

mos a montagem do coelho e ficou muito 

bonito! Os alunos gostaram muito do coelho 

especialmente depois de ter dentro os ovi-

nhos e amêndoas. 

Dia Mundial da Água  
Hélia Batista 

No dia 22 de março comemorou-se o “Dia Mundial da Água” e 

a turma do 1º D, da E.B. 1 de Quarteira, elaborou alguns traba-

lhos no âmbito desta temática,  com o objetivo de alertar toda a 

Comunidade Educativa para a urgente necessidade de preserva-

ção e poupança deste recurso natural tão valioso. Os alunos 

visualizaram ainda, um vídeo sobre como evitar o desperdício 

da água!  
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A nossa  

  Escola 

Dia da Terra  
Carla Soares 

Comemoramos no dia 22 de abril o Dia da Terra e nada melhor que visi-

tar a horta da escola e as plantações que as crianças de outra sala anda-

ram a fazer. Esta observação motivou-nos a fazer a nossa horta, mas 

infelizmente não fomos bem-sucedidos. Neste dia agradecemos tudo o 

que a terra nos dá e a importância que a mesma tem nas nossas vidas.   

Susana Assunção 

Na nossa sala foi abordada e explorada a importância da Terra. Também 

realizámos um painel simbólico para assinalar este dia. 
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A nossa  

  Escola 

Dia da Terra  
Eloísa Branco  

No dia 22 de abril, a turma do 1.º B comemorou o Dia da Mãe Terra elaborando 

um presente feito com materiais reciclados para reconhecer a importância do 

planeta e alertar os habitantes para a necessidades de preservar os recursos natu-

rais. Entre todos, manifestámos o compromisso de agradecer o que o planeta 

nos dá e proteger o ambiente e a sustentabilidade da Terra!  
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A nossa  

  Escola 

Dia da Terra  
Hélia Batista 

No dia 22 de abril assinalou-se o “Dia da Terra” e os alunos do 1º D, da E.B. 1 de Quarteira, não podiam deixar de 

celebrar este dia. Para demonstrar que são crianças consciencializadas para os graves problemas que afetam o nosso 

planeta, fizeram alguns trabalhinhos que ilustram a sua preocupação com o ambiente!  

Dia Mundial do Livro  
Eloísa Branco  

No dia 23 de abril, os alunos do 1.º B realizaram um marcador de livro para celebrar o Dia Mundial do Livro. O objeti-

vo desta atividade foi sensibilizar os alunos para a leitura, criar o gosto de frequentar bibliotecas e mostrar a importân-

cia do livro como elemento fundamental no processo educativo.  
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Comemorando o 25 de Abril  
Ana Baião 

25 de abril SEMPRE... LIBERDADE... LIBERDADE... 

Porque não podemos esquecer...porque as crianças são o futuro... Porque foi 

uma conquista do povo...Porque há sempre alguém nosso que fez desta his-

tória...Porque queremos um país melhor...com homens e mulheres pensado-

res....livres... 

Na nossa sala o 25 de abril chegou com criatividade... e após pesquisas, 

leitura de histórias e relatos de algumas famílias, pusemos as mãos à obra…. 

Da nossa árvore de Natal fize-

mos o nosso cravo de abril:  

 

Com os pacotes de leite fizemos os nossos cravos: 

Inauguração do - 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 professora Águeda Madeira, participaram construção de um mural, uma 

iniciativa da Federação Nacional dos Professores (FENPROF) e do Município de Peniche.  

Este mural que é composto por 46 painéis de azulejos, elaborados por professores e alunos 

de 46 Agrupamentos de Escolas e Escolas não agrupadas de todo o país e que foi, inicial-

mente, projetado para assinalar os 46 anos do 25 de Abril, em 2020, inviabilizada pelas 

medidas vigentes no âmbito do combate à pandemia Covid-19. 

Um ano depois a inauguração foi realizada no 47º aniversário da Revolução do 25 de Abril de 1974, pela (FENPROF) 

e o Município de Peniche, o Mural "O 25 de Abril nas Escolas" está em frente ao Museu Nacional Resistência e 

Liberdade, em Peniche.  
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O 25 de abril contado por nós:  
Alunos da Sala Amarela da Fonte Santa 

Era uma vez um menino que queria saber, o que significava a flor verme-

lha. Então a mãe explicou: era a flor da liberdade- o cravo vermelho. 

No 25 de abril houve a revolução da Liberdade, para as pessoas se chate-

arem com os homens maus. Antes: Os senhores maus que mandava nas 

pessoas boas e não as deixavam ver televisão; não deixavam beber coca-

cola; não deixavam sair de 

casa; não se podia ir ao café; 

aas crianças não podiam brincar com os amigos. As pessoas não tinham 

liberdade, porque os maus, não deixavam. Havia uns de preto que pren-

diam as pessoas que não cumpriam as regras dos homens maus, porque 

bebiam coca-cola e viam televisão. 

As pessoas chatearam-se e combinaram com os soldados uma revolução 

para prender os maus. 

Ouviram na rádio uma músi-

ca para vestir os fatos (preparar para a revolução) - Depois do Adeus.  

Depois tocou outra música para os soldados saírem do quartel, para o 

sítio da Revolução. Iam zangar-se com os maus em Lisboa, e libertar as 

pessoas boas e colocar os maus na prisão, porque não deixavam sair de 

casa, ter liberdade. 

Em Lisboa encontraram uma 

senhora que vendia cravos. 

A senhora deu cravos aos militares. Os militares puseram os cravos na 

ponta das espingardas, para não haver tiros. 

Os militares e as pessoas gritaram, LIBERDADE, e os soldados prende-

ram os maus; libertaram as pessoas que estavam presas, não tinham 

cumprido as regras más. 

Depois da revolução do 25 de abril, as pessoas já podiam ver os progra-

mas que queriam, todos podi-

am ir à escola e brincar em liberdade. O “chefe” Salgueiro Maia mandava. 

As pessoas podiam viver em paz e fazer coisas, ver filmes, livros, revistas 

e conviver. 
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Dia da Mãe 
Eloísa Branco 

Para comemorar o Dia da Mãe, os alunos do 1.º B da Escola da Abelheira elaboraram 

um aviso de porta para as suas Super Mães e juntaram um desenho alusivo ao Dia da 

Mãe. 

Marta Melo 

Uma flor para sempre...a nossa MÃE 

Para as flores não arrancarem, morrerem ou deixarem murchar...Arregaçaram as mangas e produziram uma flor, num 

vaso, daquelas que só vão morrer, nos armários lá de casa das mães, quando elas já forem velhinhas... 
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Dia da Mãe 
Alunos do 4ºE 

No dia 2 de Maio foi o Dia da Mãe e, como já é costume, na turma E do 4.º ano da EB1 da Fonte Santa, fizemos 

uma prenda para as nossas mães.  

Este ano, nós utilizámos pasta de moldar branca e castanha para fazer a nossa prenda. Também fizemos um cartão 

com um caligrama com o nome da nossa mãe.  

Começámos por fazer os moldes em cartolina, depois com a ajuda de um rolo da massa, esticámos a massa de for-

ma a obter uma superfície plana. Com a ajuda de umas ferramentas, conseguimos cortar a massa igual aos moldes e 

camada a camada nós fomos construindo a nossa prenda. Primeiro foi a vez do coração, de seguida cortámos a parte 

onde está a mãe e o filho e finalmente o cabelo da mãe, que fizemos com texturas. 

Depois de secar a massa, pintámos o coração de vermelho e colocámos tinta dourada nos cabelos. Mais uma vez 

tivemos de esperar que tudo ficasse bem seco. No fim, pintámos um azulejo de azul, onde colámos depois de seco a 

outra peça feita em massa de moldar.  

O nosso trabalho ficou muito bonito e as nossas mães gostaram bastante.  
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Dia da Criança 
Ana Baião 

A melhor maneira de tornar as crianças boas é troná-las felizes.”- Óscar Wilde 

Na sala amarela da Fonte Santa festejámos o dia da criança dia 1 de junho, de forma divertida e com muita alegria. 

Fizemos jogos de água, tomámos banhos de mangueira, fizemos bolas de sabão, modelagem de balões foi um dia 

muito divertido… 

Aqui estamos nós…. 
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Dia da Criança 
Carla Soares 

O nosso dia – Dia Mundial da Criança - foi festejado com 

muita alegria! Foi um dia muito preenchido: brincamos 

com plasticina e, em grupo, construímos bonecos a repre-

sentar crianças. Aprendemos a jogar a macaca, a cabra 

cega e o Jogo das Cadeiras e ficamos a saber que estas 

eram algumas brincadeiras que os nossos pais faziam 

quando eram crianças. Brincamos com a caixa de areia 

que agora existe no espaço da Horta da Escola; almoça-

mos todos juntos, construímos em grupos painéis de crian-

ças e os pais ofereceram um lanche fantástico! Foi um dia 

diferente e muito divertido!  

Sandra Silva, Eloísa Branco e Sónia André  

Para celebrar o Dia da Criança, 

os alunos do 1.ºA e do 1.ºB pin-

taram dois painéis como forma 

de sensibilizar os outros para os 

direitos da criança, isto é, que 

todas as crianças têm o direito a 

ir à escola, a ter uma família, a 

ter quem trate delas e a viver num am-

biente de felicidade, amor e compreen-

são.  
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Dia da Criança 

Liliana Ferreira 

No dia Mundial da Criança os alunos do 1ºF tiveram direito a pintura facial. 

Também refletiram acerca da importância de ter uma família e um lar, assim como, ilustraram 

em balões o que os fazem felizes! O que me faz feliz é....!  

Marta Melo 

Os alunos do 2º D da E.B.1 de Quarteira, nos inícios de junho, e com as comemorações do Dia da Criança, a 1 de ju-

nho e o Dia do Ambiente, a 5 de junho, aliaram as duas temáticas e desenvolveram a ideia de elaborar  porta-chaves. 

Os porta-chaves, esses, seriam para ofertar a crianças, neste caso, eles. Desenharam e pintaram, o que de mais impor-

tância tinha para eles no seu planeta e...saiu um pouco de tudo... 
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Dia do Ambiente 

As crianças do J.I. nº3 comemoraram o Dia do Ambiente. Neste dia realizou-se jogos diversificados, de separação do 

lixo e sensibilizou-se para andar mais a pé, de bicicleta ou carros elétricos.  Realizaram-se percursos onde as crianças 

se divertiram e aprenderam a necessidade de tomarem diferentes atitudes para salvar o Planeta.  

Educadoras JI nº3 

Dia do Oceano 

Susana Assunção 

A sala azul da Fonte Santa comemorou o dia do Oceano realizando pinturas e decorações em caixas de ovos. 
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Dia do Ambiente 

Dina Contreiras 

No dia 5 de junho foi comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente na E.B. 1  de Quarteira. 

Foi um dia dedicado à sensibilização dos alunos sobre as questões ambientais e a importância de cuidar do Planeta. 

Foram realizadas várias ações positivas de proteção e preservação ambiental, alertando os alunos para a necessidade de 

salvar o meio ambiente.  

O mar começa aqui …  - Pintura de sarjetas 

Eu e Tu! Vamos salvar o Planeta…  

Os alunos mostram-se bastante 

empenhados e motivados para as 

problemáticas ambientais . 

Contribui para um Planeta Sustentável! Escolhe Energias Renováveis  

Os alunos elaboraram diversos trabalhos apelando  

à preservação do Planeta ,pois têm consciência da 

grave situação em que este se encontra. 

O mundo é a nossa casa, e uma mudança radical 

só passa através de uma atitude saudável para com 

o meio ambiente e a sua preservação. 

Amar o Mar - “Não deitar o lixo no Mar está nas nossas mãos” - Projeto Eco-Escolas 

Os alunos estão conscientes que  a proteção do Mar depende da 

nossa atitude, colocando sempre o lixo nos locais adequados. 
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Dia do Ambiente 

Liliana Ferreira 

Nas comemorações do Dia Mundial do Ambiente (5 de 

junho) foram realizadas diversas atividades: visualização 

de vídeos acerca da poluição; entoação de canção 

"Proteger a natureza"; elaboração de compromisso "Eco- 

aluno" e jogo da separação do lixo. 

 

No âmbito do Dia Mundial do Ambiente, visualizamos 

vídeos educativos que transmitiram  às crianças a quanti-

dade de lixo encontrada nos oceanos. O objetivo principal 

foi  alertar para a importância da separação do lixo no 

sentido de lhes darmos um destino diferente. Realizamos 

ainda o jogo da separação e aprenderam e entoaram nas 

diversas aulas realizadas em volta deste assunto, a canção 

"Temos de deixar de poluir...". 

Ainda realizamos um cartaz "Eco-

Turma" que teve como objetivo 

estabelecer um compromisso com 

a natureza!  
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A nossa visita à Geladaria Veneza - Marina de Vilamoura 

Ana Baião 

No dia 17 de junho, a sala amarela da Fonte Santa, realizou uma vista, com todas as normas de segurança, à Geladaria 

Veneza, para degustação dos maravilhosos gelados. Esta saída surge de um convite anual, dos proprietários da gelada-

ria familiares da nossa sala (João e Santiago), aos quais agradecemos a disponibilidade e oportunidade de todos os 

anos quando possível nos proporcionarem estes momentos. 

“Fomos no autocarro da Câmara de Loulé, até à Marina de Vilamoura. À nossa espera estava o pai do Santiago (pai 

Bruno) e a mãe do João (mãe Vanda), na Geladaria Veneza. Escolhemos o sabor do nosso gelado. Gostámos muito de  

passear, dos gelados. 

Queremos agradecer - obrigado- pelos gelados e simpatia 
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O Nosso Apoio à Seleção Portuguesa…  

Ana Baião 

Na sala amarela do J.I. da Fonte Santa, decidimos apoiar a nossa seleção de 

futebol… 

Elaborámos uma bandeira gigante, fizemos desenhos e escrevemos mensagens 

de apoio, na festa final cantámos a nossa canção.  

Um hotel de INSETOS  
Marta Melo 

Sim, INSETOS com letra maiúscula, porque aqui existem muitos hotéis, mas de INSETOS, aqui no agrupamento 

muito poucos...este é nosso, do 2ºD. Nasceu da parceria, com as ciências, com a 

docente do secundário Patrícia Jesus e uma "borboleta" que existe nesta sala. Os 

insetos passaram a ser importantes, daí juntarem esforços, e construírem um 

HABITAT para eles...sim...hotel não passou de uma ideia... 
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Hotel dos Insetos 
Dina Contreiras 

A presença de insetos polinizado-

res e insetos auxiliares é um ele-

mento fundamental numa horta 

biológica produtiva e sustentável.  

Insetos polinizadores, como as 

abelhas e as borboletas, contribu-

em para a polinização de cerca de 

80% das plantas. Por sua vez, os 

insetos auxiliares ajudam a con-

trolar populações de pragas, co-

mo é o caso das joaninhas, que se 

alimentam dos prejudiciais afí-

dios. 

Apesar do seu papel essencial nos 

ecossistemas terrestres, a diversi-

dade de insetos está a diminuir 

drasticamente devido, principal-

mente, à perda de habitat e à agri-

cultura intensiva. 

Uma das estratégias para comba-

ter este problema passa pela ins-

talação de hotéis de insetos.  

Os alunos constroem os hotéis dos insetos  

 Os hotéis foram colocados na horta biológica da escola  

Sensibilizar a comunidade escolar para a importância dos insetos nos ecos-

sistemas 

Dar a conhecer à comunidade escolar a diversidade de espécies de insetos 

existentes na horta 

Contribuir para a preservação destas espécies e tornar a horta num local 

privilegiado para observação da biodiversidade 

Contribuir para o aumento da produtividade e sustentabilidade da horta  

Santos Populares 

Susana Assunção 

Na sala Azul da Fonte Santa, decoramos estes vasos e as respetivas quadras populares, cantamos e dançamos ao som 

das marchas…  



27 

A nossa  

  Escola 

Marta Melo 

Os Santos Populares e as Quadras dos Manjericos 2º D 

 

HÁ...e a NATUREZA... 

Escrita de versos com rima, sobre a natureza...Ora lei-

am... 

 

RITA  CONCEIÇÃO 

Tenho amor à natureza 

dou-lhe todo o meu coração 

se respirar é fraqueza 

dedico-lhe a minha atenção 

 

MATHEUS CAMILO 

Ao mar eu vou pescar 

no mar eu quero nadar 

a água devo cuidar 

para o meu barco ancorar 

 

TIAGO ALMEIDA 

A sardinha dá à costa 

com duas fatias de pão 

nos santos até vai na tosta 

temos de ter o mar na mão 

Encerramento do ano letivo e Entrega de Diplomas 

Educadoras JI nº3 

O Jardim de Infância nº 3 não quis deixar de felicitar as crianças 

neste ano tão atípico. Assim com todas as devidas precauções, 

fizemos o encerramento de Final de Ano Letivo e a entrega dos 

diplomas aos Finalistas.  As crianças divertiram-se cantando, 

dançando e dramatizando. 

Foi um dia de emoções fortes… de muitos sorrisos… de muita 

animação… 

Fara os finalistas desejamos as maiores felicidades, com a certe-

za que sempre estarão presentes nos nossos corações!!! 

Santos Populares 
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Encerramento do ano letivo e Entrega de Diplomas 

Ana Baião 

Na sala amarela da Fonte Santa, não podendo fazer o habitual convívio final de ano com a participação dos pais, 

fizemos a nossa festinha na nossa sala com pompa e circunstância. 

Para a festa ensaiámos uma dança com a música “Assobia para o lado” do Carlão, cantámos uma canção de apoio à 

seleção escrita pela Ana, cantámos a canção dos finalistas. Os finalistas tiveram uma cerimónia, com entrega de 

diplomas pela nossa diretora Conceição e as crianças que ficam no pré-escola receberam um certificado de presença, 

pela coordenadora Aline. 

No final tivemos o lanche convívio, com a colaboração das famílias que enviaram comidinha para partilhar. 

Foi um dia muito divertido, com muita festa e alegria… 

A preparação:  O espetáculo: 

A Dança: “Assobia para o lado”  

A canção da seleção:  

A canção dos finalistas:  
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Encerramento do ano letivo e Entrega de Diplomas 

Cont. 

Estamos felizes:  

O lanche:  

A nossa avaliação:  
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Encerramento do ano letivo e Entrega de Diplomas 

Carla Soares 

Tivemos a nossa Festa de Final de Ano! Foi outro 

dia cheio de energia e muita magia. Cantamos, 

dançamos, brincamos muito, realizamos vídeos 

para enviar às famílias, comemoramos o aniversá-

rio de uma amiga e, mais uma vez, os pais ofere-

ceram-nos um lanche muito saboroso!  

E terminamos o ano letivo com um banho de mangueira e com um lanche divertido “gelado”!  
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Encerramento do ano letivo e Entrega de Diplomas 

Cont. 

É com o coração com a cor laranja (ORGULHO) que juntos, percorremos o nos-

so caminho. 

Aprendemos, crescemos e partilhamos emoções, vivências e sentimentos. 

Vivemos momentos únicos, num mundo tão nosso. 

Construímos a nossa sala. Construímos uma estreita teia de relações. 

A sala laranja somos nós. E, nós somos ÚNICOS! 

A equipa da Sala Laranja leva o vosso sorriso guardado só para sorrir quando 

lembrar de vocês! 

Foi mais um ano atípico.  

Foi mais um ano em que fomos convidados a viver o hoje.  

E, HOJE, dizemos: Até Já! 

Susana Assunção 

A sala Azul da Fonte Santa também assinalou o final do ano letivo e celebrou os seus finalistas. 

Lanche convívio de final de ano letivo  

Diplomas e certificados para o Grupo  

Momento Das Canções: Finalistas e Sou a Escola!  
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Encerramento do ano letivo e Entrega de Diplomas 

Sandra Lopes 

A sala verde do ji da Fonte Santa comemorou, dentro do 

que a pandemia permitiu, o encerramento do ano letivo. 

Aproveitamos a data festiva para pôr em prática algu-

mas das aprendizagens realizadas ao longo do ano, den-

tro dos projetos do eco escolas e o projeto da sala de 

dinamização da horta e do espaço envolvente. Sendo 

assim os preparativos começaram uns dias antes e na 

véspera em grande grupo confecionamos os bolos que 

escolhemos, fizemos gelatina e mousse de chocolate. 

No dia da festa preparamos a sala, cantamos, dançamos, 

recebemos os diplomas e na hora do lanche coletivo 

fizemos umas pizzas. Foi um dia muito emotivo e parti-

cipativo. Todos ficaram felizes, uma vez que a confeção 

do lanche permitiu reduzir o desperdício alimentar e 

permitiu que a inclusão acontecesse. Na nossa sala te-

mos três crianças com alergia à proteína do leite de vaca 

e depois de uma experiência difícil no Natal, em que as 

três crianças tiveram de se restringir a uma pequena 

parte da mesa, desta vez a INCLUSAO aconteceu! To-

dos estávamos seguros, livres de alergénios e as crian-

ças podiam comer de tudo o que quisessem. Foi um dia 

muito feliz em que transformamos a ALERGIA em 

ALEGRIA! 

A educadora Sandra deixa uma mensagem a todo o gru-

po e suas famílias: "aqueles que passam por nós, não 

vão sós, não nos deixam sós. Deixam um pouco de si, 

levam um pouco de nós." - Antoine de Saint-Exupery 

Boas Férias! 
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Sonhos de Finalistas  

Águeda Madeira, Rui Brazuna, Alunos 4ºE 

A turma E, do 4º ano, não quis deixar o 1.º ciclo sem 

pensar no futuro que se avizinha. 

Assim, fizemos um trabalho onde refletimos sobre os 

nossos sonhos de futuro. Vimos que os nossos sonhos 

eram muito diferentes uns dos outros, mas cada qual 

com a sua importância. 

Houve sonhos de todos os tipos, uns sonham em viajar 

e conhecer o mundo, como “Sonho em um dia viajar 

em família e com os amigos do 1º ao 4º ano”; “Viajar 

pelo mundo”; “Viajar para a Alemanha”; “Viajar por 

quase todos os países do mundo”; “Visitar os princi-

pais países do mundo e Paris”; ou viagens que não se 

podem fazer de avião, mas sim de coração como “Ver 

a minha mãe”; outros querem aguçar-nos o palato com 

as suas receitas incríveis ao dizerem “Eu quero ser 

cozinheira”; outros querem cuidar de nós, proteger-nos 

do mal e das injustiças ao dizerem “Ser da FBI” ou 

enquanto médicos quando dizem “Ser médica” ou 

“Gostava que a minha família tivesse muita saúde”, 

nunca esquecendo de cuidar dos nossos amigos de 

quatro patas que também fazem parte da família ao 

dizerem “Trabalhar em um veterinário”; ou outros 

gostavam de expandir a família pois dizem “Ter um 

irmão” ou simplesmente amá-la todos os dias ao dize-

rem “Ver toda a minha família junta”; “Ver a minha 

família em França e ver os meus amigos franceses” 

nunca esquecendo da família que não é de sangue, os 

amigos, quando dizem “O meu sonho era ficar com os 

meus amigos”; outros sonham com coisas que ambici-

onam e para as quais têm lutado como “Sonho ter um 

skate verde e andar nele” e ainda superar da melhor 

forma as suas pequenas fragilidades como “Superar a 

dislexia, com muita força” e há quem queira simples-

mente “Nunca desistir dos meus sonhos”. É certo que 

os sonhos se irão realizar pois a força e determina-

ção são uma constante nesta turma fantástica. 

Depois de refletirmos e escrevermos os nossos sonhos, 

foi a vez de ser feito um cartão onde os registámos, 

para mais tarde podermos ver se conseguimos concre-

tizá-los, sempre com a certeza de que somos capazes 

de alcançar os nossos sonhos, pois  como dizia Antó-

nio Gedeão:  

“Eles não sabem, nem sonham, 

que o sonho comanda a vida. 

Que sempre que um homem sonha 

o mundo pula e avança 

como bola colorida 

entre as mãos de uma criança.”  
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A semana final de ano 

Ana Baião 

Aqueles que passam por nós, não vão sós, não nos 

deixam sós. Deixam um pouco de si, levam um 

pouco de nós. - Saint- Exupéry  

 

Na sala amarela da Fonte Santa, decidimos, termi-

nar o ano de forma divertida e em convívio por-

que o nosso ano ainda continuou além da festa 

de .  

Assim, na última semana desenvolvemos ativida-

des muito divertidas que nos deram muito prazer. 

Fomos ao campo fazer um piquenique, tivemos 

jogos de água e banho de mangueira confecioná-

mos pizzas e fizemos um almoço convívio. 

No campo: 

Banhos de mangueira e jogos de água:  

As pizzas e o almoço:  
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Jogos no Exterior  

Educadoras do JI nº3 

O Jardim de infância nº3 está mais alegre 

com a pintura de jogos no exterior.  

Com os jogos as crianças podem aprender de 

uma forma lúdica ter uma maior diversidade 

de brincadeiras, para além dos escorregas e 

motas.  

As crianças estão felizes com estes 

novos jogos.  

Os nossos poemas 

Ana Baião 

Na sala Amarela da Fonte Santa, construímos poemas, com 

chuva de ideias. 

Em grande grupo, exploramos os temas, surgem palavras e 

frases e depois com criatividade 

escrevemos os nossos poemas:  
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O nosso 3º período 

Carla Soares 

Neste 3º Período muitas foram as atividades e comemorações realizadas e 

vivenciadas na sala laranja do JI da Fonte Santa. Todas as semanas estive-

mos empenhados em conhecer e aprender algo novo. Eis algumas das nossas 

atividades: 

No dia 16 de abril festejamos o Dia da Voz através da aprendizagem da 

“Canção da Galinha Maria” que nos apela a cuidar de uma amiga especial, a 

nossa VOZ! E assim com esta música construímos o nosso painel e refe-

rimos para que serve e os cuidados que podemos ter com a nossa amiga tão 

especial.  

Sempre que se inicia uma estação, fazemos 

na nossa sala as Janelas da Estação. Este 

período fizemos a Janela da Primavera e a 

Janela do Verão, sempre com elementos da 

natureza colhidos e trazidos pelas crianças e 

suas famílias.  

 

Janela da Primavera Preparativos Janela do Verão  

O material da nossa sala é sempre aproveitado para fazer diferentes trabalhos. 

Com os elementos da natureza – conchas, pedras, ostras, búzios, areia… - que 

as crianças trouxeram para fazer a Janela do Verão, também fizemos o nosso 

placar para comemorar o Dia dos Oceanos!  Começamos por ver, tocar, chei-

rar, escutar os elementos que as crianças trouxeram. Depois, enquanto uns 

pintavam o mar, outros foram fazendo o 

registo de observação dos elementos. Os 

animais do mar, foram as crianças que 

moldaram com plasticina e assim construí-

mos o nosso placar: Somos amigos do Oceano!     
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Cont. 

Este placar ainda foi utilizado para construirmos uma cidade susten-

tável! Em casa, com a ajuda dos pais/família construímos barcos e 

animais marinhos! Juntamos as nossas obras primas ao que as outras 

salas fizeram e “nasceu” um trabalho maravilhoso!    
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O nosso 3º período 

Susana Assunção 

O Grupo da sala azul durante este período realizou 

diversas atividades, nomeadamente as expressas nestas 

fotos aqui apresentadas… Como  “O Lema da Sala”, 

“A Praia sustentável,” do projeto Eco escolas…”o Dia 

da Terra” no qual aprendemos a sua importância e co-

mo devemos cuidar dela, “o Dia do Oceano”, que tam-

bém devemos preservar, as atividades da horta e apren-

dizagens realizadas e outas atividades de carácter eco-

lógico.  Enfim…Teríamos que utilizar mais páginas 

para colocar cá todo o reportório fotográfico registado. 

Mas as vivências e experiências mais significativas 

ficam registadas na memória e no coração de cada cri-

ança. Sou grata ao meu grupo, às famílias e às colegas 

pela disponibilidade que manifestaram e como contri-

buíram para que tudo fosse possível! Quando há articu-

lação e trabalho de equipa tudo flui!!! Concordam?...  

A Magia do lápis da Malala para fim de ano letivo!                                                                                      
Cada um fez o seu pedido mágico!  

A árvore simbólica das 4 
estações!  

Momento feliz... antes de ir 
para a mangueirada!  

Dança de aquecimento e prepara-
ção...  

Mangueirada em ação!!! 

Momento de secagem!  

Lema do grupo da Sala Azul 

Mapas de Casa para a Escola e vice-versa!  
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Percursos 

Sandra Lopes 

A sala verde do ji da Fonte Santa teve a excelente co-

laboração com a família, sempre prontos e dispostos a 

cooperar e envolver-se em toda a atividade pedagógica 

desenvolvida. No início do ano escolar foi sugerido 

pelos mesmos a elaboração de percursos. O ano letivo 

revelou-se duro com um novo confinamento, mas as 

ideias foram postas em prática com a colaboração do 

presidente da junta de freguesia de Quarteira que cola-

borou com as tintas. Sendo assim, fica aqui o agradeci-

mento da sala verde a todos e algumas fotos da concre-

tização do projeto que se insere na Eco escolas e na 

saúde escolar, na promoção do exercício físico e movi-

mento. Com as mesmas tintas surgiu a oportunidade 

de terminar o projeto desenvolvido ao longo do ano 

sobre o cuidado com o meio ambiente, o cuidado com 

o mar e como as crianças manifestaram interesse no 

projeto “o mar começa aqui” e de realizarem as pintu-

ras, assim o fizemos no nosso recreio. Obrigada a to-

dos os intervenientes por terem tornado possível a rea-

lização das pinturas.  
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A mente das nossas crianças está aberta ao conhecimento e cheia de curiosidade. Assim, os alunos do 1ºF levaram a 

cabo várias experiências que lhes permitiram responder às seguintes questões: 

"A água tem Cheiro, Cor ou Sabor?" 

"O que acontece à água quando passa de um recipiente para o outro?" 

"Os objetos flutuam na água?" 

"O que acontece aos materiais quando são misturados com a água?" 

"Consegues agrupar materiais pela cor e pelo cheiro?" 

Vou experimentar... 

Liliana Ferreira 



41 

A nossa  

  Escola 

Cont. 

Experiências partilhadas 

Águeda Madeira 

No dia 2 de julho, o professor de apoio e a professora 

titular de turma do 4.º E, da EB1 da Fonte Santa, reali-

zaram uma atividade experimental com o grupo do pré-

escolar da sala amarela. A experiência partilhada estava 

prevista ser realizada presencialmente com a turma do 

4.º E e o grupo de pré-escolar, no entanto, devido ao 

encerramento das escolas, adaptou-se a atividade, sendo 

realizada presencialmente apenas pelos professores com 

o grupo de pré-escolar.  

Durante a atividade foram feitos registos de vídeo e 

imagem, com o objetivo de ser visualizada pela turma 

de 4.ºE e trabalhada em ensino à distância. 

Para esta atividade experimental foi pedido ao grupo de 

pré-escolar que construísse um vulcão em massa de 

moldar, para servir de base para a experiência. No iní-

cio da atividade foram apresentados os materiais neces-

sários para a mesma, bem como os reagentes a utilizar. 

Posteriormente, os alunos foram questionados sobre o 

que eram e qual a sua utilização no dia-a-dia, uma vez 

que eram todos conhecidos do seu quotidiano. Em se-

guida, foi explicado que para uma atividade experimen-

tal ou prática é necessário seguir um protocolo, isto é, 

uma espécie de receita. Desta forma, foi explicado, ao 

grupo, o procedimento a seguir. Quando os reagentes 

reagiram foi uma surpresa para todos, pois parecia ma-

gia a acontecer diante dos seus olhos, uma grande quan-

tidade de lava (espuma) surgiu pela cratera do vulcão. 

No final foi explicado o que tinha acontecido (reação 

química) e todos os alunos tiveram a oportunidade de 

ver de perto e tocar na espuma. De seguida cada um fez 

o registo do que se passou para mais tarde recordar.   

Pode dizer-se que, apesar das circunstâncias, foi uma 

atividade muito interessante e enriquecedora para todos 

os intervenientes, incluindo os alunos de 4.ºE que pude-

ram assistir a tudo o que se passou através da sua casa.  
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Inglês no 1º CEB 

Cláudia Pinto e Mónica Duarte 

No âmbito da disciplina de Inglês no 1º Ciclo, as docentes Mónica Duarte e Cláudia Pinto dinamizaram vários proje-

tos e atividades nas escolas EB1/JI da Abelheira, EB1 de Quarteira e EB1/JI da Fonte Santa. 

Com o objetivo de aprender e consolidar os conteúdos abordadas nas aulas, os alunos realizaram trabalhos sobre 

diferentes temáticas, nomeadamente “Healthy food”, “My dream house”, “My family tree”, “Sports/Activities”, 

entre outros. Alguns destes trabalhos foram elaborados com materiais reciclados e destacaram-se pela criatividade, 

originalidade e no pormenor da sua construção.  

Happy Easter 

Para celebrar a Páscoa algumas turmas realizaram uma caça aos ovos da Páscoa e fizeram a montagem e decoração 

do Easter Bunny nas aulas de Inglês. 
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Só alguns dos trabalhos extraordinários e 

criativos do Agrupamento  de Escolas 

Dra. Laura Ayres. 

Exploram as várias técnicas ao longo do 

seu percurso escolar desde maquetes, es-

cultura até à pintura a óleo. 

 

Uma exposição a não perder! 

Artes 
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Uma amostra das diferen-

tes técnicas e materiais 

utilizados. 

Artes 
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Obra Gráfica de Paula Rego 

“Histórias Infantis” 

Os Alunos do 11º A realizaram um traba-

lho a tinta da china de desenho de observa-

ção 

Da minha Aldeia 

Ilustração de um poema de 

Abelrto Caeiro  

Trabalho realizado pelos 

alunos do 11ºA a pastel de 

óleo 

Artes 
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Alguns dos trabalhos dos alunos... 
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FOTOGRAFIA 

SURREALISTA 

12ºI1 

Ano letivo 2020/2021 
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FOTOGRAFIA 

PUBLICITÁRIA 
Prova de Aptidão Profissional 

Ano letivo 2019/2020 

DIOGO GUERREIRO 
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Erasmus+ e passou mais um ano... 
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Dento do quadro pandémico no qual decorreu o ano letivo 2020/2021, os projetos Erasmus+ nos quais o agrupamento 

está envolvido, sofreram algumas limitações, em particular ao nível do intercambio com as escolas parceiras. Apesar 

disso, realizaram-se várias atividades a nível local, as quais foram sendo partilhadas com os parceiros internacionais e 

também com a comunidade escolar através das redes sociais.  

Nesse sentido deixamos o link para o grupo no Facebook do projeto Sky is the limit – SENART, a qual esteve bastante 

ativa:  

Em jeito de balanço, deixamos algumas das atividades que foram realizas e o respetivo projeto no qual estavam en-

quadradas. 

Projeto “Sky is the limit - SENART”  

“O nosso espaço” através do desenho e da pintura descobrir o nosso espaço, quem 

sou….  

Autoconhecimento; Reforço de Identidade 

O mapa do corpo é a auto-representação no nosso cérebro, suposições ou conceção de como é o corpo, no todo ou em 

parte. Se a nossa representação é “limitadora” ou “equilibrada” é expressa no papel de forma inconsciente. Os nossos 

mapas corporais são como memórias emocionais e representam todo um mundo interno psíquico de medos, crenças, 

ideias, sonhos, objetivos… 

Para equilibrar o nosso mundo interior e gerir a nossa liberdade ou tensão, precisa-

mos conhecer e cultivar o nosso sentido cinestésico. Como vamos fazer isso? Man-

tendo a nossa atenção ampla e "ouvindo" com a nossa cinestesia - semelhante a ouvir 

com os nossos ouvidos, apenas usando os nossos recetores cinestésicos nas nossas 

articulações, que nos dão informações tão ricas e imediatamente importantes. Ex-

pressando, sentindo e partilhando em contexto grupo potencializa-se um momento de 

desenvolvimento pessoal único, rico e libertador. 

“A magia do nosso Art'CUBO"          

O Cubo Mágico como ferramenta pedagógica é conhecido por desenvolver aspetos cognitivos, soci-

ais e mentais pelo que alguns autores acreditam que esse tipo de quebra-cabeça deve ser trabalhado 

desde a fase inicial das crianças.  

Tendo em conta a adesão que teve o cubo mágico dentro da sala de aulas, decidimos criar o nosso 

cubo gigante, onde se junta o trabalho artístico dos alunos com a projeção de emoções associadas à 

magia e ao simbolismo.  

A atividade proporcionou, entre outros, a socialização, raciocínio, organização, autoestima e criati-

vidade.  

Atividade de pintura: “Dia do pai” 

Com esta atividade os alunos criaram 

objetos para a comemoração do dia 

do pai. Cada um dos alunos preparou 

o seu objeto, escolhendo as cores e os 

diferentes materiais para a realização 

do objeto.  

Terapia Verde – O jardim da escola 

Uma das soluções para o equilíbrio do 

ser humano, é a Terapia Verde, o 

exercício de atividades “ligadas” com 

a jardinagem e com a criatividade. 

Permite, de igual modo, dar aos alu-

nos o poder da criação.  
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Atividade massa de moldar:  “Dia da Mãe” 

A atividade teve como objetivo o uso da massa de moldar como terapia. Desta forma 

foram exploradas diferentes etapas: ao amassar o barro libertamos energia, e ao mol-

dá-la, libertamos criatividade e sensações. Ela é um agente transformador nos níveis 

motor, percetivo, afetivo, cognitivo, simbólico e emocional. 

Relativamente à autoestima esta é fortalecida pela satisfação de ser capaz de cons-

truir, de transformar a massa de moldar num objeto próprio. 

Cada aluno utilizando a massa de moldar criou um objeto para o Dia da Mãe. 

Cont. 

Primavera 

Nesta atividade foram elaborados vários trabalhos alusivos à Primavera com 

o objetivo de consciencializar os alunos para as diferentes estações do ano. 

Os painéis foram elaborados em grupo de forma a potenciar o envolvimento 

dos alunos no trabalho. Utilizaram-se várias técnicas de corte e colagem de 

diferentes materiais. Aplicaram-se as dobragens de papel, a pintura em sten-

cil e a aplicação de vários elementos da natureza (cortiça, cascas, flores se-

cas e canas). 

Projeto “All In School”   

No primeiro ano do projeto, cumpriu-se com todos os objetivos propostos. Assim realizaram-se 

as seguintes atividades: 

O1 – Background conceptual 

A1 - Questionário Prévio 

O objetivo é definir um conceito compartilhado de inclusão entre os diversos parceiros, estabelecendo valores comuns, 

para lançar as bases para uma cultura inclusiva. Consiste numa pesquisa sobre o estado da arte da inclusão escolar 

nos países parceiros: cada parceiro é convidado a descrever como ocorre a inclusão escolar, quais são os regula-

mentos, práticas inclusivas, e experiências nas escolas participantes. Destes estudos emergiu uma imagem dos 

diferentes contextos e das diferentes variações do conceito de inclusão, que foram fundamentais para fazer uma 

comparação entre os países. 

A2 – Workshop 

O Workshop teve como objetivo, apresentar a um grupo de trabalho a filosofia e as ferramentas do Index, refletindo 

sobre o conceito de inclusão e seus valores. O evento decorreu em modo online, em duas sessões distintas, e con-

tou a presença de 10 participantes, professores do agrupamento. 

O2 – Programa (syllabus) 

A1 – Questionário – Índice de Inclusão  

Os questionários foram construídos a partir dos indicadores do Índice de Inclusão, os quais estimulam a reflexão dos 

participantes. Foram construídos 4 questionários de acordo com o público alvo: i) professores, técnicos e auxilia-

res administrativos; ii) alunos do ensino básico; iii) alunos do ensino secundário; iv) encarregados de educação. 

Foram obtidos um total de 124 questionário entre os vários grupos no agrupa-

mento. No total dos países parceiros obtiveram-se 360 questionários. 

O questionário ajudou a identificar as áreas de especialização que virão a contribuir 

para a composição do programa, o qual irá ser contruídos no segundo ano do 

projeto. 

Quadro colaborativo do Workshop 
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O Vendedor de Passados  

Nicoleta Manoli, 12ºF  

Esta obra, da autoria de José Eduardo Agualusa, foi publicada em 2004 e é um romance, dividido em 32 capítu-

los, que conta a história de várias personagens intrigantes, tudo sob a perspectiva de uma osga singular apelida-

da de Eulálio. Este pequeno narrador é também ele uma das principais personagens da ação. O Vendedor de 

Passados recebe este título devido a uma das personagens. A mesma é amiga do pequeno animal que se alojou/ 

acomodou na casa de Félix Ventura, um homem conhecido por aquilo que o título indica: vender falsos passa-

dos. 

O livro evoca assuntos como a construção da nossa memória e as falsas memórias concebidas em resultado de 

fatores, neste caso, externos, que nos influenciam a alterar as nossas lembranças. Este último tema é palco para 

a ação de uma das personagens, José Buchmann (anteriormente, Pedro Gouveia), que acaba por assumir uma 

outra personalidade e alterar as suas memórias em função do novo nome e passado que lhe são atribuídos.  

Esta obra é também uma sátira à situação política e social de Angola do período pós-colonial. Faz-se uma crítica ao regime então 

vigente que permitia e até incentivava/ promovia a brutalidade e a extrema violência, que levaram à morte de milhares de angola-

nos. A ação decorre em Luanda durante o período da Guerra Civil Angolana, um conflito militar que foi desde 1975 até 2002 e que 

resultou das desavenças de dois grupos/movimentos de libertação (MPLA – Movimento Popular de Libertação de Angola - e UNI-

TA – União Nacional para a Independência Total de Angola) que, na luta pelo poder, após terem conseguido a independência do 

país, juntamente com a FNLA (Frente Nacional de Libertação de Angola) – que depois se juntou à UNITA, desencadearam este 

conflito civil. 

Outra temática igualmente abordada neste livro é a do sonho. O sonho funciona, nesta obra, como um mundo em que Eulálio pode 

falar com as duas personagens masculinas anteriormente mencionadas e vice-versa. Este é, portanto, um meio de comunicação 

entre os intervenientes da ação que permite a concretização de diálogos (impossíveis na vida real) e a retransformação da lagartixa 

na sua antiga forma humana, descrita ao longo da obra. 

Outra personagem que se destaca é Ângela Lúcia, uma fotógrafa apaixonada pelo céu e por Félix, que, para além da única figura 

feminina presente ao longo de toda a ação, isto é, que participa ativamente na história, representa a positividade e esperança num 

futuro melhor. Apesar de ter tido uma vivência violenta da infância, apresenta-se como uma pessoa capaz de superar o passado, 

facto que é visível nas suas atitudes, até porque é esta que dá o corte final na ação dramática da história. 

A obra é bastante interessante, agrega conhecimentos históricos para quem a lê e, por isso, recomendo-a. O que me cativou, em 

primeiro lugar, foi o seu título e, depois, a sua sinopse. As primeiras páginas do livro são, igualmente e por si sós, motivo para ler a 

obra, visto que nos cativam e nos fazem querer continuar a ler e descobrir os mistérios por trás da ação principal. Em suma, é mais 

uma obra que, com certeza, irei voltar a ler futuramente porque gostei imenso da mesma. 

Assim, não lhe aponto quaisquer aspetos negativos, visto que todas as dúvidas e mistérios iniciais são esclarecidos ao longo da 

história e que nada fica com pontas soltas pelo caminho. Efetivamente, apenas os sonhos de Eulálio, a osga, ficam a critério do 

leitor, que pode acreditar ou não em algo assim.  
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Escrevinhando 

O cinza preenche o céu, 

encobre os montes e o 

casario. 

É frio, é prata. 

Traz discórdia, confunde 

a memória. 

O cinza é chuva, nevoeiro. 

Encurta a visão, arrefece 

o coração! 

Depressão, ralação. 

É noite, tristeza. 

Esconde hediondos segredos: 

corrupção, violação, acomodação, 

Revolução! Prisão. 

Alerta consciências no mundo das 

reticências. Fura-se a lei. 

O cinza é lâmina afiada. 

É pedido de ajuda. É morte. 

Esventra-se o corpo, sai o grito, 

o choro desenfreado da criança, 

o suspiro do velhinho, a lágrima do 

vendedor. Medidas ilógicas. 

Olhamos o céu, queremos o azul, 

o sol, os raios, quentes, o brilho. 

QUEREMOS VIVER!  

Maria Fael 

O sorriso, brilho da alma, 

vigor do interior,  

discrição da emoção! 

Os lábios são a sua janela, 

Apodera-se deles, escravos de um sabor 

doce, amargo, incolor! 

Os dentes, a fronteira para o abismo. 

Agora escondido, pede aos 

 olhos que espelhem alegria e dor.  

A tua espuma esbranquiçada   

cobre os meus pés que se enterram  

numa areia sedosa, orgasmo explosivo. 

A tua onda enrodilha-se nas minhas pernas 

tornando-as frouxas, quebram, rodopiam 

no vai e vem do teu balançar corrosivo. 

O teu leito engole o meu corpo, penetra 

os poros da pele seca, carente de fluido  

Entranha todo o meu ser num êxtase  

impulsivo! 
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O Existencialismo intemporal em O Doido e a  

Morte, de Raul Brandão 

Joana Coelho, 11ºF 

Em O Doido e a Morte, Raul Brandão reflete acerca do comportamento e do valor da vida humana por meio de uma 

farsa que, não obstante lançar a cítica aos detentores de maior riqueza, iniciou, em 1923, uma discussão sobre a pró-

pria existência num público recente e frequentemente confrontado com a mortalidade e tragicidade da Primeira Guer-

ra Mundial. 

Na peça que se debruça sobre a condição humana e a sociedade da época, o Governador Civil, a sua esposa Aninhas, 

o criado Nunes e os figurantes surgem como a tipificação dos cidadãos adormecidos e de consciência alienada, que se 

apegam a uma vida vazia e desprovida de amor, honestidade ou propósito e que se recusam a abandonar as regras e 

estatuto social perante a morte. A sua mera existência denuncia a passividade dos mais influentes face à situação his-

tórica da altura e o seu egocentrismo, ciando fissuras nos relacionamentos interpessoais. Por oposição, o Sr. Milhões, 

o “Doido”, faz uma apologia da loucura, por ser algo que livra o ser humano de «viver constrangido e estar sujeito a 

mil complicações». 

É na personagem do “Doido” que reside a carga existencial da peça, por ser um indivíduo que sofre e, por consequên-

cia, se confronta com o problema da morte e o sentido da sua existência. Indignado com a passividade dos restantes 

perante a proximidade de um fim iminente, a personagem cria uma situação em que os indivíduos são confrontados 

diretamente com a morte, causando-lhes angústia e terror, o que atribui à obra uma vertente expressionista. Por inter-

médio deste texto, é possível fazer-se, ainda, uma reflexão sobre as relações humanas, dominadas pela falta de com-

paixão e respeito pela vida do outro, pela sede do poder e pelo caráter narcisista e niilista da humanidade. 

Efetivamente, a obra de Raul Brandão carrega um valor moralizador e crítico de grande importância, que ajuda não só 

a entender as razões inerentes ao despoletar da Primeira Guerra Mundial - uma época em que os detentores de riqueza 

instigavam conflitos para seu benefício -, mas também clarifica a atualidade, onde o desejo de grandeza e de poder 

continua a ser o epicentro da maioria dos confrontos e divergências. Para além da atualidade da crítica, O Doido e a 

Morte deve ainda a sua intemporalidade à linguagem e ao tipo de humor utilizados pelo autor. 

Lengalenga 
Alunos 1ºF 

De pequenino é que se começa e por isso, no 1ºF os alunos criaram, no 

âmbito da 4ª sessão das DAC uma lengalenga com os seus nomes… 

Aqui fica um singelo registo. 
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A solidão dos tempos modernos  

Inês Reis, 12ºF 

O século XX foi o grande potenciador das inovações tecnológicas e da modernidade no setor. De uma forma talvez 

demasiado repentina, tivemos de nos habituar a viver e a estar rodeados de aparelhos e de conceitos que, outrora, se 

julgariam inimagináveis. 

Invenções como o rádio, a televisão, o cinema foram marcos importantes no quotidiano de pessoas com vidas monó-

tonas, rotineiras e atitudes apáticas. As criações da modernidade garantiram, desta forma, meios de comunicação e de 

informação que asseguraram a companhia a muitos. 

Enquanto que, em tempos anteriores, a grande diversidade de meios de comunicação era encarada enquanto bênção, 

com o decorrer dos anos, e com a passagem das gerações, veio-se a provar uma quase que maldição. Efetivamente, o 

surgimento de redes sociais, de plataformas de vídeo e de programas de entretenimento de fácil acesso geraram uma 

solidão nunca antes sentida. Não se trata de uma solidão física, mas de uma solidão mental, emocional: a solidão dos 

tempos modernos. 

É seguro dizer-se que os novos meios de comunicação são ferramentas de grande utilidade para a população atual, 

tendo em conta que se desenvolvem de acordo com as necessidades da mesma. Porém, por muito benéfica que essa 

facilidade e conveniência se mostre, dá lugar a uma dependência e a uma autossuficiência, a meu ver, excessivas. 

  Atualmente, é rara a procura de informação que não seja feita na Internet. Com todas as respostas à distância 

de um clique, a relevância de um livro ou uma interação com outra pessoa, para muitos, perde-se. Esta situação é re-

presentativa de um sério problema enfrentado pela sociedade atual: o da falta de comunicação pessoal. Esta escassez 

de interação e de convivialidade leva ao marasmo e a uma atitude que conduz, não raras vezes, a uma solidão tremen-

da. 

Do mesmo modo, uma grande ameaça à sociedade de hoje em dia é a panóplia de redes sociais e a partilha excessiva 

que nelas de dá. Este catálogo de plataformas de partilha contribui ainda mais para a incapacidade da população de 

fazer uma vivência plena e significativa. Esta obsessão pela vida alheia e a entrada num ciclo vicioso de scrolls pode 

representar um travão na convivialidade e  levar a atitudes tendentes a uma menor sensação de realização pessoal e de 

superficialidade. 

Na minha opinião, a tecnologia atual está a tornar-se cada vez mais nociva para a população geral. A facilidade e a 

conveniência oferecidas criam a ilusão de uma felicidade passageira e efémera, que é uma arma contra a concretiza-

ção pessoal. Ao mesmo tempo que as inovações aproximam as pessoas que estão longe através de uma simples men-

sagem, estas afastam, com a mesma rapidez, aqueles que se encontram perto, fisicamente. É assustador, para mim, 

pensar no quão banal esta situação se afigura para um considerável número de pessoas. 

Finalizo este texto dizendo que, com a situação de pandemia em que vivemos atualmente, sinto que a sociedade se 

começa a aperceber das necessidades do toque e do contacto físico. Tenho esperança de que, daqui para a frente, a 

interação pessoal volte a ser valorizada e não seja tomada como garantida, já que só esta me parece ser a cura para a 

solidão emocional enfrentada nos tempos modernos.  
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Mural do Holocausto 

Alunos 10ºA 

Inicialmente, estava planificada uma exposição na Biblioteca intitulada "Arte no Holocausto", composta por obras dos 

judeus detidos em guetos e campos de concentração, para assinalar o Dia da Memória do Holocausto, 27 de janeiro. 

As obras dos prisioneiros judeus foram reproduzidas e os alunos fizeram uma pesquisa sobre o autor e obra e apresen-

taram à turma . 

Também apresentaram uma ilustração de sua autoria sobre a temática. 

Na impossibilidade de expor na Biblioteca foi elaborado um mural virtual no padlet, que pode ser visualizado no link: 

https://padlet.com/aureliafarrajota/Holocausto9db0c2qw7iiid5qx ou através do Qr-Code 

https://padlet.com/aureliafarrajota/Holocausto9db0c2qw7iiid5qx
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Educação Ambiental - Os 4 maiores impactos cli-

máticos no concelho de Loulé  DE LOULÉ  

Gabriel Matos, 11ºE 

Fonte: Brochura da CML 

Apontamentos 

de Cidadania 
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Apontamentos 

de Cidadania 

Durante este aluno letivo, alunos do 11º ano, durante as aulas da disciplina de cidadania e desenvolvimento, refletiram 

acerca de assuntos pertinentes e preocupantes no âmbito dos domínios "Educação Ambiental", "Instituições e Partici-

pação Democrática", "Direitos Humanos" e "Igualdade de Género". Eis o resultado:  

Reflexões 

Alunos 11ºf 



Reflexões 

Alunos 11ºF 
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Apontamentos 

de Cidadania 

Reflexões 

Alunos 11ºF 



Reflexões 

Alunos 11ºF 
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de Cidadania 



62 

A nossa  

  Escola 

Stopmotion 

Marisa Mártires 

O stop motion é uma técnica de produção de filmes anima-

dos em que os objetos são fisicamente modelados em pe-

quenos incrementos e entre quadros fotografados individu-

almente, de modo que pareçam exibir um movimento in-

dependente ou mudança quando a série de quadros for 

reproduzida. 

A turma do 12°A do curso de Artes Visuais participou 

num Workshop sobre a técnica de imagem animada 

“Stopmotion” com o formador Ricardo Pedro, profissional 

de imagem animada da empresa “Flow Production” em 

parceria com o Museu Zero de Tavira. 

A turma foi dividida em 4 grupos e cada grupo teve de 

criar um vídeo stopmotion tirando inspiração de algo ou 

até mesmo usando as suas próprias ideias.  

Este Workshop foi realizado no âmbito da disciplina de 

Cidadania, no tema profissões, com a participação das 

disciplinas de Oficina Multimédia e Oficina de Artes. 

Deixamos-vos aqui o 

QR-Code de acesso às 

animações. 
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Alemão, porque não? 

Lurdes Seidenstricker 

Aprender línguas é sempre um desafio que vale a pena ser levado a sério, por-

que abre portas no mercado de trabalho, nos estudos e, principalmente na nos-

sa mente! Uma nova língua permite-nos conhecer outra cultura, outra forma 

de ver o mundo, estabelece pontes e, na minha opinião, dá imenso prazer! 

Já sabes Inglês, talvez já tenhas aprendido Francês ou Espanhol, porque não 

agora experimentar Alemão? 

Sabias que, no nosso Agrupamento, podes escolher Alemão no 7º, no 10º ou no 12º ano? No 10º podes fazê-lo na For-

mação Geral, de qualquer curso Científico-Humanístico, ou na Formação Específica, no curso de Línguas e Humanida-

des.  Este ano, pela primeira vez, também podes escolher Alemão Iniciação, como disciplina de opção no 12º ano! 

A nossa escola integra uma rede de escolas-piloto de Alemão – PEPA – que permite aos alunos participar em ativida-

des muito variadas financiadas pelo Goethe Institut (Instituto Alemão de Lisboa), como um projeto de teatro, um jornal 

digital, workshops de música, bolsas de estudo na Alemanha, exames de certificação do Alemão com direito a diploma, 

entre outros! 

Porquê escolher Alemão? 

O Alemão é a língua mais falada na Europa, abre muitas portas a quem quer estudar ou trabalhar em Portugal ou no 

estrangeiro, é muito importante na área do Turismo e da Hotelaria, da Ciência e da pesquisa. Sabias que o alemão é a 2ª 

língua mais importante da Ciência e a língua para a qual mais se traduz? 

É a língua de Goethe, Kafka, Mozart, Beethoven, …  

O Alemão é difícil? Muitas vezes existe esta opinião. O que te posso dizer é que a língua alemã não é tão difícil como 

parece. Com um pouco de perseverança, otimismo e coragem, aprender alemão torna-se tão fácil como aprender as 

outras línguas. 

Se aprenderes duma forma lúdica, com jogos, música, metodologias e apps modernas, vais ver que encontras a motiva-

ção necessária para enfrentar este desafio! 

Also, los!  

Vamos aprender ALEMÃO!  

Projeto Aproxim(ART) 

Carla Damásio 

Durante o mês de maio a equipa do Projeto Aproxim(ART) esteve na escola secundária, levando a Arteterapia para o 

contexto educativo, na turma F de décimo ano, no âmbito da temática “A Minha Capacidade de Expressão”. O objeti-

vo foi sensibilizar os alunos para a importância da capacidade de 

nos expressarmos e para as diversas formas de o fazer. Numa 

conversa informal, houve uma partilha de grupo para a tomada 

de consciência sobre os conteúdos psíquicos que nos dificultam 

nessa abertura interna e explorou-se, também, as inspirações 

externas que facilitam o encontro para uma maior abertura emo-

cional e expressão mais ajustada ao contexto real. 

Através da arte, os alunos expressaram no papel todo o seu sentir 

sobre esta temática com uma linguagem bastante rica em conteú-

dos simbólicos. 
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Proyecto eTwinning expresARTE 

A nossa  

  Escola 

Nas palavras de Albert Einstein, El arte es la expresión de los más profundos pensa-

mientos por el camino más sencillo. 

Através da arte conseguimos efetivamente expressar sentimentos, contar histórias, 

compartilhar experiências ultrapassando as limitações de tempo e espaço.  

O projeto “expresARTE”, levado a cabo na plataforma eTwinning pela turma 8ºB 

com os seus parceiros nacionais e internacionais (Espanha, Itália e Ucrânia), permitiu-

nos apreender alguns destes aspetos e apreciar a beleza não só de algumas famosas 

obras de arte do século XIX  e XX, mas também descobrir o lado mais artístico dos 

alunos participantes no projeto, estimulando o uso da língua espanhola e simultanea-

mente melhorando a competência digital de nossos alunos.  

O projeto propôs-se aproximar os alunos do mundo da arte e descobrir 

o seu significado. O fio condutor foi a expressão criativa, cultural e 

artística das emoções que giram em torno da vida dos alunos. A arte 

torna-se assim um meio de comunicação subjetivo e participativo, para 

o desenvolvimento de comportamentos que ajudam a aproximar reali-

dades escolares distantes. O projeto envolveu 190 alunos e 9 professo-

res.  

Começámos por nos apresentarmos individualmen-

te, realizámos vídeos onde apresentámos a nossa 

escola e Quarteira e vimos as apresentações dos 

nossos parceiros. Realizámos bastantes atividades 

ao longo deste ano letivo, de que são exemplo, 

¿Qué es el arte para ti?, Si fuera un cuadro…, cria-

ção do logotipo, etc . Junto com as nossas escolas 

parceiras, celebramos o” Dia Europeu das Línguas” 

através de um Escape Language Room, participá-

mos num quiz de Natal e criamos uma árvore inte-

rativa com nossos desejos para o ano novo.  
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Cont. 

Proyecto eTwinning expresARTE 

Desde janeiro, trabalhando em gru-

pos mistos internacionais, dedica-

mo-nos à criação de dez linhas do 

tempo sobre os mais diversos mo-

vimentos artísticos do século XX, 

inserindo definições, biografias de 

pintores, vídeos, fotos e desenhos.  

Em fevereiro comemorámos o 

Dia da Segurança na Internet 

e em março o Dia da Mulher, 

neste último caso trabalhando, 

novamente em grupos interna-

cionais, num acervo digital 

com biografias de alguns ar-

tistas dos vários países.  

No último período, dedicamo-nos à descoberta de algumas pin-

turas mais ou menos conhecidas dos movimentos artísticos 

estudados: perguntámo-nos que histórias esconderiam alguns 

quadros e assim, através de uma atividade de escrita colaborati-

va, escrevemos dez histórias originais em espanhol, coletadas 

em livros digitais, lidos e ilustrados por nós.  

https://www.thinglink.com/card/1454162591055085570 

Finalmente, seguindo as diferentes técnicas artísticas, desenvolvemos vários desenhos para serem expostos no nosso 

expresARTE Museo Virtual, que convidamos todos a visitarem.  

https://peopleartfactory.com/g/VzEGedDFnMEs76FKVzcx 

Chegados ao fim deste projeto assola-nos um sentimen-

to de plenitude e terminamos citando Pablo Picasso  

El propósito del arte es lavar el polvo 

de la vida cotidiana de nuestras almas.  

https://www.thinglink.com/card/1454162591055085570
https://peopleartfactory.com/g/VzEGedDFnMEs76FKVzcx
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Entrevista a Orlando Agostinho 

Anabela Almeida 

José Silva, 10ºA 

No CAA (Centro de Apoio à Aprendizagem) intervém-se com cada jovem, de modo a facili-

tar a sua transição para a vida pós-escolar. De acordo com o respetivo perfil de funcionali-

dade, aspirações, interesses, expetativas, cada aluno realiza experiências em contexto real de 

trabalho/ estágio. São estabelecidas parcerias com a comunidade ou desenvolvidos estágios 

no espaço escolar, de acordo com as especificidades de cada aluno. 

O José é um aluno que realizou a sua sensibilização laboral como ajudante de jardineiro, 

revelando muito interesse e curiosidade por esta área. 

Nesse âmbito realizou uma entrevista a um jardineiro de profissão, Orlando Agostinho e 

contactou com uma ex-jornalista do jornal Diário de Notícias, Cátia de Almeida, que lhe deu 

algumas “dicas” de como tratar a informação recolhida a partir da entrevista. Foram grandes momentos! 

Querem aprender um pouco mais sobre a profissão de jardineiro? Então convidamos-vos a ler a entrevista realiza-

da pelo José ao jardineiro Orlando Agostinho.  

“A área da jardinagem tem muita saída, há 

muito trabalho”  

 

O que faz? Que idade tinha quando começou a tra-

balhar nesta área? 

Chamo-me Orlando Agostinho. Trabalho na jardina-

gem, tenho uma empresa de manutenção de jardins. 

Tinha 20 anos quando comecei… já lá vão quase 24… 

 

Foi fácil começar essa ativi-

dade, ou teve muitas dificul-

dades?  

No início foi um pouco difícil, 

até começar a perceber mais 

sobre as coisas, a saber fazer, 

mas depois tornou-se mais 

fácil. 

 

“Gosto muito do contato com a natureza” 

 

Gosta da sua profissão? 

Gosto muito! Trabalho ao ar livre, gosto muito do con-

tato com a natureza! Levanto-me de manhã cedo e 

começo logo a organizar o dia, para que tudo corra 

bem e nada fique em atraso. As plantas precisam de 

cuidados que não podem faltar. 

 

Quais as principais atividades que faz no seu 

dia a dia? 

A limpeza, poda, colocar relva… tudo o que tem 

a ver com a jardinagem.  

 

Eugenia:  planta rainha  

 

Que tipo de plantas mais 

utiliza? 

Utilizo muito uma planta de 

que gosto muito. É muito ver-

de, ótima para fazer sebes, 

chama-se Eugenia. 

 

Que utensílios são necessários para realizar o seu 

trabalho? Utilizamos todos os dias, nos jardins, corta-

relvas e apara sebes e nas piscinas, aspirador e man-

gueira. 

 

Tem pessoas a trabalhar para si? 

Sim, a partir de um certo momento, o volume de traba-

lho começou a aumentar e houve necessidade de ter 

mais pessoas. 

 

Como se chama a sua empresa? 

A minha empresa chama-se Pool & Garden. Pool de 

Piscina e Garden de Jardim.  

 

Porque escolheu esse nome?  

Como a empresa trabalha na manutenção de jardins e 

piscinas, escolhemos Pool And Garden. A maioria dos 

nossos clientes são ingleses, assim torna-se mais fácil 

perceberem de que tipo de empresa se trata.  
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“Não trocava a jardinagem por nada.  Ser jar-

dineiro é uma boa escolha.” 

 

Se fosse hoje, voltaria a escolher 

esta profissão? 

Claro que sim! É uma profissão de 

que cada vez gosto mais. Não a 

trocava por nenhuma outra! 

 

Na sua opinião, o que é mais 

importante para ser um bom 

jardineiro? 

Sem dúvida ser criativo, nunca desistir de um projeto, 

de uma criação. Procurar novidades, tentar aperfeiço-

armo-nos cada vez mais, de modo a conseguirmos o 

mais importante que é a satisfação do cliente. 

 

Por último gostaria de saber se considera que a 

profissão de jardineiro poderá ser uma boa escolha 

para os jovens de hoje. Porquê? 

Penso que é uma boa escolha, tem muita saída e há 

muito trabalho. No Algarve as pessoas gostam muito 

de ter os seus jardins e as suas piscinas para usufruí-

rem do bom tempo que costuma fazer. Mas o principal 

é gostar daquilo que se faz. Para quem gosta aconselho 

a vir para a área da jardinagem. 

Entrevista a Orlando Agostinho 

Cont. 

47º Torneio de Vela de Carnaval  

Alunos do 10ºH 

Entre os dias 10 e 

13 de Junho de 

2021 decorreu, na 

Marina de Vila-

moura, o 47º Tor-

neio de Vela de 

Carnaval promovi-

do pela CIMAV. A 

turma do curso 

“Técnico de Desporto” do 10º ano foi convidada a parti-

cipar pelo professor Fábio Fragoso. 

Este torneio, cujos participantes eram de várias naciona-

lidades, nomeadamente Portugal, Brasil, Espanha e Co-

lômbia, entre outras, destinava-se a atletas de todas as 

idades. 

No primeiro dia, procedeu-se à preparação e organiza-

ção do material necessário e houve treinos. A turma do 

10ºH participou controlando as entradas e saídas, to-

mando medidas de segurança devido ao covid-19 e or-

ganizando as velas no armazém. 

No segundo dia, iniciou-se a prova e por isso foi neces-

sária a repetição de algumas tarefas e, além disso a tur-

ma colaborou ajudando ao transporte e arrumação dos 

carrinhos. No final da prova, procedeu-se à limpeza dos 

barcos e do check-in dos atletas.  No terceiro dia, verifi-

cou-se a continuação da prova que foi 

igual ao segundo dia e finalmente, no 

último dia teve lugar a cerimónia da 

entrega de prémios. 

Na nossa opinião, este evento teve pontos positivos e 

pontos negativos. Como pontos negativos podemos 

assinalar alguma falta de civismo por parte de pessoas 

que não estavam ligadas ao evento e pretendiam usufru-

ir da passagem que dava acesso à praia onde se realizou 

a prova. Na verdade, muitas pessoas não respeitaram as 

indicações dadas pelo staff o que causou alguns cons-

trangimentos. Pelo lado positivo, tivemos oportunidade 

de ver com os nossos próprios olhos como o ser huma-

no tanto pode ser compreensivo e simpático como tam-

bém, em alguns casos, desrespeitador. Além disso, pu-

demos desenvolver algumas competências que conside-

ramos fundamentais no mundo do trabalho e que nos 

podem ser muito úteis no futuro. Finalmente, tivemos 

oportunidade de antecipar algumas aulas e confraterni-

zar uns com os outros.  

Concluindo, estas experiências são im-

portantes para o nosso currículo, para 

nos começarmos a aperceber de como 

funciona o mundo do trabalho.  
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Mais um ano passou na CAA... 

Anabela Almeida, Cátia Gonçalves e Lina Caldeira 

No CAA (Centro de Apoio à Aprendizagem) os alunos vivenciaram ao longo do ano 

letivo experiências diversificadas, pretendendo contribuir para uma maior participação 

no dia a dia presente, mas também facilitadoras do futuro. 

Algumas destas atividades realizaram-se no âmbito dos projetos SEN ART – SKY IS 

THE LIMIT (ERASMUS) e APROXIM (ART) VI – Treinando competências (Cruz 

Vermelha Portuguesa), outras desenvolveram-se ao nível da Psicomotricidade, dos Pla-

nos Individuais de Transição dos alunos, ou deram resposta às necessidades/ interesses 

demonstrados no dia a dia. 

A todos aqueles que na COMUNIDADE ESCOLAR mais restrita, mas também na COMUNIDADE MAIS 

ALARGADA, contribuíram para este percurso, O NOSSO MUITO OBRIGADO! 

O futuro constrói-se hoje… 

Deixamos alguns testemunhos que esperamos fazer-vos sorrir…! 
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Vamos de férias 

Anabela Caeiro 

Depois de tanto nos 

empenharmos nos nos-

sos “trabalhos” chega-

ram as merecidas férias. 

Foi um ano com muitas 

novidades, umas boas, 

outras menos boas, mas 

com a ajuda e apoio das nossas professoras e restante 

pessoal, fomos felizes e realizámos novas aprendiza-

gens. Estamos a crescer e alguns de nós até vamos 

mudar para uma nova escola, a Secundária.   

Gostaríamos de partilhar com os leitores do “nosso” 

jornal os nossos projetos de férias e desejar a todos um 

merecido descanso junto das vossas 

famílias e amigos…  

Brinquem, sorriam, pulem, saltem, 

corram, muito, muito, muito…. 

Aproveitem… porque cada ano só 

tem umas “férias grandes”.     

Leonor: Vou passar a férias na 

praia. Vou nadar, brincar na areia e caminhar na praia. 

Vou ver a passadeira nova que está ao pé do restauran-

te, “O Isis”. Vou almoçar ao restaurante dos meus 

pais, “O Paradise”. Vou ajudar a minha mãe a fazer as 

compras para o restaurante. Vou ajudar a minha irmã a 

entregar a comida aos clientes. Também vou à piscina 

do meu primo.  

Rafaela: Vou brincar com a mana e o primo. Vou cor-

rer na praia. Vou andar nos cavalos com a tia. Ajudo a 

tia a dar água e comida.  

Adilson: Vou passear com a minha cadela. Alguns 

dias vou à praia. Alguns dias vou à pesca na barragem 

com a minha avó, o meu tio, o meu irmão e a minha 

cadela. Talvez vá ao Aquashow.  Se não houvesse o 

Corona Vírus poderia fazer muitas outras coisas.   

Alexandre: Vou à praia com os meus tios. Saltar para 

o mar e apanhar ondas. Às vezes vou ficar em casa a 

ver televisão, dormir um bocadinho e brincar no tele-

móvel quando a avó e o avô deixarem. Gostaria de ir 

ao Aquashow com os meus tios, as minhas tias e as 

minhas primas. Se não houver Corona Vírus vou pas-

sar um domingo com o meu pai.   

Tiago: No início vou ficar em casa a ver filmes, séries, 

coisas simples. Depois vou à praia nadar e brincar com 

a família. Vou ao Aquashow com a família, andar nos 

brinquedos todos. Passear com a família a alguns sí-

tios. Todos os dias vou passear com o meu cão.  

Vinícius: Vou jogar futebol com a minha equipa em 

Faro. Os meus pais vão estar a trabalhar. Depois, o 

meu pai vai levar-me para a praia, outras vezes vou 

ficar em casa. Vou a um acampamento em Lisboa com 

pessoas que não conheço, mas vou conhecer. Vamos 

fazer atividades orientadas por um líder, vamos fazer 

praia e surf.    

Rafael: Vou passar as férias em casa da minha avó no 

Barreiro. Vejo televisão, jogo computador e vou às 

compras sozinho ou com a minha avó, para a ajudar a 

trazer as compras. Vou com a minha avó ao Parque da 

Cidade onde há baloiços, escorre-

gas, animais e lagos.   

Mário: Fico em casa, vejo televisão 

e jogo no telemóvel. Por vezes, vou 

até à varanda apanhar sol. Gostava 

de passar as férias numa casa com 

piscina para poder dar mergulhos.  

Érica: Vou para a praia nadar, brincar, fazer jogos 

divertidos com os meus amigos e primas. Vou para a 

piscina de Loulé. Vou comer gelados com os meus 

pais e com os meus irmãos, passear na avenida e aju-

dar o meu pai a vender os óculos de sol. Cuidar do 

meu irmão mais pequeno, enquanto a mãe faz o negó-

cio das vendas.  
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Filipa Eusébio 

Eco-códigos 

O Eco-código é um conjunto de atitudes e comportamentos conducentes à melhoria do ambiente na escola, em casa 

e na região. Todas as escolas do agrupamento têm o seu Eco-código, isto é, o seu código de conduta ambiental.  

Ecoescolas 
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Alimentação Saudável e Sustentável  

Os alunos do 6ºA, na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, realizaram trabalhos alusivos à alimentação no-

meadamente, Alerta ao Sal e Combate ao Desperdício Alimentar. Estes são alguns desses trabalhos.  
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Dia Mundial da Terra  

No dia 22 de abril celebra-se o Dia Mundial da Terra com o objetivo de alertar a população para a proteção do pla-

neta e a necessidade de preservar os recursos naturais. O 12ºH/H1 assinalou este dia com a elaboração de cartazes, 

realizados em Cidadania e Desenvolvimento.  

Também os alunos da E.B.1 Nº2 de Quarteira come-

moraram este dia com a construção de hotéis de inse-

tos, para isso contaram com a colaboração da profes-

sora Patrícia Jesus.  

Filipa Eusébio 
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Água 

Os alunos do 8ºC, na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, elaboraram alguns vídeos alusivos à importância 

da preservação e poupança de água. Nos vídeos são apresentadas várias dicas de como poupar água no dia-a-dia. 

Podes consultar estes vídeos e outros trabalhos no blogue do projeto, para isso basta clicar no link https://

ecoescolasesla.blogspot.com/ 

Dia Eco-Escolas/ Dia do Mundial Ambiente – 

E.B.1/J.I. da Abelheira  

No passado dia 7 de junho para assinalar o Dia Mundial do Ambiente e o Dia Eco-Escolas os alunos do 4ºA e 4ºB 

da escola E.B.1/J.I. da Abelheira realizaram uma caminhada até à foz do Almargem. Foi com boa disposição e ener-

gia que os alunos ergueram cartazes e entoaram mensagens de alerta para os problemas ambientais.  

https://ecoescolasesla.blogspot.com/
https://ecoescolasesla.blogspot.com/
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Eco código do JI nº3 

Educadoras JI nº3 

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

Escolas o Símbolo do Eco código do Jardim. Nele registou

-se várias frases de forma a alertar para a preservação do 

ambiente e recursos naturais.  Todas as crianças ajudaram 

na construção de um polvo gigante utilizando-se  vários 

materiais recicláveis. Estão todos de PARABÉNS!!! Ficou 

lindo o nosso polvo, que está exposto na entrada do nosso 

jardim de infância.  

Praia Sustentável 

Susana Assunção 

Usando materiais recicláveis e contando com a ajuda das famílias das 

quatro salas do pré-escolar da Fonte Santa, as nossas crianças criaram 

uma praia sustentável. 
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Ecoescolas 

Nós e o ambiente, o que podemos fazer…  

Ana Baião 

A sala amarela da Fonte Santa trabalhámos o ambiente 

bom como o projeto Eco-escolas, com o objetivo de 

estimular, nas crianças o interesse pelos valores e com-

portamentos de preservação e proteção do meio ambien-

te, bem como a criatividade. 

Promover a educação para o ambiente é fomentar nas 

crianças a consciência ambiental, é fomentar na forma-

ção futuros cidadãos responsáveis e ecológicos. Através 

das crianças podemos mudar a mentalidade e hábitos 

das famílias, contribuindo para um mundo mais susten-

tável e melhor para viver. 

Assim, comemorámos o Dia da Árvore; Dia da Água; 

Dia da Terra; 

Dia do Ambien-

te; aprendemos a 

preservar e pro-

teger; tratámos 

da terra, semeá-

mos, plantámos, 

cuidámos e colhemos. 

Também contámos com a colaboração do professor Rui, 

para nos ensinar e ajudar na horta.  
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Missão Eco-Escolas “Amar o mar”  

Hélia Batista 

No âmbito do desafio lançado pela Eco-Escolas “Amar 

o mar”, os alunos do 1º D, lançaram mãos à obra e fize-

ram um desenho ilustrando essa missão e escreveram 

uma frase sobre o mesmo. 

O objetivo é alertar as crianças e toda a comunidade 

escolar para os impactes que o lixo marinho tem na fau-

na e flora marinhas a todos os níveis, até na saúde huma-

na. Os alunos perceberam que se depositarem correta-

mente o lixo nos locais adequados, estão a evitar que 

esse mesmo lixo vá parar ao mar e oceanos.  
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Projeto Eco-Escolas “Dia sobre Rodas” 

Dina Contreiras 

No Dia 8 de junho os alunos co-

memoraram o Dia Eco escolas 

Este projeto visa essencialmente 

uma prática consequente de Edu-

cação para a Sustentabilidade.  

 

Os alunos das diferentes turmas 

trouxeram para a escola bicicletas, 

patins, trotinetes e skates para rea-

lizarem diversas atividades visan-

do a sensibilização para a Educa-

ção Ambiental e de regras de segu-

rança rodoviária. 

Os alunos mostraram-se bastante 

motivados na realização das ativi-

dades e cumpridores das regras de 

trânsito.  

Com estas práticas pretendemos 

melhorar a gestão ambiental da 

escola, sensibilizando e envolven-

do toda a comunidade educativa 

para a utilização de meios de 

transporte que não poluem o ambi-

ente.  
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As favas deliciosas…  

Ana Baião 

“Educar é semear com sabedoria e colher com paciência” - Augusto Cury 

 

A sala amarela da Fonte Santa, fomos à horta e colhemos favas… 

Depois o que fazer?!  Explorámos…tocámos… e… 

Descascámos…. desenhámos com as cascas…. e cozinhámos estavam deliciosas…. 

Foi uma experiência maravilhosa, gostámos de comer as favas.  

Colhemos:  

Descascámos:  

Desenhámos  
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Cont. 

Cozinhámos e provámos  
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Na horta…  
Susana Assunção 

Brincámos, plantamos, semeamos e aprendemos muito!  

Conhecer o meio ambiente à nossa volta  
Sandra Lopes 

A sala verde do ji da fonte santa envolveu-se no pro-

jeto: Conhecer o meio ambiente à nossa volta. Sendo 

assim, no âmbito do Eco escolas, da saúde escolar, a 

sala verde com o envolvimento da comunidade, pais, 

junta de freguesia e professor Rui, dinamizou todo o 

espaço envolvente de uma horta com pouco uso. Os 

pais, com materiais reciclados, elaboraram diversas 

áreas de brincadeiras. O professor Rui ajudou na plani-

ficação do espaço e distribuição das diferentes espé-

cies, no que diz respeito à horta. A sala azul do nosso 

JI colaborou connosco no cuidado da horta, como ter-

ra, plantas, regar e limpar. E assim nasceu o MELHOR 

ESPAÇO onde a aprendizagem é fantástica, onde to-

dos os dias se descobre algo novo. O grupo aprendeu a 

identificar as diferentes espécies de plantas e animais, 

aprendeu os diferentes usos das plantas e dos animais. 

Que o espaço é renovável e aprendeu a identificar as 

alterações ao longo das estações do ano. E como as 

imagens valem mais do que mil palavras deixamos 

aqui algumas de entre as 1001 tiradas. O nosso bem-

haja e agradecimento profundo por colaborarem con-

nosco: pais da sala verde, sala azul do ji da fonte santa, 

presidente da junta de freguesia de Quarteira e profes-

sor Rui.  

 

“…o homem sonha, a obra nasce”, como dizia Fernan-

do Pessoa  
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Cont. 

Os últimos dias foram muito felizes. Depois de muito trabalhar na nossa horta, a sala verde pode finalmente colher 

"frutos" do seu trabalho. Levamos à cozinha os legumes colhidos. A horta continuará a ser cuidada pelos meninos 

da sala verde em Julho. Os meninos da sala verde agradecem à sala azul por nos ter ajudado a regar. Ao pais por 

todo o empenho e dedicação. Ao professor Rui Rocha que nos orientou e ajudou. 

"Deus quer, o homem sonha, a obra nasce" - Fernando Pessoa 
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Horta Biológica 
Dina Contreiras 

Cada turma tem uma pequena horta onde, com a colaboração 

do professor do curso de Jardinagem, tem feito sementeiras e 

plantações, as quais vão dando alguns frutos.  

Assim se foi sensibilizando as cri-

anças para a importância da agri-

cultura na vida do ser humano. Os alunos reconhecem os benefícios dos legumes, 

cereais, vegetais, legu-

minosas e ervas aro-

máticas na nossa ali-

Horta Pedagógica 
Hélia Batista 

Os alunos do 1º D, da E.B. 1 de Quarteira, com o apoio do professor e 

alunos do Curso de Jardinagem da Escola Secundária Dr.ª Laura Ayres, 

fizeram o cultivo da horta pedagógica, com plantas que poderão posteri-

ormente ser utilizadas na culinária. 

Com esta iniciativa, os alunos terão oportunidade de conhecer o processo 

de germinação/plantação e crescimento das plantas e simultaneamente 

consciencializa-los para a importância de comer alimentos saudáveis e 

biológicos.  

A criação destes pequenos espaços na escola permite ainda, às crianças, um contacto direto com 

a Natureza, estimulando uma aprendizagem ativa e uma melhor consciência ecológica.   
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Feijões Mágicos 
Eloísa Branco 

No âmbito da disciplina de Estudo do Meio, os alunos do 1.º B da Escola da 

Abelheira realizaram a experiência do feijão no algodão. Os alunos partilham 

aqui a experiência de plantar o feijão num pacotinho de leite escolar com algo-

dão e água e observaram as diferentes fases do seu crescimento.  

Criatividade com Tampinhas 
Susana Assunção 

Os nossos alunos puderam dar asas à sua imaginação usando tampinhas. Tendo 

por lema “Portugal reciclado”, foram várias as obras de arte criadas na nossa 

sala. 
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À descoberta da reciclagem do papel…  
Ana Baião 

Na sala amarela da Fonte Santa, protegemos o ambiente e fomos à descoberta… 

O que fazer com jornais e revistas? 

Rasgámos…rasgámos… juntámos água…triturámos e a magia aconteceu… fizemos novo papel, novas folhas sim-

ples e com plantas, fizemos papel com sementes e por fim, com a pasta de papel e cola fizemos as nossas tacinhas 

decorativas.  

A desfazer o papel:  

Amassar…espremer…fazer papel com sementes…  
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Triturar-…passar o rolo…fazer folhas de papel com flores…pintar…  

Amassar…juntar cola branca…fazer taças…  

Pintar…decorar …  

As nossas produções … 
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Todos no sofá 
Eloísa Branco 

Os alunos do 1.º B da Escola da Abelheira 

com a colaboração dos pais e encarregados de 

educação desenvolveram uma atividade base-

ada na história “Todos no Sofá”. Os alunos 

exploraram a obra, reconheceram a existência 

de animais domésticos e selvagens e construí-

ram animais em material reciclado.  
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Os animais são nossos amigos 
Liliana  Ferreira 

Desde a abordagem dos seres vivos que temos recebido semanalmente um animal na sala. Os animais são os de esti-

mação dos alunos da turma: cabritinho; tartaruga, cães, gata, porquinho da India, patos e pintos foram alguns dos 

animais presentes.  
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Matemática Divertida 
Patrocínia Fonseca 

Os alunos do 2º F da Fonte Santa, ao longo do ano letivo têm vindo a jogar 

alguns dos jogos do campeonato nacional de matemática. Estes jogos ajudam-

nos no treino da memorização, concentração, visualização, em pensar primeiro 

e agir depois, pesar as opções e no poder de abstração. São jogos muito diverti-

dos, que eles adoram jogar e que os têm ajudado na vida escolar e social. 

Os Super Saudáveis 
Liliana Ferreira 

No âmbito do Projeto "os super saudáveis" dinamizado pela Liga contra o cancro, houve uma grande monitorização 

dos alimentos a inserir na alimentação. Neste projeto, a família e a cantina escolar foram uma mais-valia para que 

fosse exequível.  
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Segurança Rodoviária 
Paula Ferreira 

A turma do 4º F, da escola E.B.1 de Quarteira, ao trabalhar o tema “Segurança Rodoviária”, achou que era importante 

relembrar a comunidade escolar, sobre algumas regras e sinais, uma vez que, temos estado muito tempo em casa, devi-

do à Pandemia. Assim sendo, organizaram-se e houve alunos que escreveram as regras que consideram ser as mais 

relevantes. Outros fizeram alguns desenhos/cartazes e enviaram para o jornal da escola. 

Regras 

 

Na estrada: 

Se não houver passadeira devo... 

olhar para a direita, olhar para a esquerda, voltar a olhar para a direita e só 

depois atravessar depressa, mas sem correr. 

Se houver passadeira... 

utilizá-la para atravessar a rua. 

Quando houver sinalização luminosa... 

atravessar só quando o sinal para peões estiver verde. 

Caso não haja passeio... 

circular do lado esquerdo, de frente para os veículos e o mais longe da 

faixa de rodagem. 

Cuidado é muito perigoso... 

não devemos brincar perto da estrada. 

Se vais de bicicleta... 

deves ir no lado direito da estrada; 

deves usar capacete. 

 

No automóvel: 

Dentro do carro devo viajar sempre... 

no banco de trás; 

colocar sempre o cinto de segurança; 

nunca abrir a porta do carro quando estiver ainda, em movimento. 

 

No autocarro: 

Deves esperar pelo autocarro... 

na sua paragem; 

sempre em fila. 

Dentro do autocarro devo ir... 

sentado no meu lugar e bem seguro. 

Não te aproximes da porta quando esta estiver a abrir. 
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Sopa Romana 

Luís Reis 

Verticais: 

1 - Expressão latina que se pode traduzir por «o primeiro entre iguais». 

2 - Abreviação da expressão latina post meridiem. 

3 - Adjetivo latino que dá nome a gelado «grande». 

4 - Abreviado por CV, é um documento que mostra o currículo da nossa vida. 

5 - Expressão latina que significa «por cabeça». 

 

Horizontais: 

1 – Atribuída à intenção crítica moral de Gil Vicente: «corrige os costumes sorrindo» 

2 - Lema do Sport Lisboa e Benfica. 

3 - Abreviado por P.S. - «depois do escrito». 

4 - Significa «faça-se luz». 

5 - «Aproveita o dia». 

6 - Abreviação da expressão latina et cetera, que significa «e outras coisas». 

7 - Início da narração de qualquer epopeia. 

8 - Organização humanitária de «caridade». 

9 - Abreviação de ante meridiem. 

10 - Acrónimo de Sanum Per Aquam - «saudável pela água». 

11 - «Homem sábio» a partir do desenvolvimento do cérebro e raciocínio. 

12 - Abreviação da expressão latina exempli gratia, que significa «por exemplo». 

13 - Deus romano do fogo e dos vulcões, forjador das armas do Olimpo.   
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MatGira 

Move 2 fósforos e forma 4 quadrados geometricamente iguais.  

A Maria tem a mesma quantidade de meses que o seu avô tem de anos.  

Juntos, somam 91 anos. 

Quantos anos tem a Maria e quantos anos tem o seu avô?  

Kreuzworträtsel  
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Oster-Suchsel  
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Pensando como um Computador 

Ricardo Ulici, 7ºG 
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