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Que queres que te diga, além de que te amo, se o que 
quero dizer-te é que te amo? 

 

Fernando Pessoa 
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Capa: Fotografia de Melanie Veiga 

Maria Fael 

Editorial 

As velhas máximas de “faço tudo por amor”; “por amor vou ao fim do mundo” entre outras, caíram por terra. Hoje, as 

declarações de amor são fúteis, mecânicas, andam ao sabor de um clique, um gosto! 

O romantismo desvirtuou-se, já não se fazem jantares românticos, já não se oferecem flores, serenatas são raras. Nos 

jovens, o comum é a troca de mensagens por telemóvel; o envio de bonecada aparvalhada; a imagem despudorada; a 

usurpação da liberdade individual, o amor já não é o que era. 

O Amor deve ser sentido. 

Sim, o Amor é lindo, quando vivido, explorado! 

Não, o Amor não é tudo…. 

O Amor é desprendido! 

Não é perfeito. Imperfeito como a flor, nasce abruptamente, mantém-se ardente quando bem sentido, mas morre incon-

soladamente. 

Amor de todas as formas e feitios, compra-se, vende-se, dá-se, oferece-se. 

 O elixir do Amor, aquele que provoca êxtase, paixão, esvai-se com a idade, com o tempo.  

O que fica? Fica a ternura, a loucura de momentos mágicos, estonteantes de uma felicidade etérea. Carinhos. 

O Amor é desprendido sim, quando não sentimos, quando nos atraiçoa, quando não perdoa! 

Amores, desamores impregnados de desencantos, desilusões que assolam quem ama, quem trama, quem engana.  

Amor consentido é também tudo o que nos faz viver momentos hilariantes, calmantes, leva-nos ao céu, à lua. É bom, 

damos tudo o que temos, transpiramos, suamos, aquecemos, arrefecemos, temos arrepios de frio, de calor. Amor! 

Amor sem prazer aquece o corpo, mas arrefece a alma. 

Amar sem sentir alimenta a alma, mas enfraquece e arrefece o corpo. 

Morrer de amor é consolo de alma. 

Morrer de amor é desejo de corpo. 

 

Amor é quando o corpo e a alma andam juntos, alimentam-se um do outro, vivem um com o outro e quando assim é, 

atinge-se a felicidade plena. AMEM-SE!  

Milene Martins 

Quando a vida parecia encaminhada dentro da nova estranha realidade, eis que voltamos todos a casa para um novo e 

longo confinamento. Confinamento esse que nos veio trocar as voltas e as contas. 

As ideias estavam alinhavadas, as edições do 100Comentários estruturadas e caiu tudo por terra…  

A sobrecarga de todo o trabalho online, as aulas online, o feedback aos alunos online, o apoio aos filhos… tudo fez 

acumular cansaço, trabalho... Esses são os motivos para o atraso na publicação desta edição do 100Comentários e por 

isso me retrato e responsabilizo. Espero que esta edição seja do vosso agrado. Espero também não me ter esquecido de 

nenhum dos colaboradores desta edição. 

Obrigada a todos aqueles que enviaram materiais para mais esta edição, primeiramente pensada para que fosse apenas 

sobre o Amor, mas que se estendeu no tempo, abarcando outros temas, incluindo o Amor sem fim que se celebra no 

dia do pai.  

Agora, regressados novamente à escola, esperemos por cá continuar a ser felizes. 
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Parlamento dos Jovens, edição de 2019 - 2021  

Inês Aguiar 

Um Programa: Parlamento dos Jovens, edição de 2019/20 a terminar, excecionalmente, em 2021. 

A mesma temática: Violência Doméstica e no Namoro: como garantir o respeito e a igualdade? 

O mesmo projeto de recomendação aprovado, em sede própria, com as seguintes medidas: 

 

Medida 1: Alteração legislativa que torne obrigatória a declaração para memória futura da vítima nos crimes de vio-

lência doméstica elaborada imediatamente após a apresentação da denúncia. 

 

 Medida 2: Valorizar as queixas-crime e Tolerância Zero à impunidade dos agressores, reforçando a proteção e o apoio 

às vítimas durante os processos judiciais. 

 

Medida 3: Criação, tendo em consideração uma dimensão geográfica adequada, de uma equipa móvel multidisciplinar 

para apoiar jovens e adultos vítimas de violência no namoro/doméstica. 

 

Deputados, agora, eleitos para a Sessão distrital do secundário, em representatividade do agrupamento: João Alves,12º 

C; Tiago Pereira, 12º C e Sofia Jacinto, 12º B.  

Tema proposto para a edição do próximo ano: Como potenciar a economia autossustentável em Portugal? 

Um agradecimento a todos, em particular, a estes três cidadãos ativos, uma parabenização reiterada ao empenho, dedi-

cação e discussão partilhada destes jovens nas sessões de trabalho, por videoconferência, ao longo de dois meses; pela 

resiliência, pelo mérito de não recusarem desafios de discutir online ideias e medidas, num tão curto período de tempo, 

pela ironia pouco socrática de as debaterem em exíguos três minutos, na sessão distrital, como se já fossem o que ver-

dadeiramente são – audazes, corajosos, eloquentes e solidários, em nome deles próprios, mas também em nome de 

uma escola, de uma sociedade que os devia inteiramente representar, para assim se verem ufanamente representados. 

Um agradecimento especial, muito especial, ao professor Gabriel Almeida, colaborar exímio na arte de cidadania ativa 

e democrática. 

Disposição final: O mesmo programa, outra temática, distinto projeto de recomendação, outros jovens, mas o mesmo 

espírito de liberdade… só para o próximo ano.  

A nossa  

  Escola 



04 

Bibliotecas 

Escolares 

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

Neste 2º perío-

do escolar vol-

támos infeliz-

mente às aulas 

à distância a 

partir do dia 22 

de janeiro.  

Naturalmente, as atividades promovidas pelas Bibliote-

cas não pararam, apesar de se ressentirem. Continuá-

mos com um horário síncrono e assíncrono. Os profes-

sores bibliotecários continuam disponíveis para assistir 

todos os utilizadores mediante solicitação. 

Ainda em regime presencial realizou-se no dia 13 de 

janeiro na Biblioteca Paula Moreira a prova de Escola 

relativa ao Concurso Nacional de Leitura-3º Ci-

clo, tendo a aluna nº19 do 7ºE, Núria Joaquim, sido a 

vencedora. A Núria representou a Escola na Fase Muni-

cipal realizada no dia 8 de fevereiro, não tendo sido 

apurada para a Fase Intermunicipal que se irá realizar 

em abril em Tavira. 

No dia 19 de janeiro realizou-se, também nessa Biblio-

teca, a prova de Escola relativa ao Concurso Nacio-

nal de Leitura-2º Ciclo, tendo a aluna do 6ºF, Alexan-

dra Kolesnikova sido a vencedora. A Alexandra repre-

sentou a Escola na Fase Municipal realizada no dia 8 de 

fevereiro, tendo sido apurada para a Fase Intermunici-

pal que se irá realizar em abril em Tavira.  

 

Durante as primei-

ras semanas de 

Janeiro, em que se 

trabalhou no regi-

me presencial, as 

bibliotecas do 1º 

ciclo prepararam a 

atividade semanal “A biblioteca vai à Sala de Aula” e 

distribuíram os passaportes de leitura  nas turmas das 

escolas da Abelheira e da E.B.1 de Quarteira, de forma 

a proporcionar uma melhor dinamização na requisição 

de livros e promover a leitura, tendo sempre em conta 

as medidas de prevenção de contágios. Também foi 

apresentado um projeto da Deco Jovem aos alunos do 

3ºC, que participaram no jogo “Brainideas” com o 

objetivo de Informar e sensibilizar para a importância 

do respeito pelos direitos de autor e das marcas e tam-

bém alertar para a proliferação do plágio, da contrafa-

ção e da pirataria digital. Todos participaram com mui-

to interesse e receberam um certificado de participação 

no final da atividade. 

 

 Já em tempo de pandemia, para 

facilitar a comunicação e a disse-

minação do trabalho das bibliote-

cas, foi lançado um novo canal 

digital, o Genially, otimizado para 

smartphones, que torna mais sim-

ples o acesso à informação digital 

que as Bibliotecas disponibilizam. 

Pode ser encontrado em https://

view.genial.ly/602e45f0dd02300d9c14ae93/vertical-

infographic-list-biblioteca-esla .  

Durante o período de confinamento, as bibliotecas do 

1º ciclo voltaram a utilizar o seu blogue como canal de 

divulgação, tendo sido publicadas diversas e vastas 

coleções de materiais temáticos de suporte e alusivos 

aos temas tratados de acordo com os planos semanais, 

com sugestões de leitura e algumas atividades: 

“Direitos do Homem e Direitos das Crianças”, 

“Alimentação Saudável”, “Animais e outros seres da 

horta”, “Dia de S. Valentim”, “Dia da Mulher” e “Dia 

do Pai”. 

Nas redes sociais da Biblioteca Paula Moreira foram 

publicados alguns trabalhos dos nossos alunos da 

EB23, dos quais destacamos os realizados pelos alunos 

do 5º A e do 5ºE, da professora Sónia Pinto, nomeada-

mente O papagaio que comia álcool- gel,do Dinis 

Coelho (5ºA), O papagaio que comia livros da Liliana 

Sancadas (5ºA), a Estória do Gato e da Lua, aos 

olhos dos alunos do 5ºano e a Fada Oriana um lindo 

poema escrito pelos alunos do 5ºA e do 5ºE.  

A Biblioteca ESLA continuou com as suas divulgações 

online, nomeadamente desafios matemáticos, Kahootse 

Quizizesem inglês, sugestões de leitura e empréstimos 

de documentos digitais, tendo esta modalidade gozado 

de um aumento exponencial nos últimos tempos, sobre-

tudo as obras “Odisseia”, de Homero e “Memorial do 

Convento”, de José Saramago. Recentemente, contá-

mos com o acréscimo de mais três títulos em formato 

digital deste último autor. Todas as semanas são adicio-

nados novos títulos, mediante a sua disponibilização 

online. Podem consultar o nosso catálogo nos canais 

digitais da BESLA.  

https://view.genial.ly/602e45f0dd02300d9c14ae93/vertical-infographic-list-biblioteca-esla
https://view.genial.ly/602e45f0dd02300d9c14ae93/vertical-infographic-list-biblioteca-esla
https://view.genial.ly/602e45f0dd02300d9c14ae93/vertical-infographic-list-biblioteca-esla
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Bibliotecas 

Escolares 

Nas nossas redes sociais, recordamos que podem con-

tar com um serviço de sugestões de leitura, novida-

des editoriais, curadoria, visitas virtuais, periódicos 

nacionais e estrangeiros em formato digital, divulga-

ção de sites de interesse pedagógico e lúdico, parceri-

as, formações, informação sobre COVID, etc. 

 

 

Entre os dias 8 e 12 de 

março decorreu a Sema-

na da Leitura, este ano 

subordinada ao tema 

“Ler sempre –ler em qualquer lugar”. Devido às cir-

cunstâncias que estamos a viver, foi realizada em mol-

des diferentes e por isso as Bibliotecas da ESLA come-

moraram-na em moldes diferentes: todos os docentes do 

Agrupamento foram convidados a apresentarem, através 

de um pequeno vídeo, o livro que mais os marcou ao 

longo da sua vida. Os vídeos foram publicados no canal 

YouTube das Bibliotecas do Agrupamento, assim como 

nos blogues do Agrupamento, ficando disponíveis em 

domínio público. Agradecemos a todos os colegas que 

gostam de ler e decidiram aderir ao desafio. Podem 

encontrar a listagem destes canais digitais nos nossos 

blogues. 

Associando-se à comemoração desta semana, as alunas 

Joana Alves e Raquel Cavaco, do 10ºC e Laura Cos-

ta, do 11ºC (todas da profª Liliana Silva) enviaram tra-

balhos textuais desenvolvidos na disciplina de Portu-

guês que, pela sua elevada qualidade, foram publicados 

nas redes sociais da Biblioteca ESLA. Os três textos 

estão mais à frente nesta edição do 100Comentários... 

Muito obrigado às três e muitos parabéns pelo talento 

manifestado! 

Em colaboração com o Depar-

tamento de Matemática, co-

memorámos o Dia Internacio-

nal da Matemática, sob a égide 

“Matemática para um mundo 

melhor”. Um dos cartazes dos 

nossos alunos foi eleito para o 

lote dos melhores do mundo, 

o que nos deixa extremamente 

orgulhosos. Os nossos parabéns 

aos alunos Jesse Velosa, Ra-

fael Guerreiro, Augusto Mou-

ra e Carlos Silva, do 10ºD. O 

poster encontra-se em destaque 

aqui e também na Poster ChallengeGallery. Todos os 

pósteres que nos foram feitos chegar em formato publi-

cável foram partilhados nas nossas redes sociais. Pedi-

mos, desde já, desculpa aos outros participantes pela 

impossibilidade técnica de publicação. 

Para auxiliar os colegas de Português, foi ainda conce-

bida uma nova formação: “A narrativa de aventura – 

aspetos particulares”, que se debruça sobre a especifici-

dade deste género literário. 

Não podemos deixar de destacar a docente Suzana Melo 

que pertence à equipa da Biblioteca Paula Moreira e 

que, para além dos arranjos gráficos feitos no blogue, 

tem aí publicado inúmeros trabalhos tais como: Lê mais 

ou começa a ler, Em casa, mas sempre a aprender e 

a viajar, O cérebro gosta de ler e nós também, O 

livro e  

É possível ler e é …GRATUITO. 

Recordamos que o empréstimo domiciliário tradicional 

de fundo documental também se encontra à disposição. 

Para isso, os interessados deverão enviar uma mensa-

gem eletrónica à biblioteca respetiva e solicitar o título. 

Caso esteja disponível, ele será disponibilizado nas bi-

bliotecas do agrupamento sob marcação.  

Esperamos ver-vos a todos brevemente. Cumpram as 

recomendações de segurança. 

 

Contem sempre connosco, em regime presencial ou à 

distância e, acima de tudo, leiam. Leiam sempre, leiam 

em qualquer lugar! 

 

Deixamos-vos ainda os canais digitais das Bibliotecas 

que foram atualizados recentemente: 

https://view.genial.ly/602e45f0dd02300d9c14ae93/

vertical-infographic-list-biblioteca-esla (Genially da 

Biblioteca ESLA)  

https://bibliotecaesla.blogspot.com/ (Blogue da Biblio-

teca ESLA)  

https://bibliotecaspedrodomar.blogspot.com/ (Blogue da 

Biblioteca Paula Moreira)  

http://bibliotecas1cicloesla.blogspot.com (blogue das 

bibliotecas do 1º ciclo do agrupamento) 

https://www.facebook.com/biblioteca.esla (Facebook da 

BESLA)  

https://www.youtube.com/channel/UC-

EQZfd4J4WjgEUBNOX_TBQ (canal YouTube das 

Bibliotecas do Agrupamento)  

https://view.genial.ly/602e45f0dd02300d9c14ae93/vertical-infographic-list-biblioteca-esla
https://view.genial.ly/602e45f0dd02300d9c14ae93/vertical-infographic-list-biblioteca-esla
https://bibliotecaesla.blogspot.com/
https://bibliotecaspedrodomar.blogspot.com/
http://bibliotecas1cicloesla.blogspot.com
https://www.facebook.com/biblioteca.esla
https://www.youtube.com/channel/UC-EQZfd4J4WjgEUBNOX_TBQ
https://www.youtube.com/channel/UC-EQZfd4J4WjgEUBNOX_TBQ
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O inverno chegou fresquinho à sala amarela- Fonte 

Santa  

Ana Baião 

“O contacto com (…), elementos da natureza e a sua ob-

servação são normalmente experiências muito estimulan-

tes para as crianças, proporcionando oportunidades para 

refletir, compreender e conhecer as suas características, 

…” - (OCEPE,2016: 90) 

O inverno chegou à nossa sala, tímido, mas fresquinho, 

trouxe-nos a experiência da chuva que achámos muito 

divertida; elementos da natureza cascalho, pedrinhas e 

ramos, tornando as nossas aprendizagens, mais significati-

vas e as nossas criações mais ricas…. 

Transformámos o nosso painel de outono em inverno. 

 

A nossa experiência:    

Chuva Mágica 

O que precisamos: espuma de barbear; frasco grande 

de vidro); água; corante alimentar (azul); conta gotas; 

uma taça;  

Método:  

1- Encher o frasco de água até +/- 6cm da abertura;  

2- Acabar de encher o fraco (os 6cm) com espuma de 

barbear; 

 3- Colocar um copo de água na taça e adicionar o co-

rante (+/- 3 gotas); 

 4- Misturar bem;  

5- Com a conta gotas ir colocando a água azul por cima 

da espuma de barbear;  

6- Continuar a deitar a água e observar o resultado 

(chuva).   

Fizemos a experiência e depois usámos as “nuvens” para os 
nossos painéis  

A nossa  

  Escola 
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Cont. 

Brincando com os elementos da natureza que o inverno nos traz 

As nossas produções com pedrinhas, cascalho e ramos:  

A nossa  

  Escola 
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O inverno chegou! 

Carla Soares 

O inverno bateu à porta da sala laranja do Jardim de Infância da Fonte Santa. O 

inverno chegou e trouxe com ele a chuva e muito frio; começamos a vestir ca-

misolas mais quentes e calçamos botas; usamos gorros, luvas e cachecóis.  

Observamos a natureza e percebemos que o tempo está muito mais frio; as árvo-

res estão despidas de folhas e na nossa sala fizemos, para esta estação, a nossa 

Janela de Inverno com paus e neve! Podemos sempre tocar nas nossas janelas 

para sentir a sua textura.  

Ainda sobre o tema do 

inverno, estivemos a 

fazer neve!  

É muito fácil: basta jun-

tar bicarbonato de sódio, 

um bocadinho de amaci-

ador de cabelo e temos 

neve para dar asas à 

imaginação e nos diver-

tirmos!  

A nossa  

  Escola 
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O inverno chegou! 

Susana Assunção 

Para celebrar a chegada do inverno à sala azul da Fonte Santa, construímos um painel de 

inverno e fizemos outras atividades relativas a esta estação. 

A nossa  

  Escola 
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Dia Internacional da Pessoa com Deficiência 

Susana Assunção 

No dia 3 de dezembro celebra-se o dia internacional da pessoa com deficiência, 

Para o comemorarmos fizemos várias atividades… 

Caçar o Leão 

Susana Assunção 

Ainda no dia 3 de dezembro ouvimos a história 

“Caçar o Leão” pelo professor Adriano Ayres. 

Gostámos tanto que de seguida fizemos umas pin-

turas relacionadas com a história. 

Contruímos com as nossas mãos 

uma árvore da união, com uma 

palavras diferentes, amor, amiza-

de, família...somos todos diferen-

tes mas unidos.  

Cantamos a Música “EU Sou Eu”, 

sou assim, Tu és Tu diferente de 

mim...  

E fizemos a Teia da Amizade “Unidos somos mais fortes”  

A nossa  

  Escola 
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É Natal, é Amor... 

“É na família que a criança adquire um conjunto de competências, normas e valores, necessários ao seu desenvol-

vimento, como ser social, em geral como membro de uma sociedade, ou de um grupo.”  (Ramiro Marques: 1998) 

Na sala amarela do J.I. da Fonte Santa, no Natal, lançámos um desafio às nossas famílias, promovendo a articulação, o 

contacto e participação escola-família. 

O desafio: elaboração de forma criativa “A camisola de Natal”, com um pequeno texto sobre as tradições do Natal na 

família. 

Assim, “nasceram” as magníficas camisolas de Natal… 

Camisolas de Natal 

Ana Baião 

A nossa  

  Escola 
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É Natal, é Amor... 

Susana Assunção 

Na sala azul da Fonte Santa fizemos muitas atividades para comemorar e pre-

parar o Natal. Até cantámos canções de Natal para enviar para os pais. 

E ainda tivemos oportunidade e tempo para usufruir 

de um lanche convívio. 

A nossa  

  Escola 



13 

Paula Cavaco 

É Natal, é Amor... 

O Natal no Jardim de Infância foi 

comemorado com bastante animação 

e entusiasmo pelos diversos grupos 

de cada sala de atividades. Foram 

realizadas atividades diversificadas 

onde o lúdico e o pedagógico estive-

ram interligados no desenvolvimento 

global das crianças. 

Construiu-se um pai natal em forma de puzzle. Cada grupo de 

crianças utilizou material reciclável para efetuar a sua construção 

e de seguida pintou a sua parte. 

Construímos uma 

árvore de natal e 

a chaminé utili-

zando caixas e pacotes de leite envolvendo as 

crianças em questões ambientais associadas à sustentabilidade 

do nosso planeta, referindo que se deve evitar ao máximo  a 

produção de resíduos, reutilizando-os sempre que possível 

(politica dos 3 Rs). 

Foi também explorado os valores humanos que devem estar 

sempre presentes nas nossas vidas: Paz, Amor; Esperança, Per-

dão, Humildade, Tolerância, Gratidão, Alegria, Saúde, Respeito, 

Generosidade…  
No último dia de escola comemoramos o Natal 

com um lanchinho organizado pelos representan-

tes de pais das crianças.  

Os encarregados de educação surpreendendo-nos apresen-

tando um cartaz de agradecimento por todo o trabalho de-

senvolvido ao longo do período. 

Ficamos muito felizes pelo reconhecimento do nosso traba-

lho. Porque o fazemos com empenho, dedicação, responsa-

bilidade, profissionalismo e juntando sempre uma mão 

cheia de AMOR!!!  

A nossa  

  Escola 
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É Natal, é Amor... 

Dina Contreiras 

Na E.B.1 desenvolvemos a atividade de Natal, no âmbito do projeto Eco escolas.  

Fizemos a ornamentação do espaço escolar com material reciclável.  

Foi uma atividade de sucesso que envolveu toda a comunidade escolar.  

Um Natal verde de esperança de um Mundo melhor …  

Os alunos dos diferentes anos de escolaridade sugerem que…  

Um Natal especial na escola  

4ºE, Fonte Santa 

Este ano, na nossa turma, comemoramos um Natal especial e diferente na escola, pois temos o COVID-19 a passear 

por aí, contudo tentámos aproveitá-lo ao máximo. 

A nossa turma fez várias atividades de Natal, no entanto mantivemos sempre o distanciamento social e cumprindo as 

regras de segurança. 

Nós fizemos coisas maravilhosas, tais como 

um postal, plantámos uma planta chamada 

Cóleos, fizemos uma peça de teatro, fizemos 

uma árvore de Natal com vários desejos para o 

mundo (paz, amor, união, sonhos, amizade, 

felicidade, gratidão), jogámos alguns jogos, 

fizemos um Pai Natal articulado e o Pai Natal 

trouxe alguns saquinhos de doces para colocar-

mos na árvore de Natal. 

Como já estamos no 4.º ano, este foi o nosso 

último Natal nesta escola e com a nossa turma 

toda reunida. Ficámos tristes por irmos para 

casa e deixarmos os nossos amigos e professo-

res durante a interrupção das aulas. Ficámos com saudade do regresso à escola! 

A nossa  

  Escola 
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Merry Christmas 

Mónica Duarte 

No âmbito da disciplina de Inglês no 1º ciclo, os alunos aprenderam 

vocabulário em Inglês alusivo a esta época festiva, ouviram e canta-

ram “Christmas Carols” e realizaram trabalhos para decorar a sua ár-

vore de Natal. 

No CAA 

Cátia Gonçalves 

Os alunos do Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA) realizaram vários trabalhos alusivos a alguns temas/conteúdos 

trabalhados, como o Natal, onde construíram e pintaram bolas de natal com cola quente para enfeitar a sua árvore de 

Natal, decoraram velas, com diferentes materiais e o dia de reis, com a confeção de um bolo rei. 

Concerto de Natal do 7ºB 

Vanda Almeida 
Os alunos do conservatório da turma 7B no âmbito da 
disciplina de inglês e cidadania, apresentaram um concer-
to natalício. 

A nossa  

  Escola 
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Dia de Reis 

Carla Soares 

Começamos o segundo período! Chegamos à escola com muitas saudades dos amigos e cheios de vontade de traba-

lhar. Na primeira semana comemoramos o Dia de Reis! Foi uma semana muito atarefada, entre dramatizar a História 

dos 3 Reis Magos, fazer coroas e bolos reis!  

Nesta semana também fizemos uma Troca de Livros. Esta atividade surgiu no ano letivo 

passado e agora é uma tradição na nossa sala! Cada criança escolheu um livro que tinha em 

casa, embrulhou e ofereceu a um amigo! Alguns dos livros até tinham dedicatória! Gosta-

mos imenso desta atividade!  

Susana Assunção 

Em Janeiro festejamos os Reis assim:  

A nossa  

  Escola 
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Dia de Reis 

Susana Assunção 

Cantamos os Reis para os Pais, desenhamos e decoramos os 3 Reis Magos  

A Sala Verde Cantou os Reis (na horta) para a Sala Azul e vice-versa  

Realizamos também a troca de Livros alusiva ao projeto “Eco Escolas” de reciclar e reutilizar em articulação com 

as Famílias. 

A nossa  

  Escola 
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Dia de Reis 

Ana Baião 

“Ao ensinar uma criança a cozinhar está a fazer com que esta se sinta parte do processo de conceção da 

refeição, o que vai torná-la mais recetiva ao preparado.” In Pumpkin 

Na sala amarela, festejámos os reis, decorámos coroas, fizemos os presépios e brincámos aos pasteleiros, fizemos 

bolos Reis, um grande e pequeninos para provar em família… 

A receita do Bolo Rei: 

Ingredientes:  800gr de farinha sem fermento; raspas de 1 laranja; 

170gr de manteiga; 170gr de açúcar; 40gr de fermento fresco; 12 

colheres de sopa de vinho do Porto; 12 colheres de leite morno; 

250gr de frutos secos e fruta cristalizada; rodelas de laranja e fruta 

cristalizada para decorar: 

Preparação: 

1º - Num copo misturámos 100ml de água e 100ml de leite morno, 

desfizemos o fermento e juntámos farinha q.b., deixámos repousar 

+/- 10 minutos; 

2º- juntámos ao fermento, a restante farinha, o açúcar, a manteiga, 

os ovos, o restante leite, as raspas da laranja, o vinho do porto; 

3º- Amassámos bem, até termos uma massa elástica e fizemos uma 

bola que deixámos levedar, entre 30 minutos, 1hora; 

4º- Após esse tempo, voltámos a amassar mais um pouco e misturá-

mos os frutos secos e a fruta cristalizada (tudo picado); 

5º - Fizemos o nosso bolo, decorámos com rodelas de laranja e fru-

tos cristalizados e secos, foi ao forno a 180º, durante cerca de 30 a 

40 minutos.  A tradição: 

Romã 

Bolo rei Os bolos: 

antes e  

depois 
O nosso presépio 

O bolo rei criativo 

Preparação: 

A nossa  

  Escola 
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Dia de Reis 

Paula Cavaco 

O Dia de Reis foi comemorado com a construção de coroas utilizando material reci-

clado e confecionando um bolo de reis com a colaboração dos pais que trouxeram os 

ingredientes.  

As crianças participaram nestas atividades com muita motivação e alegria, promoven-

do-se a vivência da nossa cultura e tradição.  

A nossa  

  Escola 
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Concurso Nacional de Leitura 

Grupo Disciplinar  de Português, 2ºCiclo 

Fase Escolar 

No dia 19 de janeiro, realizou-se o Concurso Nacional de Leitura (Fase Escolar) do 2º ciclo. Participaram 18 alunos 

dos 5º e 6º anos, tendo ficado apurada para a Fase Municipal a aluna Alexandra Kolesnikova, do 6ºF.  

Fase Municipal 

No dia 8 de fevereiro, decorreu a Fase Municipal da 14ª Edição do Concurso Nacional de Leitura. 

Devido ao contexto atual de pandemia, a prova foi realizada através de leitura expressiva à distância. 

O 2º Ciclo esteve representado através da aluna Alexandra Kolesnikova, do 6º F, tendo ficado apura-

da para a Fase Inter-Municipal a realizar no dia 13 de abril. 

Parabéns, Alexandra!  

A nossa  

  Escola 
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Ler…ouvir…criar… construir … Semana da leitura 

em casa 

Ana Baião 

Também em confinamento, a sala amarela do JI da Fonte Santa, celebrou a “A 

Semana da Leitura” - “Ler sempre- ler em qualquer lugar”. 

Foram propostas ideias e sugestões para realizar em família. 

Depois de ouvirem e verem no Youtube, a história “Livro dos medos” de Adé-

lia de Carvalho, que nos conta os medos de Carolina, as crianças e famílias 

construíram o “Monstro dos medos”, para colocar os nossos medos.  

Semana da leitura online 

Também na semana da leitura desenvolvemos uma ativi-

dade online, pelo Zoom.  

Fizemos o desenho ditado: enquanto a Ana contava a 

história, nós íamos desenhando em casa o que ouvíamos, 

com ou sem ajuda de um adulto… 

A nossa  

  Escola 
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O Amor é... 

“…é muito divertido, eu gosto muito.”  

“…são beijinhos e abraços, é a experiência do coração, 

está no nosso coração no nosso corpo, tenho amor pela 

mamã, o papá, a avó, o avô, as tias, os tios e os meus 

amigos.”  

“…é o Jaxson brincar comigo.”  

“…é estar juntos, eu o pai, a mãe, a avó e o avô.” 

“…é a amizade e amor.” 

“…gostar dos pais e da família.”  

“…é um coração, é bonito.”  

“…é a amizade, o amor dos pais e dos amigos, a esco-

la.”  

“…não se vê com os olhos, mas com o coração.” 

“…é ligar às pessoas de quem gostamos, beijinhos e 

abraços, a mamã contar histórias, irmos passear em 

família.”  

“…é assim, é um coração no peito.”  

“…é família, a conversar juntos.”  

“é um coração muita amizade.”  

“…é a minha família (mãe, pai e minha bebé)” 

“…é gostar dos pais, dos avós, dos tios dos primos e 

de toda a família, gostar do mano que está a caminho, 

gostar dos amigos e brincar com eles, é dar abraços 

muito fortes, beijinhos, miminhos e carinho.”  

“…é quando nós damos abraços, gostamos de dar 

abraços, e gostamos de fazer muitas coisas com o papá 

e a mamã é isso o dia do amor.”  

“…é o coração que ama as pessoas.”  

“…é um coração que faz amor.”  

“…é a família da mãe e do pai.”  

“… é o coração!” 

“… é um coração” 

“… é a família!” 

“… é o coração nas mãos!” 

“… é o pai, a mamã e a mana!” 

“… é a minha mãe!” 

“... a minha família , a mamã, o papá, o George e a 

minha avozinha” 

“... grande!” 

“… a amizade! Eu tenho muitos amigos.” 

“... a família e amigos!” 

“... carinho, amor gigante, cuidar, chocolate, morango, 

eu adoro corações!” 

“... um abraço.”  

“…  lindo!” 

“…  muitos beijinhos!” 

“... coração e sentimentos!” 

“... Família” 

“... Paz, Abraços, beijos, partilhar as coisas, ser amigo 

e unidos.” 

“... o Pai” 

“... dar Beijinhos e abraços.” 

“... dar beijinhos, abraços, fazer comidinha para as 

pessoas pobres, dar banho, partilhar os brinquedos 

com os amigos, ajudar as pessoas pobres com comida, 

roupa, dinheiro. Também é brincar com quem não tem 

amigos, dar flores a quem não tem!” 

“…  a Paula, a Carla, o Emanuel, o Vi, o Pai e a Mãe.” 

“... a Mamã.” 

“... Bondade.” 

“... Lindo” 

Uma vez mais lançámos o desafio “O Amor é…” para tentarmos descobrir junto dos mais pequeninos o que é para 

eles o Amor. Ficam aqui as respostas deliciosamente amorosas que recebemos através da suas educadoras. 

A nossa  

  Escola 
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Celebrando o Amor... 

Este ano o dia de São Valentim foi celebrado de forma diferente do habitual, pois estávamos confinados com E@D., 

mas nem mesmo assim o Amor ficou esquecido e os diversos ciclos de ensino convidaram alunos e famílias a envol-

verem-se na realização de atividades que celebraram o Amor. 

Susana Assunção 

As crianças da sala azul da Fonte Santa, celebraram o Amor com a elaboração de postais, marcadores de livros e con-

feção de bolos. 

A nossa  

  Escola 
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Celebrando o Amor... 

Ana Baião 

Celebrar o Dia de S. Valentim, é comemorar o Dia do AMOR…o dia da AMIZADE…. 

por que o amor não tem limites… porque o AMOR tem diferentes formas…o AMOR da 

família…o AMOR dos amigos…o AMOR dos namorados… 

Assim, este ano o S. Valentim, foi diferente, celebrado em confinamento, mas de forma 

muito especial em FAMÍLIA. 

Nós comemoramos a amizade…com o objetivo de sensibilizar para o valor do respeito, 

amizade entre outros sentimentos... 

Participámos no desafio: “O amor é…”. 

E em família a propostas foram: ouvir a história “O meu amor” de Beatrice Alemagna; 

contruir “O meu animal do AMOR”; fizer um presente especial e elaborar, uma obra de 

arte.  

A nossa  

  Escola 
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Celebrando o Amor... 

Mónica Duarte 

No dia 14 de fevereiro comemorou-se o dia de São Valentim ou St. Valentine’s day . Na 

disciplina de Inglês, os alunos do 1º ciclo fizeram cartões com desenhos e pequenas men-

sagens para oferecerem aos seus familiares e amigos.  

Ana Sena 

Para celebrarmos o São Valentim, trabalhámos a história do Sapo Apaixonado e elaborámos corações com vários 

materiais, assim como um postal para oferecermos a uma pessoa de quem gostamos muito.  

A nossa  

  Escola 
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Celebrando o Amor... 

Vanda Almeida 

Os alunos dos 3º e 4º anos celebraram o dia da Amizade na disciplina de Expressão Artística. 

Cátia Gonçalves 

Os alunos do Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA) realizaram trabalhos alusivos ao dia de São Valentim, construí-

ram um coração com cartolinas de diversas cores, as quais enrolaram de diferentes formas, obtendo diferentes figuras.   
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Brincando ao Carnaval 

Susana Assunção 

Viveram-se tempos complexos no Carnaval de 2021. Um Carnaval em que se teve aulas quando é habitual estar em 

casa com os pais e sair para a rua para brincar ao Carnaval com amigos e desconhecidos. Mas este ano nada disso se 

pode fazer, mas os nossos meninos do pré-escolar e primeiro ciclo têm professores que são uns foliões e não quise-

ram deixar passar em branco essa data tão divertida. 

As crianças da sala azul da Fonte Santa e as suas famílias deram asas à imaginação e criaram máscaras criativas, 

outros vestiram-se a rigor para a festa. 

A nossa  

  Escola 
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Brincando ao Carnaval 

Ana Baião 

As crianças da sala amarela da Fonte Santa e as suas famílias não quiseram faltar à festa. 

No âmbito da comemoração da efeméride – “O Carnaval”, as crianças pintaram desenhos alusivos ao carnaval e 

elaboraram as suas máscaras com materiais reciclados. As crianças envolveram-se com bastante interesse e motiva-

ção na realização das várias atividades propostas. Os desafios foram superados e os resultados alcançados.  

As educadoras do JI nº3 
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Brincando ao Carnaval 

Eloísa Branco 

As crianças do 1ºB estiveram presentes nas aulas E@D usando as máscaras que elaboraram. 
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Brincando ao Carnaval 

Jaime Cruz 

No âmbito da comemoração da efeméride – “O Carna-

val”, os pequenos foliões do 1ºC da escola Eb1 nº2 de 

Quarteira deram o ar da sua graça, elaborando uma 

máscara, com materiais que tinham em suas casas. Uns 

elaboraram a máscara do seu herói favorito, outros 

deram ases à sua imaginação criando verdadeiras obras 

de arte. Os pais/encarregados de educação e os alunos 

envolveram-se com bastante entusiasmo na atividade, 

mostrando as suas verdadeiras “veias de artistas”. 
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Brincando ao Carnaval 

Hélia Batista 

No dia 16 de fevereiro celebrou-se o Carnaval. Este 

ano, embora tenhamos tido um Carnaval atípico devido 

à Pandemia, não poderíamos deixar de assinalar esse 

dia. Então, a professora Hélia Batista solicitou aos 

alunos do 1º D e encarregados de educação a elabora-

ção de uma máscara de carnaval com materiais que 

tivessem em casa e estes aderiram com bastante entusi-

asmo e puseram mãos à obra, do qual resultaram más-

caras muito originais. 

Apesar do momento que vivemos é importante manter 

o espírito carnavalesco e toda a alegria e diversão que 

o caracterizam!  
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Brincando ao Carnaval 

Liliana Ferreira 

As crianças do 1ºF brindaram-nos com as suas máscaras caseiras. 
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Brincando ao Carnaval 

Ana Sena 

O Carnaval não foi comemorado 

como desejávamos, contudo ilus-

trámos desenhos cheios de cor e 

alegria. Dançamos em casa com 

as nossas famílias e comemorá-

mos da melhor forma esta época 

festiva…  

Dia da Mulher 

Ana Sena 

Porque a mulher é um ser tão completo e imprescindível, para marcar esta data tão importan-

te, visionámos um vídeo para percebermos a importância do papel da mulher na sociedade e 

porque comemoramos esta data no dia 8 de março. Elaborámos um pequeno texto sobre a/as 

mulher/mulheres mais importante/s na nossa vida onde apresentámos alguns excertos...  

 

A minha mãe é muito importante 

para mim. Eu gosto muito dela 

porque ela dá-me carinho. ( Fer-

nando  Neves) 

A minha mãe, a minha avó e a 

minha tia, são muito importantes 

na minha vida e cuidam muito 

bem de mim. ( Vitória Pinheiro) 

As mulheres da minha vida são 

muito importantes para mim, pois 

elas cuidaram de mim desde que 

eu nasci e eu amo muito elas. 

Gosto de brincar com elas e de 

comer os seus bolos. (Gustavo 

Camilo) 

Como estamos a trabalhar as plan-

tas na disciplina de Estudo do 

Meio, desenhámos e elaborámos 

também flores para oferecermos 

às mulheres da família com vários 

materiais diferentes. Espero que 

gostem…  

A minha mãe é uma mulher espe-

cial porque é minha mãe. ( Antó-

nio Coelho) 
A minha mãe é a mulher mais 

importante na minha vida. ( Edu-

ardo Martins) 

A minha mãe é especial para mim 

porque é querida, bonita, educa-

me e protege-me. Eu adoro brin-

car à “apanhada” com ela. 

( Martim Maia) 
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A Rota das Especiarias  

Stela Lã 

As rotas das especiarias, foram rotas comerciais geradas pelo comércio de especiarias provenientes da Ásia, que com a 

descoberta do caminho marítimo para a Índia, em 1488, pelo navegador português Vasco da Gama, permitiu um maior 

desenvolvimento no comércio europeu. 

Na sequência do estudo dos descobrimentos portugueses, os alunos do 4.ºC pesquisaram receitas que contêm ingredi-

entes de origem nas terras visitadas pelos portugueses, nos séc. XV e XVI. 

Aqui estão algumas dessas receitas para se deliciarem. 

Lacinhos com açúcar e canela 
Ingredientes: 

- 1 ovo grande 

- 125gr. de açúcar 

- 250gr de farinha de trigo 

- 1 c.(chá) de fermento em pó 

- leite q.b. 

- óleo para fritar 

- açúcar e canela para polvilhar. 

Preparação: 

1- Bata muito bem o ovo com o açúcar peneirado. 

2- Adicione, gradualmente a farinha misturada com o fer-

mento, juntando pequenas porções de leite, de modo a obter 

uma massa que dê para estender. 

3- Amasse sobre a bancada e estenda com um rolo. Corte 

em tiras. Molde pequenos rolos, dobre e forme lacinhos. 

4- Frite-os em óleo fervente e escorra o excesso de gordura 

sobre papel absorvente. 

5- Polvilhe, ainda quentes, com açúcar e canela. 

Beka 4.ºC 

Bolinhos de coco 
Ingredientes: 

- 62gr. de coco 

- 46gr. de açúcar 

- 1 ovo 

- 1 c. (chá) de fermento em pó 

- formas de papel frisado 

Preparação: 

1- Numa taça bata o ovo com o açúcar e com o 

coco. 

2- Com a ajuda de uma colher, encha as for-

mas de papel até ao meio e leve ao forno pré-

aquecido a 180º, durante 10 minutos. 

 

Joana 4.ºC 

Bolo de especiarias 

Ingredientes: 

- 1 chávena de farinha de amêndoa 

- ¼ chávena de manteiga em temperatura ambiente 

- 2 ovos 

- ½ c. (chá) de canela em pó 

- 1 pitada de noz-moscada 

- 1 pitada de cravinho em pó 

- 1 pitada de gengibre em pó 

- ½ chávena de adoçante em pó 

- 1 pitada de sal fino 

- 1 c. (chá) de fermento em pó 

- ½ chávena de café em temperatura ambiente 

- 300gr. de chocolate 70% de cacau 

- nozes q.b 

  

Preparação: 

1- Unte uma forma quadrada com manteiga e polvilhe com 

farinha de amêndoa. Pré-aqueça o forno, a 180º. 

2- Bata a manteiga na batedeira, durante 5 minutos, até ficar 

cremosa e leve. Adicione a canela, a noz-moscada, o cravi-

nho, o gengibre, o adoçante e o sal. Misture tudo muito 

bem. 

3- Adicione os ovos e bata até misturar. 

4- Adicione, aos poucos a farinha de amêndoa, o fermento e 

o café. Misture e despeje na forma. 

5- Asse a 180º por 25-30 minutos, ou até estar assado. 

6- Assim que estiver frio, desenforme e corte em 9 pedaços. 

7- Derreta o chocolate em banho-maria e cubra os bolos. 

Finalize decorando com nozes. 

  

Gonçalo 4.ºC 
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A Rota das Especiarias  

(cont.) 

Foi, ainda proposto aos alunos, a construção de navios dos descobrimentos, feitos com materiais reciclados. 

Alguns exemplos:  
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Artes 

Picasso , “Natureza-Morta com Crânio de Boi”(1942) : “Porque acha que eu dato tudo o que faço ? Porque não basta conhe-

cer o artista .Deve-se saber quando foi feito , porquê , como , sob quais as circunstâncias”, explicou Picasso em 1943. A ca-

veira , dotada de uma expressão de horror e medo que simboliza a fugacidade da vida ou uma alegoria ao sentimento  de 

impotência , é motivo recorrente no seu trabalho nos anos da Segunda Guerra. 

Trabalho realizado  

pelo 11º ano, sobre o 

artista “Sick Boy” 

 Estudo das personagens do  Harry Potter 

Retrato da família a grafite.                 

Realizado pelo 12ºA 

Painel no 

âmbito do 

holocausto 

a pastel de 

óleo . 

Realizado 

pelos alunos 

do 10º ano . 
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Trabalho dos alunos do 

12ºA 

Animais de grande porte 

selvagens e os nossos políti-

cos a grafite. 

Trabalho “a minha alma”     Autoretratos realizados apartir de pastel e guache. 

Abstração de uma paisa-

gem realizada a tinta da 

china e guache. 

Pedaços de papel rasga-

dos. 
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FOTOGRAFIA 

Fotografia de Autor 

Gabriela Silva, 12ºI1 

Diana Botelho, 12ºI1 

Laura Martins, 12ºI1 
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FOTOGRAFIA 

Fotografia de Arquitetura 

Carina Vicente, 12ºI1 

Laura Martins, 12ºI1 
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Visita de Estudo ao Mosteiro de Alcobaça  

4ºE 

A turma E do 4.º ano da Escola Básica da Fonte Santa, no dia 4 de 

março de 2021 realizou uma visita de estudo virtual ao Mosteiro de 

Alcobaça.  

Este Mosteiro foi construído pelos monges da Ordem de Cister, 

num terreno oferecido pelo Rei D. Afonso Henriques a 

S. Bernardo, Abade de Claraval, devido a uma promessa que tinha 

feito. 

Era neste Mosteiro que os monges da Ordem de Cister rezavam, dormi-

am, comiam e preparavam os alimentos. 

Descobrimos também que neste Mosteiro se encontram muitos túmulos, 

de diferentes reis, tais como D. Afonso II, D. Afonso III e também das 

suas esposas, D. Beatriz e D. Urraca.  

Já tínhamos falado no ano anterior da história de D. Pedro I e D. Inês de Castro. 

A história conta-nos que D. Pedro se casou com D. Constança Manuel, uma 

princesa castelhana e que quando ela veio para Portugal trouxe a sua camareira 

que se chamava Inês de Castro. Quando D. Pedro viu a camareira ficou logo 

apaixonado. Mais tarde, quando a esposa morreu, ele começou a namorar com 

D. Inês e tiveram 3 filhos, mas o rei D. Afonso IV não gostava desse namoro e 

condenou D. Inês à morte. Quando D. Pedro se tornou rei, mandou contruir 2 

magníficos túmulos, que tivemos a oportunidade de ver no Mosteiro. Segundo 

reza a lenda, mandou colocar os túmulos lá para que no dia do Juízo Final se pudessem ver.  

Gostámos muito de fazer esta visita, pois foi feita de uma forma diferente (sem sair de casa) e porque conseguimos 

ter contacto com alguns factos da história de Portugal que estamos a estudar.  
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Guardiões do tempo 

Patrícia Jesus 

A ESERO Portugal e a Agência Nacional Ciência Viva 

convidaram o “Guardiões do Tempo” para participar no 

evento Networking Fridays do AIR Center "Networking 

Friday on Science for Kids with Ciência Viva". O con-

vite surgiu no seguimento do trabalho que os Guardiões 

desenvolveram no projeto Detetives do Clima nos dois 

últimos anos e que esteve relacionado com a lagoa do 

Almargem. A participação dos alunos pode ser consul-

tada em https://climatedetectives.esa.int/projects-gallery

-2018-2019/details/99/ e https://

climatedetectives.esa.int/projects-gallery-2019-2020/

details/158/. 

Cinco dos Guardiões prepararam a participação (Afonso 

Oliveira, Ana Beatriz Nascimento, Luana Salvador, 

Lucas Carrada e Leandra Cardoso) e dois deles foram 

os porta voz da turma o Lucas e a Leandra). Os Guar-

diões foram entrevistados pela Doutora Ana Noronha 

(Diretora Executiva do Ciência Viva e Diretora do ESE-

RO Portugal) no painel “A palavra aos mais novos”. 

Esta sessão reuniu jovens cientistas que compartilharam 

com o público suas ideias e projetos para um futuro 

melhor numa conversa sobre o espaço, as mudanças 

climáticas e os oceanos. 

O evento foi transmitido 

em direto sexta-feira, dia 

5 de março. Todas as 

informações sobre o 

evento podem ser con-

sultadas no site do AIR Center em https://

www.aircentre.org/netfridays-ciencia-viva/. A sessão 

pode ser revista em https://youtu.be/h30q78fjkF8 

O empenho e entusiasmo de todos os alunos envolvidos 

foi o reflexo do excelente trabalho realizado pela turma 

ao longo dos 2 anos de envolvência no projeto: Este 

projeto foi trabalhado em interdisciplinaridade e em 

articulação curricular entre todas as disciplinas da tur-

ma. O texto poético produzido pela turma foi um produ-

to dessa articulação. Parabéns a todos os envolvidos!  

https://climatedetectives.esa.int/projects-gallery-2018-2019/details/99/
https://climatedetectives.esa.int/projects-gallery-2018-2019/details/99/
https://climatedetectives.esa.int/projects-gallery-2019-2020/details/158/
https://climatedetectives.esa.int/projects-gallery-2019-2020/details/158/
https://climatedetectives.esa.int/projects-gallery-2019-2020/details/158/
https://www.aircentre.org/netfridays-ciencia-viva/
https://www.aircentre.org/netfridays-ciencia-viva/
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2Fh30q78fjkF8%3Ffbclid%3DIwAR0hWuNoY_0Nq1bfQ6COnOzf0QFJFuifTggfeTlyoFW_OZKgVTYnZzq-S0k&h=AT0GVwCH-BqOQMQo1TNEumrkepYpaN8uF1Tru5JUGv6g-qmalz_7d7fgW8GaYZLKSrD5XW1ly9uiinQ3_J3O1RIA2hdatP6Yg3XA2rtn6xEoIiDlTKcf
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Escola em Casa 

Ana Baião 

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

E o essencial não termos pessoas que nos ensinem, mas 

que nos deem espaço para aprender.”- Eduardo Sá – 1995 

Em tempo de pandemia, novamente em casa, em confina-

mento, novamente a reinventar a “escola”, novamente a 

promover estratégias para encurtar a distância… e assim, 

continuarmos juntos a nossa caminhada… as nossas apren-

dizagens…as nossas partilhas os nossos “encontros” … 

Com crianças da sala amarela, enfrentámos alguns desafi-

os, fizemos conquistas, estivemos online para atenuar as 

saudades…embora afastados senti o carinho a energia a 

disponibilidade para juntos vivermos novamente esta reali-

dade à distância e com boa disposição. 

As sugestões partilhadas sobre os diferentes temas, de 

acordo com as várias áreas de conteúdo, tiveram como 

finalidade, promover momentos pedagógicos em família, 

usando materiais existentes em casa. 

Estas ideias/sugestões foram promovidas de forma motiva-

dora, para que as aprendizagens fossem significativas e 

diferenciadas tendo em conta os saberes, os interesses, 

respeitando cada criança como ser único, com famílias 

únicas. 

Cada um de nós foi herói, superámos as saudades, apren-

demos a ser pacientes, que o melhor está para vir…

fortalecemos o amor…fortalecemos a amizade… 

Agradeço às famílias, por estarmos juntos nesta aventura, o 

empenho, a motivação, as conversas, o tempo, as concreti-

zações das sugestões tendo em conta a sua disponibilida-

de, as partilhas das “obras”, com o grupo, a participação 

nas sessões/atividade online, uma experiência muito di-

vertida, ver-nos no outro lado do ecrã. 

“Só podemos conseguir coisas extraordinárias, envol-

vendo pessoas que conseguem fazer coisas que nós não 

conseguimos.” Bewries e Biederman, 1997 

Para concluir aqui fica um “cheirinho” da criatividade m 

família…muito mais havia para mostrar:  vimos e ouvimos 

histórias; tivemos desafios; fizemos experiências; festejá-

mos o amor, a amizade; contruímos animais e monstros, 

fizemos obras de arte, construímos jogos e jogámos em 

família; fizemos expressão corporal; pinturas divertidas e 

muito mais… 

Pinturas divertidas: (gelo, gelatina e alimentos)  

Jogos matemáticos:  
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Escola em Casa 

(cont.) 

Massa de cores caseira:  

Neve artificial:  
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Escola em Casa 

Carla Soares 

A “sala laranja” foi ao longo de dois meses transportada para as casas das crianças. Dia após dia as crianças e suas 

famílias foram convidadas a desenvolver atividades em casa. Contamos e ouvimos contar histórias, fizemos desenhos, 

experiências, construímos “personagens”, pintamos, dançamos, cantamos, passeamos, brincamos, cozinhamos, come-

moramos aniversários… fizemos imensas coisas. Marcamos encontros virtuais e tentamos encontrar sempre solução 

para os desafios que encontramos. Juntos fomos aprendendo. Juntos fomos construindo a nossa realidade e partilhando 

momentos. Juntos superamos mais um confinamento e, juntos regressamos à escola.  
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Escola em Casa 

(cont.) 

Susana Assunção 

Também os meninos da sala azul da Fonte Santa realizaram inúmeras atividades 

com o apoio incondicional e toda a dedicação por parte das suas famílias. Quando o 

tempo estava mais frio ou chuvoso as atividades foram realizadas dentro de casa, 

mas quando o tempo o permitia os nossos alunos aproveitaram o ar livre para cres-

cer, aprender e brincar. Estas são algu-

mas das suas partilhas... 

A nossa  

  Escola 
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Escola em Casa 

(cont.) 
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Escola em Casa 

(cont.) 
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Dia internacional da matemática  
Carla Damásio 

Os alunos das turmas C, D, E/E1 e F, do 10º ano e B, C e E, do 11º ano participaram no Desafio de Cartazes, no âmbi-

to do Dia Internacional da Matemática. O tema deste ano é Matemática para um Mundo Melhor. 

O desafio consistiu em mostrar com imagens uma maneira de tornar o mundo um pouco melhor usando a Matemática. 

Em vez de palavras, deviam usar figuras combinadas com números, formas geométricas, fórmulas e outros elementos 

matemáticos para expressar uma ideia. Desta forma, pessoas de todo o mundo podem entender a mensagem, mesmo 

que não falem português. 

Os cartazes enviados de todos os cantos do mundo encontram-se em:  

https://www.idm314.org/2021-poster-challenge-gallery.html 

 

Professoras envolvidas: Nélida Filipe, Diana Santos e Carla Damásio) 

 

              

+     + + 
 

   

https://www.idm314.org/2021-poster-challenge-gallery.html
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Dia internacional da matemática  
(cont.) 
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Dia Internacional da Mulher  
 8 de Março 

(DES)IGUALDADE DE GÉNERO 

O que é o género 

Refere-se ao conjunto socialmente construído 

de expectativas, comportamentos e atividades 

de homens e mulheres atribuídas com base no 

seu sexo. Muitas vezes ouvimos frases como 

“cuidar da casa é coisa de mulher”. O que está 

por detrás de frases deste tipo é justamente a 

questão de género: se o que caracteriza “ser 

mulher” são características biológicas e anató-

micas, não haveria razão para alguém atribuir 

uma atividade especifica às mulheres. Afinal, 

ser  homem ou mulher não faria diferença 

quando é preciso limpar a casa. Isso demons-

tra que há algum sentido a mais atribuído a 

“ser mulher”. Isto é produto da sociedade, 

atribuir características especificas e qualifica-

ções para cada sexo. Nem todas as mensagens 

que recebemos como parte da nossa socializa-

ção podem ser consideradas como um benefí-

cio. A socialização de género pode limitar os  

meninos e meninas a explorar os seus talentos 

e interesses para atingirem o seu potencial 

pleno e assim condicionar a igualdade. 

Apontamentos 

de História 

A violência de género 

• Pelo menos uma em cada três mulheres 

no mundo já foi espancada, coagida ao 

sexo ou abusada de outra forma durante a 

sua vida. 

• Dependendo do país europeu em causa, 

entre 20% e 50% das mulheres são víti-

mas de violência doméstica. 

A violência doméstica, que pode assumir 

a forma de abuso emocional, físico ou 

sexual, é particularmente comum e afeta 

não só as mulheres e os homens envolvi-

dos, mas também as crianças da família 

que presenciam ou se tornam as princi-

pais vítimas por vingança de quem abusa 

ou porque elas tentam proteger as pessoas 

adultas envolvidas como vítimas. 

11ºE 
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A pobreza e as mulheres 

A igualdade económica é fundamental 

para alcançar a igualdade de género. De 

acordo com algumas estimativas, as mu-

lheres representam mais de 70% das pes-

soas pobres do mundo. As mulheres ten-

dem a fazer trabalhos menos bem pagos e 

muitas vezes trabalham em empregos pre-

cários na economia informal, com poucos 

direitos e baixos salários. 

 

O assédio sexual 

Definido como avanços de carácter sexual, 

não requeridos. Pode assumir várias formas 

de comportamento. Inclui a violência física 

e a violência mental como coerção - Forçar 

alguém a fazer o que não quer. Pode ter uma 

longa duração - a repetição de piadas ou 

trocadilhos de carácter sexual, convites 

constantes para sair ou inaceitáveis conver-

sas de natureza sexual. Pode também ser 

apenas um único acidente - tocar ou apalpar 

alguém, de forma inapropriada, ou abuso 

sexual e violação. 

Os direitos sexuais e reprodutivos 

 A garantia dos direitos sexuais e reprodutivos é essencial 

para a concretização da igualdade de género. A falta de con-

trolo sobre esses direitos resulta em graves violações dos 

Direitos Humanos, por exemplo, o casamento forçado, o se-

rem forçadas a manter a gravidez ou os abortos e as esterili-

zações forçadas. Às mulheres também é muitas vezes negado 

o acesso a serviços de saúde reprodutiva, incluindo serviços 

de aborto para as mulheres que engravidam como resultado 

de violação ou incesto, ou quando a gravidez representa um 

sério risco para a sua saúde ou vida.  

Feminismo - Movimen-

to que visa a igualdade social, 

política, económica e cultural, 

entre mulheres e homens, 

pugnando pelos direitos das 

mulheres. Pode ser entendido 

como um fenómeno global 

que integra diversos fatores de 

acordo com a especificidade 

da situação das mulheres no 

mundo, das particularidades 

da cada cultura e de cada soci-

edade.  

Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres (CEDAW)  

Adotada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1979 tem como objetivos:                                                  

suprimir o tráfico e a exploração da prostituição das mulheres 

eliminar os conceitos estereotipados dos papéis de homens e mulheres                         

garantir todos os direitos relativos ao trabalho, oportunidades de emprego, igualdade de remuneração, a livre es-

colha da profissão e do emprego, segurança social                                              

garantir a igualdade no casamento e nas relações familiares, incluindo direitos iguais aos dos homens para esco-

lher livremente o casamento, igualdade de direitos e responsabilidades para com as crianças, incluindo o direito 

de determinar livremente o número e espaçamento das filhas e dos filhos e os meios para o fazer, e os mesmos 

direitos à propriedade. 

Apontamentos 

de História 
(cont.) 

Fontes: Compass_2016; Conhecimento, Género e Cidadania no Ensino Secundário  
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Direitos Humanos na Antiguidade 

10ºE1 

Vamos com-

parar alguns 

dos direitos 

humanos atu-

ais, da DUDH, 

com os exis-

tentes em Ro-

ma e na Gré-

cia antigas.  

Direito à 

Igualdade; 

Direito à Não

-

Discriminação; Direito à Igual-

dade perante a Lei; Direito à 

Propriedade; Liberdade de opi-

nião e informação; Direito de 

participar no Governo e em elei-

ções livres; Direito à Educação; 

Direito a Participar na Vida Cul-

tural da Comunidade  

Estes direitos atuais não eram exer-

cidos por todos na Antiguidade 

clássica. Na maioria das vezes era 

privilégio dos que eram considera-

dos  cidadãos. 

 

OS CIDADÃOS 

Embora Atenas do séc. V a.c. seja 

o berço da democracia, esta era 

limitada aos olhos de hoje. A ple-

na cidadania era concedida so-

mente aos homens livres,  filhos 

de pai e mãe  atenienses. 

Os cidadãos usufruíam de três di-

reitos fundamentais: a Isonomia, 

igualdade perante a lei, a Isocra-

cia, igualdade no acesso aos car-

gos políticos, e a Isegoria, igual-

dade no uso da palavra, liberda-

de de expressão. Todos os cida-

dãos atenienses tinham o direito e 

o dever de participar no governo da 

Pólis, através de sorteio ou do vo-

to, sendo respeitada a vontade da 

maioria, pois todos os cidadãos 

tinham direito ao voto. A Isegoria 

refere-se ao direito ao uso da pala-

vra. Em todos os órgãos públicos o 

cidadão tinha o direito de defender 

as suas opiniões sem ser lesado por 

isso.   

A partir do séc. I a.c./ I, com o 

Império Romano o direito à cida-

dania foi-se alargando. Numa pri-

meira fase do Império somente os 

homens livres, nascidos em Ro-

ma, poderiam ter plena cidada-

nia. A plena cidadania, assegurava 

direitos políticos, como o direito 

de voto e o direito de ser eleito 

como magistrado, direitos sociais 

e económicos, como o direito de 

casar e formar uma família, co-

mo o direito de possuir proprie-

dades e de as negociar e direitos 

judiciais como o direito a fazer 

testamento, o direito a iniciar 

ações judicias, o direito a recor-

rer de decisões e o direito a ape-

lar a instâncias superiores. No 

ano de 212, o Édito de Caracala  

concedeu a plena  cidadania a 

todos os homens livres do Impé-

rio. Assim terminou a diferencia-

ção entre os povos estrangeiros e 

romanos.  

 

AS MULHERES 

Na democracia de Atenas do séc. 

V a.c. as mulheres não eram con-

sideradas cidadãs de pleno direi-

to, assim sendo, não tinham  direi-

tos políticos.  As mulheres ocupa-

vam uma posição de inferioridade 

em relação aos homens, não podi-

am administrar os seus bens, sendo 

sempre tuteladas pelos pais,  mari-

dos ou algum parente masculino 

mais próximo; não tinham o direito 

de dispor da sua pessoa; o marido 

podia repudiá-la quando quisesse.  

Tinham o dever de ficar em casa, 

as mais ricas tinham um espaço 

próprio  - o gineceu. Embora pu-

dessem aprender a ler e a escrever, 

a prioridade era aprender as tarefas 

domésticas para que assim que 

chegassem à puberdade se casas-

sem (sem livre escolha, as mais 

ricas)  e procriassem.  

Tinham autorização para frequen-

tar as grandes festas religiosas e 

assistir a peças teatrais, mas as 

casadas não podiam assistir aos 

jogos olímpicos. Não deveriam sair 

à rua sem ser acompanhadas, nem 

ao mercado, as compras eram tare-

fa do marido. Os próprios filóso-

fos, como Aristóteles, expressavam 

a ideia da inferioridade da mulher. 

As mulheres na antiguidade roma-

na  possuíam mais liberdade e mais 

valor social do que as gregas. Mas 

também não tinham direitos polí-

ticos e, na família, permaneciam, 

de uma maneira geral, sob a tu-

tela do marido ou do pai. A partir 

dos últimos anos da República 

houve alterações na condição femi-

nina e estas passaram a ter mais 

direitos, como o direito ao divór-

cio, a gerir a sua própria fortuna e, 

em caso de viuvez, a poder casar 

novamente, tendo um pouco mais 

de liberdade nas suas ações .As 

mulheres mais ricas não tinham 

liberdade de escolha para casar. 

Concluindo, quem usufruiu plena-

mente dos direitos humanos foram 

apena os cidadãos deixando de 

lado as mulheres mas também os 

estrangeiros e os escravos.  

 

Fonte: Manual de História A Um novo 

tempo da História, vol. I Porto Editora  

Apontamentos 

de História 
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Escrevinhando 

Cartas de amor 

Amarradas num cordel 

Raramente recordadas 

Trancadas no baú. 

Amores antigos, esquecidos 

Sentimentos alados 

Apagados pelo tempo, ou não… 

Marcados no coração 

Onde o vento não sopra. 

Recordar é onde a vida para 

Onde o desamor chega, 

Saudade é sentimento 

Audaz, atroz… que dói. 

Saudade de quem não mais escreverá…  

Cartas de Amor 

Bléu... 

Falar de Amor 

Bléu... 

Muitos gostam de falar 

Desse tema tão doce 

Associando-o sempre ao romance. 

Mas tão limitativo é 

Romancear o amor… 

Amar é tão profundo 

Tão pleno, completo e complexo 

Que não pode assim ser reduzido… 

Quem sou eu para falar de Amor? 

Ninguém em concreto, 

Só mais alguém que ama… 

Alguém que ama a Natureza e os Animais, 

Alguém que ama os Amigos eternos, 

Que ama a Mãe, o Pai, a irmã, o irmão… 

Alguém que ama a esposa, o esposo, a filha, o filho… 

Alguém que, simplesmente, ama… 

Falar de Amor  

Pode não ser para ninguém 

E ser para todos! 

Basta Amar puramente 

Para conseguir falar de Amor… 
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Nós também 

 escrevemos 

O Amor é... 

12ºI / I1 

Amar, amei 

Gostar, gostei 

Agora não o faço nem de graça, 

Aquele amor foi uma desgraça.  

 

O amor atinge nosso coração 

É um raio de sol que nos tira 

da escuridão e seguimos como girassol.  

12ºH / H1 

O amor é dia 

O amor é noite 

Talvez muito claro, como se não fosse 

Às vezes tão bonito, mas nem sempre doce.  

 

O amor é como uma grande casa que tem que ser construída por nós! 

 

O amor é conforto, é paixão, 

é por vezes dor deveras sentida. 

É uma alma gémea que nos enche o coração. 

É uma outra alma por nós acolhida. 

Tenho pena de quem pouco o sente 

pois o amor é sinónimo de felicidade, 

mas para quem dele pouco entende 

dirá que o amor também é maldade. 

 

O amor é mais que amor e ser amado. 

O amor é mais que ter uma relação. 

O amor é o respeito pelo próximo 

e a compaixão que vive no nosso coração.    

CEF Restaurante/ Bar, 2ºano 

O amor é incrível quando é recíproco. 

Amor é partilhar a vida. 

Amor é construir uma história. 

Amor é pouco para quem muito sente.  

O papagaio que comia álcool-gel  

Dinis Coelho, 5ºA 

Em 2021, na cidade algarvia de Quarteira, um papagaio que tinha máscaras espalhadas por todo o corpo, e que comia 

álcool-gel (Sim, comia! Não é engano!), ouviu falar de um vírus chamado Covid-19. O dito papagaio tinha um nome 

composto, chamava-se Antivírus. 

O Antivírus queria derrotar o Covid-19, comendo quilos de álcool-gel. Este produto dava-lhe um bafo intragável e 

tóxico, que o ajudava a derrotar o maléfico e letal bicharoco, que há um ano atormentava o nosso planeta. Porém, o gel 

havia esgotado em todo o mundo, exceto numa farmácia que ficava no cimo do Monte-Evereste. Então, o papagaio 

voou, voou e voou por muito tempo, até conseguir o milagroso gel. 

O Antivírus foi à China, imaginem, e conseguiu encontrar o covil do Covid-19. Assim sendo, comeu o álcool-gel, deu 

com o seu bafo no Covid-19 e, depois de muito esforço, derrotou-o e erradicou-o do planeta. Deste modo, o mundo foi 

salvo e tudo voltou àquilo que todos nós conhecíamos antes deste tormento ter chegado! 

 

A perseverança poderá ser aliada, até mesmo daqueles que de tudo duvidam! Vamos lá acreditar, que deste bicharoco 

nos iremos livrar. 
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Nós também 

 escrevemos 

Nós somos Guardiões do Tempo 

E detetives também vamos ser 

Participamos num projeto 

Que nos irá fazer crescer 

  
A ESERO Portugal 

Confiou-nos uma missão 

E nós, detetives do clima, 

Iremos deitar-lhe a mão 

  
No nosso ambiente local 

Iremos muito bem procurar 

Um problema climático 

Que nos possa encorajar 

  
Necessitamos de coragem 

Precisamos de determinação 

E a Lagoa do Almargem 

Será a nossa inspiração 

  
Numa saída de campo 

Observámos em redor 

Todo o acervo natural 

No seu máximo esplendor 

 

Vimos por lá muitas plantas 

E também vários animais 

Fotografámos o que pudemos 

E recolhemos alguns “metais” 

  
Queremos saber se o clima 

Influencia a nossa cidade 

Queremos ver se a Lagoa 

Sofre com alguma atrocidade 

 

A vida dos que lá vivem 

Não pode ser descurada 

Temos de estar muito atentos 

E a Lagoa manter estimada 

  
Queremos que a população 

Se preocupe com o Ambiente 

Afinal é o que nos sustenta 

Merece um cuidado urgente! 

  
Nós iremos tentar fazer 

Algo que tenha uma intenção 

Olhar para o que nos define 

Com mais alma e coração! 

Guardiões do Tempo 

6ºF, 2019/2020 

O papagaio que comia livros 

Luana Sancadas, 5ºA 

Há muito tempo, viu-se de longe um papagaio a voar. Chico, o papagaio, era muito bonito, tinha umas penas amarelas 

e verdes cintilantes. 

Chico tinha um sonho, visitar uma biblioteca. Ele esvoaçava muito rápido, para poder visitar uma das bibliotecas da 

floresta. Quando lá chegou, encontrou uma gaivota e tornaram-se amigos. 

Entretanto, a gaivota mostrou-lhe um pouco da biblioteca. Chico estava deslumbrado! Adorava ler e viajar com os 

livros! Todas as tardes, Chico lia um livro e sonhava…  

Num dos dias, passou mais tempo que o normal na biblioteca, tendo o seu pequeno estômago sentido fome. E, sem 

reparar, comeu uma página de um livro. 

Ao devolver o livro à bibliotecária (diga-se de passagem, uma senhora muito séria e má) esta gritou com Chico e 

prende-o numa gaiola. 

O papagaio ficou vários dias preso, até que a sua amiga gaivota apareceu por ali e ouviu a voz de Chico a pedir ajuda. 

A gaivota abriu a gaiola e soltou Chico, que voou para muito longe com a sua nova amiga.  
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O que faltava a Dália 
“A verdade sempre vem ao de cima” 

Joana Alves, 10ºC 

Numa cidade como outras quaisquer, onde as crianças já não brincam na rua, as vizinhas já não combinam de se 

encontrar para falar do que viram, ouviram ou do que o outro diz que viu ou ouviu, existe uma menina, Dália, que 

vive com a sua avó Adelaide, desde que se lembra. A avó diz-lhe que a mãe morreu poucas semanas depois do seu 

nascimento, mas sobre o seu pai a avó nunca lhe contou nada, dando sempre o motivo “A tua mãe nunca me contou 

sobre quem ele era”. 

A avó de Dália deu à neta o que pôde. Trabalhava como governanta na casa de uma família, os Morgado, o Sr. 

André Morgado, a Srª. Sabrina, o filho Nicolas e a filha Nina, que, claramente, não passavam dificuldades financeiras. 

Dona Adelaide, na altura em que a filha morreu, pediu aos patrões para que lhe cedessem um dos quartos da casa on-

de ela e a sua neta pudessem dormir. Os patrões aceitaram o seu pedido, pois viam benefícios em terem a governanta 

por perto, especialmente porque a Srª. Sabrina se encontrava grávida de Nina e não podia usufruir novamente de uma 

licença de maternidade, pois a nível profissional seria tempo perdido e oportunidades desperdiçadas.  

Dália é uma menina diferente do que vemos hoje em dia, provavelmente por ter sido criada pela avó. Gosta bas-

tante de ler, tirar fotografias com a sua Instax e, quando se sente mais em baixo, adora escrever cartas a si mesma, 

como se fosse a sua própria confidente. Como todos os adolescentes da sua idade, tem a sua conta nas redes sociais 

onde publica grande parte das suas fotografias e conversa com os amigos mais chegados.  

Nina e Dália têm uma diferença mínima de idades, Dália é apenas sete meses mais velha, por isso ambas são bas-

tante próximas. Têm a paixão pela leitura em comum, provavelmente por Nina ter sido de certa forma criada pela Do-

na Adelaide, que sempre gostou de lhe contar histórias. Por outro lado, Nicolas não se importava muito com a sua 

irmã e com a neta da governanta, pois nunca teve uma grande empatia com as duas. Ele é cinco anos mais velho e um 

adolescente principalmente preocupado com o seu número de seguidores nas redes sociais e com o futebol, e, ao con-

trário das raparigas, apenas lê tópicos desportivos.  

Recentemente, Dália tem-se sentido incompleta e mais curiosa em saber quem é o seu verdadeiro pai, mas não 

pergunta à avó porque já sabe qual será a sua resposta... Na semana do seu aniversário, Adelaide perguntou à neta o 

que queria receber, foi então que a menina viu a sua oportunidade e, usando os seus melhores argumentos, pediu à avó 

que lhe contasse mais acerca do seu pai. Finalmente, a avó cedeu e contou à neta que o pai nunca soube da sua exis-

tência, já que ele tinha terminado o namoro com a mãe antes de saber da gravidez dela. Dália também queria saber 

onde é que o poderia encontrar, a avó revelou-lhe o local de trabalho do pai e prometeu ser a própria a levá-la ao seu 

encontro.  

Como prometido, a avó levou a neta a conhecer o pai, Jorge, que trabalha como fotógrafo numa revista. Adelaide 

esperou junto ao carro e deixou a neta seguir o caminho sozinha. Dália iria finalmente falar com o seu pai, porém não 

encontrou as palavras certas e acabou por se apresentar como uma fã do seu trabalho de fotógrafo. Jorge ofereceu-se 

para tirar uma fotografia com a menina e a autografá-la. Dália, para evitar que aquela fosse a primeira e última vez 

que visse o seu pai, mostrou algumas das suas fotografias e ofereceu-se como ajudante e aprendiz, sem a necessidade 

de qualquer pagamento.  

Passada uma semana desde o encontro entre pai e filha, Dália sentia-se bastante empenhada em trabalhar com o 

progenitor e em conhecê-lo melhor. Já o segue em todas as redes sociais, sabe que está “num relacionamento” e que 

não tem filhos e partilham o gosto pela música rap com versos fortes e significativos. 

Olívia, a madrinha de Dália, vivia fora daquela zona e era a melhor amiga da mãe. Ela vinha visitar Dália todos os 

meses e conhecia-a muito bem, por isso começou a desconfiar de que algo se passava na vida da sua afilhada, pois 

reparou que Dália começara a seguir o pai e a gostar das publicações do mesmo. Olívia, embora nunca tivesse revela-

do a ninguém, sempre soube quem era o pai de Dália, pois a sua amiga contou-lhe mesmo antes de contar à sua mãe, a 

Dona Adelaide, porém nunca revelou à afilhada ou ao Jorge que sabia de toda a verdade. Olívia combinou visitar Dá-

lia assim que reparou na aproximação cada vez mais evidente entre Jorge e a filha (através das redes sociais). 

 

Nós também 

 escrevemos 
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Nós também 

 escrevemos 

Quando a madrinha viu Dália sentiu necessidade em perguntar-lhe quem era o tal fotógrafo que ela andava a se-

guir. Esta respondeu-lhe dizendo que era um fotógrafo que andava a ajudar recentemente. Olívia não gostava da situa-

ção, nunca apoiou a relação do Jorge com a mãe da menina. Após pôr a conversa em dia com Dália, foi fazer uma 

visita a Jorge, este reconheceu-a de imediato e recordou-se da ex-namorada, primeiro ficou confuso pois, da última 

vez que falaram foi sobre o mal que ele fazia à namorada e em como não deviam estar juntos, razão que o levou a ter-

minar o relacionamento na altura e, logo de seguida, toda a verdade veio ao de cima!  

Entretanto, Dália ligou à madrinha a perguntar-lhe se iam jantar juntas com a avó. Jorge ouviu a voz de Dália e 

reparou que no telemóvel de Olívia dizia “afilhada”. Jorge não hesitou em questionar a Olívia e a revelar-lhe que co-

nhecia a menina. Aproveitou para saber um pouco mais sobre ela e a sua família, nomeadamente sobre quem eram os 

pais da aspirante a fotógrafa. Apesar da recente proximidade, Dália nunca tinha falado sobre a sua família a Jorge e, 

naquele momento, Olívia soube que deveria revelar a verdade, pois a proximidade entre ambos era notória e rapida-

mente iriam chegar à conclusão de que ele era o pai da Dália. 

Passaram-se alguns dias desde que Jorge tomou conhecimento da verdade, mas não sabia como abordar a sua filha, 

porém não foi necessário, pois Dália, decidida como sempre, tomou a iniciativa e revelou ser sua filha. Este disse-lhe, 

com toda a sinceridade, que tinha descoberto há cerca de três dias mas que não sabia como abordar o assunto e aproxi-

mar-se mais dela.  

Os dois choraram e abraçaram-se. A avó ficou feliz pela neta e passados tantos anos voltou a estabelecer contacto 

com o pai de Dália, para o bem da sua menina e por achar que seria o que a sua filha gostaria que acontecesse. Final-

mente Dália sentia-se completa!  

Cont. 

A Leitura 

Raquel Cavaco, 10ºC 

Uma história desconhecida  

Uma alma perdida, 

Uma vida imaginada 

Muito detalhada  

Uma vez contada  

Para sempre recordada.  

 

Os pormenores correm nas veias 

E com medo de perder as ideias, 

Escrevo-as a voar.  

Como um arco-íris a cintilar, 

Que no fim tem um tesouro  

Pelo qual vale a pena o esforço. 

 

Assim é a leitura, 

Uma luta pela formosura, 

Pela conquista de um coração, 

Agora cheio de emoção. 

Devaneios da poesia  

Laura Costa, 11ºC 

Considero a poesia confusa, 
alguns até diriam que é desorganizada ou arrevesada, 
mas é exatamente isso que a faz tão especial e nos permite abrir a alma.  
 
Delicada, atormentada e assustada é a alma que a escreve, 
histórias de amor, desilusões, fracassos.  
 
Emoções arrancadas de um coração desalinhado e colocadas em versos inten-
sos.  
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A Fada Oriana 
5ºA e 5ºE 

A personagem da história 

É uma fada invulgar 

É bondosa, livre e leve 

E adora saltitar. 

 

Tem asas e uma varinha 

Que lhe permitem voar 

Ela vive na floresta 

E a todos quer ajudar. 

 

Cuida das flores e dos animais 

Gosta do poeta e da velhinha 

Leva-lhes comida e café 

E até dança com a andorinha. 

 

A nossa Fada Oriana 

É muito, muito especial 

Conversa com as coisas que vê 

E ainda lê o jornal. 

 

Ela vive na floresta 

E evita os caçadores 

Fica atenta aos seus amigos 

E a todas as suas dores. 

 

Não rejeita a natureza 

Nem as suas amizades 

É alegre e cuidadosa 

E evita as tempestades. 

 

No rio da sua floresta 

Um peixe conheceu 

Ajudou-o a voltar à água 

E o seu reflexo conheceu. 

 

Por si  mesma se enamorou 

Pois viu-se ali refletida 

Da floresta se descuidou 

E de fada foi banida. 

 

Perdeu as suas asas 

Por descuido e por vaidade 

Ficou sem a floresta 

E de todos tinha saudade. 

 

Rapidamente percebeu 

Que tinha uma missão: 

Ajudar aquela floresta 

Com alma e coração!  

Diana, 5ºA 

Dinis, 5ºA 

Miriam, 5ºE 

Noa, 5ºE 

Nós também 

 escrevemos 
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Estória do Gato e da Lua, aos olhos dos alunos 

5ºA e 5ºE 

O Gato era preto 

E a Lua iluminada 

O Gato corria o mundo 

Pela sua Lua amada. 

 

A Lua, lá do alto, 

Toda ela esplendorosa 

Olhava para o Gato negro 

E sentia-se vaidosa! 

 

A paixão daquele animal 

Pela Lua que lhe fugia 

Era algo irracional 

E com ele, muito mexia. 

 

O Gato, desesperado,  

Cruzou mares e oceanos 

A Lua, sossegadinha, 

Iluminava a noite dos ciganos. 

 

O animal peludo 

Não abdicava do seu amor 

Procurava mil formas 

Sem desistir, sem perder fulgor. 

 

Lá veio o dia tão desejado 

E o encontro aconteceu 

O Gato beijou a Lua 

E a Lua o recebeu! 

Bogdan, 5ºA 

Farley, 5ºA 

Anastásia, 5ºE 

Miriam, 5ºE 

Victória, 5ºE 

Nós também 

 escrevemos 



60 

Ecoescolas 

Filipa Eusébio 

Ações Sustentáveis 

O direito a um ambiente equilibrado é um direito uni-

versal, por isso é urgente tomar medidas coletivas e in-

dividuais de forma a mitigar os danos ambientais que 

temos provocado ao nosso Planeta. 

Neste sentido, a turma 12ºH/H1, na disciplina de Área 

de Integração, elaborou o “Calendário de Ações Susten-

táveis” que sugere algumas ações que cada um de nós 

poderá adotar no seu dia-a-dia em prol de um ambiente 

sustentável, tais como: usar sacos de pano, comprar pro-

dutos locais, fazer a reciclagem em casa, ir a pé para a 

escola, economizar água, evitar o consumo de plástico, 

reduzir o consumo de carne, evitar o desperdício de ali-

mentos, usar lâmpadas LED, desligar todas as luzes e 

equipamentos quando não estamos a utilizar, entre ou-

tras.  

Visita o blogue do projeto Eco-Escolas do Agrupamento e deixa um comentário 

 https://ecoescolasesla.blogspot.com/ 

https://ecoescolasesla.blogspot.com/
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A separação dos resíduos para a reciclagem tem várias vantagens ambientais, económicas e sociais. A separação de 

pilhas para reciclagem não é exceção. Por isso os alunos da E.B.1 Nº2 de Quarteira e do J.I. Nº 3 de Quarteira cons-

truíram um equipamento de recolha de pilhas, usando a reutilização de materiais, o “Traga Pilhas”.  

Filipa Eusébio 

Traga-Pilhas 

No JI nº3, as crianças construíram equipamentos de recolha de 
pilhas ,usando a reutilização de materiais  

As educadoras do JI nº3 

Ecoescolas 
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Ecoescolas 

Traga-Pilhas 

Eloisa Branco 

Em resposta ao desafio proposto pelo Eco-escolas, os alunos do 1ºB construíram os seus equipamentos de recolha de 
pilhas, usando a reutilização de materiais. O nome desse equipamento é o “Traga Pilhas”.  
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Jaime Cruz 

A turma C, do 1ºano da Escola EB1 nº2 de Quarteira teve uma participação bastante ativa no 

desafio Eco-Escolas, a construção de um equipamento de recolha de pilhas, usando a reutili-

zação de materiais – “O Traga pilhas”.  Os alunos ficaram sensibilizados para a deposição 

correta de pilhas em fim de vida e criaram contentores maravilhosos. 

Hélia Batista 

Os alunos do 1ºD também se empenharam e produziram uns magníficos traga-pilhas. 

Traga-Pilhas 

Ecoescolas 
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Ecoescolas 

Filipa Eusébio 

O que vais lanchar? - Lanche Saudável 

Os alunos da E.B.1 de Quarteira abordaram a temática da alimentação saudável e apresentaram os seus lanches sau-

dáveis e sustentáveis.  

Eloisa Branco 

Os alunos do 1ºB apresentaram ótimas propostas de lanches saudáveis. 
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Ecoescolas 

Jaime Cruz 

O que vais lanchar? - Lanche Saudável 

A turma do 1ºC da escola EB1 nº2 de Quarteira “deliciou-se” com o 

desafio Eco escola, no qual foram desafiados a preparar um lanche 

saudável com materiais reciclados. Inicialmente os alunos abordaram 

e trabalharam o tema da alimentação saudável, recorrendo à roda dos 

alimentos e de seguida elaboraram um lanche saudável, recorrendo a 

materiais reciclados. O desafio foi superado, o resultado foi EXTRAORDINÁRIO e ficaram a conhecer os alimentos 

dos diferentes setores e as porções que deviam colocar no seu prato.  

Eloisa Branco 

Os alunos do 1ºB apresentaram ainda propostas de lanches para os quais tiveram de puxar pela sua criatividade. 
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Ecoescolas 

O que vais lanchar? - Lanche Saudável 

Com base neste desafio os alunos do 1º D apresentaram várias propostas de lan-

ches. 

Com a realização destas atividades, pretendeu-se consciencializar os alunos para 

a importância de ganharem, o mais cedo possível, hábitos alimentares saudáveis 

e que reconheçam os benefícios dos alimentos na saúde do seu corpo.  

Hélia Batista 

Declara-te ao Planeta 
Filipa Eusébio 

Os alunos da E.B.1 de Quarteira aceitaram o desafio e fizeram as suas declarações ao nosso Planeta.  
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Hortas Pedagógicas - Sementeiras  
Filipa Eusébio 

Os alunos do Jardim de Infância Nº 3 fizeram as suas sementeiras do pé de feijão, agora é só esperar que cresçam.  

Na E.B. 1 de Quarteira foi feita a germinação do grão e feijão.  

Ecoescolas 
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Ecoescolas 

Os animais da horta  
Filipa Eusébio 

A presença de determinadas espécies pode ser vantajosa para a produção e sustentabilidade nas hortas biológicas. Por 

exemplo, insetos polinizadores, como as abelhas e borboletas, contribuem para a polinização e os insetos auxiliares 

que ajudam a controlar as pragas, como é o caso das joaninhas.  

Contudo, existem espécies que podem ser prejudiciais, podendo causar danos nas culturas, afetar o seu crescimento/

desenvolvimento e até originar o aparecimento de infestações.  

 

Os alunos da E.B. 1 de Quarteira ilustraram uma espécie benéfica/auxiliar e uma espécie prejudicial.  

No J.I. Nº3 de Quarteira os alunos construíram 
com recurso a materiais recicláveis lindas abe-

lhas e belos sapos . 

Animais da horta benéficos 

As educadoras do JI nº3 

Após terem ouvido a explicação sobre as vantagens desses animais na horta e como 

atuar para os atrair e manter, as crianças identificaram e construíram duas espécies 

de animais benéficos. 

As Abelhas e os Sapos  
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Animais da horta prejudiciais 

As educadoras do JI nº3 

Após terem ouvido a explicação sobre as implicações des-

ses animais na horta e a forma de atuar para os combater, 

as crianças identificaram e construíram duas espécies de 

animais prejudiciais. 

As Lagartas e os Caracóis 

A minha árvore nativa  

Filipa Eusébio 

Os alunos aprenderam quais são as nossas espécies autóctones e fizeram as suas ilustrações.   

Na EB1 nº2 de Quarteira pintou-se assim... 

A oliveira  
O medronheiro 

A amendoeira  

As crianças do JI nº3 desenharam e pintaram diferentes árvores.  

As educadoras do JI nº3 

Ecoescolas 
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Feste und Feiertage - Festas e dias festivos 

Passatempos 

Desafios noutras línguas 

Pensando como um computador 
Os computadores representam toda a informação sob a forma de 1(existência) e de 0 (não existência). Abaixo está 

uma imagem escondida. Pensa como um computador e descobre-a sabendo que o 1º algarismo apresentado é o nú-

mero de casas vazias, o 2º algarismo é o número de casas pintadas e assim sucessivamente em cada linha. Sempre 

que tens vários algarismos na mesma linha eles significam, alternadamente, casas vazias e casas pintadas. 

Ricardo Lopes, 7ºG 
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Passatempos 

MatGira 

Cores iguais… algarismos iguais…  

Cada cor corresponde a um algarismo. Tenta encontrá-los 

de modo a completar corretamente a adição.  

+ 

Unindo pontos 

Sem levantar o lápis do papel será possível desenhar seis 

segmentos de reta que unam todos os pontos dispostos 

em 4x4? Como?  

Desafios Matemáticos 

Pétalas numeradas  

Na figura está representada uma flor com as pétalas numeradas.  

A Maria tirou à flor as pétalas com números que davam resto 2 quando 

divididos por 6. Qual é a soma dos números das pétalas que a Maria 

retirou à flor ? 

Soluções 2ª edição 

Desafios Matemáticos 

 

As restantes pessoas (20) comeram 75 laranjas.  
 

MatGira 

Resposta: 6 



A nossa  

  Escola 

O nosso 100Comentários é um projeto que surgiu no Agrupamento há 17 anos, quando ainda era apenas a Escola  

Básica de 3ºCiclo e Secundária Dr.ª Laura Ayres. Entretanto os anos passaram, a escola passou a  agrupamento e o 

100Comentários foi ficando e evoluindo.  

A equipa de trabalho é agora diferente de quando o projeto iniciou e o 100Comentários é agora verdadeiramente 

inclusivo de todos os ciclos de ensino presentes no agrupamento. 

Este projeto que abracei há alguns anos é parte integrante do Projeto Educativo do Agrupamento e das Ações TEIP, 

estando incluído na ação 3 - Diz-me quem és....  

A Comissão de Autoavaliação do Agrupamento tem a missão de avaliar o Projeto Educativo e apelamos por isso à 

colaboração de todos para que essa avaliação possa seja o mais verdadeira possível. 

Por esse motivo, mas também porque é importante ter conhecimento sobre a vossa opinião acerca deste projeto, pe-

ço-vos o favor de responderem ao pequeno inquérito disponível no link: https://forms.gle/RLkecT3Gm6qeWsuC9 

ou com acesso através do QR-Code: 

 

 

 

 

 

 

Desde já agradeço a colaboração de todos e aguardo as vossas respostas até ao dia 20 de junho.  

Avaliação do 100Comentários - a opinião de todos 

é importante 

Milene Martins 

A beleza dos girassóis 

https://forms.gle/RLkecT3Gm6qeWsuC9

