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Capa: Reabalho realizado pelo 12ºA 

Maria Fael 

Editorial 

Halloween – doces ou travessuras? 

Uma celebração com origem no mundo anglófono, era 

um festival com origem no calendário céltico da Irlan-

da, o festival de Samhain, que tinha como objetivo dar 

culto aos mortos. Foi exportado pelos Estados Unidos e 

chega ao nosso país, onde também é conhecido como 

Dia das Bruxas, para quem nelas acredita!  O 31 de 

outubro, véspera da festa cristã ocidental do Dia de 

Todos os Santos, enche-se de travessuras ou doces. 

Confesso não ser muito adepta desta festividade. Não 

tem tradição portuguesa, não gosto de bruxas. Se as há 

ou não? Acredito que sim! 

Lembro, contudo, os tempos que passei em ilhas açoria-

nas, sobretudo na Terceira onde por influência america-

na devido à Base das Lages, o Halloween tem uma tra-

dição muito forte.  

As casas exibem no exterior enormes abóboras ilumina-

das e recortadas. Enchem-se taças de bombons e rebu-

çados que os miúdos recebem, querem doçuras, não 

travessuras e não largam as campainhas enquanto não 

lhes abrirem as portas. Miúdos! 

As crianças vão disfarçadas para a escola de bruxinhas, 

pintam os olhos e os lábios de preto. As jovens imitam-

nas e vemos nas ruas, bruxas de minissaia, meias de 

rede, salto alto. Nas mãos não empunham vassouras, 

mas suportes de telemóveis, não voam, tiram selfies. 

Bruxas modernas! 

A tradição já não é o que era! 

 

Natal, desejado! 

De setembro a dezembro foi um ápice! 

Andamos em fila, em sentido, por caminhos marcados 

com setas, com regras, com mãos besuntadas, de boca 

tapada. Telecomandados! 

Onde está o Natal? Nós sabemos, está em cada um de 

nós, não há máscara, não há vírus, não há gel que nos 

faça esquecer esta época maravilhosa, de calor humano, 

de alegria, no brilho no olhar da criança, no sorriso dis-

creto do idoso que estende os braços para um abraço 

sentido, no animal que salta ao pescoço para uma lam-

bidela. 

Antes que o Natal fuja como o tempo e não dêmos por 

ele, reflitamos sobre a mensagem deste meu poema. 

 

O tempo que foge das mãos  

como a água que escorre da fonte 

não se agarra, esvai-se como o vento! 

Não tenho tempo, não tenho tempo 

Diz o homem ao outro! 

O tempo não chega para tudo 

Um dia vou, irei, um dia farei… 

Tempo que ocupas o ar que 

Respiro, que não passas quando 

Me aborreço, desespero! 

Não digam que não têm tempo 

Partilhem tempo com quem não tem tempo 

Escutem com tempo quem precisa de tempo 

Ofereçam tempo a quem não tem tempo 

Amem e façam-se Amar com Tempo! 

 

Natal Feliz a Todos! 
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Bibliotecas EB 2,3 e ESLA 
Os professores bibliotecários 

Mar sonoro, mar sem fundo, mar sem fim. 

A tua beleza aumenta quando estamos sós 

E tão fundo intimamente a tua voz 

Segue o mais secreto bailar do meu sonho. 

Que momentos há em que eu suponho 

Seres um milagre criado só para mim. 

 

Sophia de Mello Breyner Andresen  

No presente contexto de pandemia, as Bibliotecas Esco-

lares tiveram que ajustar as suas atividades e explorar 

outros contextos para o cumprimento da sua missão. 

No passado dia 31 de outubro, comemoraram o Hallo-

ween, em articulação com o Grupo de Inglês: as Biblio-

tecas foram palco de exposições com trabalhos elabora-

dos pelos nossos alunos. As Bibliotecas lançaram-se na 

exploração das suas redes sociais e deram início a um 

conjunto de atividades para dinamização de recursos em 

linha, nomeadamente: Museus (em inglês), Quizz (em 

inglês) e Kahoot (em alemão e em inglês). No âmbito 

dos concursos, cumprindo a programação para este ano 

letivo, na ESLA, mantendo a sua adaptação aos ambien-

tes digitais, o Cognoscere, versão digital, teve já o seu 

primeiro vencedor: Leandro Martelo, do 11ºB.  

No dia 5 de novembro, celebrou-se o Dia Mundial do 

Cinema. A Biblioteca Professora Paula Moreira da E.B. 

2,3 associou-se ao mesmo através de um PowerPoint. 

Para quem não sabe, ao cinema atribuiu-se o título de 

Sétima Arte devido a uma designação dada pelo italiano 

Ricciotto Canudo na obra “Manifesto das Sete Artes”, 

em 1912.A palavra cinema pode ser definida como mo-

vimento gravado, pois trata-se de uma abreviação de 

cinematógrafo. O termo "cine", de origem grega, signi-

fica movimento, e o sufixo "ágrafo", tem significado de 

gravar. 

Tratando-se do mês dedicado à segurança nas Bibliote-

cas, estes serviços divulgaram nas suas páginas das re-

des sociais (e também nas da RBE) as medidas que ado-

taram para a prevenção da disseminação do COVID19, 

a que se designou “Bibliotecas Seguras em Ação”. 

No dia de São 

Martinho, a 

11 de novem-

bro, a Biblio-

teca da EB23 

associou-se 

mais uma vez 

a esta data. Os alunos realizaram trabalhos muito boni-

tos, que ali estiveram expostos.  

A Biblioteca Profª Paula Moreira celebrou também a 16 

de novembro o Dia Nacional do Mar. Pretende-se assi-

nalar esta data, procurando assim destacar a importância 

que o mar tem para a história e identidade de Portugal, 

bem como para a economia e desenvolvimento do país. 

No âmbito do Dia Nacional do Mar, nas disciplinas de 

EV e ET, vários alunos do 5º e 6º anos produziram e 

homenagearam este importante recurso natural.  Vale a 

pena relembrar que a costa portuguesa é extensa: tem 

943 km em Portugal continental, 667 km nos Açores, 

250 km na Madeira. É, por isso, extremamente impor-

tante procurar respeitar e colaborar na manutenção da 

saúde do mar, do qual depende tanta vida.  

Por sua vez, a Biblioteca da ESLA também assinalou o 

Dia internacional da 

Filosofia, a 19 de no-

vembro, em articulação 

com o Grupo de Filoso-

fia, contando com uma 

exposição alusiva ao 

tema por parte de alu-

nos de turmas do 11º e 

do 12º anos. 

A 23 de novembro, as Bibliotecas assinalaram o Dia da 

floresta Autóctone (no âmbito de um projeto de Cidada-

nia e Desenvolvimento e Educação Ambiental).  A 

equipa pedagógica da Biblioteca Escolar Professora 

Paula Moreira, dinamizou atividades com alunos das 

turmas do AllIncluded e do 7ºB (uma turma de manhã e 

outra de tarde). Os alunos visitaram uma exposição e 

assistiram a uma apresentação interativa sobre as princi-

pais espécies autóctones da floresta algarvia, os seus 

inimigos, a importância da preservação e da refloresta-

ção. 
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Os alunos revelaram grande interesse durante a ativida-

de, esperando-se, assim, ter contribuído para a sensibi-

lização dos mais jovens para o ambiente, em especial 

para as florestas com a sua fauna e flora. Sem as flores-

tas, não teríamos ar puro, nem água potável, nem mui-

tos dos alimentos de que precisamos para viver. As 

florestas são os pulmões do planeta: são o lar de mais 

de 75% da biodiversidade terrestre mundial, conforme 

o último relatório SOFO (The Stateof the World'sFo-

rests - 2018) sobre o estado das florestas da Organiza-

ção das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricul-

tura (FAO). Assim 

sendo, milhões de 

pessoas, animais e 

vegetais dependem 

do futuro das áreas 

florestais, cada vez 

mais castigadas 

pelo desmatamento 

e pelo aquecimento global. As florestas fornecem água 

potável para mais de 33% das maiores cidades do mun-

do. A qualidade deste recurso, primordial para a saúde 

e o desenvolvimento rural e urbano, está vinculada à 

gestão florestal. A importância das florestas também 

passa pela absorção do equivalente a uns 2 bilhões de 

toneladas anuais de CO2. O turismo de natureza é res-

ponsável por 20% da indústria turística mundial. Por 

outro lado, a taxa de obesidade infantil é até 19% mais 

baixa em lugares, onde as crianças têm um fácil acesso 

a áreas verdes. 

As Bibliotecas do Primeiro Ciclo também se mantive-

ram em funcionamento, de acordo com as medidas de 

contingência, proporcionando a todos os utilizadores 

um acesso programado à coleção e permitindo a requi-

sição de livros para leitura no domicílio. Os assistentes 

das bibliotecas prestaram um trabalho colaborativo 

muito importante com toda a comunidade escolar. En-

tre outras atividades relativas à celebração de efeméri-

des, merecem especial destaque as tarefas desenvolvi-

das na EB1 nº2, durante a Componente de Apoio à Fa-

mília, no âmbito da celebração do “Dia da Alimenta-

ção” que tiveram como objetivo principal o uso de ma-

teriais recicláveis na produção de trabalhos e o incenti-

vo ao consumo do leite escolar, sob o título: “O leite 

faz bem”. 

No Dia 24 de novembro, assinalou-se o Dia Internacio-

nal da Cultura Científica (em articulação com o grupo 

de Física e Química) e o Dia de Ação de Graças, a 26 

de novembro, em articulação com o Grupo de Inglês. 

Todas estas datas tiveram uma pequena exposição de 

trabalhos dos alunos associada e 

também destaque de algumas 

obras do nosso fundo documen-

tal.  

Na Biblioteca da ESLA, respon-

demos ao desafio da Rede de 

Bibliotecas Escolares e temos 

estado a lançar sugestões de 

leitura em linha para o Natal. 

Além dos formatos em suportes 

tradicionais, também destacamos as novidades na Bi-

blioteca Digital, à qual se poderá aceder mediante pedi-

do, onde já contamos com mais de 500 títulos.  

Na Biblioteca da ESLA, destacámos ao longo de no-

vembro e dezembro as novidades literárias adquiridas 

com a verba ganha ao abrigo do Projeto Metamorfoses. 

 

Com o Natal (e as férias) à porta, que tal leres um livro 

que te ajude a viajar e até a conheceres melhor esta 

época festiva, as suas tradições, as suas histórias? 

Propomos-te alguns livros para vários gostos, nos quais 

certamente encontrarás magia e conhecimento também. 

Teremos todo o gosto em que partilhes connosco a tua 

experiência de leitura! Basta escrever-nos para: biblio-

tecaebquarteira@gmail.com  

Contos de Natal.  

O Grande Livro do Natal Português: Este livro 

foca-se nas tradições exclusivas do Natal português.  

O Peru que Votou a Favor do Natal: O Peru Ti-

móteo tenta convencer a família e outros animais a 

votar a favor do Natal. Uma história muito divertida! 

Noite de Natal: Uma bela história de Natal. 

Uma Aventura nas Férias de Natal: Passado nas 

férias de Natal, envolve uma caça ao tesouro, uma al-

deia abandonada, perigosas escaladas e muitos outros 

obstáculos… 

O Mistério de Natal: Esta obra conta como, nos dias 

que antecedem o Natal, Joaquim segue um grupo de 

peregrinos que voltam no tempo para visitar Belém, 

onde pretendem homenagear um certo recém-nascido. 

O livro tem magníficas ilustrações. 

 

 

Esperamos que este Natal seja o mais agradável possí-

vel, com boas leituras e sobretudo em segurança.  
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11ºD e D1 

Entrevista a Bianca Le 

Os alunos de Inglês das turmas do 11ºD e D1 entrevistaram, no dia 9 de novembro, a estagiária Bianca Le (BL), que 

veio fazer parte do seu estágio como futura professora na nossa escola, sob a orientação da professora Lurdes Sei-

denstricker, ao abrigo do projeto “Schulwärts”, apoiado pelo Goethe Institut e no âmbito do projeto PEPA (Escolas 

Piloto de Alemão).  

- Olá, nós estamos curiosos - o seu nome não parece 

alemão… 

BL- Ahah… a minha mãe é alemã e o meu pai é viet-

namita, daí o meu apelido. Mas eu sou alemã. 

 

- Devido ao ano atípico que estamos a viver, gos-

taríamos de lhe fazer algumas perguntas relaciona-

das com a pandemia, pois temos curiosidade de 

saber o que pensa sobre o assunto e como esta situ-

ação está a ser encarada na Alemanha. O que pen-

sa do COVID 19? 

BL- Eu penso que existe, é bem real e não há motivos 

para não acreditar. Temos de o levar bastante a sério e 

cumprir com as regras impostas. Alguns países não 

estão a controlar se as pessoas usam as máscaras ou 

seguem as restrições e por isso têm mais casos. Eu 

sinto-me mais segura em Portugal do que na Alema-

nha. Falei com os meus pais e amigos na Alemanha e 

eles estão neste momento de quarentena. 

 

- No início, como reagiu ao COVID 19? 

BL- Quando isto tudo começou tive muito medo, pois 

honestamente nunca vivi uma pandemia, era tudo uma 

loucura, não sabíamos o que iria acontecer ao mundo 

como o conhecíamos, mas agora já estou mais calma. 

 

- Que medidas para prevenir o COVID 19 traria da 

Alemanha para Portugal? 

BL- No início eu senti que a Alemanha não estava a 

fazer as coisas corretas para prevenir a propagação, 

mas depois, ou até mesmo durante a quarentena, os 

alemães levaram muito a sério a situação seguindo 

todas as restrições, ficaram em casa e limpavam e de-

sinfetavam tudo. Fizeram um bom trabalho e morreu 

pouca gente, comparativamente com o número de ha-

bitantes. 

O que eu traria da Alemanha para cá? Seguir todas as 

regras impostas pelo governo e pelas autoridades de 

saúde e levá-las mesmo a sério. Já vimos como é peri-

goso se não o fizermos. Não irá magoar ninguém usar 

máscara, acreditando ou não nesta pandemia, e desta 

maneira iremos proteger as outras pessoas e a nós.   

 

- Como foi a quarentena na Alemanha? 

BL- Horrível, como aqui, acho eu. Foi bastante abor-

recido ter de ficar confinada e como trabalho como 

professora, tive que dar aulas de arte a partir de casa, 

fazer tarefas, escrever emails, colocar tudo nas plata-

formas e vocês conseguem imaginar o difícil que é 

ensinar arte pelo computador! Enquanto nas línguas é 

possível fazer alguns exercícios de vocabulário e ou-

tros, para mim foi muito difícil fazer tarefas de artes 

com os meus alunos, à distância. 

 

- E agora, como está a enfrentar a situação? Tem 

medo? 

BL- Eu não tenho medo porque faço o meu melhor 

para me proteger e prevenir. Além disso estou a sentir-

me mais segura em Portugal do que na Alemanha. 

 

- Como estão a decorrer as aulas na Alemanha, 

depois da quarentena? 

BL- As aulas na Alemanha estão mais facilitadas do 

que aqui, não precisamos de usar máscara, não temos 

tanto distanciamento e estou muito impressionada com 

esta escola e com as medidas e precauções em relação 

aos alunos. Acho que na Alemanha as coisas não estão 

a correr tão bem. 
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cont. 

- Diga-nos qual foi a história mais entusiasmante da 

sua vida. 

BL- Eu diria que foi mudar-me para Portugal durante a 

pandemia. Inicialmente tinha planeado ir para os EUA, 

Chicago, mas sem dúvida que viver no estrangeiro é a 

coisa mais entusiasmante na vida porque nos permite 

experimentar coisas novas. Mesmo eu que já não sou 

estudante, acho fantástico poder ter esta experiência, 

aprender uma nova língua, … Se algum dia tiverem 

essa oportunidade, sejam corajosos e vivam essa expe-

riência! 

 

- Na sua opinião, qual a melhor coisa em Portugal? 

BL- O tempo, sem dúvida! Eu venho de um país chu-

voso e frio e estou a amar o tempo cá!  

 

- Qual foi a maior diferença que sentiu quando che-

gou a Portugal?  

BL- O tempo e as pessoas, que aqui são mais calmas. 

Eu sinto que aqui as pessoas têm um ar mais amigável, 

sinto-me confortável e gosto de cá estar. 

 

- Qual foi a primeira sensação que teve quando 

chegou a Portugal? 

BL- O meu primeiro pensamento foi “sim, jackpot “!  

Eu tive a hipótese de ir para a Escandinávia, havia 

vários países à escolha, mas a minha prioridade foi 

Portugal e quando me confirmaram, meti-me no avião, 

aterrei no aeroporto de Faro e cá estou eu! 

 

- Como se sente de não estar no seu pais? 

BL – Bastante bem. É muito bom estar cá.  

 

- Acha que Portugal é um bom país para viver? 

BL- Sim, acho. Gosto das pessoas, do tempo e da co-

mida, mesmo sendo vegetariana. 

 

- O que a motivou a ser vegetariana?  

BL – Os direitos dos animais. Eu já sou vegetariana há 

7 anos. Comia peixe e carne antes, mas não consigo 

ficar indiferente à maneira como os animais são trata-

dos. Não sou contra vocês comerem animais e não 

forço ninguém a seguir a minha ideologia, mas para 

mim e para o meu bem-estar, acho que os animais me-

recem ter direitos, não tantos como os humanos, mas 

merecem mais direitos. 

 

- Qual é a sua comida preferida? 

BL- Tacos. Gosto muito de comida mexicana.  

 

- Como é ensinar na Alemanha? 

BL- É diferente porque nós temos uma estrutura dife-

rente. Eu sinto que a Alemanha tem uma estrutura em 

todo o lado, mais regras. Por exemplo, os alunos le-

vantarem a mão para falar é uma regra comum na Ale-

manha, que todos seguem. 

 

- O que a levou a ser professora?  

BL- Eu no início comecei a trabalhar em design e co-

municação para uma agência de eventos. Tínhamos 

grandes projetos, clientes importantes eu estava na 

área da comunicação e criação, criava conceitos e coi-

sas bastante boas mas não gostava muito de estar o 

tempo todo no escritório e nunca via os resultados, 

pois nunca ia a eventos. Além disso sentia falta de 

estar em contacto com as pessoas e queria fazer algo 

relacionado com artes, criatividade e design e então 

resolvi fazer o mestrado de arte para educação pois 

gosto de ensinar e ver os alunos melhorarem as suas 

capacidades. Tanto em línguas como em artes, gosto 

de ser parte do vosso desenvolvimento e gosto de ver 

como vocês ficam cada vez melhores e eu tenho a 

oportunidade de vos ajudar nesse processo. 

 

- Uma última pergunta: quando faz anos? 

BL- O meu aniversario é dia 2 de outubro e tenho 29 

anos. Já estava em Quarteira no dia do meu aniversá-

rio. 

 

- Obrigada pela entrevista e por vir às nossas aulas. 

Nós também gostamos de a ter cá. 
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Este ano letivo ficará para sempre marcado pelo novo paradigma de distanciamento social que 

se vive no ambiente escolar. A pandemia do novo corona vírus (COVID-19) criou forçosamen-

te novos hábitos de trabalhar, de ensinar e aprender, e de nos relacionarmos.  

No que diz respeito aos projetos Erasmus+, as normas de segurança adotadas pelas autoridades 

dos países Europeus, bem como das autoridades locais aplicadas em cada escola, limitaram em 

grande parte o desenrolar das atividades programadas em cada projeto. 

Perante as circunstâncias excecionais que vivemos, a agência nacional Erasmus+ propôs às 

escolas parceiras o aditamento aos contratos com a finalidade de adiar por um ano o término 

dos projetos.  

Assim sendo, os projetos “Union of Solar System via Geogebra” e “Let`s save the water as a natural resource” vão ser 

prolongados por mais um ano. O primeiro terminará em agosto de 2021 o segundo em agosto de 2022. As atividades 

continuam com as limitações que se impõe.  

Apesar do contexto adverso, o agrupamento conseguiu aprovar três novos projetos para os próximos dois anos.  

Projeto “We do STEM together”  

A educação STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) é uma abordagem educacional que 

inclui o ensino de ciências, tecnologia, engenharia, arte e matemática de forma integrada e cobre todo o processo edu-

cativo desde o pré-escolar até o ensino superior. Com a ajuda dessa abordagem, os alunos aprendem a usar o conheci-

mento que adquiriram nas aulas na vida diária. Graças às experiências realizadas no âmbito das STEAM, as aprendiza-

gens dos alunos tornam-se mais permanentes e significativas. Além disso, com a integração da abordagem STEAM no 

currículo, as aulas ficam mais atrativas para os alunos e estes entendem melhor os conceitos. 

Este será o segundo projeto que o agrupamento vai desenvolver sobre esta temática. O mesmo visa contribuir para a 

“redução da taxa de reprovação de 15% na faixa etária dos 15 anos, nas disciplinas de leitura, matemática e ciências” 

que se encontra definida nas metas da União Europeia 2020. Para além disso pretende-se relacionar atividades como 

matemática, ciências, atividades sociais e artes com a vida quotidiana dos alunos. 

As atividades do projeto incluem Webinars, Country Promotion Meetings, Folheto de receção em cada país com infor-

mações importantes e frases comuns no idioma local, Folheto de divulgação das atividades de intercâmbio, workshops 

relacionados com as STEAM, entre outras. 

 

A escolas parceiras são: 

Ondokuz Mayis Universitesi Vakfi Türkiye Koleji Ozel Ortaokulu, Turquia 

Jõhvi Vene Põhikool, Estónia 

Szkola Podstawowa nr 5 im. Janusza Polonya Kusocinskiego w Swidniku, Polónia 

Scoala Gimnaziala ,George Voevidca", Roménia 
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Projeto “All In School”    

O projeto pretende fornecer ferramentas de autoanáli-

se e aperfeiçoamento de professores e escolas de for-

ma a promover a aprendizagem e a participação na 

escola numa perspetiva inclusiva. 

Será então criada uma ferramenta de autoanálise do 

professor inclusivo, a qual será testada em sessões de 

contexto real e que servirá de suporte ao Índice de 

Inclusão. 

 O Índice de Inclusão é uma ferramenta de autoanálise 

do nível de inclusão das escolas, desenvolvida em 

2000 e difundida e testada em todo o mundo; é uma 

ferramenta recomendada pela UNESCO na Declara-

ção de Salamanca de 2019. Consiste numa checklist 

com indicadores, descritores e questões que permite 

analisar e avaliar o grau de inclusão das escolas e pro-

mover ações para remover ou reduzir obstáculos à 

participação, para concretizar o processo de inclusão. 

O Índice de Inclusão está disponível online em:  

http://www.csie.org.uk/resources/translations/

IndexPortuguese.pdf 

O projeto prevê a realização de 4 outputs intelectuais 

articulados da seguinte forma: 

O1 – Background conceptual: definir um concei-

to partilhado de inclusão, estabelecer valores 

comuns, lançar as bases de uma cultura in-

clusiva. 

O2 – Programa (syllabus): construção de um 

programa de competências docentes inclusi-

vas. 

 

O3 – Inventário de autoanálise: construir uma 

ferramenta de autoanálise de habilidades 

inclusivas a ser usada paralelamente ao uso 

do Índice de Inclusão. 

O4 – Teste:  testar o inventário de autoanálise. 

Durante os dois anos do projeto irão realizar-se ainda 

4 reuniões de consórcio em cada país parceiro, 2 

eventos multiplicadores em cada escola e 1 conferên-

cia final. 

A escolas parceiras são: 

- Istituto Comprensivo Bozzano, Brindisi, Itália 

- IISS "Ettore Majorana, Brindisi, Itália 

- Learning Community Srl, Roma, Itália 

- Centro San Viator, Sopuerta, Espanha 

- Scoala Gimnaziala Comuna Sacalaz, Săcălaz, 

Roménia 

- 149th School Sofia, Sofia, Bulgária 

Ao contrário dos anteriores projetos, este está enqua-

drado na ação chave KA201-Parcerias Estratégicas 

para a o Intercâmbio de Boas Práticas, e tem como 

objetivo permitir que as organizações desenvolvam e 

reforcem as redes, a sua capacidade de operar a nível 

transnacional, a partilha e o confronto de ideias, práti-

cas e métodos. Não inclui intercâmbios de alunos. 

A  1ª reunião transnacional do projeto decorreu online 

nos dias 25 e 26 de novembro, onde foi apresentado o 

plano de trabalhos pela escola coordenadora e onde 

tivemos oportunidade de conhecer os restantes parcei-

ros.  

cont. 

http://www.csie.org.uk/resources/translations/IndexPortuguese.pdf
http://www.csie.org.uk/resources/translations/IndexPortuguese.pdf
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Projeto “Sky is the limit - SENART”  
cont. 

Este projeto pretende desenvolver a educação artística 

como um processo que ajudará as crianças com defici-

ência a refletir sobre o seu mundo interno, a socializar 

através do trabalho em grupo, e a melhorar as suas 

habilidades motoras. 

O objetivo é que as escolas envolvidas melhorem as 

suas capacidades institucionais, reduzindo problemas 

de comportamentos de alunos com deficiência, enri-

quecendo os seus processos de aprendizagem e criando 

oficinas de arte usando a arte e métodos de terapia em 

educação especial com atividades de curta duração 

entre outras. 

No âmbito do projeto, serão organizadas atividades de 

aprendizagem de curta duração de 5 dias (short-term 

learning activities), com professores das 5 escolas par-

ceiras. Antes destas atividades serem realizadas, os 

professores terão a oportunidade de partilhar o seu 

trabalho através da plataforma etwinning. Estes irão 

garantir que as atividades sejam realizadas em ambien-

te virtual, discutindo online sobre os métodos de tera-

pia a serem realizados nas atividades. Em linha com os 

conteúdos planeados, serão organizados workshops, 

visitas técnicas e seminários. Serão convidados especi-

alistas na área nos vários países, que irão partilhar me-

todologias com todos os parceiros.  

A escolas parceiras são: 

- Selcuklu Ozel Egitim Meslek Okulu, Turquia 

- Secondary School Centar za odgoj i obrazovanje, 

Croácia 

- Zespoł Szkół Nr 16, Polónia 

- Centrul Scolar de Educatie Incluziva Alexandria, 

Roménia 

Este projeto apresenta uma proposta diversificada de 

educação para os alunos do ensino especial/inclusivo, 

através de métodos de terapia pela arte. Espera-se que 

melhore a qualidade e eficiência da educação e forma-

ção, encorajando a igualdade, coesão social e cidadania 

ativa de todos os participantes. 

Já foram realizadas várias atividades com os alunos da 

Unidade Multideficiência. 

 

“Árvore da unidade” - Viver o 

espírito do Natal e descobrir o 

seu significado. Decorar a árvo-

re com as fotografias dos alunos.  

 

 

 

“Natal à pinha” - Exercitar a 

criatividade com os materiais 

ecológicos, entre outros. Pro-

mover a criação de decorações 

tradicionais de Natal com re-

curso a técnicas de reciclagem. 

 

 

“Criar em conjunto” - criação de um quadro conjunto 

através das mandalas, onde cada jovem escolheu a sua 

mandala e a pintou. Após a pintura, foi apresentado um 

conjunto de animais para que os alunos pudessem es-

colher um. O animal foi selecionado de forma consen-

sual pelos alunos, do qual resultou um quadro conjunto 

com as mandalas de todos os alunos. A criação de 

mandala permite o aluno exercer sua autonomia e indi-

vidualidade, deixando sua marca pessoal. Os benefí-

cios de fazer e pintar uma mandala são muitos. O aluno 

fica concentrado numa tarefa específica e dirige toda a 

sua atenção; exercitando a sua criatividade e o seu po-

der de decisão ao lidar com a escolha de cores e dos 

padrões geométricos. 
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Sofia Anes 

Proyecto eTwinning expresARTE 

No âmbito do projeto eTwinning intitulado 

“expresARTE, a os alunos do 8ºB participaram duran-

te o primeiro período em várias atividades com os seus 

parceiros nacionais internacionais (Espanha, Itália e 

Ucrânia), entre as quais se destacam a criação do seu 

avatar e apresentação no Padlet internacional, elabora-

ção do seu autorretrato, criação de Nuvens de Palavras 

subordinadas à temática ¿Qué es el arte para ti?, na 

atividade Si fuera un cuadro sería..., participaram nos 

fóruns de discussão e participaram no concurso de na 

criação do logótipo do projeto. 

Neste momento encontram-se a trabalhar em equipas 

mistas os temas dos principais períodos artísticos dos 

séculos XIX e XX, integrando cada grupo dois mem-

bros de cada escola.  

Este projeto, desenvolvido em castelhano, tem como 

objetivo desenvolver e incentivar a expressão criativa, 

cultural e artística dos alunos, conhecer o património 

artístico-cultural dos países e simultaneamente melho-

rar a competência digital de nossos alunos, fomentando 

as aprendizagens colaborativa e cooperativa. 

Nas palavras de Albert Einstein, “El arte es la ex-

presión de los más profundos pensamientos por el 

camino más sencillo”. 
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COVID-19/Peste Negra 
Matilde Faísco, 4ºE 

A peste Negra é provocada por uma bactéria chamada Pasteurella Pestis. Esta bactéria 

vive no estômago ou no sistema circulatório da pulga. A pulga aloja-se no pelo de um 

roedor, com preferência pela ratazana preta. 

A doença transmitia-se pela mordedura das pulgas e deu-se o nome Peste Negra devido a 

uma mancha negra que alastrava à volta das mordeduras. 

Esta doença era altamente contagiosa e todas as pessoas e até animais, podiam apanhar 

peste Negra. 

 

A Peste Negra surgiu na China em 1340. Foi trazida para a Europa através das caravanas que faziam comércio com o 

oriente e atravessavam a Ásia trazendo produtos para vender na Europa, como a seda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Peste Negra chegou a Portugal em 1348. Foi uma espécie de “ Praga Relâmpago”. Os primeiros casos aconteceram 

entre a Primavera e o Verão, mas até ao Natal matou mais de metade da população e depois desapareceu. Foi assim 

em toda a Europa.  

Como os campos ficaram abandonados devido à morte das pessoas, seguiram-se grandes fomes e o País entrou numa 

crise que foi muito difícil de superar. 

A Peste Negra matou milhões de pessoas em todo o mundo. Morreram famílias inteiras, até aldeias inteiras. No en-

tanto algumas pessoas não apanharam peste, outras (muito poucas) apanharam e curaram-se. Nesta situação a febre 

baixava devagarinho, os gânglios diminuíam de tamanho e as manchas iam desaparecendo. Estas curas eram conside-

radas um milagre. 

Com medo de serem contagiados, muitos físicos recusavam aproximar-se dos doentes, o que até se compreende pois 

não sabiam o que lhes fazer. Outros, mais corajosos e  

conscientes, procuravam levar algum conforto aos doentes. Para evitarem o contágio, usavam um traje especial: uma 

túnica de tecido grosso e felpudo, que tinha um cheiro intenso. Além disso usavam umas luvas também grossas e uma 

espécie de máscara em forma de bico de pássaro furada para poderem respirar. Enchiam essa máscara com ervas aro-

máticas, ou seja, plantas de cheiro intenso. A ideia era filtrar o ar que respiravam, para não serem contagiados.  

 

 

 

 

 

 

 

A única medida aconselhada pelos físicos que tinha alguma eficácia era a utilização de vinagre na limpeza do corpo e 

da casa, porque o cheiro ácido afastava os insetos e o vinagre até desinfeta. 
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cont. 

COVID-19/Peste Negra 

Mais de 600 anos depois, surge um novo vírus, o Covid-19  

 
Numa altura em que o vírus da covid-19 se tem espalhado por todo o mundo, as comparações com outras pandemias 

são inevitáveis como é exemplo a comparação entre a pandemia da Covid-19 e a Peste Negra. 

Tal como hoje, também no século XIV os médicos sentiam-se desamparados, e foram registados milhares de mortos. 

Estima-se que a população teve uma diminuição de 475 milhões para cerca de 370 milhões. Na altura as condições 

sanitárias eram degradantes mesmo sem a existência de uma pandemia, por isso a doença só veio agravar a situação. 

A cidade de Florença, na Itália, foi das mais afetadas da Europa. 

Sete séculos depois, comparando as duas pandemias, e apesar de nos tempos atuais haver muito mais conhecimen-

tos, o que mais se destaca são as parecenças. Parece que em situações de crise, o ser humano tem sempre tendência 

a agir da mesma forma. 

Há mais de 600 anos, as pessoas não tinham conhecimentos científicos suficientes para entender como se transmitia o 

vírus. Atualmente, os especialistas estão preparados para combater este tipo de doenças, pois têm conhecimento para 

dar orientações às pessoas. 

Em ambos os casos, o primeiro instinto foi fechar as fronteiras para tentar manter a doença sob controle.  

Durante a pandemia da peste negra também houve isolamento social, e foram muitas as pessoas que se mantiveram 

fechadas nas suas casas. No entanto, também foram muitas as pessoas que tiveram uma atitude “arrogante” e conti-

nuaram a fazer as suas vidas como se nada se passasse. 

Na época medieval a Europa também foi o centro da pandemia. A doença atacou o continente europeu, repetida-

mente, ao longo dos séculos, mas o final de 1340 e o início de 1350 foi considerado o pior momento, quando surgiu a 

primeira onda. 

As pessoas tentavam evitar a doença, se a praga chegasse à cidade onde habitavam, largavam tudo e iam refugiar-se 

para o campo. Durante a pandemia do coronavírus, também houve relatos de pessoas que procuraram ir para lugares 

considerados mais seguros.  

Atualmente já há conhecimentos médicos que nos permitem ter alguns cuidados para evitar a propagação da COVID-

19: 

Lavar frequentemente as mãos. Utilizar água e sabão, ou uma solução à base de álcool;  

Manter uma distância segura de qualquer pessoa que estiver a espirrar ou a tossir;  

Usar máscara sempre que o distanciamento físico não for possível;  

Não tocar nos olhos, no nariz ou na boca;  

Cobrir o nariz e a boca com o cotovelo fletido ou um lenço quando tossir ou espirrar;  

Se se sentir doente, ficar em casa;  

Se tiver febre, tosse e dificuldade respiratória, procurar assistência médica.  

 

 

 

 

 

 

 

Surgiu a esperança para o Mundo – a esperada vacina está a chegar!  
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Dia da Alimentação 
Equipa do JI nº3 

No âmbito da comemoração do Dia Mundial da Ali-

mentação a 16 de outubro, o Jardim de Infância nº3 

realizou diferentes atividades ao longo da semana, 

onde permitiu as crianças terem contacto com diferen-

tes alimentos e saborearem alguns deles. Com o ali-

mento marmelo confecionaram marmelada. 

Através de jogos e histórias, aprenderam a distinguir 

os alimentos saudáveis de alimentos menos saudáveis. 

Foram construídos materiais pedagógicos (os comi-

lões) fomentando estratégias variadas de apoio às 

aprendizagens e garantindo a sua participação nas de-

cisões relativas ao seu processo educativo. 

No dia 16 de outubro realizou-se um Batido de frutas, 

onde foi saboreado e apreciado por todas as crianças.  
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Hélia Batista 

No âmbito da comemoração do Dia Mundial da Ali-

mentação, 16 de outubro, os alunos da turma do 1º D, 

da E.B. 1 de Quarteira, desenvolveram algumas ativi-

dades alusivas ao tema, tais como: diálogo sobre a 

importância da fruta nos lanches diários e da higiene 

alimentar para a saúde do corpo, interpretação e pintu-

ra de uma roda dos alimentos, pintura de desenhos e 

construção de um painel composto por alimentos sau-

dáveis e não saudáveis.  

Com a realização destas atividades, pretendeu-se 

consciencializar os alunos para a importância de ga-

nharem, o mais cedo possível, hábitos alimentares 

saudáveis para que reconheçam os benefícios dos ali-

mentos na saúde do seu corpo! 

Os alunos envolveram-se bastante nas atividades, 

mostrando muito interesse e motivação. 

Jogo dos Alimentos Saudáveis e Não Saudáveis  

A Roda dos Alimentos  

Dia da Alimentação 
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São Martinho 
Equipa do JI nº3 

O dia de S. Martinho no Jardim de Infância nº3 não passou despercebido, sendo comemorado com muito entusiasmo 

e alegria. Realizaram-se diversos trabalhos alusivos ao tema para enfeitar a escola. 

No dia 11 de outubro, as crianças contruíram uma coroa alusiva ao tema que levaram para casa e degustaram as cas-

tanhas. 

Realizaram-se alguns jogos, cantaram-se canções, elaboraram adivinhas e ouviu-se a história da Lenda do São Marti-

nho. 
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Texto: 4ºE; ilustrações: Matilde Faísco, 4ºE 

A lenda de São Martinho 



18 

A nossa  

  Escola 

Dina Contreiras 

São Martinho 

No dia 11 de novembro foi comemorado o Dia de São Martinho na E.B.1, com o objetivo de manter e valorizar tradi-

ções. 

Os alunos dos diferentes anos de escolaridade abordaram a temática de várias formas, trabalharam a Lenda de São 

Martinho, a Lenda da Maria Castanha, os valores, a gastronomia Algarvia/portuguesa com castanhas e o magusto, etc.  

Os alunos mostraram-se muito participativos e envolvidos em todas as atividades desenvolvidas.  

Os alunos comeram ainda castanhas, oferecidas pela J.F.Q., atividade que, para além de permitir vivenciar uma tradi-

ção, permitiu a degustação de um alimento de grande valor nutricional.  

A Lenda da Maria Castanha  

A Lenda de S. Martinho  
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Turma do 4ºE 

A primeira sessão de TIC 

No dia 12 de novembro, os 

alunos do 4.º E da EB1 da 

Fonte Santa tiveram a sua pri-

meira sessão de TIC 

(Tecnologias de Informação e 

Comunicação). 

O professor de TIC apresentou

-se e explicou que iríamos 

começar a ter estas sessões 

para aprendermos e tornarmo-

nos autónomos na utilização das tecnologias e conhe-

cermos ferramentas de trabalho. 

De seguida o professor mostrou no quadro interativo 

um documento que explicava os passos que deveríamos 

seguir para aceder à Classroom (sala de aula virtual). 

O professor mostrou o armário que trouxe, onde esta-

vam os tablets. Depois desinfetou-os e deu um a cada 

aluno e informou-nos que seríamos os primeiros a utili-

zar os tablets. 

Quando todos os alunos tinham os tablets começaram 

por desbloqueá-los e entraram no Google Chrome. Pos-

teriormente pesquisámos pela expressão “Classroom 

login” e colocámos o nosso e-mail e palavra-chave e 

informaram-nos que não podemos dizer a palavra-chave 

a ninguém. 

Assim que entrámos na Classroom apareceu um convite 

que a nossa professora titular de turma fez para entrar-

mos na nossa sala de aula virtual. 

Logo a seguir clicámos onde dizia “Trabalhos da tur-

ma” ou “Atividades”, na disciplina de Estudo do Meio, 

para responder a um formulário sobre “O que fazer em 

caso de acidente”, que foi a última matéria que traba-

lhámos. Quando concluímos a tarefa, submetemos o 

formulário e saímos da Classroom. 

O professor, no final, recolheu os tablets, desinfetou-os, 

colocou-os no armário e despediu-se. 

Nós gostámos muito desta primeira sessão, que será 

inesquecível. Sentiu-se muito entusiasmo por parte dos 

alunos e pro-

fessores. Esta-

mos todos 

ansiosos pelas 

próximas ses-

sões.  

Dia Nacional do Mar 
Equipa do JI nº3 

No Dia 16 de novembro celebrou-se o Dia Nacional do Mar no Jardim de Infância nº 3. Foi apresentado às crianças 

imagens e histórias, onde permitiu debater ideias e comportamentos a adotar para a proteção do mar e das diferentes 

espécies marítimas. 

As crianças realizaram um painel alusivo ao tema, onde fizeram a diferença entre Mar Sujo/ mar Limpo. 

Foram também registadas algumas mensagens apelando à preservação do Mar. 
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Dia Nacional do Mar 
Eloísa Branco 

Para comemorar o Dia Nacional do Mar, mergulhámos na nossa criatividade e criámos o oceano do futuro, onde 

não há lixo nem poluição, um mar cheio de peixinhos de várias espécies, corais e muitas conchinhas. Estes são os 

desejos do 1ºB para um Mar mais feliz. 
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Dia Nacional do Mar 
Dina Contreiras 

A comemoração do Dia Nacional do Mar foi assinala-

da na E.B. 1 de Quarteira, contando com a participa-

ção ativa dos alunos de todas as turmas. 

Sensibilizar os alunos para a importância do mar e das 

ameaças que o mesmo enfrenta, da importância da 

reciclagem e da reutilização dos materiais e desperdí-

cios, no combate à poluição, foram alguns dos princi-

pais objetivos debatidos entre professores e alunos. 

Foram realizados diversos trabalhos alusivos ao tema, 

tais como a pintura de desenhos e elaboração de pai-

néis.  

As crianças mostraram-se muito entusiasmadas e em-

penhadas na realização das atividades.  

Do Mar devemos cuidar para o Planeta salvar  Protege o que é nosso!  



22 

A nossa  

  Escola 

Dia Nacional do Mar 
Turma do 4ºE 

No dia 16 de novembro comemora-se o Dia Nacional 

do Mar.  

O mar é muito importante para a vida no Planeta Terra, 

porque se não houvesse água, não havia vida na Terra. 

O mar é importante porque é onde existe a maior parte 

das espécies de plantas e animais do nosso planeta. O 

Ser Humano pesca muitas espécies de peixes, para 

poder alimentar-se. É no mar que é produzida a maior 

parte do oxigénio do Planeta. No mundo existem mui-

tos meios de transporte aquáticos, que utilizam o mar 

para se deslocar, como por exemplo, barcos, navios, 

motas de água e submarinos. 

No mar também existem problemas, como a poluição, 

que faz mal tanto aos animais marinhos como a nós, 

seres humanos. As pessoas deitam o lixo para onde 

não devem, como por exemplo para o chão, ou para a 

sanita. 

O Homem pode ajudar o mar se evitar a poluição, se 

reciclar, se poupar água e se evitar a pesca em excesso. 

Assim devemos:  

Reciclar  Não poluir o mar  

Poupar água  Evitar pesca excessiva  
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Dia Nacional do Pijama  
Susana Assunção 

No enqua-

dramento da 

comemora-

ção do Dia 

Nacional do 

Pijama, este 

ano tão atí-

pico, na 

nossa sala 

sentimos fazer 

mais sentido, no 

contexto social que vive-

mos atualmente. Assim 

combinamos na sala, em 

grupo, fazer uma tenda, 

preparamos velas para simbolizar a Luz que o dia nos 

transmitiu, fizemos pedidos para as crianças de todo o 

mundo, falamos dos Direitos das Crianças e das res-

ponsabilidades. Ouvimos a História de Malala “O Lá-

pis mágico da Malala”, contruímos o lápis mágico de 

cada um. Fizemos um crumble de maçã para comemo-

rar este dia tão especial.  
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É muito gratificante trabalhar com alunos tão talentosos.  

4ºC 

Alfabeto de símbolos de José de Guimarães  - 1978. O artista criou um alfabeto muito próprio e muito comunicativo 

resultante de todos os fragmentos que a sua sensibilidade foi selecionando, desde as pedras arqueológicas da sua 

juventude até aos signos das culturas que foi estudando e contactando, organizados em sistemas de representação 

que inventou… 
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Inspirados no artista José de Guimarães, os nossos queridos alunos realizaram um desenho tridimensional com tam-

pinhas de garrafas de plástico. Construíram ainda com caixinhas que já não tinham utilidade, mais uma ilustração de 

José de Guimarães.  

3ºD 

4ºD 

Trabalhos tridimensionais desenvolvidos no âmbito do Halloween. 

Arte dos mais pequenos 
cont. 
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Text art 

Trabalho realizado pela turma do 12ºA de 

Artes na disciplina de Multimédia. 

Neste trabalho temos o intuito de  apri-

morar as nossas técnicas num novo pro-

grama para desenvolver novas capacidas 

e horizontes em relação ao design. 

Halloween celebrado. 

Trabalho pelo Duarte Figueira 11ºA. 

Tecnica mista de tinta da china e 

aguarela.. 

 



Artes 
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Abóboras a transformar 

em orelhas, na disciplina 

de desenho. Feito com 

aguarelas e lápis de cor. 

Pelo 12ºA. 

 

“Home sweet home, the tourism through the eyes of 

the locals” 

Aguarelas e Pastel de óleo, realizados pela turma do 

12ºA na disciplina de desenho 

Surrealismo 
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Os alunos do 10ºA, na disciplina de Desenho-A, elaboraram uma composição na sequencia da saída 

de campo durante a execução dos murais na junta de freguesia de Quarteira (“Sou Quarteira”) pelos 

artistas plásticos, Menau , Nuno Viegas e Daniela Guerreiro. 

A técnica utilizada foi a colagem e pastel de óleo. 
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Turma do 12ºA 

A turma do 12ºA do curso de Artes Visuais tomou a 

iniciativa de criar o documentário “Gerações”, que 

teve como fonte de inspiração um projeto realizado no 

ano anterior na disciplina de Cidadania, ministrada 

pela professora Inês Aguiar. 

Este documentário realça a ação do homem no meio 

ambiente e critica-a pela forma como está a ser aplica-

da, destruindo o nosso ecossistema.  

Inicialmente, este projeto teve como ponto de partida 

obra estudada na disciplina de Português “Sermão de 

Santo António aos peixes”, que a turma adaptou  a um  

dos maiores problemas existentes na atualidade: a des-

truição do meio ambiente. O objetivo da criação do 

documentário é sensibilizar o público para refletir, 

alterar e melhorar hábitos que possam prejudicar o 

planeta, que o ser humano, nos dias de hoje, vive numa 

sociedade capitalista, concentrada apenas no consumo 

e uso de dinheiro, despreocupada com tudo aquilo que 

deterioramos.  

Para a execução do projeto, a turma contou coma parti-

cipação de todas as disciplinas (desde Oficina Multi-

média, Oficina das Artes, Desenho-A, Português, a 

Educação Física) e, para além disso, os alunos tiveram 

a oportunidade de participar num Workshop sobre a 

técnica de imagem animada “Stopmotion” com o for-

mador Ricardo Pedro, profissional de imagem animada 

da empresa “Flow Production” e o formador Mauro 

Amaral, em parceria com o Museu Zero de Tavira, o 

que ajudou ainda mais na produção de um documentá-

rio mais elaborado e completo. 

Em suma, trata-se de um projeto muito especial e mui-

to importante para todos os que estiveram envolvidos, 

já que lhes permitiu refletir e melhorar um problema 

que só os jovens o podem resolver, visto que se trata 

do mundo onde vivem, da sua casa em geral. Assim, 

para que ela não se desmorone, é necessário cuidar  

dela!  

Portanto, a finalidade desta criação é consciencializar 

todas as pessoas, desde os mais velhos, a todos os jo-

vens e crianças, de que está nas nossas mãos o futuro 

do planeta! 

 

 

Documentário «Gerações» 



Dia Nacional do Pijama na Sala Laranja  
Carla Soares 

O Dia Nacional 

do Pijama é co-

memorado todos 

os anos no dia 20 

de novembro. 

Esta data coincide 

com o Dia da 

Convenção Inter-

nacional dos Di-

reitos da Criança. É um dia educativo e solidário pro-

porcionado por e para as crianças. Neste dia, todas as 

crianças são convidadas a vir para a escola de pijama e 

a realizar diferen-

tes atividades lú-

dicas relacionadas 

com este tema. 

Montamos uma 

tenda e fomos 

acampar, no calor 

de uma fogueira 

escutamos histó-

rias, brincamos na 

tenda e até fizemos um bolo! Todos os anos aprende-

mos uma música que representa o dia, mas por motivos 

atípicos (situação atual da 

Covid-19), este ano não foi 

lançada uma música nova. 

As crianças da sala laranja 

aprenderam o Hino do Pija-

ma de Pedro Abrunhosa e 

dançaram, dançaram mui-

to! Foi um dia muito diver-

tido!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escutamos ainda a história “O Lápis Mágico de Ma-

lala” que nos ensina e relembra que a educação é um 

direito de todas as crianças, assim como ter uma casa ou 

uma família. “As crianças precisam de uma família”, 

“de aprender coisas novas”, “de ter uma casa bonita 

para viver”. “As crianças querem Amor”. Estas foram 

algumas mensagens que as crianças partilharam e senti-

ram com a história. Através desta história, cada criança 

construiu o seu lápis mágico e através de um desenho 

fez a magia acontecer! 
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Dia Internacional dos Direitos das Crianças…  
Ana Baião 

Na sala Amarela da Fonte Santa, realizámos trabalhos para sensibilizar o dia 20 de novembro, Dia Internacional dos 

Direitos das Crianças. Foi nesta data em 1959, que se proclamou mundialmente a Declaração dos Direitos das crian-

ças, em 1989 também a 20 de novembro que se adotou a Convenção sobre os Direitos das Crianças. 

Para assinalarmos esta data, ouvimos histórias, pesquisámos e explorámos os nossos direitos, depois trabalhámos a 

nossa identidade, nome, idade… 

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

com muito carinho e AMOR…  
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Dia Internacional dos Direitos das Crianças e dia 

do Pijama no JI nº3  
Equipa do JI nº3 

No dia 20 de novembro o Jardim de infância nº3 divulgou os Direitos das 

Crianças de Todo Mundo, sensibilizando as crianças para os dez princípios.  

Foi despertado nas crianças a igualdade e a grande importância de uma fa-

mília. Elaborou-se um painel com os dez princípios  

Neste dia as crianças vieram de pijama para a escola, e ao longo deste dia 

cantaram, fizeram danças, desfile de pijama, viram filmes e comeram pipo-

cas. 

Foi um dia feliz e com muito ALEGRIA, RESPEITO, AMOR…. 

Ana Maria Ferreira 

A nossa horta 

No dia 23 de novembro o Professor Rui Rocha esteve 

na Escola de Abelheira onde explicou a importância 

de se fazer compostagem e qual a aplicação do com-

posto resultante. A turma do 3.º B aproveitou a ocasi-

ão para plantar uma cana de açúcar que a professora 

Ana Ferreira trouxe no dia 16 de outubro, Dia da Ali-

mentação, para mostrar aos alunos a origem do açúcar, 

depois foi colocada dentro de um recipiente com água 

e ficou na sala de aula, onde desenvolveu raízes. Neste 

dia também se plantou couve e alfaces no canteiro/

horta da turma. O professor Rui Rocha exemplificou 

como se plantam e cuidam das plantas, os alunos ex-

perimentaram e ficaram muito sensibilizados para 

cuidar das plantas. Foi um dia marcante para os alunos 

que se comprometeram em 

vigiar diariamente para as regar 

quando for necessário.  
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Inês Aguiar e Isabel Marçalo 

Exposição pela Natureza 

Exposição de trabalhos, no decurso da última semana de novembro, das turmas E e F, do 12º ano e D, do 10º ano, 

no âmbito de Cidadania e Desenvolvimento, tendo em conta o domínio trabalhado de Educação Ambiental, em 

parceria com o projeto Eco-escolas e biblioteca escolar.  

Uma ecologia ensiNADA será como Dante ou uma ecologia discipliNADA será como Dante … trabalhos que fa-

lam por si, basta apenas usufruí-los, lendo-os, percecionando-os, refletindo-os e, talvez, pensando-os!"  

Nota editorial: os poemas dos alunos podem ser lidos na  rubrica “Nós também escrevemos”, na página 45. 
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No dia 30 de novembro comemorou-se no Jardim de infância nº3 o Dia do Halloween. 

As crianças fantasiaram-se com adereços alusivos ao tema. A escola foi decorada com trabalhos ela-

borados pelos alunos.  

As crianças desfilaram com os seus fatos, nas suas respetivas salas divertindo-se bastante.  

Halloween 
Equipa do JI nº3 
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Halloween 
Dina Contreiras 

No dia 31de outubro comemorou-se na escola E.B.1 de Quarteira o dia de Halloween. É 

uma data simbólica que oferece um universo rico de lendas e mitos que captam o interesse 

e a curiosidade das crianças. Desenvolve e estimula o respeito por todas as culturas, tradi-

ções e religiões e permite trabalhar temas difíceis de forma lúdica.  

A escola foi decorada com trabalhos alusivos ao tema realizados pelos alunos. 

As bruxinhas viajam nas suas folhas voadoras arrastadas pelo vento…  

Os alunos vieram mascarados para a escola e divertiram-se bastante.  
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Ana Baião 

Dia Internacional da Pessoa Portadora de Defici-

ência 

O Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, comemora-se a 3 de Dezembro, que foi criado pela ONU 

(Organização das Nações Unidas) na Assembleia Geral a 14 de Outubro de 1992. 

 

“A data tem como principal objetivo a motivação para uma maior compreensão dos assuntos relativos à deficiência, 

e a mobilização para a defesa da dignidade, dos direitos e do bem-estar, para que se crie um mundo mais inclusivo e 

equitativo para as pessoas com deficiência, seja ela física ou mental.” in site calendarr.com 

 

Na sala amarela da Fonte Santa para comemorarmos esta data, ouvimos histórias, conversámos sobre o tema, registá-

mos e fizemos um marcador de livros… 
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Carla Soares 

Dia Internacional da Pessoa Portadora de Defici-

ência 

Anualmente, 

no dia 3 de 

dezembro assi-

nala-se o Dia 

Internacional 

da Pessoa Por-

tadora de Defi-

ciência. A Or-

ganização das Nações Unidas é a responsável pela 

comemoração deste dia desde 1992, tendo criado em 

1998 a convenção dos Direitos das Pessoas com Defi-

ciência. Esta data tem como principal objetivo a sensi-

bilização para assuntos relacionados com a deficiên-

cia. É fundamental consciencializar e potencializar um 

mundo cada vez mais inclusivo para pessoas com defi-

ciência, permitindo-lhes viver numa sociedade cada 

vez mais justa e equitativa. A escola é um excelente 

vínculo neste processo de inclusão. 

A sala laranja comemorou este dia através da visuali-

zação da curta metragem Scarlett, onde aprendemos 

que temos dentro de nós uma luz mágica, que nos po-

de transformar, basta sonhar e acreditar. Todos temos 

“magia” dentro de nós e quando a “alimentamos” so-

mos capazes de mudar a nossa forma de ver, sentir e 

viver as situações e, consequentemente, ajudarmos o 

outro. Acreditar na magia transforma a nossa tristeza 

em alegria! Muda o nosso mundo! 

Outro dos trabalhos realizados foi a pintura de uma 

fotografia da nossa cara. Somos um mundo de cor, 

somos seres coloridos, “Todos diferentes, Todos 

iguais.” Com o cabelo de uma criança, o nariz e a bo-

ca de outra, continuamos a ser crianças. Não importa 

como somos, o mais importante é Ser Único! 

Susana Assunção 

No âmbito da comemoração do Dia Internacional da Deficiência, foi proposta à Família a construção de uma Mão 

Solidária que ajuda a Escola, o Mundo, os Outros, com vários valores Amor, Amizade, Família, Esperança, Fé….  

Dia Internacional da deficiência 

3 de dezembro na sala azul 

Curta Metragem “Scarlett” sobre a 

diferença  

História:  Elmer “O Elefante dife-

rente”  
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Sónia Alves e Eloísa Branco 

Manhã sobre rodas 

Foi no dia 10 de dezembro, na aula de Educação Física, que o 1.ºB  realizou uma aula sobre rodas, no âmbito da 

atividade "Manhã sobre rodas” inserida no Projeto Eco-escolas. Os alunos trouxeram para a escola os seus transpor-

tes e disfrutaram do espaço e da aula com muita alegria.  
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Os alunos do Centro de Apoio à Aprendizagem (CAA) realizaram vários trabalhos alusivos a alguns temas/

conteúdos trabalhados, nomeadamente o Outono, o Halloween, o Dia da alimentação e uma aula de culinária 

(confeção de um bolo). 

Centro de Apoio à Aprendizagem 

Cátia Gonçalves 
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de História 

Pedro Santos, 11ºE 

Dia dos Direitos Humanos - 10 de dezembro 

Os direitos humanos são normas que reconhecem e 

protegem a dignidade de todos os seres humanos. Fo-

ram adotados pela ONU (Organização das Nações 

Unidas) em 10/12/1948 devido aos crimes bárbaros 

praticados durante a Segunda Guerra Mundial. 

 

ONGs de defesa dos Direitos Humanos: 

 

 

 

 

 

 

Amnistia Internacional; Human Rights Watch; Anti-

Slavery International; Direitos Humanos Sem Fronteira; 

Associação Nacional para o Desenvolvimento de Pesso-

as de Cor; Centro Simon Wiesenthal. 

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS 

HUMANOS 

Composta por um prefácio e 30 artigos englobando 

direitos civis e políticos, bem como direitos sociais, 

económicos e culturais: 

Direito à Igualdade 

Direito à Não-Discriminação 

Direito à Vida, à Liberdade, à Segurança Pessoal 

Proibição da Escravatura 

Proibição da Tortura e Tratamento Degradante 

Direito ao Reconhecimento de uma Pessoa perante a 

Lei 

Direito à Igualdade perante a Lei 

Direito a Recurso por Tribunal Competente 

Proibição da Detenção Arbitrária e do Exílio 

Direito a Audiência Pública Equitativa 

Direito a ser Considerado Inocente até Prova em Con-

trário 

Proibição de Interferência na Privacidade, na Família, 

no Domicílio e na Correspondência 

Direito à Livre Circulação dentro e fora do País 

Direito de Asilo em Território Estrangeiro, quando 

vítima de perseguição 

Direito a uma Nacionalidade e a Liberdade de a mudar 

Direito ao Casamento e à Família 

Direito à Propriedade 

Liberdade de Crença e Religião 

Liberdade de Opinião e Informação 

Direito de Reunião e de Associação Pacíficas 

Direito de Participar no Governo e em Eleições Livres 

Direito à Segurança Social 

Direito ao Trabalho Desejável e a Filiar-se em Sindi-

catos 

Direito ao Repouso e ao Lazer 

Direito a Adequado Padrão de Vida 

Direito à Educação 

Direito a Participar na Vida Cultural da Comunidade 

Direito a uma Ordem Social que Articule a DUDH 

Características dos Direitos Humanos 

Inalienáveis - são inerentes a todos os seres humanos. 

Indivisíveis - interdependentes e inter-relacionados 

- os diferentes Direitos Humanos estão intrinsecamen-

te ligados e não podem ser vistos isoladamente uns 

dos outros. 

Universais – aplicam-se igualmente a todas as pesso-

as em todos os lugares do mundo, sem limite de tem-

po. 

Importância: 

Os direitos humanos são essenciais a todos. São direi-

tos universais que protegem indivíduos e grupos con-

tra ações que possam interferir nas suas liberdades e 

dignidade. 
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Rosa Fernandes 

Comemoração do Dia Internacional dos Direitos 

Humanos 

A turma do 11.º E, no âmbito 

da disciplina de Cidadania e 

Desenvolvimento, com a cola-

boração da profª do PIEF, co-

memorou o dia dos Direitos 

Humanos com o objetivo de 

sensibilizar a comunidade es-

colar para a importância de 

conhecer e defender os direitos 

humanos, que nos pertencem, a 

todos e a cada um de nós. 

Esta comemoração incluiu atividades diversificadas co-

mo pintura de cadeiras com os artigos da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos; exposição dos referi-

dos artigos da D.U.D.H. no bloco A; PowerPoint e pan-

fleto informativo divulgados através das páginas da es-

cola, da biblioteca e do jornal escolar; interação com a 

comunidade educativa através de um painel de partilha 

de opiniões sobre a te-

mática; da rádio escolar 

com música alusiva ao 

tema, etc. 
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Escola EB 2, 3  

Alaaeddine Kadouri, 6ºC  

Fui convidado para escrever este pequeno texto, porque 

no mês de outubro, fui o leitor que mais livros requisitou 

na Biblioteca da minha Escola. Ler é algo de que eu gos-

to muito e tenho sido incentivado a fazê-lo pelo meu 

professor de Português, Luís Sousa, e também pelo pro-

fessor da Biblioteca, Almiro Lemos. 

Eu aconselho os meus colegas a lerem os Aventureiros -  

O Mapa Secreto. É um livro que nos mostra como deve-

mos ser fortes. Devemos ser sempre fortes e aventureiros 

e acreditar no futuro. 

Temos muitos livros na Biblioteca, o que é muito bom e 

portanto temos muito por onde escolher.  

ESLA 

Marta Mestre, 11ºD1  

“O Universo nos teus olhos” é a minha sugestão pesso-

al de leitura para este mês. Uma história de amor e 

preconceito, onde a obesidade, o bullying e a depres-

são são linhas condutoras do livro de Jennifer Niven. 

O seu objetivo é simples: transmitir uma mensagem de 

esperança que viva para lá das suas páginas.  

Sinopse :  

Libby Strout, outrora a rapariga mais gorda da Améri-

ca, conseguiu finalmente ultrapassar o desgosto causa-

do pela morte da mãe e está pronta para voltar a viver.  

Jack é o típico rapaz popular do Liceu, no entanto pa-

dece de prosopagnosia e não consegue reconhecer 

caras.  

Existem muitas diferenças entre eles, mas são elas que 

fazem nascer (e tornar credível) está história de amor.  

Escolhi este livro uma vez que é feito de momentos 

dramáticos, pelos quais alguns de nós já podem ter 

passado ou estarem a passar. Em todo ele está patente 

a ideia de que termos alguém ao nosso lado nestes 

momentos difíceis, nos permite inspirar e dar-nos for-

ças para os enfrentar.  
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É Natal… 

Na mesa da consoada 

Zero lugares vazios 

No meu coração 

Quatro lugares ocupados 

Por vós que já não estais… 

A reunião familiar 

Nunca mais será igual… 

Sorrio ao mundo 

Mas por dentro não. 

A saudade aperta 

É ferida aberta 

Que sangra no coração. 

Para sarar recordo… 

Recordo as conversas, 

Recordo as gargalhadas, 

Recordo as nossas tradições, 

Recordo os sorrisos, 

Recordo as brincadeiras, 

Recordo os abraços, 

Recordo os beijos, 

Recordo os colos 

E volto a ser menininha 

Porque é Natal… 

Milene Martins 
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Cristiana Parsotamo, 9ºA 

Porque 

Porque todos se autocriticam, mas tu não? 

Porque eles têm medo de entrar em julgação. 

Porque todos têm os mesmos gostos, mas tu não? 

Porque eles querem integrar-se na aceitação. 

E porque tu não tens padrão? 

Porque os outros são cópias, mas tu não? 

Porque tu és a autenticação! 

Bruno Torres, 9ºF 

Porque gosto mas não gosto 

Porque sou assim!! 

 

Porque odeio mas não detesto.  

Porque me comporto assim, 

E não me entendo 

Porque conformei mas não adaptei! 

Porque é que eu sou a exceção, 

Mas eles não. 

Porque é que os outros têm de 

Gozar comigo e espalhar boatos. 

Porque eu tenho medo, mas eles não. 

 

Porque é que eu tenho de andar 

Corcundo, mas eles não. 

E tudo o que faço é jugado. 

Mas se eles têm assim tanta inveja é 

Porque eu sou único e eles não são. 

Mariana Gomes, 9ºF 

Um Natal Diferente  
Oryana Mullen – 4.º E  

É quase dia de Natal, mas este ano vai ser diferente, porque o Covid-19 ainda cá está. Ainda bem que o Governo 

afirmou que é permitida a circulação entre concelhos entre os dias 23 e 26 de dezembro e também anunciou que não 

ia impor limite de pessoas nas reuniões familiares. Para nós isto é bom, mas devemos ter muito cuidado pois o CO-

VID-19 é uma doença que tem muitos casos e já nos fez ficar de quarentena. 

     – Olá Oryana, o que é que costumas fazer no Natal? – perguntou a Matilde. 

     – Olá. Eu normalmente faço um jantar em família e fico acordada até à 1h da manhã a abrir as prendas com a 

minha mãe. – disse a Oryana  –  Nós já sabemos os cuidados a ter e este ano, temos de usar máscara. Há uma dança 

e uma música sobre o COVID-19 no Tik Tok que é assim: 

 “Este ano vai ser diferente,  

pois o COVID-19 está presente. 

Não vai ter o Pai Natal chegando de trenó, 

vamos ficar todos em casa, senão vai ser pior”. 

     – Já ouviste Matilde? Queres que te ensine? – Perguntou a Oryana. 

     – Sim, pode ser! – responde a Matilde. 

E a Oryana assim o fez. 

     – Ahhhh! Então sempre vai haver Natal! Vamos ter prendas, família e como sempre muito amor! – exclamou a 

Matilde. 

     – Sim. – afirmou a Oryana – O Natal é amor, o que importa é nós colaborarmos para que para o ano possamos 

passar o Natal sem medo!  

Então, para não acontecer o mesmo, temos de cumprir as regras de usar máscara, desinfetar as mãos, cumprir o dis-

tanciamento social e as regras devem ser cumpridas.  
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Cantiga de Amigo 

Despertai-vos, amigo, já 

agora 

Laura Machado, Natacha Soares, Rebeca Santos e  
Sara Santos, 10º D  

Despertai-vos, amigo, já agora 

Sou Gaia que pelas plantas irei falar 

Contente ainda estou. 

 

Despertai-vos, amigo, já agora 

Sou Gaia que pelas plantas irei cantar 

Contente ainda estou. 

 

Sou Gaia que pelas plantas irei falar 

Alegres e saudáveis andavam 

Contente ainda estou. 

 

Sou Gaia que pelas plantas irei cantar 

Alegres e saudáveis andavam 

Contente ainda estou. 

 

Sou Gaia que pelas plantas irei cantar 

Alegres e saudáveis cantavam 

Contente ainda estou. 

 

Alegres e saudáveis andavam 

Mas o homem ganancioso com elas acabou 

Contente já não estou. 

 

Alegres e saudáveis cantavam 

Mas o homem ganancioso com elas acabou 

Contente já não estou. 

 

Mas o homem com elas acabou 

Por isso, os animais se afastaram 

Contente já não estou. 

 

Mas o homem ambicioso com elas acabou 

E, por isso, Gaia em outra jornada se aventurou. 

Contente já estou. 

Afonso Mota, Carolina Silva, Fernanda Bodi e    
Raíssa Parente, 10º D 

A verdadeira essência algarvia 

A alma da nossa população 

O problema que temos todavia,  

É o de não saber lhe dar atenção 

Aquilo que o meu antepassado via 

Vai desaparecendo mais e mais a cada geração. 

O propósito do nosso viver, 

E nós, a razão do seu desaparecer … 

 

O sobreiro de antiguidade se manteve 

E tudo o que aqui se passou pode contar 

Foi esta a sorte que teve, 

Mas o que parece é … que não vai durar. 

O que com o tempo reteve,  

E que ninguém se parece importar.  

A gritar por ajuda  

E à espera de algo que nunca mais muda.  

 

Em Monchique está o carvalho  

Aquele que foi posto de parte.  

Aquele que agora dá grande trabalho,  

Aquele que nós desejávamos que fosse para marte.  

Este é um caminho sem atalho 

E a destruição de uma verdadeira arte.  

À espera duma razão para poder sorrir,  

À espera duma razão para não partir.  

 

A spartina do Chile veio 

E as plantas autóctones ela quer matar 

Com ela, veio o receio,  

Mas só para aqueles que escolhem se importar.  

Impedir o crescimento das nativas é o seu recreio,  

Um recreio com cada vez mais destas a brincar.  

Dos nossos, ninguém quer saber,  

Nem que implique o seu morrer.  

 

O fim de uma era,  

Uma que mais tempo devia durar 

Algo garantido que passou a incerteza 

E que agora não tem volta a dar! 

O homicídio da verdadeira realeza,  

O regicídio da Natureza, difícil de aguentar.  

Em tudo, um genocídio, 

Em nada, um suicídio. 
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Filipa Eusébio 

Dia Nacional do Mar 

No passado dia 16 de novembro celebrou-se o Dia Na-

cional do Mar, a comemoração deste dia prende-se com 

a importância dos oceanos e a necessidade de preservar 

os seus recursos.  

A poluição marinha deve-se a vários fatores (águas 

residuais urbanas e industriais, lixos domésticos e in-

dustriais, detritos lançados pelas atividades turísticas e 

embarcações, águas poluídas dos rios, entre outros) e é 

responsável pela perda da biodiversidade, contaminação 

das espécies marinhas e diminuição da qualidade das 

águas.  

Para assinalar este dia alguns dos nossos alunos realiza-

ram trabalhos alusivos ao mar e às suas ameaças.  

E.B.2,3 de Quarteira (5 º 6º anos)  

E.B.1 Nº 2 de Quarteira  
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Ecoescolas 

J.I Nº 3 de Quarteira  

Dia da Floresta Autóctone 

A floresta autóctone é constituída por vegetação origi-

nária do próprio território, por isso mais adaptada às 

condições do solo e do clima. É importante a preserva-

ção desta floresta pois constitui o habitat de muitas es-

pécies, algumas em vias de extinção, além de ser mais 

resistente a incêndios florestais, pragas, doenças e lon-

gos períodos de seca ou de chuva intensa.  

No dia 23 de novembro assinalou-se o Dia da Floresta 

Autóctone com a exposição, na biblioteca da ESLA, de 

trabalhos desenvolvidos pelos alunos das turmas 10ºD, 

12ºE e 12ºF, em Cidadania e Desenvolvimento.  

 

 

  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Os alunos do 12ºH também assinalaram este dia com a 

elaboração de alguns trabalhos referentes a espécies 

autóctones do nosso país.  

 

													

																																																																																	Nome	vulgar:	Amendoeira	
																																																																																		
																																																																																	Nome	científico:	Prunus	dulcis	
	
																																																																																	Descrição:	Árvore	de	folhas	caducas	e	de																																				
																																																																																	fruto	seco.	
																
																																																																																	Distribuição	geográfica:	Regiões	de	clima	
																																																																																	mediterrâneo.	Em	Portugal-	Douro,	Trás-	
																																																																																	-os-Montes	e	Algarve.	
	
			Utilização:	Cosméticos;	licor	de	amaretto;	leite	de	amêndoa.	
		

	

	

	

	

	

Carolina	e	Catarina	
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Rotary International Youth Exchange  

Programmes  

Lurdes Seidenstricker 

O clube INTERACT, com sede na ESLA, é um projeto de 

voluntariado que tem parceria e apoio do Almancil Inter-

national Rotary Club (AIRC) e tem envolvido ao longo 

da sua existência, alunos do 9º ao 12º ano, em atividades 

e campanhas de solidariedade e apoio à comunidade e a 

instituições variadas. 

O AIRC destaca um dos seus membros para acompanhar 

de perto o projeto, que é sempre presidido por um aluno 

(este ano do 11º C, Rafael Jacinto) e apoiado por um pro-

fessor (Lurdes Seidenstricker), que serve de elo de liga-

ção e dá todo o apoio necessário ao grupo de alunos en-

volvidos, que desenvolvem as atividades de forma autó-

noma, pondo em prática as ideias e campanhas que discu-

tem, planificam e distribuem pelos elementos do grupo, 

reunindo para o efeito uma vez por semana. Sempre que o 

presidente termina o seu percurso na escola, sugere um 

novo presidente a quem vai passar a "pasta", mas que será 

sempre eleito por votação dos pares.  

Já tivemos 7 presidentes nestes 8 anos de funcionamento 

(Mariana Machado, Raquel Soeiro, Carolina Figueiras, 

Mariana Palma, Maria da Luz, Barbara Raposo e agora, 

Rafael Jacinto). Este tem sido um ano difícil em todos os 

sentidos, mesmo assim os alunos têm conseguido levar a 

cabo algumas atividades, na sua maioria online, reuniões 

e workshops relacionados com temas ambientais, uma 

vez que este ano os Rotários do mundo inteiro estão em-

penhados numa campanha mundial chamada “Stop Plas-

tic Soup”. Conseguimos, contudo, levar a cabo uma ativi-

dade presencial, logo no início do ano, quando nos envol-

vemos numa ação de sensibilização ambiental para a 

questão do plástico nas praias e no ambiente, com o bió-

logo e ambientalista alemão, Andreas Noe. 

Devido às circunstâncias da pandemia e às restrições, tem 

sido mais difícil angariar novos membros e divulgar o 

projeto, pois os alunos 

não podem ir às turmas 

fazê-lo. Fica aqui o 

convite aos alunos que 

estejam interessados 

em participar neste 

projeto: contactem o 

presidente, um dos 

membros ou a profes-

sora Lurdes e mostrem 

essa vossa vontade. 

Está aberto a qualquer 

aluno que queira juntar

-se a esta causa.  

A nossa  

  Escola 
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Passatempos 

Qual o valor? 

Desafios Matemáticos 

Jorge Barros 

MatGira 

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. 

Lara Rodrigues, 7ºG 

100 Laranjas para 100 pessoas. 

Destas 100 pessoas, 80 comeram 1/4 de laranjas. Quantas laranjas comeram as restantes pessoas. 

 

 

 

 

 

 

Nota: para melhor resolveres este desafio deves fazer um esquema com os dados fornecidos pelo problema.  
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Desafios noutras línguas 

Passatempos 



Nesta altura nos países de língua alemã, todas as cidades têm o seu Weihnachtsmarkt – mercado de Natal. 

Completa con el vocabulário: 
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Passatempos 

Desafios noutras línguas 



A nossa  

  Escola 

Feliz Natal 

Os alunos da professora Stella Ferreira desejam um... 


