
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DRA. LAURA AYRES, Ano XVII, Edição I, setembro / outubro 2020 

Nós e a Pandemia 



2 

   100comentarios@esla.edu.pt 

 

Coordenadora: Milene Martins  

 

Equipa: Cristina Barbosa 

 

Colaboradores nesta edição: Amélia Rocha, Carla 

Soares, Luís Reis, Marlene Frazão, Maria Fael, Rosa 

Fernandes, Sandra Lopes, Stella Ferreira,  Susana 

Monteiro, todos os docentes e alunos do Agrupamento 

que nos enviaram material para a edição e identificados 

em cada artigo. 

 

Capa: Alunos 12ºA 

Cristina Barbosa 

Editorial 

Voltámos à escola entre o medo de contrair o vírus e a 

alegria de ter aulas presenciais. 

 

Desci a rampa íngreme até à sala de professores, pelo 

centro. Professores pelo centro! Não sei se reconheci a 

pessoa que me cumprimentou gentilmente. Correspondi 

e fiquei na dúvida. 

Encontrámos a escola diferente. Muitas regras. Imagi-

no, ou talvez não, a dimensão do trabalho realizado 

para que tudo esteja a funcionar. Os alunos estranha-

mente silenciosos nos primeiros dias. Regras de distan-

ciamento. Pavimentos marcados, teclados de computa-

dores protegidos com película, daquela que usamos em 

casa para embrulhar os alimentos. Bufete diferente. 

Aulas em turnos. Menos agitação. Agitadas andam as 

senhoras, técnicas de ação educativa, escada acima es-

cada abaixo, de sala em sala, a desinfetar teclados de 

computadores, ratos, secretárias, cadeiras… álcool e 

mais álcool. Um mundo que se tornou líquido, mas isso 

é outro tema. 

 

Perscruto o olhar dos meus alunos, na tentativa de per-

ceber se estão bem. Faltam os sorrisos. O deles e o meu. 

Procuro-os nos olhos. Faltam professores. Alguns, de 

risco, ficaram em casa. Outros vieram. A vida é um 

risco desde o momento mágico do óvulo fecundado.  

Vamos ver. “Vivemos um dia de cada vez.” É uma das 

frases que proferimos abundantemente, nestes tempos 

incertos. Vai correr bem, se Deus quiser. Se Deus não 

quiser é porque tem outros planos para nós. 

 

Há planos de contingência e de ensino@distância, tur-

mas virtuais. E álcool, muito. E rolos de papel, muitos. 

Começámos com dias de verão. Com calor, a máscara 

incomoda, mas salva, vamos ver. 

 

E mais uma vez se vai cumprir o jornal. Mais uma vez, 

vamos apelar à criatividade de todos, reunir os traba-

lhos do pessoal docente e não docente, de pequenos e 

graúdos. Talvez alguns reflitam a situação de pandemia 

e fiquem para memória póstuma. 

 

Um forte “viva” à escola, à educação e a todos nós! 

 

Viva a vida!  
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A nossa  

  Escola 

Lurdes Seidenstricker 

No passado domingo, 

dia 4 de outubro, os 

alunos do projeto de 

voluntariado INTE-

RACT, alunos das 

turmas de 11º ano, D/

D1 e F, juntamente 

com professores, pais 

e membros do AIRC 

(Almancil Internatio-

nal Rotary Club) jun-

taram-se a Andreas 

Noe e ao Gonçalo 

Gonçalves, numa ação de sensibilização ambiental para 

a questão do plástico nas praias e no ambiente. 

Andreas Noe, biólogo alemão, ambientalista, a viver há 

3 anos em Portugal, iniciou a sua viagem pela costa 

portuguesa, a que chamou “The Plas-

tic Hike”, no rio Minho, em Caminha, 

no dia 15 de agosto e fez uma para-

gem em Quarteira no seu 51º dia. To-

dos os dias publica uma story na sua 

conta de Instagram #thetrashtraveler 

alertando para este problema, contac-

tando as autoridades locais e contando 

com o apoio das organizações ambi-

entais e de voluntários que a ele se 

juntam.  Esta sua viagem terminou em 

Vila Real de Santo António, junto ao 

rio Guadiana, na fronteira com Espa-

nha, no dia 11 de outubro, tendo per-

corrido 832km de costa em 58 dias e recolhido 1,6 to-

neladas de plástico! O plástico recolhido será depois 

trabalhado por diversos artistas plásticos (já 15 artistas 

confirmaram a sua participação), estando prevista uma 

exposição em Lisboa em 2021, bem como um docu-

mentário que o Andreas pretende levar às escolas. Os 

alunos que participaram nesta ação irão trabalhar este 

tema no âmbito das disciplinas de Inglês e Cidadania e 

irão ainda participar noutro projeto relacionado com o 

tema - “End Plastic Soup”-, uma aposta dos clubes rotá-

rios de todo o mundo, empenhados em acabar com o 

plástico nos oceanos e rios do planeta. Todos os anos 

80 milhões de toneladas de plástico vão parar aos ocea-

nos, só 20%  são “devolvidos” às praias e à costa. Nas 

palavras do Andreas, “it´s not about cleaning,we need 

to prevent the plastic 

entering the oceans 

and the rivers. Refuse 

single use!” Danke, 

Andreas 

The Plastic Hike 
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Bibliotecas 

Escolares 

Bibliotecas EB 2,3 e ESLA 
Os professores bibliotecários 

Sê 

 

Se não puderes ser um pinheiro, no topo de uma colina, 

Sê um arbusto no vale mas sê 

O melhor arbusto à margem do regato. 

Sê um ramo, se não puderes ser uma árvore. 

Se não puderes ser um ramo, sê um pouco de relva 

E dá alegria a algum caminho. 

 

Se não puderes ser uma estrada, 

Sê apenas uma senda, 

Se não puderes ser o Sol, sê uma estrela. 

Não é pelo tamanho que terás êxito ou fracasso... 

Mas sê o melhor no que quer que sejas. 

Douglas Malloch 

As Bibliotecas 

Escolares, neste 

início de ano 

letivo, começa-

ram a trabalhar 

desde cedo, nes-

te ano letivo. 

Depois da cons-

tituição das 

equipas, estamos 

já a idealizar o 

modo como po-

deremos levar a 

cabo a nossa missão. 

Este ano, para conseguirmos lidar com a pandemia, que 

a todos afeta, delineámos um Plano de Contingência, 

que inclui modos de serviço presencial, à distância e 

misto. Desde o início de setembro, podem encontrar no 

chão algumas marcas para o distanciamento recomenda-

do de segurança. Além disso, também distribuímos si-

nalética de higienização pelas várias mesas de trabalho, 

modificámos o horário de abertura ao público e reduzi-

mos a lotação dos espaços, para segurança de todos.  

Em termos de atividades, encontramo-nos desde setem-

bro a realizar contactos com entidades internas e exter-

nas para a elaboração do nosso Plano Anual de Ativida-

des. Também nos encontramos a colaborar com alguns 

docentes para a recuperação de aprendizagens não reali-

zadas no ano letivo anterior. 

Incluída numa campanha de recolha de livros para São 

Tomé e Príncipe, feita em parceria com a Rede de Bibli-

otecas do Concelho de Loulé a favor da Liga dos Com-

batentes, as Bibliotecas do Agrupamento associaram-se, 

tendo contribuído com 76 caixas, totalizando cerca de 

3300 livros. Através da colaboração da Junta de Fregue-

sia de Quarteira, foram entregues na sede de Loulé da-

quela Liga. 

O mês de outubro é o MIBE (mês internacional das bi-

bliotecas escolares). Para a sua comemoração, foram 

elaborados cartazes alusivos (que foram remetidos à 

RBE). Na EB23, o professor bibliotecário, Almiro Le-

mos, deu uma formação de utilizadores a todos os alu-

nos do 5º ano, onde explicou as regras de funcionamen-

to e utilização da biblioteca escolar.  

Na Escola 

Secundária, 

foram reali-

zadas em 

várias tur-

mas ações 

de 

“Formação de Utilizadores de Bibliotecas”, “Como rea-

lizar um trabalho Escrito”, “Como fazer Citações e Re-

ferências Bibliográficas”, “Como elaborar um CV” e 

“Como detetar desinformação em Redes Sociais”. Em 

cumprimento do Plano de Contingência, algumas destas 

ações foram realizadas em sala de aula. 
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Bibliotecas 

Escolares 

Ainda dentro da temática das ações de formação, al-

guns novos elementos das equipas de biblioteca, rece-

beram formação no software de gestão de bibliotecas. 

Os que já são veteranos nestas andanças, tiveram for-

mação no Plano de Contingência das Bibliotecas para 

dominarem os novos procedimentos de gestão e cir-

cuito de fundo documental face à pandemia. 

No dia 16 de outubro comemorou-se o Dia Mundial 

da Alimentação. Na EB23, a Biblioteca promoveu a 

projeção de um powerpoint alusivo ao tema. No final 

do mês, ir-se-á comemorar o Halloween, organizado 

pelo grupo de Inglês. 

Para evitar para que haja um fluxo desnecessário de 

pessoas no acesso à estantaria das bibliotecas, na ES-

LA, encontramo-nos a promover montras de livros, já 

que se torna difícil desinfetar fundo documental com 

suporte em papel.  

No âmbito da prevenção de contágios, foram elabora-

dos horários de acesso às bibliotecas escolares do 

primeiro ciclo, durante os dois intervalos da manhã, 

que estipulam dias específicos para cada turma, de 

forma a possibilitar a leitura de presença e a requisi-

ção de livros com adequada desinfeção dos espaços 

após cada utilização. Nas escolas do 1º ciclo e do 2º 3 

ciclos, dispomos agora de carrinhos de leitura com 

uma seleção de obras, que irão às várias salas. Quanto 

às devoluções, todo o fundo documental será sujeito a 

uma quarentena de 72 horas, dispondo de locais pró-

prios para esse estágio higiénico. Assim, contribuí-

mos para a segurança de todos. 

Na ESLA, a sua equipa encontra-se ainda a aumentar 

a coleção em suporte digital, que conta já com mais 

de 300 títulos, a partir da qual todos os leitores pode-

rão requisitar, pelos mesmos 15 dias, direitos de visu-

alização da obras disponíveis, podendo renovar esse 

direito nas mesmas condições que as obras em supor-

te de papel.  

 

Desejamos a todos um excelente ano letivo, com saú-

de e bem-estar. 

 

Vai ficar tudo bem. 
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A nossa  

  Escola 

Regresso à escola 

Educadoras da Fonte Santa 

No dia 16 de setembro regressamos à escola.  

Para assinalar este regresso, as educadoras do Jardim de Infância 

da Fonte Santa, sugeriram na reunião de encarregados de educa-

ção, que este dia fosse assinalado com a chegada à escola com um 

balão. Assim, no primeiro dia de escola e durante o resto da se-

mana, cada criança ao regressar trouxe um balão decorado por si 

e pendurou nas grades exteriores da escola. 

Esta atividade foi pensada para aproximar os pais e a escola neste 

ano letivo atípico, em que a escola se vê obrigada a fechar-lhes as 

portas. Com esta atividade, a intenção das educadoras também foi 

envolver a comunidade educativa, de forma a minimizar os im-

pactos que esta “nova” realidade nos traz. 

E, assim festejamos o regresso das nossas crianças à escola!  

Num ano que se espera diferente dos demais, num ano em que se tornou ainda mais especial o regresso à escola 

depois das férias, num ano em que muitas crianças estiveram ausentes desde março do ano anterior, num ano em 

que a esperança de que tudo vai correr bem é a luz que nos ilumina, num ano em que os receios dos pais, das educa-

doras, dos auxiliares de educação se revestem de outros contornos… Nesse ano celebrou-se o regresso à escola com 

mais ânimo e maior felicidade... 

Ana Sena 

Foi com muita alegria e ansiedade que voltámos à 

nossa escolinha, depois do período de confinamento 

e com as férias de verão à mistura. Foi uma experiên-

cia que ficará para sempre na nossa memória. Foram 

momentos muito intensos, que partilhámos com a 

turma e 

refletimos 

acerca do 

lado positivo e negativo de todos esses acontecimen-

tos. 

Contudo todo o cuidado é pouco e tivemos que nos 

adaptar às novas regras e rotinas para evitar a propa-

gação do vírus na nossa escola.  

Estamos juntos para superar todos os 

obstáculos desta epidemia!!!  
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A nossa  

  Escola 

Atividades  de Enriquecimento Curriculares 

Ana Sena 

As atividades começaram em força e com uma equipa cheia de vontade de dinamizar e contribuir para o desenvolvi-

mento pessoal e social das nossas crianças.  

Nas áreas de Expressão Lúdico - Expressiva  

Ciências Experimentais  

Educação Lúdico Desportiva 
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A nossa  

  Escola 

O outono chegou à sala amarela- Fonte Santa  

Ana Baião 

O outono chegou à sala amarela do Jardim de Infância da Fonte Santa e com esta estação do ano, tivemos muitas no-

vidades…fizemos descobertas…experiências…divertimo-nos muito. 

Experimentámos muitos materiais…trouxemos um pouco da natureza para a nossa sala, para que as aprendizagens 

fossem mais significativas e as nossas criações mais ricas…. 

Brincámos com as folhas secas…descobrimos as cores de outono…reciclámos e construímos…e até sentimos o que 

os troncos das árvores podem sentir…foi muito divertido… 

“O contacto com (…), elementos da natureza e a sua observação são normalmente experiências muito estimulantes 

para as crianças, proporcionando oportunidades para refletir, compreender e conhecer as suas características, …”- 

(OCEPE,2016: 90) 
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A nossa  

  Escola 

O Outono chegou! 

Carla Soares 

O Outono chegou devagar, devagarinho à sala laranja do Jardim de Infância da Fonte Santa. 

Ao som da música OUTONO, de Ricardo Reis Pinto, ensaiámos uma pequena coreografia e aprendemos que o Verão 

foi embora, que o frio começa a chegar, mudamos as nossas roupas, as folhas caem no chão e mudam de cor, pois o 

Outono está a chegar. 

Observamos a natureza e percebemos que o tempo está mais frio; as folhas podem ser castanhas, amarelas, laranjas e 

vermelhas; podem estar secas e podem partir; caem no chão e podemos vê-las voar! Na nossa sala fizemos a nossa 

Janela de Outono para embelezar as nossas janelas novas! E podemos sempre tocar nas folhas e nos paus para sentir a 

sua textura.  

Com as folhas ainda construímos o nosso placar de Outono e em grupos fizemos um círculo decorado com folhas e 

linhas para colocar à porta da nossa sala. Vivemos no Outono e o mesmo está presente no nosso espaço!  
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A nossa  

  Escola 

Dia da Alimentação 

Educadoras da Fonte Santa 

A alimentação saudável é 

fundamental para o bom 

funcionamento do organis-

mo. A alimentação realiza-

da de modo saudável e 

aliada com exercícios físi-

cos contribui para a quali-

dade de vida. Assim, o 

Jardim de Infância da Fon-

te Santa comemorou o dia 

da alimentação com diver-

sas ativida-

des que levaram as crianças a refleti-

rem nisso através 

da exploração da 

roda dos alimen-

tos, identificação 

de alimentos sau-

dáveis e não saudáveis e o cumprimento de regras de 

higiene no manuseamento dos alimentos, que adquiri-

ram uma importância ainda maior na época em que 

vivemos. Sendo assim, as atividades recaíram sobre a 

elaboração da roda dos alimentos, de jogos: “adivinha 

que fruto é?”, “Este alimento é saudável ou não saudá-

vel?”; de batidos de fruta, espetadas de 

fruta, arte com fruta e jogos sensoriais 

com exploração de tintas comestíveis. 

E ainda tivemos a visita do professor 

Rui que nos mostrou e explicou o que 

eram frutas e legumes da época.
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A nossa  

  Escola 

Dia da Alimentação 

Ana Sena 

Para comemorar este dia tão importante para a nossa saúde, nós do 2ºB, apresen-

támos o nosso pequeno almoço/lanche para toda a turma, afim de debatermos 

quais os alimentos mais adequados e os reajustes a fazer na nossa alimentação. 

Realizámos também contagens e organizámos os frutos que trouxemos para a 

escola, de acordo com as suas características, utilizando diagramas de Venn e 

Carroll para facilitar e simplificarmos a nossa análise. Depois de verificarmos 

algumas propostas na internet para a confeção das 4 refeições mais importantes 

do dia, colocámos mão à obra e ilustramos uma ementa saudável para apresen-

tarmos à turma. Dançámos e cantámos e por fim desenhámos a “olho nú” a peça 

de fruta que trouxemos seguindo a orientação/técnica de vários artistas plásticos 

que consultámos na sala de aula. 

Ana Ferreira 

A turma B do 3.º ano comemorou o Dia Mundial da 

Alimentação, no dia 16 de outubro, na escola da Abe-

lheira.  Para começar a professora trouxe uma cana de 

açúcar, para mostrar aos alunos que o açúcar é de ori-

gem vegetal, foi uma novidade espetacular, a maioria 

dos alunos desconhecia. Depois começou-se a confeci-

onar os Queques de Coco. Todos 

os alunos participaram na confeção 

desde partir os ovos, mexer a mas-

sa, durante um certo tempo, 

preparar as formas para colo-

cá-las num tabuleiro para 

depois ir ao forno.  

Os alunos participaram em 

todas estas atividades com muito entusiasmo, regista-

ram a receita no seu caderno diário, estudaram a mes-

ma receita para outras quantidades. Foi um dia muito 

divertido. Mas o melhor foi provar os queques. 

Queques de coco 

Ingredientes: 

6 ovos  

6 colheres de açúcar 

Raspa de um limão grande 

Coco ralado 125 gramas  

Modo de preparação: 

Partem-se os ovos para um recipiente, mistura-se 

o açúcar e a raspa de limão, mexe-se muito bem, 

sem bater, para que os ovos fiquem bem desfei-

tos e o açúcar dissolvido. Depois mistura-se o 

coco, envolve-se muito bem e coloca-se em for-

mas pequeninas de papel e vão num tabuleiro ao 

forno bem quente até ficar tostadinhos por cima.  

Tiram-se do forno deixam-se arrefecer e servem-

se frios acompanhados com chá, café ou sumo de 

fruta.  
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A nossa  

  Escola 

Dia da Alimentação 

Turmas do 4ºano da EB1/JI da Abelheira 

No dia 16 de Outubro de 2020, as turmas do 4.º ano da 

escola EB1/JI da Abelheira comemoraram o Dia Mun-

dial da Alimentação. 

Nesse dia, confecionámos um Salame de Alfarroba. 

Começámos por trabalhar em sala de aula a receita e 

aprendemos um pouco mais sobre a alfarrobeira e so-

bre o seu fruto. As professoras explicaram que esta é 

uma árvore de folha perene e que predomina na zona 

algarvia. Aprendemos também que a alfarroba é um 

fruto rico em fibras, cálcio e ferro, pelo que deve fazer 

parte da nossa dieta alimentar. 

Para a confeção do salame começámos por separar e 

pesar os ingredientes necessários. Misturámos a man-

teiga vegetal, o açúcar amarelo, a farinha de alfarroba 

e pedaços de bolacha integral. Depois colocámos o 

preparado numa folha de alumínio, moldámos em for-

ma de salame e levámos ao frigorífico para solidificar.  

A seguir, fizemos espetadas de fruta com pedaços de 

melancia, melão, uva e banana, que as professoras já 

tinham lavado, descascado e cortado. Soube-nos mesmo 

bem, um lanche fresquinho a meio da manhã! 

À tarde, antes do intervalo saboreámos o nosso sa-

lame de alfarroba. Nham! Nham! Estava tão bom, 

que alguns alunos fizeram esta receita em casa com 

os pais.  

É importante que todos nós tenhamos uma alimentação 

completa, variada e equilibrada!  
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A nossa  

  Escola 

Dia da Alimentação - Receitinhas boas 

Turmas do 4ºano da EB1/JI da Abelheira 

Sala Amarela - EB1/JI da Fonte Santa 
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Artes 

Os Monstros  de  

Goya    

Trabalho realizado a                    

tinta da china . 

 

 

12º A 

Trabalho de Férias   

Esta atividade foi realizada duran-

te as fe rias de vera o, com o intuito 

de manter a pra tica e  provenir o 

adquirimento de te cnicas a ní vel 

artí stico. Assim permitindo ao alu-

no uma rotina de trabalho e empe-

nho. 

 

12ºA 



Artes 

15 

Cadeiras em 

cartão 

Cadeiras feitas 

com material 

de desperdí cio. 

12ºE   2019/2020 

Desenho 

por subtra-

ção 

Trabalho rea-

lizado pelo 

11º A, com 

la pis de cera e 

tinta china. 

11ºA 

Abstração de Miró 

Te cnica de colagem de pastel a o leo inspira-

do na obra original de Miro  “Painting with a 

green center”, realizado pelo 11º A. 

11ºA 
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A nossa  

  Escola 

Brincando à culinária…  

Ana Baião 

Na sala amarela do Jardim de Infância da Fonte Santa, brincámos aos pasteleiros, trouxemos frutas da casa, jogámos 

à fruta mistério e depois provámos todas…que delícia! No Dia da Alimentação fizemos batido.  

Com a fruta que sobrou… decidimos inventar e fizemos queques de maçã, com romã e sem ovo, pois temos uma 

amiguinha que não pode comer este alimento… 

“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 

Estavam deliciosos… ficam as receitas par poderem experimentar… 

(Os queques estão na página 13) 

Batido de fruta: 

Cortámos as frutas: bana-
na; pera; maçãs; uvas no 
liquidificador juntámos 
leite 

Para decorar colocámos 
romã 

Estava delicioso… 
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A nossa  

  Escola 

As plantas da nossa horta… 

Ana Baião 

O professor Rui Rocha, juntamente com um aluno do Curso de Jardinagem Espaços Verdes vieram à nossa escola, 

preparar a nossa horta para a podermos cultivar…(semear/plantar, regar e colher). 

Trataram da horta e colheram Alecrim, Erva Príncipe e Bela Luísa, plantas que podem ser usadas na culinária.  

Para que estas “ervas” possam ser utilizadas é preciso prepará-las, para ficarmos só com as folhinhas. 

E assim foi…nós na sala amarela, pusemos mãos à obra…agora é esperar que as folhinhas sequem e depois… 

podemos consumi-las de formas diferentes… 

O educador “cria oportunidades frequentes e diversificadas de contacto das crianças com a natureza, levando-as 

a observá-la, a conhecê-la e a apreciá-la.” - (OCEPE,2016: 92)  
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A nossa  

  Escola 

À descoberta das cores naturais e com cheiro…  

Ana Baião 

A sala amarela do Jardim de Infância da Fonte Santa foi à descoberta…depois de termos preparado as plantas para 

secar… fomos experimentar…cheirámos…. descobrimos que podíamos fazer chá. 

Então juntámos água quente à erva príncipe ficámos com chá…e a água ficou colorida…. Quisemos saber mais????  

Preparámos as cores de outono e dos frutos através de alimentos que usamos na cozinha… 

Experimentámos e fizemos cores, mas para podermos usá-las para pintar, misturámos um pouco de corante alimentar: 

chá príncipe-verde; açafrão-amarelo; cenoura-laranja; pimentão- vermelho; café- castanho e ainda com a beterraba 

fizemos rosa escuro. Também descobrimos que estas têm cheiro… 

Pintámos com pipetas e com cotonetes, em diferentes texturas e vimos que estas tintas ficam mais bonitas nas com-

pressas. 
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A nossa  

  Escola 

Atividades de Tempos Livres (A.T.L.)  

Ana Sena 

Para além das AEC´s, o ATL a funcionar nas instalações da escola EB1/JI da Abelheira é mais um complemento para 

o apoio aos alunos e famílias, promovendo atividades de reforço ao estudo e à aprendizagem. Todo este trabalho é 

planeado e orientado com os coordenadores de escola e AEC´s e professores titulares de turma.  

Proyecto eTwinning expresARTE 

Sofia Anes 

A turma do 8ºB participará durante o ano letivo 

2020/2021 no projeto eTwinning intitulado 

“expresARTE”. Estarão envolvidos alunos de escolas 

de Portugal, Itália e Espanha. A língua de comunica-

ção será o castelhano e visa aproximar os alunos da 

descoberta do que é a Arte. O fio condutor é a expres-

são criativa, cultural e artística das emoções que giram 

em torno da vida dos alunos, numa abordagem multi-

disciplinar. Objetiva-se incentivar a capacidade artísti-

ca e criativa dos alunos, conhecer o património artísti-

co-cultural dos nossos países, melhorar a competência 

digital de nossos alunos, utilizar metodologias ativas 

no processo de ensino-aprendizagem, como aprendiza-

gem colaborativa, aprendizagem cooperativa, aprendi-

zagem por meio de desafios e problemas, gamificação, 

e promover um clima de trabalho colaborativo respei-

toso entre as diferentes equipas mistas internacionais. 
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Apontamentos 

de História 

Os Direitos Humanos 

Lyndha Silva, 11º E  

No próximo dia 10 de dezembro comemora-se o dia 

internacional dos Direitos Humanos, dia em que a 

Declaração Universal dos Direitos do Homem 

(DUDH), foi aprovada pela Assembleia Geral da 

ONU, em 1948.  

 

Ainda hoje os direitos humanos continuam a ser reivin-

dicados no mundo inteiro, prova disso são as manifes-

tações contra as injustiças, como o racismo, a explora-

ção infantil, a nova escravatura, etc.  

 

Mas afinal o que são os direitos huma-

nos?  

Os direitos humanos são simplesmente direitos morais, 

liberdades e garantias essenciais, que cada indivíduo 

possui pelo simples fato de ser um ser humano. Esses 

direitos são universais e deveriam ser respeitados e 

postos em prática por todos.  

 

Como surgiram os direitos humanos? 
A noção básica de uma boa convivência entre as pesso-

as permeia as sociedades desde a Antiguidade até aos 

nossos dias. Podemos referir, como antecedentes mais 

próximos da DUDH, no contexto da independência dos 

EUA, a Declaração dos Direitos e a Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão redigida no início da 

Revolução Francesa (1789), que rompeu com um regi-

me baseado na desigualdade. Mas foi no século XX 

que, após os acontecimentos da Segunda Guerra 

Mundial e as terríveis atrocidades cometidas - o holo-

causto e os crimes de guerra - foi redigida, em 1948, 

a  Declaração Universal Dos Direitos Humanos. É 

composta por 30 artigos que estabelecem os Direitos 

Humanos e liberdades fundamentais a que todos, em 

todos os lugares do mundo, têm direito, englobando 

direitos civis e políticos, direitos sociais, económicos e 

culturais. São direitos inalienáveis, indivisíveis e uni-

versais. Entre eles, destaca-se o direito à liberdade; à 

igualdade; à não discriminação; direito de asilo em 

território estrangeiro, quando vítima de perseguição; 

direito à propriedade; liberdade de crença e religião, 

etc. 

Para que servem os direitos humanos?  
Os direitos humanos servem para ajudar a respeitar e 

proteger o ser humano assegurando que este tem uma 

vida digna, ou seja, uma vida com acesso ao trabalho, à 

saúde, à habitação, à educação, etc. Os Direitos Huma-

nos servem para combater as desigualdades e injustiças 

que existem no mundo. 

 

Os direitos humanos são para quem?  
Os direitos humanos são para todos! Não importa a 

cor da pele, classe social, religião, orientação sexual, 

ou nacionalidade. Os direitos humanos não podem ser 

negados, mas, por vezes, podem ser limitados: uma 

pessoa que cometa um crime pode ter o seu direito de 

liberdade limitado, contudo um julgamento justo tam-

bém é um direito humano! 

Os Direitos Humanos influenciam as nossas vidas to-

dos os dias, por exemplo se   um político tomar uma 

decisão da qual discordamos podemos  criticá-lo nas 

redes sociais, quando fazemos isso estamos exercendo 

o direito à liberdade de expressão.  Quando se é respei-

tado, na maioria das vezes nem sequer se nota a impor-

tância dos direitos humanos mas quando isso não acon-

tece, devemos lutar sempre para garantir justiça e res-

peito a todos  os que veem os seus direitos violados.  

 

Fonte: Compass_ 2016.pt  
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Escrevinhando 

Maria Fael 

Debaixo do pano, do retalho, não tecido 

escondem-se rostos, sorrisos, sem brilho. 

debaixo do disfarce, estão partes de faces. 

silêncio! Silenciaram-nos! 

a respiração é ofegante, o cansaço fumegante 

sem vontade, a palavra sai obtusa, confusa. 

debaixo da mordaça, os lábios retraem-se 

a língua enrola-se, o discurso embrulha-se. 

amordaçaram-nos! 

quebrando a regra, seguindo o instinto, 

no silêncio da sala, ouviu-se a profunda 

respiração, alívio nasal, cai o pano, o retalho, 

vislumbram-se clandestinamente, rostos 

belos e jovens de sorrisos abertos. 

por segundos, reinou alegria, em comunhão 

em consentimento, o pano perdeu razão.  

Sentada na duna macia 

Observo o mar 

Perscrutando o horizonte. 

Nele, a tempestade anuncia-se 

Insinuosa, dissimulada 

Abrigando-se na neblina matinal. 

O mar ondula 

Subtil, como o leve pensamento 

Que invade a minha alma. 

Ah… a alma… 

Outrora tranquila, serena 

Agora em turbilhão. 

Tal como o mar, antes da tempestade: 

Sereno à superfície, revolto na profundeza 

Assim se encontra o meu ser… 

Milene Martins 
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Nós também 

 escrevemos 

Tinta de emoções  

Fábio Fernandes, 9.ºB  

A tinta que tem emoções, 

A tinta que enche os corações, 

A tinta que dá para amar,  

A tinta que dá para odiar.  

 

A tinta que escorre no papel, 

A cor preta, quando sinto felicidade. 

Quando sinto tristeza, fica a cor do arco-íris como se 

fosse cruel.  

Não sei qual é essa identidade. 

 

Uma tinta que tem sentimentos, 

Uma tinta sem objetivos, 

Que tipo de magia é essa? 

Uma tinta que vai embora e não se sabe quando regres-

sa…  

 

A tinta que tem medos, 

A tinta que tem sonhos, 

A tinta que faz seres vivos,  

A tinta que faz ninhos.  

 

Uma tinta desconhecida 

Que todos querem. 

A tinta que quer ser reconhecida. 

Uma tinta que pede a todos que parem.  

Esquizofrenia  
Theo Mendonça, 9ºE  

Acordo, me arrumo 

Como, vou trabalhar 

Converso com meus amigos 

Minha esposa está preocupada 

Porquê, porquê, PORQUÊ??? 

 

Acordo, me arrumo  

Como, tomo remédios 

Vou trabalhar 

Continuo conversando com meus "amigos" 

Minha família está preocupada 

Porquê, porquê, PORQUÊ ??? 

 

Acordo, me arrumo 

Como, tomo meus remédios 

Vou para um psiquiatra 

Foi sobre meus "amigos" 

Volto pra casa 

As pessoas têm medo de mim. 

Porquê, Porquê, PORQUÊ ??? 

 

O que são eles, “os amigos”? 

Por que as pessoas dizem que eles não existem? 

Por que eu sou assim? 

 

Por que as pessoas me julgam? 

Por que as pessoas me encaram? 

Por que sou assim? 

 

Por que me chamam de louco? 

Por que eles não existem? 

Por que sou assim? 

 

(chorando e com voz de cansado) 

O que são eles? 

O que eu sou? 

Será que você existe? 

Será que as pessoas existem? 

Será que todo mundo existe? 

 

(choro depressivo) 

SERÁ QUE EU EXISTO? 

SERA QUE EU EXISTO? 

Será que eu existo? 

 

Por que tudo é assim? 

(repete cada vez mais baixo)  
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Nós também 

 escrevemos 

O que mais me impressionou durante o confina-

mento (factos, notícias, imagens…)  

9º B e 9º E 

A mim, impressionou-me... 

 A imagem do Papa, completamente só, a rezar na praça de S. Marcos.  

A necessidade que as pessoas sentiram de ir ao supermercado. 

Ter conseguido ficar fechada em casa tanto tempo.  

O stress das pessoas por estarem em casa. 

As ruas desertas. 

O silêncio das ruas da cidade. 

Que o clima de ansiedade me tenha ajudado a encontrar a mim mesma e a melhorar a minha saúde mental, ficando 

melhor comigo.  

O tempo que conseguimos passar em família.  

A iniciativa de comemorar o 13 de maio de uma forma alternativa, com carrinhas que desfilaram pela cidade com a 

imagem da Nossa Senhora de Fátima. 

Ver as ruas vazias sem movimento algum.  

As aulas à distância, pois ninguém tinha vivido esta experiência antes, foi uma coisa nova. 

Nada.   

As ruas e as avenidas de Lisboa e do Porto que antes estavam completamente cheias de pessoas e, que, devido ao CO-

VID -19, passaram a estar vazias.  

Ver, nas varandas das casas do nosso país, os cartazes a dizer “Vai ficar tudo bem”. 

A quantidade de mortes que ocorreram em todo o mundo.  

2 alunos do Cef – Operador de Jardinagem (2º ano)  

Os poemas que se seguem foram escritos utilizando os adjetivos por ordem alfabética 

Férias 

Amor 

Alargadas, bonitas e cheirosas 

delicadas, encantadas, as minhas férias! 

Generosas, hilariantes, incansáveis, 

jubilantes, livres e merecedoras, 

nobres foram as minhas férias! 

Muito organizadas e perfeitas, quentes 

e relaxantes, momentos sensacionais, 

tranquilos e únicos! 

Passaram com grande velocidade e assim 

foram as minhas férias zen, que me 

deixaram com saudades da minha cidade!  

Amor atrevido, bruto e carinhoso 

dedicado, esforçado e fofo 

gentil, humilde e inteligente 

justo, leal e medroso. 

Nobre, ousado e prestativo, 

racional, sábio e tranquilo 

valente, valoroso e muito zeloso. 
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Cesário Verde 

Rodrigo Teixeira, 12º E  

Nós também 

 escrevemos 

Cesário Verde foi um grande poeta do século XIX que, 

em vida, não encontrou nem o favor do público nem o 

reconhecimento dos críticos. Morreu aos 31 anos, de 

tuberculose, convicto de que o público não apreciava os 

seus versos. 

Na lírica de Cesário, somos constantemente confronta-

dos pelo relato da realidade banal e pelo quotidiano 

citadino, que, não raras vezes, acaba por ser transfigu-

rado pela imaginação do sujeito poético. 

Apesar de burguês, e de se poder dar aos luxos da vida 

urbana, não deixa, por intermédio dos seus poemas, de 

espiar «a nódoa negra» que é a cidade, pondo assim a 

nu toda a acumulação de miséria e de doenças existen-

tes na vida da população mais humilde e trabalhadora 

que aí reside por força do êxodo rural que a fez sair do 

campo. A denúncia que faz acaba, assim, inevitavel-

mente, por contrastar com a riqueza e o luxo de que a 

burguesia dispõe. Por oposição à cidade, o campo é 

sinónimo de vitalidade, de simplicidade e de saúde. É 

daí que vêm personagens que merecem a compaixão e a 

solidariedade do “eu” lírico, designadamente, as vari-

nas, os calafates, a hortaliceira, entre outras. 

Cesário é um escritor realista e impressionista. Nos 

seus poemas, vêmo-lo a captar as perceções do real 

através dos sentidos, sejam eles visuais, olfativos ou 

táteis. No que diz respeito às perceções através de im-

pressões momentâneas, o autor procura sempre trans-

mitir as ideias de cor e de luz que vai encontrando nas 

suas deambulações. 

No poema «Num bairro moderno»,  a título de exem-

plo, o “eu poético, usando a sua visão de artista, provo-

ca a transfiguração do real, através da transmutação dos 

legumes e dos vegetais («Num ser humano que se mova 

e exista/ cheios de belas proporções carnais?!»), recor-

rendo, para isso, à imaginação. 

A riqueza da poesia de Cesário Verde reside na forma 

como ele – por intermédio da utilização da técnica im-

pressionista – apreende a realidade quotidiana e no-la 

descreve e transmite poeticamente.  

Abigail Lopes, 12º F  

Cesário Verde foi um poeta incompreendido pela sua 

geração. Integrado na corrente realista, o autor, através 

do seu olhar crítico, retratava o que se passava à sua 

volta. Cesário dava-nos a conhecer a realidade do quoti-

diano do século XIX, agindo como um repórter da rea-

lidade. Em «Num bairro moderno», o “eu” lírico trans-

figura poeticamente o cabaz, imaginando um corpo no 

lugar das frutas e legumes. 

O poeta explora a dicotomia cidade/campo, explorando 

as virtudes deste último espaço e deixando clara a sua 

vontade de se evadir da cidade. Em relação ao espaço 

citadino, é notável o seu grande descontentamento na 

caracterização que faz dele, denunciando os vícios e a 

corrupção que nele grassa, nomeadamente a injustiça e 

a desigualdade social que atinge, sobretudo, as classes 

desfavorecidas. 

Cesário Verde é tido como um poeta realista e impressi-

onista. Registava apontamentos sobre cor, luz e movi-

mento e realçava traços visíveis nas personagens, pro-

duzindo, não raras vezes, com isso, um efeito de ironia. 

Um dos recursos expressivos que marca a sua lingua-

gem poética é a sinestesia, que advinha da sua perceção 

sensorial e que acentuava os seus sentimentos. Ao pre-

senciar determinada situação, fazia-nos dela um retrato 

realista por intermédio dos seus sentidos. 

Cesário foi, sem margem para quaisquer dúvidas, um 

poeta extraordinário que, como tantos outros escritores 

notáveis da nossa literatura, não teve o seu trabalho 

devidamente reconhecido, conseguindo apenas granjear 

postumamente a popularidade que lhe tinha sido mere-

cida em vida. 
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Nós também 

 escrevemos 

Representação do mundo e transfiguração do real 

na poesia de Cesário Verde  

Inês Reis, 12º F  

À semelhança de Eça de Queirós, Cesário Verde é um 

poeta que se inscreve na corrente realista, servindo o 

real como ponto de partida para a sua escrita. 

 O poeta apresenta, na sua obra, o binómio cidade/

campo. Para Cesário, o campo é um refúgio, um espaço 

simples, pacífico e sinónimo de saúde, para onde se 

deseja evadir. Em clara oposição ao espaço rural, e en-

quanto deambula pelo espaço citadino, o “eu” sente-se 

enjaulado e claustrofóbico. Vê a cidade como um local 

repleto de doença, de miséria, de corrupção e de futili-

dade, e capta esse ambiente através de perceções visu-

ais, olfativas, auditivas, palatais e táteis, recorrendo, 

frequentemente, a sinestesias.  

Enquadrado no período do impressionismo literário, o 

“eu” lírico utiliza a sua perceção sensorial para registar 

a cor, a luz e o movimento do ambiente que o rodeia e 

para os transpor para a sua poesia. É também através 

dessa perceção que o sujeito poético consegue provocar 

a transfiguração do real. Cesário Verde usa a realidade 

como ponto de partida e, utilizando a sua imaginação e 

subjetividade, capta esse real e filtra-o. Vemos isso 

acontecer, por exemplo, em «Um bairro moderno», 

quando o “eu” poético observa o conteúdo da giga da 

vendedeira, constituído por frutas e legumes, e transfor-

ma-o em partes do corpo. 

Nos seus textos - geralmente longos e constituídos por 

versos decassilábicos e alexandrinos -, o poeta não dei-

xa de fazer, também, uma crítica à sociedade. Através 

da utilização de personagens-tipo, exprime carinho e 

admiração pela classe trabalhadora, criticando as desi-

gualdades sociais e o facto de a extrema pobreza e a 

extrema riqueza coexistirem lado a lado em Lisboa. 

A escrita de Cesário Verde afigurou-se como bastante 

inovadora para a época, sobretudo pela captação im-

pressionista da realidade citadina e do quotidiano. É um 

dos maiores escritores portugueses, servindo de modelo 

de inspiração para autores subsequentes, designadamen-

te para Fernando Pessoa.  

Peregrinação, de Fernão Mendes Pinto  
Mariana Loução, 11º F  

Peregrinação, publicada pela primeira vez em 1614, 

surge, no panorama literário português, enquanto obra 

memorialística. O seu autor socorreu-se da memória 

para a escrita deste texto, num tempo posterior à sua 

estadia no Oriente.  

A veracidade dos acontecimentos que são narrados na 

obra de Mendes Pinto é uma questão sensível. Na nar-

rativa de viagens, o narrador deu-nos a conhecer o re-

verso da imagem heroica das ações portuguesas pelo 

Oriente imortalizada por Camões na epopeia Os Lusía-

das, levantando algumas dúvidas relativamente à vera-

cidade dos relatos que lá fez. Apurar-se com exatidão 

se se trata de uma realidade vivida ou de apenas ficcio-

nada é uma questão que, com efeito, dividiu os estudi-

osos e investigadores.                                                                                                                                                                                                   

Em Peregrinação, o autor faz o relato da sua história 

de vida e da sua própria peregrinação por terras orien-

tais. Os leitores são sabedores de situações que abalam 

princípios cristãos e de fé e conhecem muitos dos que 

foram os pecados e os arrependimentos dos marinhei-

ros portugueses. O narrador e autor integra a comitiva 

de marinheiros portugueses, pelo que a crítica também 

o atinge. Ainda assim, é notória uma certa sensibilida-

de da sua parte aos valores humanos, à misericórdia e 

às noções de justiça e de certo e errado em situações 

marcadamente mais violentas e cruéis.                                         

Peregrinação é, a par de outras obras portuguesas, um 

“monumento” que, indubitavelmente, enriquece a his-

tória nacional.  
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Ecoescolas 

O Eco-Escolas, à 

semelhança de anos 

anteriores, conta 

com a participação 

de todas as escolas 

do Agrupamento e, a partir de diferentes projetos, promo-

ve a educação ambiental, a sustentabilidade e a cidadania.  

Todos os anos são premiadas as escolas que se distinguem pelo seu empenho nas atividades deste programa e as 

escolas do nosso Agrupamento tiveram o privilégio de serem premiadas com o galardão bandeira verde, referente 

ao ano letivo 2020/2021. 

No âmbito das atividades #ecoescolasemcasa, que contaram 

com a participação de alunos e respetivas famílias, a Escola 

Secundária Dr.ª Laura Ayres foi uma das premiadas com o tra-

balho “Eletrodomésticos e pilhas em fim de vida”, elaborado 

pelas alunas Daniela Nadtochly e Ornellla Caruso. Podes vê-lo 

aqui: https://youtu.be/1MBA1Ex1w8Q  

 

 

Os temas a trabalhar neste ano letivo são: Água, Resíduos, 

Energia, Ar e Espaços Exteriores.  

O envolvimento dos alunos e restante comunidade educativa é fundamental, pois pequenos gestos individuais po-

dem fazer toda a diferença na melhoria do ambiente da escola e da comunidade. 

Através do link https://ecoescolasesla.blogspot.com/ podem acompanhar o nosso blogue.  

Filipa Eusébio 

https://youtu.be/1MBA1Ex1w8Q
https://ecoescolasesla.blogspot.com/
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Passatempos 

Desafios Matemáticos 

O senhor Pina trabalha numa explo-
ração agrícola que produz moran-
gos. Este Sr. a cada três segundos 
apanha um morango. Sabes dizer 
quantos morangos apanha numa 
hora o Sr. Pina? E num dia de tra-
balho de oito horas?  

Jorge Barros 

MatGira 

Lino Aguiar 

Pensando como um computador 

Iris Amaro, 7ºG 

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. 



A nossa  

  Escola 

Poesia Visual 

Alexandra Correia, 9ºF  

Mariana Gonçalves, 9ºF  

Mariana Gomes, 9ºF  

Maria Elisa Eugênio, 9ºC  


