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Editorial 

Neste número do 100Comentários, vamos encontrar 

trabalhos realizados sob a inspiração do Amor - o do 

Natal e o de São Valentim- para além de muitos outros 

(trabalhos). Assim, vou escrever, ainda e sempre, sobre 

amor. Vou escrevê-lo, algumas vezes, com letra maiús-

cula. Amor. Afinal, que outro sentimento é tão intenso? 

O ódio, talvez, que, de tão distante, está perto. Dizem 

que se tocam. Li não sei onde, escrito por não sei quem, 

que “o ódio é o amor que adoeceu.” Para refletir. Vol-

tando ao Amor. É a força maior, a mola que impulsiona 

a Humanidade a par do dinheiro e do poder. Na tentati-

va de o alcançarmos, ora somos heróis, ora vilões, reve-

lamos o melhor e o pior do nosso carácter. Amam-se os 

pais, os filhos, os namorados, os amores em formato de 

cônjuge ou de amante, os amigos… Porém, ainda não 

somos capazes de “amar o próximo como a nós mes-

mos”. Jesus, excelente Mestre, ensinou a fazê-lo duran-

te a sua curta existência na Terra, mas nós, como alunos 

displicentes, não aprendemos a lição. Assim sendo, 

como amaremos os inimigos? Ficará, certamente, para a 

próxima oportunidade, dentro de alguns séculos, numa 

vida futura. Ainda temos muito que partir e voltar. O 

amor é um conteúdo que vende bem, porém o ódio ven-

de melhor. O amor não correspondido solta a veia poé-

tica e põe frenética a pena de poetas e não poetas. Em 

sofrimento por amor, escrevemos os melhores textos, 

versos com rima ou sem ela, os mais intensos. Às vezes, 

o amor materializa-se: são bombons, bouquets exóticos, 

jóias, carros, viagens, mas também flores do campo, 

chilreios de aves, pores-do-sol alaranjados, passeios de 

mãos dadas com os pés no azul do mar. O Amor é es-

sência da vida; está no óvulo maduro, no espermatozói-

de mais veloz, na mulher bojuda de gravidez que vai 

dar à luz, nas ondas do mar, no pôr-do-sol, nas tempes-

tades, nas plantas que florescem….  

O amor cria pontes entre margens impossíveis. 

Uma vez mais lançámos o desafio aos nossos mais pe-

queninos e àqueles que todos os dias lhes dão o seu 

Amor: “O Amor é…”, é sempre uma ternura e uma 

sensação de calor no coração ler a opinião dos nossos 

meninos e meninas do pré-escolar e 1ºciclo sobre o que 

é para  eles esse sentimento que deveria nortear as nos-

sas vidas e fazer do mundo um lugar melhor… 

 

Esta edição do 100Cmentários, na qual se recorda a 

maior atrocidade que o homem perpetuou contra o ho-

mem está a ser editada num momento em que, mais 

uma vez, a ganância  e sede de poder de um homem 

está a levar a que se comentam atos de guerra contra 

homens, mulheres e crianças… Não nos terá a História 

ensinado nada?! Como é possível que 77 anos decorri-

dos desde o final dessas atrocidades, se ataquem países 

soberanos e se inicie uma guerra pela sede de poder de 

um só homem?!...  

Edito este jornal com um sentimento de tristeza e de 

preocupação para com o que se passa lá fora, mas espe-

cialmente  para com o que  se passa dentro das paredes 

deste que é a casa de muitos alunos ucranianos e russos 

cujas famílias se vêm envolvidas num conflito que não 

ambicionaram. Para todos eles os meus pensamentos, 

consternação e a esperança de que termine em breve 

essa luta desigual... 

O ser busca o outro ser, e ao conhecê-lo 

acha a razão de ser, já dividido. 

São dois em um: amor, sublime selo 

que à vida imprime cor, graça e sentido. 

 

"Amor" - eu disse - e floriu uma rosa 

embalsamando a tarde melodiosa 

no canto mais oculto do jardim, 

mas seu perfume não chegou a mim. 

  Carlos Drummond de Andrade 
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A nossa  

  Escola 

Associação de Estudantes 
Milene Martins 

Na semana de 17 a 21 de janeiro o Agrupamento fervi-

lhou de atividade e emoção. Era a altura de eleger a 

lista que iria assumir a Associação de Estudantes e lutar 

pelos direitos dos alunos, promover atividades, ajudar o 

Agrupamento a ser um lugar mais feliz para os nossos 

inúmeros alunos. 

Entre os dias 17 e 19 cada uma das listas teve oportuni-

dade de fazer campanha e tentar provar aos alunos que 

era a melhor opção. 

 

No dia 17, foi a vez da lista S, 

liderada pelos alunos Marcos 

Mestre do 11ºE e Maria Paiva 

do 11ºF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

No dia 18, foi a vez da 

lista C, liderada pelos 

alunos Raquel Cavaco 

do 11ºC e Diogo Cabrita 

do 11ºB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No dia 19, foi a vez 

da lista V, liderada 

pela alunas Maria-

na Batalha do 12ºF 

e Carolina Vieites 

do 12ºD. 

 

 

Votos contados e a lista V saiu vencedora sendo agora a 

responsável pela Associação de Estudantes. Da parte do 

100Comentários, ficam os votos de muito sucesso e o 

desejo, por todos os alunos, de que alcancem os vossos 

objetivos: 
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Bibliotecas 

Escolares 

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

Novo ano, nova vida. E desejos renovados que toda esta 

pandemia se ultrapasse sem mais sobressaltos!! 

As Bibliotecas têm mantido o seu plano de presença 

digital, para além das suas atividades presenciais. 

Recentemente, como apoio ao currículo e promoção da 

leitura, no cumprimento do programa Escola+ 21-23 

(de recuperação de aprendizagens), renovámos a com-

ponente das nossas redes sociais que diz respeito ao 

Projeto de Leitura (ensino secundário), dando agora 

destaque ao fundo documental dos 12 aos 18 anos, reco-

mendado pelo Plano Nacional de Leitura e que se en-

contra disponível a partir do Blogue e do Genially da 

Biblioteca ESLA: aí encontram a sinopse das obras e a 

capa da mesma, para além de outras informações cata-

lográficas. 

A Biblioteca Escolar Professora Paula Moreira desen-

volveu na última semana de aulas do primeiro período, 

diversas atividades ligadas à época natalícia, destacando

-se no âmbito de “A Ciência vem à Biblioteca” uma 

árvore de Natal em presépio da Química, utilizando 

apenas materiais de laboratório e corantes alimentares. 

Também decorreram diversas exposições realizadas 

pela professora Lia Lamarão sendo de destacar uma 

com rostos decorativos e outra com o Património Algar-

vio. 

A Ecoteca fez diversos enfeites de Natal com materiais 

recicláveis, tais como plástico (de garrafões, garrafas, 

tampas e de cápsulas de café), cartão (de caixas), con-

chas, corda… Também foram usados os desenhos ela-

borados e pintados pela Assistente Operacional Veróni-

ca Sancadas. É de salientar o empenho e a dedicação da 

Assistente Operacional Ana Paula Martins, em todas 

estas atividades natalícias e que culminaram na decora-

ção da Biblioteca que ficou linda. Foram expostos tra-

balhos muito bonitos na língua francesa, realizados pe-

los alunos do professor Gil Bruno e alusivos ao Natal. 

Nas bibliotecas do 1º ciclo, para além das tradicionais 

decorações de Natal, em 16 de dezembro decorreu uma 

sessão online promovida pela PORDATA KIDS para 

os alunos de 3 turmas do 4ºano e 1 do 5ºano. Esta inici-

ativa consiste num projeto de tratamento de dados esta-

tísticos da PORDATA para os mais jovens entre os 8 e 

os 12 anos e na apresentação de um jogo de sistematiza-

ção de conhecimentos “Perguntas à Solta”. No âmbito 

da Educação para a Cidadania os alunos do 8ºB, da pro-

fessora Vanda Vale, realizaram dois trabalhos relativos 

à Igualdade de Género e nesse sentido as alunas Clara 

Saraiva, Inês Madeira e Déborah Sousa, elaboraram o 

quadro “As relações podem ser diferentes” e os alunos 

Paulo Doria, Aline Gomes e Isabel Pires, fizeram um 

“guarda-chuva.”. No dia 19 de janeiro de 2022 decorreu 

na Biblioteca a Fase de Escola do Concurso Nacional 

de Leitura, tendo os alunos do 2º Ciclo lido a obra “O 

Rapaz de Bronze” - e os do 3º Ciclo” A Ordem do Poço 

do Inferno”. As grandes vencedoras foram a Katlyn 

Luz, do 6ºA e a Nicoleta Bodi, do 8ºE. Na ESLA, a 

aluna vencedora foi a Íris Gama Justino, do 9ºD. Todas 

estas alunas representaram a Escola Secundária na fase 

municipal, no dia 21 de fevereiro. As três alunas estão 

de parabéns. Foram realizados dois desafios sugeridos 

pela Rede de Bibliotecas Escolares, nomeadamente o 

papel das Assistentes Operacionais no funcionamento 

da Biblioteca e a Segurança na Internet. Nesta semana, 

na Biblioteca da EB23, irão ser entregues os vários tra-

balhos dos nossos alunos relativos à 16ªedição do Con-

curso Sophia de Mello Breyner Andresen, numa parce-

ria entre a Biblioteca e o grupo de Português. 

Na Biblioteca da ESLA, a 27 de janeiro, tivemos uma 

exposição alusiva ao Dia Internacional da Memória do 

Holocausto, ou Shoa. Desta forma, lembrou-se o geno-

cídio ou assassinato em massa de cerca de 6 milhões de 

judeus durante a Segunda Guerra Mundial através de 

um programa sistemático de extermínio étnico patroci-

nado pelo Estado nazi, liderado por Adolfo Hitler e pelo 

Partido Nazi. Dos 9 milhões de judeus que residiam na 

Europa antes do Holocausto, cerca de dois terços foram 

mortos; mais de 1 milhão de crianças, 2 milhões de mu-

lheres e 3 milhões de homens judeus morreram devido a 

essas ações. Foi possível ver um conjunto de fotografias 

de grande formato que documentam o sofrimento deste 

povo.  

Na ESLA, o autor do mês de feve-

reiro foi Eugénio de Andrade. 

Demos destaque às obras existen-

tes no nosso fundo documental, 

para além de alguns poemas . Eu-

génio de Andrade (1923-2005) foi 

um dos maiores poetas portugueses contemporâneos. 

Tem obras publicadas em várias línguas. Recebeu o 

Prémio Camões, em 2001. Em 1936, Eugénio de An-

drade começou a escrever seus primeiros versos. Em 

1939 publicou seu primeiro poema, “Narciso”. Pouco 

tempo depois, passou a assinar com o nome “Eugénio 

de Andrade”.  
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Bibliotecas 

Escolares 

Em 1948 publicou o livro “As Mãos e os Frutos”, que 

recebeu elogio dos críticos literários. Paralelamente ao 

cargo público, Eugénio de Andrade publicou mais de 

vinte livros de poesia, publicou obras em prosa, antolo-

gia, livro infantil e traduziu para português alguns livros 

do poeta Frederico Garcia Lorca, José Luís Borges e 

René Char. Recebeu vários prémios e distinções: Grau 

de Grande-Oficial da Ordem Militar de Santiago da 

Espada (1982), Prémio da Associação Internacional de 

Críticos Literários (1986), Prémio D. Dinis da Fundação 

Casa Mateus (1988), Grande Prémio da Poesia da Asso-

ciação Portuguesa de Escritores (1989), Grã-Cruz da 

Ordem do Mérito (1989), Prémio Camões (2001), Pré-

mio de Poesia do Pen Clube Português com “Os Sulcos 

da Sede” (2003). Veio a falecer no Porto, no dia 13 de 

junho de 2005. Por tudo isto, durante o mês de feverei-

ro, foi-lhe dado o devido destaque. 

Por sua vez, o segundo período nas Bibliotecas do 1º 

ciclo iniciou com a disponibilização online de coleções 

de histórias digitais alusivas à temática do Inverno e à 

celebração do “Dia Mundial da Leitura em Voz Alta” 

em 1 de fevereiro, com muitas histórias referentes à 

leitura infantil e ao prazer de ler. Também no início de 

fevereiro foi divulgada, no 1º ciclo, a lista de livros can-

didatos ao concurso “Miúdos a Votos” e iniciou o perí-

odo de campanha eleitoral, em que podem ser apresen-

tadas as propostas para que os alunos interessados pro-

movam a divulgação dos seus livros preferidos, através 

dos mais diversos meios. A votação no “Livro mais 

fixe” acontecerá em finais de março. 

Ainda no âmbito do desenvolvimento de práticas de 

Cidadania relacionadas com a segurança na rede Web, 

foi criada e disponibilizada no Blogue das Bibliotecas 

do 1º ciclo, disponível em http://

bibliotecas1cicloesla.blogspot.com/  uma coleção de 

materiais digitais relativos ao “Dia da Internet Segura” 

comemorado em 8 de fevereiro. 

Seguiu-se a época das emoções e dos sentimentos que 

foi assinalada com uma exposi-

ção de trabalhos do 3ºA na Bi-

blioteca Escolar da Abelheira. A 

partir da apresentação da histó-

ria: “O Monstro das Cores” de 

Anna Llenas, foi criado um 

“emocionómetro” e produzida a representação das emo-

ções dos alunos, através dos pequenos monstros agora 

expostos pela professora Vanda Almeida. O Dia de São 

Valentim foi celebrado em todas as bibliotecas do 1º 

ciclo com a execução de diversas atividades pelos alu-

nos: ilustração de cartões, troca de mensagens, etc e foi 

disponibilizada mais uma coleção de histórias de afetos 

em formato digital no nosso blogue. Entre 

os dias 7 e 14 de fevereiro decorreu na 

Biblioteca Escolar Professora Paula Mor-

reira a Semana dos Afetos Positivos e que 

culminou com o Dia de São Valentim ou 

Valentine’sDay. Foram trocadas mensagens e expostos 

trabalhos feitos pelos alunos à disciplina de Inglês e 

também Lencinhos dos Namorados que foram pintados 

pelos alunos de PLNM. Estão de parabéns todos os alu-

nos e professores envolvidos nesta atividade. Esta data 

também foi comemorada na ESLA, exibindo algumas 

mensagens na entrada da Biblioteca e sendo ponto de 

recolha de mensagens numa caixa de correio, que poste-

riormente foram distribuídas pelas turmas. Também 

exibimos lindos poemas que deram lindas canções. 

Em fevereiro, as Bibliotecas do Agrupamento também 

se candidataram ao programa Escola a Ler e, nesse âm-

bito, encontram-se a coordenar 

ações em todo o agrupamento que 

se prendem com atividades de 

leitura orientada na sala de aula, 

incentivos às requisições domici-

liárias, incentivos à leitura em 

sala de aula e circulação de fundo documental por entre 

a comunidade educativa. Em várias turmas, temos já 

atividades a decorrer.  

O painel das Datas Comemorativas continua a publicar 

notícias relevantes da nossa História. Na ESLA, conti-

nuamos a promoção de outros concursos, nomeadamen-

te o Concurso Literário Sophia de Mello Breyner An-

dresen, o Concurso Lusófono Trofa 2022 e o Euroesco-

la. No dia 21 de fevereiro, na ESLA, comemorou-se o 

Dia Internacional da Língua Materna. O projeto Debaqi, 

desenvolvido pelo Centro de Investigação em Comuni-

cações Aplicadas e Novas Tecnologias da Universidade 

Lusófona de Lisboa (CICANT, ULHT) em parceria 

com a RBE, continua em velocidade de cruzeiro. As 

três turmas envolvidas, todas do Ensino Secundário, 

continuam as suas interações nas redes sociais sobre 

temas de Cidadania e Desenvolvimento de forma priva-

da e anónima. Relembramos que a moderação é feita a 

distância por membros da equipa CICANT 

(Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnolo-

gias). Na ESLA, continuamos com o Cantinho da Ciên-

cia, para despertar o interesse científico dos alunos, 

possibilitar o desenvolvimento do sentido crítico face às 

diversas situações do quotidiano e contribuir para que 

os alunos cresçam e se tornem cidadãos atuantes na 

sociedade. Na ESLA, temos promovido também algu-

mas novidades editoriais que nos chegam. 

E assim vos deixamos, com votos de boas leituras!  

http://bibliotecas1cicloesla.blogspot.com/
http://bibliotecas1cicloesla.blogspot.com/
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A nossa  

  Escola 

Patrícia Jesus, Telma Brás 

Let`s save the water as a natural resource  

KA229: Let`s save the water as a 

natural resource  

eTwinning: twinspace.etwinning.net/108453  

O Agrupamento de Escolas Drª Laura Ayres está a 

participar num projeto no âmbito do programa Euro-

peu Erasmus+ com o título "Let`s save the water as a 

natural resource". Trata-se de um projeto que procura 

promover e desenvolver ideias para economizar água 

como um recurso natural junto de alunos do 2º e 3º 

ciclo do ensino básico. O objetivo é envolver os alunos 

na construção de soluções sustentáveis para problemas 

ambientais relacionados com os recursos hídricos. 

Para além de Portugal, conta com a participação de 

escolas de Espanha, Itália, Bulgária, Roménia e Tur-

quia. 

Decorreu durante os dias 8 a 12 de novembro de 2021 

o 3º intercâmbio de alunos do projeto, desta vez no sul 

de Espanha, na cidade de Almeria. A escola que nos 

recebeu foi a “IES Maestro Padilla”. 

 

Antes de seguirmos para a cidade de Almeria, fizemos 

uma visita a Sevilha, capital da Andaluzia, onde tive-

mos o primeiro contacto com a cultura tipicamente 

andaluza. Caminhámos pelas ruas, praças e recantos 

cheios de história incluindo o Bairro de Santa Cruz e 

vivenciámos a azafama mediterrânica. 

 

Já em Almeria, realizamos várias atividades relaciona-

das com o tema da água, bem como outras de cariz 

mais cultural. Tivemos a oportunidade de visitar a 

Universidade de Almeria, onde pudemos visitar o So-

lar Energy Research Center e realizar várias ativida-

des experimentais sobre o tratamento de águas residu-

ais. O dia terminou com uma visita de comboio turísti-

co pelo centro histórico da cidade. 

 

Tivemos a oportunidade de visitar o Parque Natural 

Cabo de Gata-Níjar onde realizámos algumas ativida-

des junto ao “Recife da Sereia”, conhecemos as suas 

salinas, farol, centro de interpretação, visitámos estru-

turas hidráulicas antigas e fizemos observação de aves. 

Um dos momentos mais significativos foi a participa-

ção num debate sobre a preservação da natureza e so-

bre a importância em encontrar soluções para econo-

mizar água na região mais seca da Europa.  

https://twinspace.etwinning.net/108453
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A nossa  

  Escola 

Na última visita ao Parque Natural tivemos o privilé-

gio de fazer caiaque para observação da geologia cos-

teira e de mergulhar nas pradarias marinhas de posido-

nia oceânica e observar a sua biodiversidade. As pra-

darias marinhas ocupam áreas pouco profundas e são 

importantes na manutenção da biodiversidade 

(abrigam uma grande variedade de espécies, servindo 

de berçário para muitas delas), previnem a erosão cos-

teira, constituem filtros naturais retendo sedimentos e 

retirando nutrientes em excesso da água e têm uma 

elevada capacidade de captação de carbono contribuin-

do para a regulação do clima mundial. 

 

No quarto dia de atividades visitámos a uma ETAR 

onde pudemos observar o processo de purificação das 

águas residuais e chegar aos produtos finais: água puri-

ficada utilizada nas estufas, biogás utilizado como 

combustível e biomassa (lamas) utilizada na fertiliza-

ção dos solos. 

 

O Farol de Mesa Roldán e o seu museu de faróis que é 

uma mostra de faróis de todo o mundo e do seu papel 

na ajuda na navegação dos navios foram uma agradá-

vel surpresa. Tivemos o prazer de esta visita ter sido 

conduzida pelo último faroleiro de Mesa Roldán, Ma-

rio Sanz Cruz. 

 

Cont. 
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A nossa  

  Escola 

Cont. 

Let`s save the water as a natural resource  

KA229: Let`s save the water as a 

natural resource  

eTwinning: twinspace.etwinning.net/108453  

No último dia foram realizadas atividades de brainstor-

ming sobre a “Cultura do uso da água”, seguida de um 

debate sobre os principais usos da água, principais 

usos domésticos, principais fontes de poluição da 

água, propostas de reutilização da água. Aprendemos a 

jogar o jogo de tabuleiro "Vamos jogar por água", cria-

do pelos parceiros italianos, e aprendemos algumas 

técnicas de irrigação em campos agrícolas e em jar-

dins.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta visita proporcionou uma experiência marcante 

para os alunos que nela participaram, como atestam 

alguns testemunhos recolhidos … 

 

“Fomos muito bem-recebidos pelos alunos e 

professores. Gostei muito de visitar o centro 

de pesquisa da luz solar da Universidade de 

Almeria, onde aprendemos de uma forma 

muito simples como a luz solar pode ser 

utilizada para tratar da água e assim poder 

tirar melhor proveito da mesma de forma a 

manter a sustentabilidade do seu uso. Tam-

bém gostei imenso de observar aves, pois 

foi a primeira vez que fiz e o instrutor que 

nos acompanhou era um perito na área e, eu 

sendo um aficionado na vida animal adorei 

o facto de nos ter mostrado crânios de aves 

daquela região.  

Claro que um dos aspetos mais positivos foi 

a possibilidade de convívio com os colegas 

das outras escolas/países” Diogo Anastácio, 

11ºD 

 

 “Na minha opinião, o Erasmus foi uma 

experiência marcante. Nunca tinha vivencia-

do uma experiência assim! O único aspeto 

menos positivo foi o facto de termos passa-

do pouco tempo com os colegas espanhóis 

pois, os mesmos eram escalonados, um de 

cada vez para estarem connosco em cada 

dia. Espero um dia poder voltar a repetir 

esta experiência única e enriquecedora.” 

Rafael Pinho, 10ºD 

 

Depois de Espanha, segue-se Portugal, desta vez a 

visita será a Quarteira! E como a água é cada vez mais 

escassa, desta vez não faltarão candidatos a mais uma 

aventura do projeto “Let`s save the water as a natural 

resource”.  

https://twinspace.etwinning.net/108453
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A nossa  

  Escola 

All In School  

KA201: All In School - Analysis- Leaded approach 

of Levels of Inclusivity in School to reduce early 

school leaving 

Website: https://allinschool.eu/  
Hugo Mártires 

No seguimento do Seminário All in School - Escola 

Inclusiva, realizou-se no passado dia 22 de fevereiro 

um workshop que pretende ser um espaço de reflexão e 

análise, cujo objetivo é a implementação de um inven-

tário de perguntas para a produção final de um questio-

nário, de forma a avaliar o nível de inclusão na escola. 

O objetivo foi recolher opiniões sobre o Inventário, 

analisando a sua correspondência com os objetivos do 

projeto educativo, a clareza da linguagem e terminolo-

gia, a sua consistência interna e a sua utilidade. Foram 

criados grupos de trabalho, nos quais participaram vá-

rios professores do agrupamento.  

 
Durante o evento trabalhou-se com uma das ferramen-

tas do projeto, o índice de inclusão. Este instrumento 

consiste numa ferramenta de referência europeia de 

diagnóstico e autoanálise das unidades orgânicas. O 

objetivo foi criar uma ferramenta conjunta de avaliação 

do nível de inclusão da escola. 

O Workshop foi estruturado em três partes: 1ª Parte: 

Apresentação do Inventário de Questões; 2ª Parte: Gru-

pos de trabalho para reflexão e avaliação de propostas 

de questões; 3ª Parte: Apresentação das reflexões em 

grupo e balanço final. 

As conclusões serão apresentadas num relatório e per-

mitirão redirecionar as ações e testar a validade dos 

resultados obtidos. 

O workshop foi acreditado pelo Centro de Formação do 

Litoral à Serra, como ação de curta duração. 

 

Agradecemos às colegas Dalila Afonso, Cátia Silva e 

Felismina Martins, que colaboraram no planeamento e 

na apresentação dos trabalhos no workshop, bem como 

aos colegas que participaram no mesmo.  

https://allinschool.eu/
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Inês Aguiar, Gabriel Almeida 

O Impacto da Desinformação na Democracia 

Sessão escolar e projeto de recomendação aprovado  

Parlamento dos Jovens 

Um Programa: Parlamento dos Jovens, edição de 

2020/21. 

Uma temática: O Impacto da Desinformação na Demo-

cracia 

 

A mesma organização, o mesmo método, tendo por 

base o regimento do supracitado programa. 

 

Atividades realizadas em janeiro: campanha eleitoral 

dinamizada pelas cinco listas participantes, ao longo do 

dia 13 e adesão plena da comunidade de estudantes; 

eleição dos deputados para a sessão escolar, no dia 20 e 

abstenção elevada, finalmente, sessão escolar concreti-

zada no dia 26 do supracitado mês e objetivos plena-

mente atingidos, de acordo, não só com a agenda do 

referido programa: discussão e aprovação de medidas e 

argumentos; eleição dos deputados para a sessão distri-

tal; eleição do candidato da escola para a mesa da ses-

são distrital e seleção de um tema para debate do Parla-

mento do ano seguinte, mas também de acordo com a 

solidificação das competências inerentes à argumenta-

ção e cidadania ativa. 

 

 

Um projeto de recomendação aprovado: 

 

Medida 1: Criação de medidas de proteção, preven-

ção e monitorização de notícias falsas para as redes 

sociais que incluam a implementação de um algorit-

mo de “fact-checking” e a opção de denunciar infor-

mação enganadora por meio de um botão de 

“reportar” os posts.  

Argumento: É necessário reforçar e criar novas medidas 

de proteção nas plataformas que correspondem às prin-

cipais fontes de desinformação, como a implementação 

de uma opção de reportar publicações por desinforma-

ção que seriam revistas por um algoritmo codificado 

para detetar informação incongruente e analisar as fon-

tes da notícia. Caso a análise do bot seja inconclusiva, 

as publicações seriam encaminhadas para um setor edi-

torial composto por trabalhadores especializados em 

investigação, jornalismo e outras áreas que seriam adi-

cionadas às plataformas. O algoritmo funcionaria como 

verificador de factos que, completado pela análise edi-

torial e a criação da nova função, permitiria ao usuário 

uma ação mais direta e eficaz no combate da desinfor-

mação. 

 

 

 

 

Medida 2: Elaboração de um portal em formato de 

website onde estejam reunidas só notícias e informa-

ções atuais e fidedignas submetidas pelas próprias 

plataformas, as quais seriam verificadas por um 

algoritmo automatizado e codificado para detetar 

discrepâncias e comparar informação.  

Argumento:  A concentração de notícias e artigos numa 

única página devidamente supervisionada facilita o 

processo de aceder a informação fiável e limita a proba-

bilidade de assimilação de dados falsos pelas massas. 

Para além dos usuários, a inclusão das plataformas jor-

nalísticas no portal seria benéfica também para as pró-

prias empresas, pois seria uma garantia de veracidade e 

fundamento e facilitaria o acesso a artigos informativos, 

fazendo com que as mesmas os submetessem ao portal. 

 

Medida 3: Introdução de um Cartão de Identidade 

virtual. 

Argumento:  Implementação de uma identidade virtual 

conectada ao documento de identificação pessoal que 

tenha as mesmas funções de um endereço IP e reúna 

toda a pegada digital do usuário, mas seja facilmente 

acessível pelo estado, no caso de infração das regras de 

assédio e desinformação das diferentes plataformas. A 

ratificação desta medida implica, também, o aumento 

da seriedade das penas aplicadas aos indivíduos que 

infringem estas regras, que devem ser estendidas para 

multas de valor significativo. Esta medida visa atribuir 

à população portuguesa um maior senso de responsabi-

lidade pelos atos levado a cabo na internet, ao torná-la 

consciente do registo contínuo dos seus dados.  
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Deputados eleitos para a Sessão distrital do secundário, 

em representatividade do agrupamento: Mariana Bata-

lha Gonçalves, 12º F; Joana Brito Coelho, 12º F; Raissa 

Silva Parente; 11º C e Carlos Marques Silva, 11º C 

(deputado suplente).  

Deputado eleito candidato para a mesa da sessão distri-

tal: Diogo Teixeira Vilaça, 12º F. 

 

Tema proposto para a edição do próximo ano: Como 

melhor assegurar a inclusão das minorias sociais nas 

escolas. 

 

Um agradecimento a todos, em particular, a estes cida-

dãos ativos, uma parabenização reiterada a todos os 

outros deputados participantes. Todos procuraram pri-

mar pela qualidade das intervenções ao longo da sessão, 

resultado do desenvolvimento consubstanciado das 

competências de comunicação, espírito crítico e capaci-

dade de trabalhar colaborativamente, partilhando ideias, 

tomando consciência da importância da argumentação e 

da participação ativa e cívica, como forma de mudar 

para um mundo onde a desinformação seja delével no 

impacto da democracia. 

 

Reiteram-se assim os mesmos objetivos: “incentivar o 

interesse dos jovens pela participação cívica e política; 

sublinhar a importância da sua contribuição para a reso-

lução de questões que afetam o seu presente e o futuro 

individual e coletivo, fazendo ouvir as suas propostas 

junto dos órgãos do poder político; incentivar as capaci-

dades de argumentação na defesa das ideias, com res-

peito pelos valores da tolerância e da formação da von-

tade da maioria”, prerrogativas também da estratégia da 

escola para a Cidadania e Desenvolvimento.  

 

Por isso, também, as mesmas disposições gerais: pré-

mios de participação e a possibilidade de a palavra ser 

uma arma contra aquilo que nos continua a incomodar, 

convertendo a impotência de ação em ação efetiva de 

reversão da mesma, face a uma linguagem algorítmica 

que nada mais é do que uma tentativa de manipulação 

maniqueísta, logo de redenção disruptiva ao outro que 

detém o poder, incluindo o poder de não permitir o po-

der democrático. 

Parlamento dos Jovens 
Cont. 
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Luísa Dordio 

Workshop A Dança e o Ensino Criativo  

Os alunos do nosso Agrupamento acolheram com muito 

agrado e motivação dois Workshops inseridos no pro-

jeto “A Dança e o Ensino Criativo”, pela Companhia 

Paulo Ribeiro.  

Assim, nos dias 3 e 14 de dezembro de 2021, no âmbito 

das disciplinas de Literatura Portuguesa, Matemática e 

Português, várias turmas deslocaram-se ao auditório do 

Centro Autárquico de Quarteira a fim de participarem 

nos Workshops “ A Dança e a Literatura”, com a for-

madora Catarina Câmara, e “ A Dança e a Matemática”, 

com o formador Pedro Carvalho.  

Através da palavra ou do número, os alunos realizaram 

tarefas, umas relaxantes, outras criativas, individuais ou 

em grupo, silenciosas, ruidosas, mas todas bem encade-

adas, com vista a um produto final criado em conjunto. 

A interação e abordagem dos formadores, descontraída 

e próxima, com um discurso claro, simples, motivador e 

"quebra-gelo", ajudou à entrega e empenho dos alunos, 

que saíram da atividade com as expetativas superadas e 

com pequenas dicas para usarem na forma como o seu 

corpo também comunica com os outros. 

O projeto “A Dança e o Ensino Criativo” define-se co-

mo uma oficina de reflexão teórico-prática, com o intui-

to de captar o interesse/intervenção dos alunos para as 

artes e a cultura. Foca-se no pensamento transversal e 

de aproximação das vertentes científica, literária e artís-

tica, através de práticas de questionamento entre pensa-

mento educativo e ambiente artístico.  
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11ºC 

11ºC Solidário 

A turma 11º C agradece a toda a co-

munidade escolar os bens angariados 

no âmbito do projeto 11º C - Solidá-

rio. Foi com enorme alegria que rece-

bemos as vossas ofertas e foi com 

enorme satisfação que as entregamos 

no Centro Paroquial de Quarteira.  

Aos vossos bens, adicionamos flores 

elaboradas manualmente por nós para 

que a geração mais idosa do Centro 

Paroquial e da Fundação António Aleixo se sinta mais 

aconchegada nesta época natalícia. 

Também quisemos aquecer um pouco o coração dos 

funcionários da ESLA e oferecemos-lhes uma flor co-

mo forma de agradeci-

mento por todo o contri-

buto que têm no nosso 

percurso educativo. 

Acreditamos seriamente 

que este Natal será bem 

mais quentinho no nosso 

coração! 

Muito obrigada a todos!  

As educadoras do nº3  

Jardim de Infância em movimento  

Um período letivo passou, foi tem-

po para refletir acerca dos projetos 

que mos envolvem no nosso agru-

pamento e é com o coração cheio e 

a mente repleta que parabenizamos 

os responsáveis pelo projeto Jar-

dim de Infância em Movimento e é 

com orgulho que felicitamos o 

trabalho do professor Idálio: um professor dedicado, 

que põe paixão naquilo que faz, que tem em si a 

consciência do que é ser criança em idade pré-

escolar, das suas necessidades motoras. Foi brilhante 

o trabalho realizado e a articulação/coadjuvação 

feita. Certamente que assim irá continuar, sexta-feira 

após sexta-feira até final do ano letivo. As crianças 

do jardim de infância agradecem as atividades realizadas 

e as educadoras estão gratas por 

todas as 

aprendiza-

gens.  

Obrigada, 

Idálio!  
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Mónica Henrique 

Dia Nacional do Pijama 

Dia da Convenção  Internacional dos Direitos da 

Criança  

Dia 20 de novembro, é dia de celebração a dobrar! 

Nesta data celebramos o Dia da Convenção Internacio-

nal dos Direitos da Criança e o Dia Nacional do Pija-

ma. Este último, é um 

dia celebrado somente 

a nível nacional, tra-

tando-se de uma inicia-

tiva criada pela Associ-

ação “Mundos de Vi-

da”, que tem como 

grande causa sensibili-

zar o país para: “Uma criança tem direito a crescer nu-

ma Família”. 

 

A turma do 2.º C, da EB1 de Quarteira aliou-se a esta 

causa, e na segunda-feira, dia 22 de novembro, os alu-

nos e professora vieram vestidos, a rigor, para a escola 

com os seus pijamas quentinhos. 

Nos dias antes, realizaram debates sobre o tema e com 

a ajuda das famí-

lias decoraram um 

pijama, símbolo 

do aconchego fa-

miliar, para a 

construção do 

estendal dos Direi-

tos da Criança. 

Ouvimos, cantamos e preparámos uma dança, com 

muita alegria, do Hino da Missão Pijama. 

 

Em sala, construímos uma flor sobre os 

Direitos da Criança, que oferecemos gen-

tilmente ao Grupo de Erasmus aquando 

da apresentação da dança e canção em 

inglês. 

 

O nosso propósito de sen-

sibilizar a comunidade para a importân-

cia do espaço familiar na vida de uma 

criança, foi alcançado com grande su-

cesso. Valores como a partilha, a gene-

rosidade e a solidariedade não faltaram 

neste dia. 

Foi um dia inesquecível para todos, uma experiência 

muito divertida com cariz educativo e solidário.    
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Ana Baião 

Culinária a brincar…  

Na sala amarela do J.I. da Fonte Santa, demos conti-

nuidade ao nosso projeto “Culinária a Brincar” - Este 

promove o conhecimento e o contacto da criança com 

os alimentos, na sua essência; com os aromas, com as 

cores, com as formas e com o processo de misturar os 

ingredientes observando o resultado final, contribui a 

perceção, da importância da alimentação no seu dia-a-

dia. Envolver a criança na “cozinha” permite-lhe criar 

hábitos de alimentação saudável, de um modo diver-

tido. Quando ela participa na preparação de uma re-

ceita de culinária é levada a provar aquilo que co-

zinha. 

Assim, experimentámos o “Pão Chapati”, uma recei-

ta que a Ana aprendeu e partilhou com o grupo. 

Estava tão delicioso, que levámos um pouco para a 

nossa família experimentar…  
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Liliana Ferreira 

Projeto “Lanchinho Booom” 

No mês de dezembro a escola foi desafiada no âmbito 

do projeto "Lanchinho Booom", em parceria com a Mi-

mosa, a participar na atividade “Natal solidário - Da 

criatividade à generosidade”, em que cada criança reali-

zou um postal de Natal para oferecer aos idosos do lar 

“Sagrada Família” da nossa cidade. Em troca cada ido-

so recebia um pacote de leite mimosa.  Quase todos os 

alunos da escola participaram e foram elaborados 166 

postais. 

A turma do 2ºF, foi uma das que colocou mãos à obra e 

todos pensaram na melhor forma de acarinhar os nossos 

idosos. Do diálogo e com muito trabalho surgiram os 

postais em anexo. Na parte de trás dos postais constava 

a fotografia do autor do mesmo! Aqui estão os postais 

elaborados 

pela turma. 

Deixamos-vos também alguns postais de outras turmas. 

Sala Amarela 

Sala Azul Sala Verde 1ºD 

1ºE 

1ºF 

2, 3ºE 

3ºF 
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Na sequência da temática "inverno" e após a leitura e ex-

ploração da história "Um bocadinho de inverno", elabora-

mos um painel coletivo com recurso a várias técnicas de 

pintura ( esponja, pincel,  cotonete ).Como somos uma eco

-escola, respeitamos e preservamos o meio ambien-

te,  recorremos também à  reciclagem e reaproveitamento 

de materiais,  tais como: jornal, tampinhas, rolos de car-

tão,  pacotes de leite... 

Este foi o resultado final e em articula-

ção com as famílias procurámos algu-

mas curiosidades sobre estes animais 

que não gostam do frio. 

Maria Lavínia Gouveia 

Inverno 

Teresa Brandão 

Inverno 

O que têm feito os meninos da sala azul,  

do Jardim de Infância da Fonte Santa, nestes dias de inverno…  
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Sara Ramos 

Os encantos do Inverno  

Aprende-se sobre o inverno, 

olhando à nossa volta, com 

olhos bem abertos e ouvidos 

atentos. Com os ouvidos ou-

vimos os sons de inverno, as 

histórias sobre o inverno, os 

poemas de inverno. Com os 

olhos vemos paisagens de diferentes invernos em 

diferentes zonas do país e até do planeta. Vimos o in-

verno na nossa escola, as árvores, as paisagens, o mar 

revolto... Com a boca provámos sabores de inverno 

(sopa quentinha, laranjas e tangerinas... vimos o fume-

gar da chaleira e descobrimos que a água não é só lí-

quida, é também gasosa e com as histórias percebemos 

que a neve também é água, é água no estado sólido. E 

o que ouvimos? Ouvimos o som do mar revolto, ou-

vimos a trovoada, ouvimos o vento, ouvimos as gaivo-

tas a anunciar mau tempo. Com a pele sentimos o frio 

e descobrimos que uma manta espacial nos pode man-

ter quentinhos se o nosso corpo estiver quentinho e 

debaixo da manta, será difícil descobrir quem lá está. 

Mas o inverno mais sentido, sentimo-lo com o cora-

ção, um coração de alegria bateu em cada um de nós 

neste mês de janeiro por sermos ouvidos, por em con-

junto planearmos atividades: festa do pijama na sala 

sensorial; decoração do placard; pesquisas em família 

sobre animais que hibernam; plantações na horta; Ex-

periência da germinação de leguminosas; criação de 

dicionários de inverno com decoração e legendagem 

de imagens; criação de jogos montessorianos, cuja 

matemática foi o domínio de destaque, a par do conví-

vio e do espírito de não desistir; experiência com bi-

carbonato de sódio e espuma de barbear, que permitiu 

criar neve, modelar neve e fazer bonecos de neve. Na 

sala sensorial cantámos canções de inverno acompa-

nhadas por instrumentos musicais, Ouvimos Vivaldi, a 

clássica Four Seasons, com especial destaque à parte 

alusiva ao inverno. Apenas com a luz dos materiais de 

exploração visual, a observar os candeeiros de luz óti-

ca, a lua, o aquário de 

medusas e a cúpula de 

ondas marinhas, ouvimos Frank Sinatra, com 

a música I´m singing in the rain.. É encanta-

dor aprender o inverno.  
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Anabela Caeiro e Otília Fonseca  

A Castanha  

Os alunos do CAA da Escola EB 2,3 realizaram algumas atividades relacionadas com o Na-

tal. 

Numa pesquisa feita na internet um dos alunos encontrou um puzzle de um Pinheiro de Natal 

Gigante. Todos concordaram em participar na sua execução. Foram momentos de alegria, de 

cooperação, espírito de equipa e partilha de conhecimentos 

acerca das tradições do Natal. As cores foram ao gosto de 

cada um, assim como a criatividade. Em conjunto e parti-

lhando as tarefas elaboradas, individualmente cada aluno 

foi dando o seu contributo. Terminadas todas as tarefas, 

procedeu-se à montagem do puzzle, que se traduziu num enorme Pinheiro de 

Natal. Ao longo desta atividade foram sendo evidentes as relações e interações, 

o trabalho colaborativo, espírito de equipa, motivação, interesse, empenho e os 

afetos emergentes.  

Maria Lavínia Gouveia 

Árvore de Natal Ecológica  

Na certeza de que não basta trabalhar-se com as crianças a sensibilização para a preservação da natureza, a sala Azul 

do Jardim de Infância nº 3 desafiou as famílias a colaborarem na construção de uma árvore de Natal coletiva e eco-

lógica, uma Árvore de Natal que tivesse um pouco de cada família e muito da filosofia de alguns dos R´s (reutilizar 

e reciclar).  Para além de fomentar a articulação família-escola, pretendeu também incutir o espírito cooperativo e, 

acima de tudo, dar vida ao que lá por casa já não tinha utilidade e estava prestes a acumular num ecoponto. Assim, 

cada criança levou para casa um triângulo de cartolina verde já recortado e em colaboração com a família, decorou-o 

livremente. Surgiram triângulos decorados com materiais diversos, como: rolhas de 

cortiça pintadas, folhas de revista, papel de embrulho, pacotes de leite ou bagas de 

árvore (apanhadas do chão durante os passeios de fim de semana). Com todos os 

triângulos construímos uma árvore de Natal para decorar o espaço comum do Jardim 

de Infância nesta época natalícia. Esta iniciativa pretendeu, acima de tudo sensibili-

zar miúdos e graúdos para a consciência e sustentabilidade ambiental. Estando locali-

zada num espaço comum, todas as crianças a podem contemplar e, com as suas edu-

cadoras refletir sobre a decoração de cada triângulo, estimulando a criatividade e 

incutindo valores.  

Puzzle do Pinheiro de Natal  

No dia 03 recebemos na nossa escolinha a ASMAL, que nos ofereceu 
um teatro de fantoches com o tema “A Castanha...”, foi giro quando fala-
ram de castanheiro, de ouriços pois ainda nos lembrávamos de ter pes-
quisado e de ver estes elementos na nossa salinha, adoramos até tivemos 
pena quando terminou!  

Isabel Nunes 
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Sara Ramos 

O Natal da Sala Vermelha do JI nº3  

No início de dezembro, e tal como fazemos nas nossas 

casas, decorámos também o nosso jardim de infância, 

em articulação com as restantes salas e com a AAAF. 

Falámos sobre a origem do Natal, cujo tema foi explora-

do a partir da história “O nascimento de Jesus” e pla-

neámos o que queríamos fazer: cantar canções, ouvir 

histórias e fazer recontos, pinturas, desenhos, recortes e 

colagem, modelagem, contagens, explorações matemáti-

cas e construção de presentes para as nossas famílias. 

Assim que vimos o molde de Pai Natal, foi unânime, era 

esse busto que queríamos levar para casa juntamente 

com um postal, para oferecermos aos que mais amamos, 

cientes de que oferecer um presente é um gesto de amor 

e carinho. Com o tema Natal, trabalhámos as diferentes 

áreas de conteúdo e respetivos domínios, trabalhámos 

valores e o significado de família.  

E o Natal na nossa sala foi isto: foi partilha, foi colabo-

rar na construção de postais para oferecer a um lar de 

idosos, foi levar-nos a pensar no outro, foi expressar-

nos através dos diferentes tipos de arte, foi refletir, culti-

var a concentração, desenvolver o raciocínio, familiari-

zarmo-nos com os dias do mês, subtrair e contar diaria-

mente o número de dias que faltavam para o Natal. E o 

culminar foi uma festa convívio, respeitando sempre o 

distanciamento, cada grupo na sua bolha, cantaram-se 

canções e fez-se um lanche convívio, o qual teve inteira 

colaboração das famílias.  
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Isabel Nunes 

Vivência da época Natalícia Sala Verde do JI nº3  

Decoramos a nossa porta, com luzes e tudo!  

“UAUUU a nossa porta ficou mesmo bonita e as nossas fotografias 

ficaram mesmo bem!” (Bernardo Abel, 5 anos)  

Fizemos muitas atividades com vários materiais, utilizando algumas 

para as lembranças de Natal (com a pasta de moldar fizemos imans; 

com a técnica do berlinde fizemos os nossos papéis de embrulho, e mui-

tas outras).  

 

Também escrevemos ao Pai Natal 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Isabel foi aos CTT e enviou as nossas car-

tas ao Pai Natal  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizemos a nossa festinha de Natal em articulação com toda a comunidade 

educativa, onde atuamos 

com uma canção e tivemos 

um lanche que as nossas 

famílias confecionaram e 

trouxeram para a escolinha 

com muito amor e carinho.  
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Isabel Teixeira 

O Natal na Sala Amarela do JI Nº 3  

Na sala amarela do JI Nº3 o natal foi vivido com 

grande alegria e magia! As crianças realizaram diver-

sos trabalhos alusivos ao tema com materiais recicla-

dos, onde o lúdico e o pedagógico estiveram interli-

gados no desenvolvimento global das crianças. Os 

encarregados de educação também participaram com 

a realização de alguns trabalhos, para enfeitar a nossa 

sala. Colaboramos também no desafio de natal do projeto 

“Lanchinho Booom” com a realização de postais solidá-

rios reciclados, que foram entregues ao Lar da Sagrada 

Família, em Quarteira.  

Dina Contreiras e Milene Martins 

“OLAF e Elsa - Uma Aventura Descongela-te”  

Este teatro musical, espetáculo oferecido pela C.M.L. 

aos alunos, surge também como um alerta pedagógico 

para os desafios a que hoje devemos estar mais atentos 

e conscientes - As Alterações Climáticas!   

Era uma vez uma menina que sonhava em ser a Elsa e 

neste Natal, este seu sonho será concretizado. 

E claro que o seu melhor amigo não poderia faltar - 

Olaf! 

Falaram de Amizade, Solidariedade e Reciclagem 

Uma abordagem simples, didática e pedagógica, em 

que através da música, interação e até de um jogo bem 

divertido, todos fizeram parte da aventura. 

Os alunos mostraram-se interessados e participativos e 

interiorizaram a mensagem. 

Este mesmo espetáculo foi apresentado na escola EB1/

JI da Fonte Santa. O entusiasmo e recetividade dos alu-

nos foram igualmente gratificantes. 
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As educadoras do JI da Fonte Santa 

O Natal chegou ao JI da Fonte Santa…  

Natal é amor…é família …. é solidariedade…. é 

amizade…é tudo o que está no nosso coração… 

Com o Natal…chega a magia, a cor…a alegria, a 

confusão saudável das crianças e adultos. 

Assim, no nosso JI da Fonte Santa, a energia do Natal 

está no ar, adultos e crianças, vivem esta época mágica 

com muita alegria, muita agitação para que a “nossa” 

casa se transforme em Natal… 

As nossas salas, foram transformadas em pequenas fá-

bricas com muita azáfama, as crianças radiantes, com a 

sua imensa criatividade dão vida às suas criações, às 

suas brincadeiras, e com muita motivação a magia 

acontece… 

Qua a magia do Natal toque em todos os corações… 

Aqui fica um pouco das nossas criações… 

Também foi grande alegria e orgulho, que em articula-

ção com as famílias, com o primeiro e toda a equipa da 

Escola da Fonte Santa construímos a nossa Aldeia Na-

tal. 
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Liliana Ferreira 

O Natal no 2ºF 

No último dia de aulas do mês de dezembro, a turma do 2º 

F da Fonte Santa, realizou diversas atividades que fizeram 

do seu dia, um dia entusiasmante e bastante produtivo. 

Iniciaram com a partilha com os colegas, os desenhos 

realizados para entregar no Lar de Idosos de Quarteira. 

Posteriormente, prepararam-se a rigor para ir depositar no 

ecoponto exterior à escola, os resíduos que tinham coloca-

do ao longo de várias semanas no ecoponto da sala. Foram 

também realizar uma recolha de lixo numa das zonas que 

circunda a escola. Grande recolha de resíduos! 

De seguida, sessão de cinema natalícia, na biblioteca da 

escola. 

No final da manhã tiveram uma grande surpresa na sala, 

pois foi-lhes proporcionado pelos pais, um excelente al-

moço cheio de surpresas!  

Dina Contreiras 

Musical de Natal 

Os alunos das diferentes turmas elaboraram vários motivos de Natal para a decoração das 

paredes que serviram de pano de fundo para o musical de Natal.  
As crianças cantaram bonitas canções de Natal! 
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Dina Contreiras 

Natal na EB.1 de Quarteira  

Com a aproximação da quadra natalícia, a escola vai ficando decorada com os vários enfeites de 

Natal realizados pelos alunos, professores, assistentes e professoras das A.E.C. (Atividades de 

Enriquecimento Curricular).  

Com os pacotes do leite escolar que consomem diariamente os alunos  cons-

truíram uma bonita  árvore de Natal, sendo que todos os motivos para a deco-

ração da árvore de Natal foram elaborados com materiais reutilizáveis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As nossas mesas de Natal expõem diversos trabalhos alusivos à época 

festiva elaborados pelos alunos com a colaboração dos encarregados de 

educação. Também estas construções obedeceram à utilização de materi-

ais recicláveis contribuindo para um meio ambiente mais saudável, pois é 

importante reutilizar, reciclar e reduzir para o Planeta proteger. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os alunos do 3º D decoraram pinhas para oferecer às suas mães 

pelo Natal.  
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Andreia José, Gracinda Correia e Sílvia Ventura 

O Natal em inglês no 1º ciclo 

Durante o mês de dezembro, celebrou-se o Natal / Christmas na disciplina 

de Inglês nas três escolas do 1º ciclo do Agrupamento . Este ano, as profes-

soras de inglês solicitaram aos alunos a participação num “Christmas Chal-

lenge” (Desafio de Natal). Neste desafio, os alunos, com a colaboração da 

família, elaboraram um objeto 

decorativo alusivo à época natalí-

cia com material reciclado. Os 

trabalhos elaborados foram ex-

postos nas três escolas. Os alunos participaram ativamente neste desafio 

com muito empenho e dedicação. Para além do desafio, os alunos cantaram 

canções em inglês alusivas ao Natal e realizaram diferentes atividades para 

celebrar esta festividade.  

Aline Rodrigues e Milene Martins 

Aldeia de Natal e Presépio  

Na EB1/JI da Fonte Santa, o Natal foi vivenciado por alunos, professores, pessoal não 

docente e encarregados de educação de uma forma muito especial e unida. No átrio da 

escola foi contruída uma aldeia do Natal com elementos feitos pelos alunos e encarre-

gados de educação, utilizando materiais recicláveis. O 3ºF, em colaboração com a 

encarregada de educação da aluna Eva, realizou um presépio, em grande formato, que 

completou a decoração do átrio. 
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Aline Rodrigues e Milene Martins 

O Natal nas AEC 

Nas AEC o Natal também foi celebrado, tendo sido elaborados pelos alunos, com o apoio da 

professora Aline Rodrigues, postais e elementos decorativos utilizando materiais e técnicas 

diversas. 

Exposição de Enfeites de Natal com material reciclado  

Lina Carriço 

Os meninos do Jardim de Infância da 

Abelheira com a colaboração das Famí-

lias, aderiram à proposta feita pelas edu-

cadoras para realizarem enfeites de Na-

tal com material reciclado, dando ênfase 

ao Projeto Eco Escolas. 

Estes enfeites foram expostos no exteri-

or da escola e podem ser vistos através 

do link https://youtu.be/TxdY3LSr08M 

Agradecemos a participação das Famílias, que mais uma 

vez aderiram com muito agrado à proposta, dando provas 

de uma verdadeira articulação Escola/Família.  

https://youtu.be/TxdY3LSr08M
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A palavra proibida 
Liliana Ferreira 

A turma do 2ºF da 

EB1 da Fonte San-

ta teve a sua pri-

meira experiência 

em visitas de estu-

do/saídas da escola, 

no dia 19 de janei-

ro à Biblioteca 

Municipal Sophia de Mello Breyner em Loulé. A via-

gem, apesar de ser bem curta, foi vivida com grande 

euforia, tanto era a ale-

gria e a motivação que 

sentiam. Na biblioteca 

realizaram a atividade “A Palavra Proibida”, onde prati-

caram e desenvolveram as suas habilidades leitoras! 

Ainda visitaram o espaço direcionado para as crianças e 

puderam usufruir livremente do mesmo. 

No regresso à escola, foi realizada uma reflexão da visi-

ta, elaborado um pequeno texto a des-

crever a mesma, assim como, colabo-

raram na construção de um cartaz com 

um pequeno registo fotográfico de 

alguns dos momentos vividos! 

Foi uma manhã muito especial para a 

turma! 

Docentes de Inglês do 2º Ciclo  

Wishing tree  

As docentes de Inglês do 2º ciclo di-

namizaram a atividade “Wishing 

Tree” (Árvore dos Desejos) em todas 

as turmas dos 5º e 6º anos, como for-

ma de comemoração da época natalí-

cia.   

Os alunos elaboraram, individualmen-

te, postais para a composição da árvore de Natal. Para a 

elaboração dos mesmos, as professoras estimularam a 

criatividade dos alunos, através da demonstração de 

exemplos de frases e motivos decorativos. As frases 

elaboradas refletiram o sentimento de cada um face à 

época festiva: uns redigiram desejos relacionados com 

bens materiais, enquanto outros escolheram temáticas 

relativas aos valores, bem-estar e saúde.  

A árvore de Natal, composta 

pelos postais dos alunos, 

despertou a atenção de todos 

pelo seu efeito visual e pela 

importância das mensagens 

no interior de cada postal. 
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Projeto: Porque é que a água é um tesouro? 

Descobrimos: pesquisando e experimentando. 

Teresa Brandão 

Os alunos da Sala Azul, do Jardim de 

Infância da Fonte Santa, quiseram desco-

brir de onde vinha a chuva e porque é tão 

importante a água! 

Começaram por partilhar 

o que sabiam uns com os 

outros, registaram o que 

queriam saber, fizeram

pesquisas e partilharam as 

descobertas…  

 

 

“De onde vem a chuva? 

Com a pesquisa em livros da 

biblioteca escolar, descobriram o 

CICLO DA ÁGUA! 

Construíram um grande cartaz ilustrado com a história 

da Gotinha de Água. Assim descobriram de onde vem a 

chuva e para onde vai… 

 

 

 

 

 

 

 

Para consolidar as aprendizagens escreveram as desco-

bertas e fizeram experiências simples. 

1. Com sal de mesa e água mor-

na experimentaram fazer neve!  

 

2. Fizeram a experiência de deitar 

vários materiais para dentro da 

água e observar se afundam ou 

flutuam e registaram.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Com cargas de mar-

cadores velhos e água 

fizeram aguarelas e 

belas pinturas!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Puseram água no congelador e desco-

briram o estado líquido e o sólido! De-

pois fizeram pintura com gelo!  

 

 

5. Ferveram água para obser-

var o vapor!  

 

 

6. Descobriram se a água 

tem forma! Experimenta-

ram despejar água em dife-

rentes copos transparen-

tes...  



30 

A nossa  

  Escola 

Isabel Nunes 

No regresso à nossa escoli-

nha, depois das férias de 

Natal, para além de contar-

mos as novidades elabora-

mos os nossos registos des-

tas férias.  

 

Fizemos trabalhos relacionados com o Inverno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiramos fotografias com a nossa roupa quentinha e 

pintamos com recurso a uma técnica que gostamos mui-

to a de carimbos com recurso a material reutilizável!  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendemos as formas geométricas e 

fizemos atividades de que muito gosta-

mos, vimos como as formas geométri-

cas estão em todo o lado!  

 

 

 

 

 

 

Decoramos a nossa salinha utilizando diversos materi-

ais (reutilizáveis, de desperdício e até elementos reco-

lhidos da natureza). 

Dia do “Obrigado”/International Thank You Day  

As docentes de inglês do 1ºciclo 

No âmbito da disciplina de Inglês, as turmas dos 2º, 3º e 

4º anos, das escolas do 1º ciclo, celebraram o Dia do 

Obrigado / International Thank You Day, que se come-

morou no passado dia 11 de janeiro. 

Primeiramente, os alunos ficaram a saber a importância 

e objetivo da comemoração deste dia. A seguir, ouviram 

e cantaram as músicas “Thank You Song” e 

“Thankful”, trabalharam o vocabulário e expressaram 

oralmente os seus agradecimentos na língua inglesa. 

Seguidamente, realizaram alguns trabalhos que foram 

O nosso janeiro 
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Fomos à nossa sala sensorial ouvir os sons do espaço... 

Ver, sentir e imaginar!! Foi tão divertido!! Adoramos!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouvimos, contamos e 

exploramos muitas his-

tórias que sempre senti-

mos prazer em fazê-lo!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizemos muitas expe-

riências, mas a que 

mais gostamos foi a 

das cores. Aprende-

mos que existem co-

res primárias e que se 

as misturarmos dão 

outras as cores secun-

dárias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainda tivemos tempo de ir à nossa 

horta ver como cresceu o que planta-

mos e semeamos. Aprendemos tam-

bém que não podemos tocar em bichi-

nhos para não ficar-

mos doentes, pois apesar de serem 

pequeninos e fofinhos podem fazer-

nos mal.  

 

 

 

 

 

E claro brincamos 

muito, pois a brincar 

também aprende-

mos!!  

O nosso janeiro 

(cont.) 
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Saídas de Campo 

10º, 11º & 12º Ano 

Artes Visuais 

Saída de Campo para visitar a Exposição "Mea Culpa" e atividade dinâmica com o respeti-

vo artista plástico Guilherme Gonçalves, antigo aluno do curso de Artes Visuais da ESLA .  

Disciplina: Desenho A. 
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10º Ano - Artes Visuais - Desenho A 

Tema: “Estudo de volume através do claro/escuro” 

Técnicas: Lápis Grafite e Tinta da China c/pincel em formato A3 



34 

Artes 

11º Ano - Artes Visuais - Desenho 

A 

Tema: Meios e técnica de representação da obra gráfica de Paula Rego - 

escolha de um enquadramento da gravura "Straw Burning" 



Artes 
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12º Ano - Artes Visuais - Desenho A 

Tema: Meios, técnicas e efeito expressivo na representação da "Cabeça" 

Técnica: Execução em barro/pasta cerâmica da cabeça de um colega e  

seguidamente a respetiva representação em grande formato a  
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Estrelas de Natal Recicladas que ninguém conhece 

 

Articulação curricular entre a turma E, do 11º ano e a turma J-1, do 10º ano 

Um desafio lançado e repto aceite pelos alunos de Filosofia, do 11º E e pelos 

alunos de fotografia, do 10J-1, assim como pelas professoras Inês Aguiar e 

Fátima Joaquim, com o intuito de articular curricularmente algumas aprendi-

zagens essenciais, desenvolvendo de forma mais profícua as competências 

inerentes ao perfil do aluno, também corroboradoras de uma cidadania ativa, 

crítica e interventiva, no sentido de promover, ainda mais, a educação e res-

ponsabilidade ambientais.  

No 11º E, a nível do processo, as ações estratégicas dinamizadas consistiram 

na apresentação de um PowerPoint alusivo a pinturas exemplificativas das 

respostas ao problema da definição de arte e na seleção, após debate, das 

pinturas que iriam ornamentar as estrelas de Natal recicladas, assim como na 

escolha dos materiais reciclados a serem utilizados.   

No 10º J-1, o trabalho de produção fotográfica concretizado contribuiu ine-

quivocamente para o resultado final artístico exuberante, face à sensibilidade 

estética e ecológica demostradas pelos alunos de fotografia.  

Desde a estrela em papel fotograficamente à luz de Hie-

ronymus Bosch; passando pela estrela de cortiça à luz de 

Andy Warhol; pela estrela de pano e madeira sob a égide 

pictórica de Picasso; pelas estrelas em jornal à luz de Pol-

lock e do Andy Warhol; pelas estrelas de revistas ornamen-

tadas com a luminosidade de Van Gogh e, finalmente, pela 

estrela de botões sob a égide colorida de Klint.  

Avaliação pautada pela aspiração concretizada do trabalho 

bem feito, pelo rigor e superação inerentes à excelência e 

integridade responsáveis, tão presentes nestes alunos, como 

tal, a sublimidade dos mesmos, a sublimidade da criação 

artística não é nenhuma quimera. 

Inês Aguiar e Fátima Joaquim 



37 

FOTOGRAFIA 

Ainda o 

Amor... 

Daniel Alexandre 

Purnima  Khatri 

Sara Ramos 

Catarina Mota 
Lara Fonte 

Beatriz Bota 
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de História 

Dia Internacional em Memória das Vítimas do Ho-

locausto  
Apreciação crítica do livro “Se isto é um homem” de Primo Levi  

Celina Dias,12ºE 

A obra de Primo Levi “Se isto é um homem” publicado em 1947, retrata 

muito detalhadamente a vida cruel das vítimas do holocausto através da sua 

experiência pessoal num dos mais mortíferos campos de concentração da II 

guerra mundial, Auschwitz. O autor da obra, Levi, nasceu em Turim em 

1919 e suicidou-se na mesma cidade em 1987. Era um químico que lutou 

contra a ocupação nazi e através da escrita encontrou um meio de relatar os atos desumanos dos nazis. 

Sinteticamente, na noite de 13 de dezembro de 1943, Primo Levi é capturado pelas forças alemãs devido à sua ascen-

dência judaica e é deportado para Auschwitz em 1944. Logo no início da obra, o autor diz “Ele (o livro) não foi escrito 

com o objetivo de formular novas acusações; servirá talvez mais para fornecer documentos para um estudo sereno de 

alguns aspetos da alma humana”, ou seja, Primo Levi com esta composição literária tem o intuito de expor a maneira 

como os prisioneiros lidavam e suportavam o facto de viverem num campo de concentração sobrevivendo a condições 

obscenas e miseráveis como as que descreve.  

Embora todos os capítulos deste livro sejam muito interessantes (mas não podendo falar de todos eles) destaco 

“Iniciação”, “Sucumbir ou salvar-se” e “História de 10 dias”. O primeiro tema relata a chegada dos cativos ao campo 

de concentração de Auschwitz e Primo Levi, muito detalhadamente, explica os impasses dos primeiros dias aprisiona-

do. Numa primeira fase este começa por ressaltar o facto de a língua ser um fator muito importante dentro do campo, 

mas que ao mesmo tempo esta desencadeava muita confusão, uma vez que a maioria dos prisioneiros nunca tiveram 

contacto com a língua alemã, “A confusão das línguas é um fator fundamental da maneira de viver aqui; (…) em que 

todos gritam e ameaçam em línguas que nunca ouvimos antes, e ai de quem não percebe à primeira.”  Do mesmo mo-

do, o autor, confessa que depois de alguns dias detido e após a privação extrema das suas necessidades, não encontra 

mais sentido em fazer o básico da salubridade, acabando por afirmar que evita lavar-se não só por ser inútil, pois este 

seria sujeito a limpar-se na “água turva do lavatório fedorento”, mas também porque é uma ação que provoca um mai-

or gasto de energia e calor resultando assim num período de vida menor.   

No capítulo intitulado “Sucumbir ou salvar-se”, expõe o método de sobrevivência adotado pelas tropas alemãs em 

Auschwitz, referindo que estes recorriam a um “feroz processo de seleção natural”. Primo Levi revela que os cativos 

que tinham mais habilidades, ou seja, os “mais prestáveis” eram poupados prestando serviços/trabalhos árduos aos 

alemães, porém os vulneráveis e débeis, só cumprindo todas as ordens dadas pelas tropas é que conseguiam durar para 

além de três meses no campo de concentração. 

Por último, “História de 10 dias” é talvez o capítulo mais impactante e emocionante pois relata os últimos dias de Pri-

mo Levi e os seus companheiros dentro de Auschwitz. O que saliento neste capítulo é o facto de, mesmo depois de 

todos os traumas e da luta intensa pela sobrevivência, os prisioneiros ainda se empenharem em alcançar a liberdade, 

mesmo sabendo que nunca voltarão a ser os mesmos, uma vez que a vida no campo reduz o ser humano ao sofrimento, 

à dor e ao esquecimento. Felizmente, muitos conseguem escapar na madrugada de 27 de janeiro de 1945. 

A meu ver “Se isto é um homem”, é uma obra crucial que expõe a desumanidade e a crueldade presente nos campos 

de concentração criados na II guerra mundial que, no caso de Auschwitz, tinha como objetivo aniquilar judeus assim 

como outras minorias. É necessário a existência e preservação de testemunhos valiosos como este, de Primo Levi, pois 

só assim é que as gerações futuras vão ser capazes de compreender toda a violência praticada nos campos de extermí-

nio contribuindo para evitar que a repetição destas atrocidades aconteça no futuro. Recomendo a todas as pessoas a 

leitura do livro, pois é extremamente explícito e emotivo. 

 
Fontes:    https://seer.ufrgs.br/NauLiteraria/article/view/76174              https://alineflor.com/2010/12/20/critica -primo-levi/       https://prezi.com/p/
qpwtwh7wqxm5/se-isto-e-um-homem/                   https://pt.wikipedia.org/wiki/Se_questo_%C3%A8_un_uomo                 https://
www.studocu.com/pt/document/escola-secundaria-joao-de-deus/portugues/se- isto-e-um-homem-obra-de-levi-primo/14770398  

about:blank
about:blank
about:blank
https://prezi.com/p/qpwtwh7wqxm5/se-isto-e-um-homem/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Se_questo_%C3%A8_un_uomo
https://www.studocu.com/pt/document/escola-secundaria-joao-de-deus/portugues/se-%20isto-e-um-homem-obra-de-levi-primo/14770398
https://www.studocu.com/pt/document/escola-secundaria-joao-de-deus/portugues/se-%20isto-e-um-homem-obra-de-levi-primo/14770398
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Sendo esta uma edição do 100Comentários em que se recorda a maior atrocidade que o homem fez contra o homem, 

esta parece-me uma sugestão de leitura pertinente. Há muitos outros livros sobre o tema, uns contados na primeira 

pessoa, outros narrativas baseadas em factos reais. Considero importante que este tema não seja esquecido e apesar da 

dureza e da crueldade relatada nas inúmeras linhas escritas sobre o tema, muitos dos livros (pelo menos dos que li) 

mostram a força e a capacidade de resiliências dos muitos sobreviventes e por isso dão-nos esperança ao mesmo tem-

po que tomamos contacto com os aspetos mais atrozes do Holocausto. 

 

Cilka Klein aparece-nos pela primeira vez em O Tatuador de Auschwitz: jovem, audaz, corajosa, sensível, meiga. 

Cilka é levada para o campo de concentração de Auschwitz-Birkenau aos 16 anos, 

em 1942. 

Jovem e bela rapidamente atrai as atenções do comandante do campo, o que, de certa 

forma, poder-lhe-á ter salvo a vida. Após longos meses “protegida” por este homem, 

eis que o campo é invadido pelas forças inimigas da Alemanha e os prisioneiros co-

meçam a ser libertados. No entanto, o destino de Cilka havia sido traçado ao ser pro-

tegida pois o seu aspeto destacava-se do te todos os outros prisioneiros, que se encon-

travam visivelmente debilitados. 

É então que Cilka é condenada pelos russos por ter, segundo os mesmos, colaborado 

com os nazis. Nessa altura, Cilka é enviada, enquanto prisioneira, para um campo de 

trabalhos forçados na Sibéria, no Círculo Polar Ártico. E aqui recomeça a vida de 

tormento de Cilka, até travar conhecimento com uma médica do campo e aprender a 

cuidar dos prisioneiros que estão doentes ou que se ferem nas tarefas árduas que têm 

de executar. E é aqui que Cilka conhece o amor… 

Para saberes mais sobre esta jovem inspiradora, terás de ler este livro: chocante, mas 

que mostra o que a coragem e a bondade conseguem superar e ajudar o próximo. 

A coragem de Cilka 

Milene Martins 

Nós sugerimos 

Esta é também uma edição dedicada ao Amor. E eu, como romântica incurável que 

sou, não poderia deixar de sugerir uma leitura dentro deste tema. 

O Amor não se diz é um livro de Ana Paula Bastos, editado pela editora Paulinas e 

que não é muito fácil de encontrar em bibliotecas. É um livro pequeno, com poemas 

maravilhosos sobre o Amor, nas suas mais diversas formas. 

O Amor não se diz 

Milene Martins 

“Meu Amigo, 

Escolhi-te como irmão para, juntos, 

Partilharmos as nossas vidas. 

E é isso que temos feito: 

Temos rido e chorado… 

…” (p. 62) 

“O Amor não se diz… 

Não se define… 

E talvez seja essa a sua melhor definição. 

 

Vive-se, experimenta-se, 

Vivencia-se no mais fundo do eu… 

Mas não se consegue verbalizar 

…” (p. 68) 
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Tempo para a perfeição!...  

Nuno Tavares 

Tenho um relógio na 

minha frente, a olhá-lo 

me detenho de vez em 

quando! E sabem por que 

razão!? O seu ponteiro 

dos segundos, antes de 

avançar, recua sempre 

uns milímetros. Pareceu-

me estranho, não 

acham!? Talvez uma 

manifestação de insegurança, medo do salto para o 

desconhecido, receio do que poderá acontecer no mo-

mento que se segue… 

De que é complicado gerir o tempo, todos nós temos 

consciência. Contudo, para um relógio, cuja função é 

mesmo alertar-nos para a celeridade com que avança, e 

dizer-nos que é preciso estar vigilante, pois o agora 

não existe, já que, mal se pronuncia a palavra, logo se 

transforma em passado e nem quase nos damos conta 

disso, o que levará aquele pequeno extra a hesitar!? 

Um ponteirinho quase insignificante parecendo que se 

desloca aos saltinhos!... 

Primeiro, pensei em insegurança… ou medo. Mais 

tarde, porém, soou-me a perfeição! Explico-me. O 

ponteirinho não dá o passo seguinte, sem ter a certeza 

de que o anterior ficou completamente concluído. Um 

grande exemplo para nós, humanos, que, por vezes, 

nos preocupamos só com a quantidade e esquecemos o 

essencial: a qualidade. 

Sendo um jornal escolar, permitam-me uma compara-

ção com a vida de estudante. Ao transitarmos para o 

estudo do conteúdo seguinte, será que já dedicámos ao 

anterior, o tempo, a reflexão e a concentração necessá-

rias para o compreendermos e dele extrairmos a súmu-

la? Uma breve análise: durante a pausa natalícia quan-

do fomos de pausa natalícia, teríamos já adquirido os 

conhecimentos médios que nos poderiam conceder o 

direito de descansar de consciência tranquila? Sentimo

-nos merecedores desse descanso, ou será que nem 

sequer nos cansámos? Não nos ocorreu tal reflexão! 

Ai, quantas coisas injustas na nossa vida, das quais só 

nos apercebemos quando o remédio já não puder ser 

aplicado! 

E o tempo já terá passado!... 

E nada voltará atrás!...  

[…] 

Deixemos no túmulo a antítese de todas as qualidades 

de que precisamos para sermos estudantes responsá-

veis e, no futuro, sermos cidadãos a valer, num mundo 

em que os valores escasseiam!!! 

Quero-te muito! 

Verónica Cristina Sancadas  

Quero-te muito porque conseguiste 

Tocar a minha alma e, por entre as minha fraquezas, 

Tu, com o teu Amor, fizeste 

Com que a luz e a beleza que há em mim se soltassem….. 

Coisas que antes de ti,  

Nunca ninguém conseguira encontrar! 

És a luz que dá vida ao meu coração!  
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Cidade Laneira 

Maria Fael 

Cidade laneira, cidade na Beira 

Protegida pela serra, na sua encosta, a sudeste 

“Cova Juliana” sobranceira, de olho na Cova da Beira, 

molhada pela Carpinteira que seu tecido coloria, 

amanhecia fria, mas o calor dos seus pastores 

trouxe o sol e “Covaliana” entre as pedras, aqueceu 

naquela tarde de fervor em que Viriato se perdeu. 

A noite foi iluminada, em lua cheia se tornou e 

“Coviliana”, presépio encantado, o mundo maravilhou. 

Romanos e mouros por lá passaram, entre giestas e  

rosmaninhos se aninharam, deixaram marcas em 

vias, pontes, tudo em nome de um reinado arrebatado. 

A vila resistiu, seu nome evoluiu e “Covillãa” na encos-

ta da serra 

nevada, adormeceu deleitada. 

Em tempos remotos foi amada, Marquês de Pombal 

valor lhe deu, 

trabalho não faltava e com a Real Fábrica de Panos, a 

vila animava. 

O apreço foi tamanho que numa bela manhã por estra-

das de lã  

numa cidade se tornou: Covilhã.  

Nomes famosos ao mundo deu, em terras de África 

honrou-a  

com o seu nome Pêro da Covilhã, Frei Heitor Pinto 

colocou-a, mas mãos de Deus. 

Os irmãos Faleiro, mestres nas ciências, corpos celes-

tes, astros, mapas traçados na 

rota da Lã, todas as estradas iam dar à Covilhã. 

De madrugada com frio no rosto, segue o pastor para a 

cidade neve.  

No comboio, logo de manhã, vai a moça para a Covi-

lhã. 

Na música é cantada, na escrita narrada, cidade berço, 

cardada,  

fiada em trama e teia na Goldra se banha o fio que es-

tende pelo rio. 

Desta cidade enleada, brotam tecidos de lã, trabalhados, 

bordados pelas máquinas 

ou mãos de operários, artesãos prendados. 

É esta que me viu nascer, que amanhece no interior da 
Beira, a minha cidade Laneira.  

Considerada por muitos a cidade – presépio da Beira, a minha terra é aqui homenageada com todo o amor que lhe 

tenho, como símbolo de vida e memória das minhas origens, nada melhor que lhe dedicar este poema. 
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Sentimento e/ou características das pessoas  

Miguel Marques, 9ºB 

Ilustrado por: Musah Avalhães, 9ºB 

Nas pessoas, acredito que haja um mistério, uma incógnita que me vem assombrando 

desde que por inocência me debrucei sobre o assunto. 

Como podem divergir tanto seres tão semelhantes? Como podem indivíduos apenas por 

serem dotados de consciência terem tamanha capacidade de existirem de diferentes for-

mas? Será que existe uma fórmula na qual cada pessoa escolhe diferentes traços para 

formar o seu caráter, ou será que essas emoções são apenas pequenos e fascinantes bichi-

nhos que entram em quem querem sem pagar renda? Por mim, nego a monótona e abor-

recida explicação das reações químicas no cérebro que formam diferentes emoções e 

todas as de resto espertezas dos espertos, prefiro ser senhor da minha imaginação e ro-

mantizar o misticismo das emoções. Eu sou dado às pessoas divertidas e felizes, interes-

sam-me observar os interessantes e alegram-me os alegrados. Por outro lado, recuso-me a 

entender os insatisfeitos que armazenam frustrações como se das mesmas fizessem coleção, prefiro, portanto, dar um 

sorridente ‘’Bom-dia’’ aos olhares rabugentos. 

Alivia a minha pensante mente conjeturar que aprecio tais características por uma aleatoriedade qualquer tão intrigan-

te como a que decidiu pelo mesmo processo a minha personalidade.  Mesmo no alvoroço da minha incerteza, vivo 

sobre a ideologia de ser o que gosto que sejam e fazer sentir o que gosto conforme sinto, apenas com isso fundamento 

o que sou e o que gosto e apenas assim tento na minha ignorância entender as emoções e sentimentos que creio tão 

mal compreender. 

A Sensação de Sentir  

Diana Pimentel, 9ºD 

Ilustrado por: Diana Pimentel e Denis Knyshuk – 9º D  

O Ser Humano sempre foi muito movido pelo sentimento. Pinturas com corações transparentes, textos com alma viva, 

ações e reações repletas de emoções. Sempre fomos assim… sempre assim seremos. Sentimentos a florescer, corações 

a rasgar a pele, hormonas a demonstrar a sua capacidade… Enfim… 

Muitas pessoas tendem a obstinar o que sen- tem, procurando o momento mais oportuno 

para se mostrarem sensíveis. Muitos ocultam- nos com o intuito de não acabarem feridos, 

outros temem o que poderá acontecer por se sentir. Penso que, no final, todos receamos os 

sentimentos e o que eles nos podem causar. Acho que muitos usam as emoções a seu favor, 

acabando por se tornarem manipuladores, infi- éis e injustos. Infelizmente, muitos acabam por 

perder a essência, acabam por se perder… To- davia, os sentimentos nem sempre são depreci-

ativos, por exemplo, belas-artes, livros, músi- cas, edifício são feitos com a flor das emoções. 

O Ser Humano, quando dominado pelo senti- mento, obtém um potencial imprescindível. 

Às vezes, os receios de realizarmos algo incor- retamente por causa das emoções, leva-nos a 

não fazer… não tentar… não arriscar!... Uma vez que, ao longo da vida, cometeremos múlti-

plos erros, para mim, arriscar torna-se a melhor opção. Demonstrar, sentir e viver é a melhor escolha para a vida. 

Eu escolho sentir para viver e tu?  
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As palavras 
Gonçalo Relvas, 7ºA 

São como um cristal, as palavras. 

Como uma flor no jardim, floriram em redor 

De quem sempre as quis. 

E são precisos sonhos para partir. 

Li um dia nem sei onde  

Que têm um poder fantástico. 

Vamos ficar os dois a imaginar, imaginar? 

Sem com elas nos encantar? 

Já gastamos as palavras, 

Não tenho nada p’ra te dizer, 

Andava nas salas forradas de arrás, 

Contigo sempre a escrever… 

Mais este e aquele, o outro e toda a gente 

Gostavam dos nossos poemas ler.  

O nosso amor  
Dmitry Bashkírov, 7ºA 

São como cristais, as palavras 

Algumas bonitas, outras não. 

A vida disse que era tarde demais 

Mas o amor disse que não. 

O nosso amor morreu… Quem o diria? 

Pensava que ninguém o via. 

Li um dia, não sei onde 

Que o amor fugia. 

Vamos ficar os dois. 

Juntos até o nosso amor esgotar. 

Já gastamos as palavras 

Com nada p’ra te dizer. 

Pois se Deus nos deu uma voz, foi para cantar! 

E se Deus nos deu um coração, foi para amar!  

O amor é intenso  
Nalini Silva e Luana Rosa, 7ºA 

O nosso amor morreu… Quem diria! 

Quando nos casámos na abadia 

Tinha tudo, tudo 

Era um amor sortudo. 

O meu sonho de amor 

Era um primor 

O amor é o amor e depois?! 

Morreram as vacas ficaram os bois. 

Amar só por amar. Aqui… Além… 

Mas as palavras também… 

Secretas vêm, cheias de memória 

Nesta cerimónia…  

Mas isso era no tempo dos segredos. 

Dos segredos intensos.  

Doce Primavera  
Afonso Rodrigues e Tiago Dias, 7ºB 

Há uma Primavera em cada vida, 

Essa Primavera de que eu gosto. 

Como sabes ser doce e desgraçada! 

Que traz romance e desgosto. 

 

O amor quando se revela 

Acende um pavio de uma vela, 

Quem quer dizer o que sente 

Com o coração não mente. 

 

Doces almas de dor e sofrimento, 

Doces almas que têm um ferimento, 

É a verdade partilhada, praticada. 

 

O vento que passa entre a gente 

É um contentamento descontente. 

Obrigado por este amor!                           

Eu quero amar! Amar perdidamente!  

Enzo Conceição, 7ºB 

Eu quero amar! Amar perdidamente! 

Acordar todos os dias a pensar em ti. 

É querer estar preso por vontade. 

Estar contigo foi a melhor coisa que aconteceu. 

Cai o silêncio nos ombros… 

Irei amar- te para sempre. 

O amor que se revela, 

Ficar contigo para o resto da vida. 

Já não terei que lhe falar 

O quanto a amo! 

Quanta paixão e amor às vezes tem 

Fazer tudo por quem gostamos. 

Mas não há forma não há versos não há leito. 

Amar até ao fim! Até mais não dar. 
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Eu me perdi. 
Não me sentia mais em casa 
no meu próprio lar,  
acabei me apaixonando pela liberdade  
sem poder ser livre. 
É que eu sempre quis viver,  
me entregar, me jogar,  
mergulhar em águas  
sem enxergar que às vezes  
era raso demais. 
Um dia fui quebrada  
por essa superficialidade 
e a menininha que  
alegrava a casa se perdeu.  
Me perguntavam o porquê 
de eu ter mudado tanto  
e não sabia o que responder. 
Isso ficou na minha cabeça, 
mas não conseguia falar nem sentir nada. 
Não sinto nada 
e isso me preocupa,  
sempre fui intensa então porquê isso agora?  
Estive nessa escuridão por muito tempo  
mas estou cansada. 
Mais uma vez, 
tentei sentir alguma coisa e nada 
o vazio preocupante me cercava, 
o caos lá fora e a escuridão aqui dentro. 
Resolvi  juntar os meus caquinhos. 
A minha alma gritava por socorro, 
e nesse instante, veio ao meu encontro uma luz branca. 
Fechei os olhos.  
Quando espreitei para a escuridão,  
percebi que os meus cacos agora eram pó. 
Pensei em entrar em desespero, 
mas minha alma estava em paz. 
Essa luz deixou a certeza no meu coração que: 
não me encontrarei nessa nova fase  
mas ressurgirei das cinzas como uma fénix.  

L. V. 
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A Interculturalidade  
Laura Mendes, 7ºF 

Com este artigo pretendo demonstrar a minha opinião acerca da interculturalidade. 

O prefixo “inter” quer dizer entre, no meio, e combinado com a palavra cultura, significa “entre culturas” ou "no 

meio de  várias culturas". 

Na minha opinião, a interculturalidade é uma mais-valia para todos nós, porque passamos a conhecer outras culturas 

e damos a conhecer a nossa cultura. 

Alguns exemplos de interculturalidade na nossa sociedade são: o intercâmbio de estudantes, aprender outras línguas, 

conhecimento de tradições e costumes de outras regiões, gostos e hobbies de outras culturas… 

A interculturalidade é a defesa do diálogo entre as culturas com o objetivo de fazer ver às pessoas identificadas com 

uma das culturas, o outro lado do bem ou mal conforme o costume a ser discutido. 

A interculturalidade não defende que a sua cultura é melhor do que as outras.  

Por fim, a interculturalidade ensina a procurar entender os costumes e a maneira de pensar de outras culturas, sem 

assim termos de mudar a nossa cultura e sem a desvalorizar.  

Um sonho improvável  
Laura Mendes, 7ºF 

Num lindo domingo à tarde, o João, enquanto estava a lavar os dentes, foi surpreendido pelo seu amigo Miguel, 

com um convite para darem um passeio de barco.   

O João só teve tempo de terminar de lavar os dentes, arrumou a escova de dentes e foi-se preparar.  

Na verdade, o que ele tinha imaginado para aquela tarde, era ficar estendido no sofá, agarrado ao comando de televi-

são, mesmo sabendo que o esperava uma bela tarde de estudo.  

O livro de físico-química esperava por ele. Mas a vontade não era nenhuma. Aquele convite vinha mesmo a calhar.  

Os dois combinaram encontrar-se na casa do João às 16h00 em ponto.  

Na hora marcada, os amigos pegaram nas suas mochilas e foram até ao Porto onde se encontrava o barco do pai de 

Miguel.  

Passado dez minutos depois de embarcarem, começaram a ver um ponto escuro mesmo lá ao fundo. Com o passar 

do tempo, o ponto foi-se aproximando e ficando cada vez mais nítido. Os dois amigos perceberam que aquele ponto 

escuro se tratava de um barco dos piratas. O Miguel e o João curiosos como eram, decidiram aproximar-se.  

De um momento para o outro fica tudo preto, João não percebe porquê. Ele abre os olhos, acorda na sala, com o seu 

livro de físico-química e vê que aquilo tudo se tinha tratado de um sonho.   

João desanimado, começa o seu estudo para o teste do dia seguinte. 

Nós também 

 escrevemos 
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O JI nº 3 visitou o Centro Ambiental de Loulé  

As educadoras do JI nº3  

Durante o 

mês de fe-

vereiro (um 

grupo de 

cada vez) 

todos os 

alunos parti-

ciparam numa visita ao Centro Ambiental de Loulé, 

sendo personagens da atividade “Os dinossauros coaxa-

vam?”.  Unanimemente partilharam o prazer que foi 

participar nesta atividade, o enriquecedor e as aprendi-

zagens que se construíram, sendo o ponto de partida 

para outras atividades depois, já no jardim de infância.  

Lá, conheceram o Metaposauros Algarvensis, descobri-

ram que pertencia à família dos anfíbios e conheceram 

o significado desta palavra. 

Souberam que tinha pele 

nua, media cerca de 3 me-

tros e adorava água. Mas a 

aventura não ficou por 

aqui, pois com a orientação 

dos responsáveis pela ativi-

dade, vestiram o papel de paleontólogos, e de pincéis na 

mão, foram para o pátio procurar fósseis de dinossauros 

e, no meio de grande euforia e espírito de responsabili-

dade, encontraram todos os fósseis e... aprenderam o 

significado de mais uma palavra: Fóssil. 

A visita terminou com a ilustração de máscaras de sa-

pos que permitiram fazer um jogo no espaço exterior, 

num maravilhoso contexto de Serra. 

Mas a 

via-

gem 

não 

ficou 

por 

aqui, 

de 

regresso ao jardim de infância quiseram mais, quiseram 

e tiveram:  

Fizeram fósseis; 

Aproveitando experiências so-

bre os estados da água, conge-

laram-se dinossauros para de-

pois, e mais uma vez no papel 

de paleontó-

logos, lapi-

daram o gelo 

para recupe-

rar o dinos-

sauro; 

Em articulação com as 

famílias, foram feitas 

pesquisas sobre dinos-

sauros, dando origem a 

debates e conversas na 

sala, criando-se uma 

exposição dos trabalhos 

produzidos elas famí-

lias. 

A sequência das ideias e interesses levaram à constru-

ção de vulcões. 

 

Foi sem dúvida uma iniciativa riquíssi-

ma, que permitiu o envolvimento de 

diversos conteúdos, respeitando sempre 

os inte- resses das 

nossas crianças!  
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Centro Ambiental da Pena 
Isabel Nunes 

No dia 03 fizemos a nossa primeira visita de estudo ao 

Centro Ambiental da Pena - Loulé. 

Foi um dia incrível!! 

Adorámos andar de autocarro, mui-

tos de nós 

pela primei-

ra vez.  

 

 

 

 

Chegámos ao nosso destino e 

fizemos 

logo um 

lanchinho 

no exterior 

(um pique-

nique). 

 

 

 

Nesta visita de estudo aprendemos muitas coisas no-

vas, como quem são os Paleontólogos,  a dividir silabi-

camente Pa-le-on-tó-lo-gos.  

 

 

 

 

 

 

 

“Vestimos” a pele de paleon-

tólogos e fomos em busca de 

fósseis no recinto. Devido a 

estes fragmentos é possível 

estudar a vida de seres que 

infelizmente já não habitam o 

nosso planeta, como é o caso do Metopossauros algar-

vensis. Este gigante anfíbio deliciou a curiosidade das 

crianças que muito interessados ouviram as caracterís-

ticas deste animal e facilmente 

compara-

ram com as 

salaman-

dras atuais.  

 

 

 

 

Fizemos 

máscaras 

de sapi-

nhos e 

imitamos 

sapos, foi 

muito di-

vertido!!  

No fim da nossa 

visita pediram-

nos a nossa opini-

ão e nós demos 

com grande satis-

fação. Todos co-

locamos na caixi-

nha do sorriso amêndoas, dando assim a nossa opinião.  

Ainda houve tempo de registar a nossa primeira visita 

de estudo da qual gostamos muito!!  

E porque gostámos tanto de ser paleontólogos e de 

realizar esta visita de estudo quise-

mos prolongar mais este dia, decidi-

mos fazer:  

os nossos 

próprios 

fósseis.  
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Visita à Biblioteca   
Turma 10ºH e prof. Helena Pinho 

No âmbito da disciplina de Português, no dia 3 de Fe-

vereiro de 2022, os alunos do 10º G, do Curso de Des-

porto, da Escola Secundária Dr.ª Laura Ayres, acom-

panhados pelas professoras Helena Pinho e Alice Va-

sa, deslocaram-se à 

Biblioteca Municipal 

– polo de Quarteira, 

com o objetivo de 

conhecerem e se fa-

miliarizarem com o 

estabelecimento de 

leitura. 

Foram recebidos pela bibliotecária Ana Diogo, que 

começou por falar um pouco da história da biblioteca, 

da sua sede em Loulé e dos polos que a compunham 

em diferentes localidades. Esta também incluía uma 

biblioteca móvel, que consiste numa carrinha que 

transporta livros para escolas e localidades que não 

têm bibliotecas. 

De seguida, fazendo 

uma visita guiada pelo 

espaço, começou por 

apresentar o lugar 

infantojuvenil e de-

pois falou sobre os 

livros e outras utilida-

des que existem den-

tro do lugar, como computadores, jornais, revistas, 

DVDs e CDs, referindo que quem quisesse poderia 

fazer um cartão para requisitar o que estivesse disponí-

vel.  

Explicou também 

sobre a organização e 

catalogação dos li-

vros, das cotas, e 

mencionou um auto-

colante que cada li-

vro tem com a inicial 

do autor que é dessa forma que as pessoas se orientam 

para procurar os livros, para além das cores que cor-

respondem a cada tema. 

A biblioteca não era 

muito grande, mas 

com muita variedade 

de livros, espaço bas-

tante bom para quem 

quer estudar ou se 

informar sobre algo. 

Naquele estabeleci-

mento havia conforto, 

tranquilidade para estudar, fazer um trabalho no com-

putador ou até mesmo para passar uma tarde só para 

ler um livro ou uma revista. 

Do início ao final da 

visita, a bibliotecária 

disponibilizou-se 

para tirar todas as 

dúvidas e satisfez 

curiosidades sobre o 

lugar. 

A visita foi agradável 

e deixou vontade de uma nova, o que se aconselha 

vivamente.  
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LENDA das Amendoeiras em Flor  

A “neve” algarvia na sala azul  

Teresa Brandão 

Os alunos da Sala Azul, do Jardim de Infância da Fon-

te Santa, descobriram o que é uma lenda “… uma 

história narrada transmitida pelas pessoas com o 

objetivo de explicar acontecimentos misteriosos, mis-

turando a realidade com a imaginação…”  

Neste inverno soalheiro, ouviram a lenda em grupo e 

pesquisaram, na internet e perguntando às famílias, 

sobre as belas paisagens de Amendoeiras em Flor pelo 

Algarve…     

 

Descobriram: 

   Que alguns têm amendoeiras em flor nos jardins de 

suas casas. 

   Que a amendoeira dá um fruto, a amêndoa. 

   Que a amendoeira tem umas lindas flores brancas 

rosadas que florescem no frio do inverno e que, segun-

do reza a lenda, assemelham-se à neve. 

   Que as flores das amendoeiras simbolizam o amor.  

   Que um grande artista chamado Vincent Van Gogh 

pintou belas telas, entre elas o quadro Amendoeira em 

Flor, 1890. 

Fizemos as nossas obras de arte… pequenos gran-

des artistas… 

 

 

 

Construímos o castelo do Rei Mouro e da prince-

sa…  

 

Fizeram o registo em desenho da lenda e partilha-

ram em grupo…  
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Nós e a natureza- fomos descobrir as cores  

Ana Baião 

«Brincar na natu-

reza implica risco 

e esse risco leva as 

crianças a ter de 

tomar decisões por 

si, sem ninguém a 

dizer-lhe o que 

deve fazer. Essa tomada de decisão aprende-se a brincar 

de forma livre e não estruturada 

pelos adultos.» - Ana Rita Fonseca 

Na sala amarela, do JI da Fonte 

Santa, na continuidade da celebra-

ção dos afetos construímos cora-

ções e fomos descobrir as cores da 

natureza. 

Fomos ao campo perto da nossa 

escola, fizemos um piquenique e depois da 

“barriguinha” cheia, explorámos tudo 

à nossa volta, brincámos livremente, 

colhemos elementos da natureza e 

com os nossos corações coloridos, 

fomos à descoberta das cores da natu-

reza. 

Foi uma manhã muito divertida e 

muito livre, brincámos com a terra, 

com paus, vimos pequenos 

animais e colhemos flores 

para a nossa sala…  

 

As brincadeiras 

fazem parte do nos-

so dia a dia, ajudan-

do-nos a compreen-

der melhor o mun-

do… a satisfazer a nossas curiosidades… as 

aprendizagens fazem-nos crescer e desenvolver 

em harmonia, em solidariedade, em amizade… 

Aqui somos felizes, aqui a magia acontece, aqui somos 

todos crianças… 

 

 

 

 

 

 

“O brincar escapa aos adultos, porque o 

vêm como algo separado do aprender e 

isso é absurdo… -Professor Carlos Neto  
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Semana dos afetos 

Lavínia Gouveia 

Para comemorar o Dia de S.Valentim, 

a sala azul do Jardim de Infância n 3 

trabalhou a semana dos afetos dedica-

da à  amizade, ao amor e ao carinho.  

Verbalizamos ideias e partilhamos 

opiniões sobre o assunto, nunca es-

quecendo que Amor não é mais que partilhar afetos e na 

nossa mente fortaleceu-se a palavra 

AMIZADE. 

Assim, construímos a Árvore da ami-

zade, oferecemos corações a amigos 

especiais, aprendemos novas canções 

sobre amizade e ouvimos histórias em 

cenários diferentes.  

Envolvemos ainda a família nesta dinâmica e em casa 

decoramos corações com os quais cons-

truímos a Teia da amizade. 

É importante esta aquisição de valores, 

não apenas hoje, mas em 

todos os dias das nossas vidas. 

Dia de S. Valentim: O AMOR pelo olhar das crianças…  

Teresa Brandão 

Os alunos da Sala Azul, do Jardim de Infância da Fonte Santa, assinalaram o dia de S. Valen-

tim, Dia dos Namorados. Falaram de sentimentos e de emoções!  

As leituras de várias histórias ajudaram a esclarecer e a explicar … o que é isso afinal do 

AMOR?  

Fizeram origamis de envelope e escreveram cartas para a família e amigos. Puseram no marco 

do correio!  

“O meu coração pequenino…abraça tantos amigos especi-

ais” 

Fizeram pintura com berlindes. Contornaram as mãos e um 

coração. Colaram fotos dos amigos…  

 

Neste dia especial, levaram um miminho para oferecer 

às famílias!  
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Dia dos Afetos / Dia dos Amigos  

Sara Ramos 

Todos os dias é Dia dos Afetos 

na Sala Vermelha do JInº3. To-

dos os dias se fazem receções 

calorosas; se partilham vivên-

cias; se incute o espírito de coo-

perativismo, quando o mais 

rápido ajuda aquele que tem mais dificuldade; todos os 

dias falamos dos nossos sentimentos. Isto é AMOR, isto 

é AMIZADE, isto é AFETO. 

Mas na semana que antecedeu o 14 de Fevereiro, o 

amor esteve no ar através dos livros. Intencionalmente 

escolheram-se histórias de Amor, de Amizade, de Res-

peito. Tendo em mente que as “narrativas, a linguagem 

oral, escrita e visual, incentivam o prazer pela leitura, 

promovem o movimento global e fino, trabalham o sen-

so crítico, as brincadeiras de faz-de-conta, valores e 

conceitos, colaboram na formação estimulam a criativi-

dade, a imaginação, a oralidade, facilitam as aprendi-

zagens, desenvolvem da personalidade da criança, pro-

porcionam o envolvimento social e afetivo e exploram a 

cultura e diversidade”. (Souza & Bernardino, 2011), 

foram exploradas estas histórias (“Dos lápis com muito 

amor”; “De que cor é um beijinho?”; “O Lobo que en-

controu a amizade”; “Gosto de ti (quase sempre)” e “O 

sapo apaixonado”), sendo excelentes estratégias no de-

senvolvimento da linguagem oral da criança, assim co-

mo no desenvolvimento pessoal e social, 

tocando-lhes no coração, alertando-as para 

a importância de partilharmos Amor, de 

fomentarmos a Amizade, de sabermos 

respeitar. 

Celebrando o Dia de S. Valentim- celebrando os afetos 

Ana Baião 

Comemorar o Dia de S. Valentim, é celebrar o 

AMOR… a AMIZADE…. os afetos e tudo onde nos 

leva o nosso coração, cheio de esperança porque o 

amor não tem limites… porque o AMOR tem diferen-

tes formas…o AMOR da família…o AMOR dos ami-

gos…o AMOR dos namorados… 

Assim, na sala amarela do JI da Fonte Santa, celebrá-

mos os nossos afetos com as pessoas que mais gosta-

mos, que nos fazem felizes e a quem damos amor, ami-

zade e carinho todos os dias… tornando-nos em seres 

melhores, mais compreensivos, capazes de enfrentar o 

mundo 

com ale-

gria e von-

tade de 

crescer em 

liberdade e com muito…muito carinho e 

claro Amor… 

Até no campo e na horta descobrimos o 

AMOR. 

Participámos também, no desfio do jornal 100 co-

mentários: o que é amor pela voz dos 

nossos petizes, com a muita criativi-

dade. 



S. Valentim em tintas de relevo 

Isabel Nunes 

No dia 08 de fevereiro as 

crianças da Sala Verde, do 

Jardim de Infância Nº3 fize-

ram uma experiência - Fize-

ram as próprias tintas de 

relevo. As crianças simples-

mente adoraram!!  

Pintaram com grande espec-

tativa corações elaborados com caixas de cereais 

(material reutilizável) e a magia aconteceu.... Foi mes-

mo divertido e mágico!! 

Decoramos assim a nossa salinha com muito amor, alu-

dindo assim ao Dia de S. Valentim (ao dia da 

“Amizade/ Amor”)!! 

Anteriormente tínhamos explorado o 

que era o Amor, através desta frase 

“O que é para ti Amor?” . Em segui-

da cada criança deu o seu parecer. A 

educadora registou cada frase e colo-

cou-a em  cada coração.  
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Aprendemos a canção: Miminhos... 

Ana Baião 
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Dia dos Namorados  

Isabel Nunes 

Fizemos móbis alusivos ao Dia dos Namorados, 

com material reutilizável (rolos de papel higiénico) 

e material de desperdício (pedaços de papel guarda-

dos e lã).  

Ouvimos histórias repletas de amor, tinham mesmo de 

ser contadas num espaço diferente cheio de magia como 

por exemplo a história “Plantar um beijinho”, de Amy 

Krouse Rosenthal, editora: Editorial Presença.  

Também quisemos plantar beijinhos e assim foi, mas desta vez fizemo-lo no parque exterior 

da nossa escola de que tanto gostamos. Fez-se a germinação de beijinhos, mas também de 

sementes (de abóbora, de pepino e de rabanete) cada criança escolheu o que quis germinar. 

Foi muito divertido!!  

Experimentamos fazer as nossas próprias tintas. 

Foi mesmo divertido e mágico!! Adoramos 

explorar novas técnicas!  

Confecionamos “Bolinhas de S. Valentim”, adoramos 

“pôr as mãos na massa”. No final do dia, levamos para 

casa para partilhar com os nossos pais, irmãos, ...  
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Dia dos Amigos na Sala Amarela do JI Nº3  

Isabel Teixeira 

O dia dos amigos foi vivido com muita alegria na sala amarela do JI Nº3. 

Ouvimos a história “Plantar um beijinho”, pintamos, desenhamos o que é ser amigo. 

Ouvimos músicas que falam de amizade e também dançamos muito! 

O Dia de S. Valentim do 2ºD 

Hélia Batista 

O 2ºD celebrou o S. Valentim através da pintura de lindos corações e  mandalas! 

Semana dos afetos/ Dia S. Valentim  

Liliana Ferreira 

A turma do 2ºF, ao longo da semana 

que marcou a festividade do “Dia de 

S. Valentim”, construíram um postal 

alusivo ao tema, utilizando várias 

técnicas de ilustração e utilizando as 

suas cores favoritas! Ainda respon-

deram ao desafio do jornal escolar 

“100comentários” que era finalizar a 

frase “O Amor é……”. 

Depois de terminado o postal decidi-

ram junto das famílias a quem entregar este miminho 

de AMOR e AMIZADE!  

Aqui estão alguns dos seus 

trabalhos!  
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O amor nasce na escola…  

Alexandrina Gonçalves 

Durante a semana de 7 a 11 de fevereiro a biblioteca 

da escola da Abelheira alusivo à temática do 14 de 

fevereiro, o dia dos namorados ou de Sº. Valentim, 

desenvolveu o projecto “O amor nasce na escola…”. 

Com o principal intuito de desenvolver as aptidões 

socias e emocionais, através de demonstrações de afec-

to e amizade em dedicatórias “plantadas” na árvore do 

amor. 

Os alunos do 1º ciclo enviaram bonitas cartas aos pro-

fessores, auxiliares e colegas, para que no tão desejado 

dia 14 segunda-feira, as folhas da árvore espalhassem 

o aroma do amor e alegria por todos os cantos da esco-

la. 

Dia de S. Valentim / St. Valentine’s Day  

Andreia José, Gracinda Correia e Sílvia Ventura  

Nas duas primeiras semanas do mês de fevereiro, celebrou-se o Dia de S. Valentim / St Valentine’s 

Day na disciplina de Inglês nas três escolas do 1º ciclo do Agrupamento. Este ano, as professoras 

dinamizaram diversas atividades para a comemoração deste dia. Os alunos realizaram diferentes tra-

balhos que, posteriormente, serviram para decorar as salas. Os alunos participaram ativamente nas 

atividades com muito empenho, criatividade e dedicação.  



Arte dos Namorados  

Lúcia Gomes 
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No âmbito da celebração 

do “Dia dos Namorados” 

foi realizada a ativida-

de “Lencinhos dos Na-

morados” em que os 

alunos de PLNM partici-

param com a pintura de lenços de namorados com repre-

sentações de bordados tradicionais. A chamada Arte dos 

Namorados é uma componente fundamental da arte e da 

cultura popular, esta tradição de bordados está presente 

significativamente em todo o Minho.  

Os alunos foram convidados a participar, tendo-lhes sido 

entregue um lenço de pano, 

o qual, depois de devida-

mente pintado, deveria ser 

devolvido à docente para a 

sua exposição na Bibliote-

ca Paula Moreira. 

A atividade foi muito 

bem acolhida pelos alu-

nos, funcionários, profes-

sores e a equipa da Bibli-

oteca.  

“O amor está no ar”;  

“Love is in the air” 

 “L’amour dans air”;  

 “El amor está en el aire”;  

 “Liebe ist in der luft” 

 

No dia 14 de fevereiro celebra-se o dia do amor, da ami-

zade e de todos os sentimentos que unem as pessoas.  

Os alunos da Escola Básica de Quarteira e Secundária 

Dra. Laura Ayres celebraram o amor de uma forma dife-

rente, transformando os espaços livres num “estendal” de 

mensagens de amor. Escreveram frases de amor em dife-

rentes línguas, pois o amor é universal. Neste dia, a escola 

transformou-se num local repleto de amor …  

O Amor anda no ar 

Departamento de Línguas Estrangeiras 

Valentine’s Day  
As professores de Inglês do 2º ciclo 

No âmbito do Valentine’s Day, as 

turmas do 2º ciclo elaboraram mar-

cadores de livros durante as aulas 

de Inglês. 

Os marcadores, com frases alusi-

vas à efeméride, foram decorados 

pelos alunos e expostos na biblioteca da EB 2, 3. Os 

discentes trabalharam a temática e expressaram a sua 

criatividade simultaneamente.  

Os alunos apreciaram bastante este trabalho, uma vez 

que poderão utilizar os marcadores nas 

suas leituras futuras.  
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O Amor é... 

Milene Martins e os alunos e professores do pré-escolar e 1ºCEB 

O que sinto pela mãe 

Partilhar 

Dar carinho, abraçar, brincar. É ser sempre amiga! 

Ser feliz! É sentir felicidade quando falo com o meu 

pai!! É partilhar bons momentos! 

Dar beijinhos ao pai e à mãe 

Quando estou com o mano 

Dar e receber carinho 

O que eu sinto quando brinco com os meus amigos 

Ser feliz 

Estar apaixonado 

Dar abraços e beijinhos 

Tratar bem as pessoas de quem gostamos 

Ser amigo 

Dar abraços 

Paixão 

Dar beijinhos e abraços 

Amizade 

Amar 

Dar flores e chocolates 

Escrever coisas bonitas  

Dar abraços aos amigos 

Dar beijinhos à mãe, ao pai e ao mano 

Ajudar a mãe a varrer a casa 

Partilhar os brinquedos com os amigos 

Ajudar um amigo a arrumar a sala 

O pai e a mãe dão beijinhos 

Dar as mãos a um amigo 

Brincar com um amigo 

Andar no escorrega com um amigo 

Ir ao parque com um amigo 

Para dar carinho a quem gostamos 

Carinho, amizade e família 

Dar carinho e amizade a todos que gostamos 

Para darmos miminhos a quem nós amamos 

A família namorar 

Para amar os outros 

Para darmos o coração aos outros 

Carinho, amizade e família 

Darmos o nosso coração 

Para amarmos os nossos amigos 

Para darmos carinho à nossa família 

Gostar de ti 

Carinhoso 

A melhor coisa do mundo 

Bonito, Lindo 

Uma coisa para a vida 

Amoroso, Grande, Fofo 

Bondade, Felicidade, Alegria 

Estar sempre junto a alguém 

Mágico 

Estar apaixonado, é ser feliz 

Gostar de quem gosto 

Romântico. É ter vergonha 

Belo e espontâneo 

Ter amigos e amizades 

Fazer ficar maravilhado 

Lindo, mas não se vê 

Não ficar cansada 

Preocuparem-se comigo e eu com alguém 

Esplêndido e fantástico 

Estar onde estão as raízes 

O que sentimos pela família 

Bonito como a mãe 

Como um doce, queremos mais 

Marcar golo no coração 

Ir ao Brasil e voltar 

Receber ajuda de quem gosta de nós 

A vida 

Dar a mão 

Dar miminhos 

Dar festinhas  

Dar corações aos meninos que não são amigos 

Dar miminhos à Bela  

Os corações dos meninos 

O sapo gostar da pata  

A mãe  

Sendo esta uma edição dedicada ao Amor: Natal e S. Valentim, voltei a lançar o desafio aos meus colegas de pergun-

tarem aos seus alunos o que é, para eles, o Amor. Foi imensa a participação, obrigada por isso! 

Aqui fica a coletânea de respostas dos nossos mais pequeninos! Ora digam lá se não é uma delícia ler estas páginas :) 
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O Amor é... 

(cont.) 

Sentir amor pela Mãe e pelo Pai  

Abraços e carinhos e muitas coisas de amor  

Passear 

Gostar das pessoas 

Brincar com os amigos 

Amar a mãe, o pai e o mano 

Ajudar os pais 

Brincar com os primos e dar beijinhos 

Ajudar os manos 

Ir passear com a mãe ao parque 

Casar 

Gostar dos amigos 

Amar alguém 

Andar de cavalo 

Fazer um boneco de neve com os meus amigos. 

Fazer um bolo 

Passear de carro com a mãe 

Andar de bicicleta com o pai  

Admirar com o coração 

Dar beijinhos na cara 

Dar colinho. Eu amo a mãe e o pai! 

Estar no coração 

Dar presentes 

A minha mana ajudar a arrumar o quarto 

É o pai 

Gostar da mamã e da avó  

Carinho, abraços e beijinhos para a Mamã e para o Papá  

Dar beijinhos e carinhos ao Pai, à Mãe e à Mana  

Dar beijinhos e abraços às pessoas  

Um coração de namorados  

Gostar dos pais e das mães 

Passear com o avô 

Dormir em cima da barriga da mãe 

Cuidar dos filhos 

É uma casa 

A mãe ir dar um beijinho de boa noite 

É a avó 

Levantar cedo para ir fazer o pequeno almoço 

Tratarem de nós quando caímos 

Dar beijinhos antes de adormecer; 

Acordar para tomar banho e aturar as birras 

Alegria, gostar dos amigos 

O coração feliz 

Lindo, é gostar da família e brincar com a mana 

Brincar e rir com os amigos 

A família, amar as crianças 

Bom, porque gostamos uns dos outros e darmos beiji-

nhos aos pais 

Brincar com os amigos, com a família e estar em casa 

com o avô 

A amizade, por toda a família, e os amigos a partilhar 

os brinquedos 

Ser feliz, é lindo, é dar abraços ao pai e à mãe 

Felicidade, dar amor à mana e aos pais 

Gostar do pai e da mãe e dar abraços, ser sempre ami-

gos 

Passear na praia 

Ter uma família 

Tirar fotos juntos 

Achar alguém muito bonito 

Dar passeios juntos 

Pintar e desenhar 

Jantar juntos 

Gostar muito dos outros 

Brincar com quem está triste 

Pensar com o cérebro em outra pessoa 

Ter amigos especiais 

Ajudar os pobrezinhos 

É ter sentimentos que moram no coração 

Para as pessoas tristes ficarem felizes 

Está no coração 
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O Amor é... 

Milene Martins, Maria Fael e alunos das turmas 11ºH e CEF de Operador/a de Distribuição 

Amar é a luz refletida nos olhos, na escuridão. 

Amar é o dom da certeza no incerto. 

A confiança no que é difícil confiar. 

 

Não há palavras suficientes para descrever este senti-

mento, pois quando se ama alguém de verdade e se 

recebe algo em troca é um sentimento incrível. 

 

Amor é saber dar sem saber se vai receber, é confiança, 

é companheirismo, é saudade, é respeito e sinceridade. 

 

Amar é quando duas pessoas se entregam de corpo e 

alma uma para a outra. 

 

O amor é um sentimento difícil de explicar, que nos 

deixa fazer asneiras, que nos enlouquece, que nos torna 

cegos ao ponto de fazermos coisas que nunca pensámos 

que iríamos fazer. 

 

Amar é sentir, é um sentimento que é incrível e incon-

dicional. 

Amor ao próximo é ajudar os outros, ser solidário, pre-

ocupar-se mais com os outros do que consigo mesmo. 

 

 

11ºH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O amor é paciente, bondoso…não se vangloria, não se 

orgulha. Não se alegra com a injustiça. 

 

O amor é a luz que ilumina o caminho escuro da estrada 

da vida. 

 

O amor é o sentimento mais forte e bonito que existe…

quem ama sente as dores do outro. 

 

O amor faz-nos crescer. 

 

O amor é quando começamos a dar prioridade a al-

guém. 

 

Amor é ouvir 

Amor é cuidar 

Amor é saber entender 

Amor é respeito 

Amor é carinho. 

 

Amor é uma forma de sofrer. 

 

O amor pode ser muitas coisas, para alguns uma mara-

vilha, para outros algo terrível e muito doloroso. 

 

Amor é tudo aquilo que se constrói com a pessoa ao 

nosso lado. 

 

CEF – Operador/a de Distribuição 

A professora Maria Fael, lançou também o desafio aos seus alunos.  

São jovens adolescentes, com sonhos e pensamentos profundos. 

Vejamos se as suas palavras iluminam um mundo tão virando ao contrário... 
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O nosso fevereiro 
Isabel Nunes 

Confecionámos um “Bolo Gelado”, foi tão 

giro imaginar que estávamos a confecionar 

um bolo de verdade, usamos elementos 

recolhidos da natureza e água como ingre-

dientes. Podemos observar os três estados 

físicos da água: o líquido (por exem-

plo a água que sai da torneira) e o 

sólido (por exemplo o gelo e que 

através do tato podemos constatar 

que é muito frio e que se derrete 

transformando-se em água novamente) na experiência 

do “Bolo Gelado” sendo que o gasoso conseguimos 

observar através do vapor que saia da chaleira. Aca-

bamos a nossa experiência onde começou no exterior. 

Aprendemos também que o vapor também é água, só 

que em gotículas muito 

pequeninas.  

Fizemos o nosso próprio Tangram um 

jogo muito divertido!! Dá para fazer 

tantos objetos, animais e pessoas.  

Fizemos as nossas próprias criações.  

Artista Plástica: Charlotte Figueiras 
(02 02 2022) 
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Aprender a brincar 

Nas AEC da EB1/JI da Fonte Santa os alunos apren-

dem imensas técnicas e desenvolvem inúmeras compe-

tências com a realização das tarefas que lhes são pro-

postas pela professora Aline. 

Aqui ficam alguns exemplos... 

Milene Martins e Aline Rodrigues 

Trabalhos feitos com a técnica do tear e caixas 

de leite: 2º/3ºE 

As carinhas: 2º/3ºE 

Paisagens de inverno feitas em aguarelas: 2º/3ºE 

Técnica mista aguarelas e caneta: 

2º/3ºE 



63 

A nossa  

  Escola 

Water Save Life 

No âmbito do projeto Erasmus “Let´s save the water as 

a natural resource” foi realizada a atividade “Save Wa-

ter Save Life” em que os alunos de PLNM participaram 

com a pintura de sardinhas com representações da Co-

leção Sardinhas by Bordallo Pinheiro. A sardinha é um 

ícone do pescado, da cultura e da gastronomia portu-

guesa, pois remete-nos aos convívios e às animações 

das festas de verão. 

Os alunos foram convidados a participar, a conceber e 

a materializar o trabalho criativo do artista português e, 

ainda escrever frases alusivas a proteção dos oceanos, 

depois de devidamente pintado, deveria ser entregue à 

docente para a sua exposição na Biblioteca Paula Mo-

reira.  

Lúcia Gomes 

Giramat  

Lina Carriço 

O Projeto Giramat 

está a ser desenvolvi-

do no Jardim de In-

fância da Abelheira, 

este projeto é uma 

articulação entre o 

departamento Pré-

escolar e o departa-

mento de matemática. 

O Projeto está a superar todas as expectativas iniciais, 

pois está a decorrer com muita aceitação por parte de 

todos os intervenientes. 

É de salientar o empenho da professora de matemática, 

quer na construção de materiais quer na forma como 

tem adequado as atividades a esta faixa etária e a articu-

lação estabelecida com as educadoras. 

O feedback dos Encarregados de Educação tem sido 

muito bom, uma vez que as crianças comentam em casa 

com muito entusiasmo as atividades que são realizadas 

na escola. 
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Dina Contreiras 

Horta Pedagógica  

A nossa horta pedagógica, projeto que se inse-

re nas medidas de aproximação à produção, 

leva as crianças a conhecer a origem 

de muitos dos alimentos que devem 

fazer parte das suas dietas diárias.  

Em articulação com o professor de 

jardinagem, os alunos dos diferentes 

anos de escolaridade plantaram couves, alfaces, alho 

francês, cebolas, beterrabas, beringelas entre outros . 

Este projeto pretende incutir nos alunos hábitos alimenta-

res saudáveis e estes mostraram-se atentos às instruções e 

ensinamentos do professor Rui Rocha. 

 

 

 

 

 

 

 

A nossa horta funciona como um laboratório vivo propício 

à aprendizagem, um espaço privilegiado para o desenvolvimento de atividades com vista à promoção, inserção e 

articulação das distintas áreas do conhecimento.  

Os docentes utilizam a horta para observação, experimentação, pesquisa e discussão sobre processos naturais, fo-

mentando nos alunos o espírito de cooperação, o trabalho em equipa e o sentido de responsabilidade; enfatizando a 

relevância da ciência nas questões do dia a dia e a sua aplicação na Tecnologia, na Sociedade e no Ambiente. 

Eis alguns dos frutos da nossa horta: 
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Sara Ramos 

Articulação Horta Pedagógica e Famílias  

No fim do outono foi tempo da Sala Vermelha de se-

mear leguminosas, tempo de plantar alguns legumes e 

vegetais. Aproveitando a época, e com a preciosa cola-

boração do professor Rui, arregaçamos as mangas e 

semeamos ervilhas e chícharos.  Também plantámos 

alho francês.  De 3 em 3 dias lá íamos nós à horta, ía-

mos visitá-la porque sentimos que ela gosta de nós, 

gosta da nossa visita. As aromáticas parece que liber-

tam os seus cheiros quando nos vêm chegar e todas as 

outras (legumes e vegetais), parecem que crescem com 

a nossa presença e, se vimos uma ervinha que está a 

ameaçar a vida das nossas plantas, arrancámos logo. 

Quando os chícharos e as ervilhas começaram a germi-

nar e a aparecer na terra, pedimos às famílias para que, 

em casa e com as nossas crianças, pesquisassem sobre 

a importância destes alimentos na nossa saúde. E as-

sim, foi, mães, pais e filhos puseram mãos à obra e 

surgiram trabalhos maravilhosos. Já combinámos que 

se a colheita for boa, partilhamos os nossos alimentos, 

(que se descobriu serem ricos em nutrientes) com todas 

as famílias do Jardim de Infância nº3.  
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Carla Damásio 

Bebras - O desafio internacional do pensamento 

computacional, 2021  

O pensamento computacional é 

um conjunto de técnicas de reso-

lução de problemas que envolve a 

formulação de um problema e a 

sua solução de modo que um 

agente de informação a possa exe-

cutar. Envolve vários níveis de 

abstração e as capacidades men-

tais que são necessárias para saber explicar e interpre-

tar um mundo como um sistema complexo de proces-

sos de informação. 

Esta iniciativa internacional, o desafio BEBRAS, pro-

move este tipo de habilidades e conceitos, como a ca-

pacidade de 

partir um problema complexo em problemas mais sim-

ples, o desenho de algoritmos, o reconhecimento de 

padrões ou a capacidade de generalizar e abstrair. 

Entre os dias 8 e 12 de novembro, 466 alunos do 5º ao 

11º ano do Agrupamento participaram neste desafio. 

Destes, 81 consegui-

ram alcançar um hon-

roso lugar no top, a 

nível nacional. 

Dina Contreiras 

Leite escolar…sua importância  

As escolas desempenham um 

papel vital ao garantir a distri-

buição de leite escolar às crian-

ças, através do Regime Esco-

lar, permitindo que estas obte-

nham a dose diária recomenda-

da de nutrientes essenciais, 

entre os quais proteína, cálcio, 

vitaminas e outros nutrientes necessários ao desenvol-

vimento e crescimento dos ossos, dentes e massa mus-

cular, assim como, o iodo que ajuda na concentração.  

O consumo do leite escolar por parte das crianças é 

uma preocupação constante desta comunidade escolar, 

assim sendo, decidimos  construir uma vaquinha para 

motivar o consumo do leite na nossa escola . 

Com a colaboração das professoras das( A.E.C s)  Ati-

vidades de Enriquecimento Curricular, recorrendo a 

material reutilizável, surgiu a 

Vaquinha Duquesa, assim bati-

zada pelas crianças.  

Os alunos estão sensibilizados 

para os benefícios do consumo 

do leite no seu crescimento.  

A vaquinha da EB1 de Quarteira    

A Duquesa 
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MatGira 

Os soldadinhos de chumbo devem ser 

colocados nos pontos de interseção das 

linhas que desenham uma estrela  

queres saber como? Pergunta ao 

100comentarios@esla.edu.pt  

SOLUÇÕES 2ªEDIÇÃO 

Terreno para desmatar  

Desafios Matemáticos 

O Sr. Pedro tem um terreno com 352 árvores e quer arrancá-las todas, isto é, quer desmatar o seu terreno. Consegue 

arrancar uma árvore a cada 15 minutos. Sabendo que um dia de trabalho tem 8 horas, quantos dias vai demorar o Sr. 

Pedro a desmatar a totalidade do seu Terreno? 

Nota: para melhor resolveres este desafio deves fazer um esquema com os dados fornecidos pelo problema ou podes, 

pura e simplesmente, fazer cálculos matemáticos. 

Utilizando operações matemáticas, escreve os números de 1 a 10 com os algarismos de 2022: 2, 0, 2, 2. 

Nota: Deves usar todos os algarismos uma só vez e pela ordem em que se encontram. 

 

Exemplo:      

mailto:100comentarios@esla.edu.pt?subject=Soluções%20MatGira
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Concurso Nacional de Leitura  

Grupo disciplinar de Português, 2º ciclo 

Maria José Cabrita 

A nível de 7º e 8º anos, o primeiro lugar pertence à aluna nº 18, Nicoleta Body, do 8º E. 

No dia 19 de janeiro, realizou-se o Concurso Nacional de Leitura (fase escolar) do 2º ciclo. Participaram 19 alunos 
dos 5º e 6º anos, tendo ficado apurada para a fase municipal a aluna Katlyn Luz, do 6ºA.  

Parabéns a ambas! 


