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Se te comparo a um dia de verão 

És por certo mais belo e mais ameno 

O vento espalha as folhas pelo chão 

E o tempo do verão é bem pequeno. 

 

Às vezes brilha o Sol em demasia 

Outras vezes desmaia com frieza; 

O que é belo declina num só dia, 

Na terna mutação da natureza. 

 

Mas em ti o verão será eterno, 

E a beleza que tens não perderás; 

Nem chegarás da morte ao triste inverno: 

 

Nestas linhas com o tempo crescerás. 

E enquanto nesta terra houver um ser, 

Meus versos vivos te farão viver. 

 

William Shakespeare 
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Cristina Barbosa 

Editorial 

0 3º período tem uma leveza ilusória. Falta pouco mas 

falta muito, muitíssimo, porque estamos todos mais 

cansados, especialmente este ano em que a pausa da 

Páscoa foi curta, e menos motivados, pois que, entre-

tanto, voltaram outros afetos: os dias compridos na 

praia, o sol que entontece e amolece os ânimos, espla-

nadas, gelados e bebidas frescas, o corpo que se despe 

mais, os pés em liberdade nas havaianas … Em tudo o 

que contemplamos há uma cor que gera alegria. Para 

além disso, para o bem e para o mal, os familiares co-

meçam a aparecer para espreitar o mar, para saborear 

este Algarve maravilhoso. Em resumo, em termos de 

perspetiva temporal, está tão perto o fim, mas está 

mais difícil segurar o leme face aos desafios e às tenta-

ções que se nos apresentam. 

 O regresso à escola no 3º período fez-se com a pro-

messa do levantamento da obrigatoriedade de usar 

máscara. E assim foi. Que grande surpresa a dos rostos 

inteiros dos nossos alunos! Já tínhamos vislumbrado 

alguns em momentos de beber água ou acabar uma 

sanduíche à porta da sala de aula. Porém, nada como 

rostos completos, agora, finalmente, a boca e o nariz a 

casarem com os olhos. O mesmo se passou na sala de 

professores. Foi um dia de sorrisos e olhares ilumina-

dos. Foi assim que eu senti esse primeiro dia e acredito 

não ter estado sozinha nessa emoção.  

Cumpriu-se mais um 25 de Abril. E que assim seja 

para sempre, que não há dinheiro que pague a liberda-

de, apesar de alguns atentados que lhe são feitos diari-

amente. Cumpriu-se também mais um 1º de Maio com 

as habituais manifestações a lembrar lutas passadas, 

direitos conquistados e outros que se vão perdendo no 

andamento dos tempos. Festejou-se o Dia da Criança! 

Afinal, o melhor do mundo!  

A guerra, ainda a guerra a ensombrar os dias. 

Na escola, o trabalho não cessou. Testes, trabalhos, 

classificações, avaliações, projetos, exposições, visitas 

de estudo, torneios, provas de aferição (sobre estas 

apetecia-me opinar, mas não vou fazê-lo, evitando 

assim repetir o que todos os docentes sabem). Tudo à 

mistura com alegrias e arrelias. 

E, agora, chegados ao fim, estamos gratos por termos 

cumprido mais um ano letivo. Tempo de reflexão e 

autoavaliação. Olhamos à nossa volta e vemos resulta-

dos muito belos do trabalho realizado por alunos e 

professores no nosso agrupamento! E o mesmo aconte-

ce, seguramente, pelo país inteiro. Somos fortes, so-

mos perseverantes, cada um com o seu talento. A Edu-

cação em Portugal está viva, porque somos bons. Che-

gará o dia em que voltaremos a ser reconhecidos e 

valorizados.  

Boas férias para os alunos! Força para quem tem de 

realizar provas e exames nacionais! Continuação de 

bom trabalho para docentes e não docentes! 

Pais e encarregados de educação, saboreiem tudo aqui-

lo a que têm direito na companhia dos vossos educan-

dos!  

 

Em nome da equipa que trabalha para a edição deste jornal, resta-me agradecer a todos por 

mais um ano de 100Comentários, por mais um ano de partilha de notícias, de acontecimentos 

marcantes nas vidas dos nossos alunos. 

Fechamos assim mais um ano letivo cheio de trabalho e de desafios. Espero que estejam tão 

felizes como nós pelo resultado deste esforço conjunto. 

Em 2022/2023 cá estaremos, com algumas novidades e mais coisinhas boas… 

 

Boas férias a todos! 

 

Milene Martins 
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Projeto de Intercâmbio de jovens – Summer Camps  

Lurdes Seidenstricker 

A nossa  

  Escola 

Depois 

de uma 

inter-

rupção 

de dois 

anos - 

a que a pandemia nos obrigou! - , é com todo o prazer 

que retomamos o nosso projeto de Intercâmbio em par-

ceria com o AIRC (Almancil International Rotary 

Club). Assim sendo, depois das candidaturas, das entre-

vistas e da atribuição de campos em países europeus, 

realizou-se no passado dia 10 de maio, na ESLA, a reu-

nião do presidente dos Rotários com os alunos e Encar-

regados de Educação para esclarecimento de dúvidas e 

mais algumas informações pertinentes relativas aos 

campos e às viagens. 

Este ano temos 10 alunos de turmas de Ensino Secundá-

rio (10º, 11º e 12º)  a quem foram atribuídos campos, e 

aceitaram, nos seguintes  países:  Alemanha, Dinamar-

ca, Itália, Suécia e Turquia. 

Ainda no âmbito deste projeto, vai realizar-se no próxi-

mo dia 3 de junho, na Escola Secundária de Loulé, um 

convívio para o qual estão convidados todos os alunos a 

quem foi atribuído um campo no presente ano letivo (da 

ESLA e da ESL), todos os que foram nos anos anterio-

res (da ESLA), pais e professores 

interessados. O convívio consiste 

num piquenique “bring and share” e 

tem por objetivo o convívio dos alu-

nos e a angariação de fundos para 

ajudar os alunos que não possam pa-

gar a viagem. São todos bem-vindos! 

Eine Stadt im DACH  

Lurdes Seidenstricker 

No final do ano 

letivo, e com ape-

nas um ano de 

língua, os alunos 

de 12º de Ale-

mão, disciplina de opção fizeram apresentações orais a 

partir dum trabalho projeto intitulado "Eine Stadt im 

DACH" (Uma cidade num país de língua alemã), abor-

dando aspetos culturais, gastronómicos, desportivos ou 

até meteorológi-

cos duma cidade 

à sua escolha.  

Foi uma atividade interdisciplinar de Alemão e Cidada-

nia, no âmbito das temáticas Interculturalidade 

(Cidadania) e Landeskunde (Alemão).  

Os trabalhos podem ser consultados neste padlet. Viel 

Spaß! - https://padlet.com/luseide/o7vxiw3kfke1u6w3 

Atribuição de prémios de melhor aluno 

Lurdes Seidenstricker 

À semelhança dos anos anteriores, foi atribuído o pré-

mio de melhor aluno de alemão. O prémio para atribui-

ção é enviado pelo Goethe Institut de Lisboa, no âmbito 

do projeto PEPA, rede de escolas piloto de alemão, da 

qual o nosso Agrupamento faz parte. 

 

Desta vez o aluno contemplado foi o João Salvador 

Lopez, da turma A do 8° ano.  

 

Gratuliere, lieber João! Mach weiter!  

https://padlet.com/luseide/o7vxiw3kfke1u6w3
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Bibliotecas 

Escolares 

Bibliotecas do ESLA 

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

As Bibliotecas Escolares continuaram o seu trabalho 

desde a última edição deste jornal. 

Caso tenha passado despercebido a alguém, estamos em 

vias de instalação de novos equipamentos de leitura de 

código de barras nas Bibliotecas do agrupamento. Isso 

irá permitir uma maior rapidez na gestão da coleção, 

nomeadamente.  No entanto, terá agora que ser substitu-

ída toda a etiquetagem exterior com os números de re-

gisto para agora ostentarem os códigos de barras do 

agrupamento, além do seu logotipo. Espera-se que tal 

tarefa esteja concluída ao longo do verão, mas... tratan-

do-se de um acervo de mais de 20.000 títulos em todo o 

agrupamento, não parece fácil. Tivemos também um 

aumento do acervo documental, com múltiplas novida-

des a serem disponibilizadas, entre as quais destacamos 

“Pessoa. Uma Biografia”, de Richard Zenith - Quetzal 

Editores. As Bibliotecas do Primeiro Ciclo também 

usufruíram de donativos de algumas dezenas de exem-

plares de livros infantis usados, que estão em bom esta-

do e alguns deles constituem novidades nos nossos es-

paços. Estas e outras aquisições, as suas capas e respeti-

vas sinopses podem ser encontradas nos blogues, na 

página Genially, no Facebook ou nos padlets das Bibli-

otecas, organizadas por faixas etárias do Plano Nacional 

de Leitura, e não só.  

O terceiro período iniciou na penúltima semana de abril 

e tiveram lugar, nas bibliotecas do primeiro ciclo, as 

atividades alusivas à celebração da “Revolução dos 

Cravos” ocorrida em Portugal a 25 de abril de 1974, 

que deu origem a uma mudança radical no regime polí-

tico, social e económico que vigorara durante os anteri-

ores quarenta anos. A este propósito, foi elaborada e 

disponibilizada uma coleção de materiais didáticos com 

formato digital em: http://

bibliotecas1cicloesla.blogspot.com/2022/04/25-de-

abril.html.  

No âmbito da celebração do Dia Internacional do Cão-

guia, ocorrido em 27 de abril, os alunos das turmas do 

1ºE e do 2º F participaram numa apresentação de Edu-

cação para o Bem-estar Animal, em linha,  com a leitura 

encenada da história do livro: “Gabi o mundo precisa de 

ti” organizada pela Betweien. Também houve lugar a 

uma partilha musical de 3 músicas e a uma atividade 

pedagógica de interação com as crianças. Este projeto 

pedagógico explorou algumas temáticas relacionadas 

com os animais de estimação. Desde sempre, os ani-

mais fazem parte da nossa história e é essencial propor-

cionar o conhecimento do 

papel do animal na nossa 

sociedade, a compreensão e 

reflexão sobre o respeito pela 

vida de todos os seres vivos e 

dos seus habitats. Foram 

explorados os temas do bem-estar e da proteção animal 

e os fundamentos éticos dos direitos dos animais.  

Seguiu-se a preparação para o mês de maio, que iniciou 

com a celebração do “Dia da Mãe “ no primeiro domin-

go, dia 1. A data foi assinalada com a construção de 

uma coletânea de muitas histórias infantis e sugestões 

de dezenas de atividades em formato digital alusivas a 

esta temática, que ficou publicada em http://

bibliotecas1cicloesla.blogspot.com/2022/04/25-de-

abril.html 

No que se refere a atividades, no dia 23 de abril decor-

reu a entrega dos prémios relativos à 16ª edição do 

Concurso Literário Sophia de Mello Breyner Andresen, 

no Cine 

Teatro de 

Loulé. Este 

concurso foi 

organizado 

pelas Bibli-

otecas Mu-

nicipais de 

Loulé e de 

Lagos. A Escola e a Biblioteca da E.B. 2,3 estiveram 

representadas pelo professor bibliotecário Almiro Le-

mos e pelo aluno Martim Pontes, do 7ºF, que obteve 

uma menção honrosa no 3º Ciclo com a obra “Os Ciga-

nos”.  Os nossos parabéns ao Martim e que continue 

assim a escrever maravilhosamente. No dia 26 de abril 

decorreram na Escola diversas atividades ligadas às 

comemorações do dia 25 de abril de 1974. Nesse senti-

do a Biblioteca Escolar associou-se através de uma ex-

posição com trabalhos realizados pelos nossos alunos, 

passagem de músicas de abril e 2 powerpoints alusivos 

ao tema.  

Na sala de alunos numa 

parceria entre os grupos 

de H.G.P. Educação 

Musical e a Biblioteca 

Escolar decorreu uma 

atividade intitulada 

“Canções de abril”. 

http://bibliotecas1cicloesla.blogspot.com/2022/04/25-de-abril.html
http://bibliotecas1cicloesla.blogspot.com/2022/04/25-de-abril.html
http://bibliotecas1cicloesla.blogspot.com/2022/04/25-de-abril.html
http://bibliotecas1cicloesla.blogspot.com/2022/04/25-de-abril.html
http://bibliotecas1cicloesla.blogspot.com/2022/04/25-de-abril.html
http://bibliotecas1cicloesla.blogspot.com/2022/04/25-de-abril.html
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Bibliotecas 

Escolares 

Bibliotecas do ESLA 

(cont.) 

Na sala de alunos numa parceria entre os grupos de 

H.G.P. Educação Musical e a Biblioteca Escolar de-

correu uma atividade intitulada “Canções de abril”. 

No dia 3 de maio decorreram na Biblioteca, duas pa-

lestras ministradas pelo professor Francisco Cantanhe-

de, representante da Leya. A temática foi o tempo da 

ditadura do Estado Novo, o clima da repressão e mais 

tarde as conquistas do 25 de abril. Estas palavras fo-

ram dirigidas aos alunos do 6º ano e do 9º ano (que 

vieram da Escola Secundária). O professor Francisco 

Cantanhede com o seu profissionalismo e capacidade 

de comunicação, conquistou toda a plateia e as pales-

tras foram um sucesso.  

No dia 5 de maio celebrou-se na Biblioteca o Dia 

Mundial da Língua Portuguesa que foi reconhecido 

pela UNESCO em 2019. Em 2022, o tema da come-

moração é “Cultura, Língua, Economia, Ciência e Ino-

vação para o Desenvolvimento Sustentável”. Segundo 

o Secretário-geral das Nações Unidas o português An-

tónio Guterres, a data enfatiza a força e o crescimento 

da comunidade de falantes do português. Quanto a esta 

data, foram realizadas exposições em todas as Biblio-

tecas do Agrupamento, destacando o seu número de 

falantes: estima-se que até ao fim deste século haverá 

500 milhões de falantes de língua portuguesa.  Este 

número pode mudar uma vez que atualmente já se co-

municam no nosso idioma cerca de 280 milhões de 

falantes.  A propósito desta temática, foi também cons-

truída  e disponibilizada uma coleção de histórias e 

outros materiais digitais para o primeiro ciclo, que se 

pode consultar aqui: http://

bibliotecas1cicloesla.blogspot.com/2022/05/dia-

mundial-da-lingua-portuguesa-5-de.html  

No dia 13 de maio, decorreu na Biblioteca da ESLA 

uma formação sobre Metadados  (procura neste jornal 

mais informação sobre o tema). 

Na ESLA, no dia 30 de maio, o aluno Duarte Figueira, 

do 12ºA, iniciou a pintura de um mural alusivo a vá-

rios autores portugueses, que veio a concluir no dia 10 

de junho. Além do tempo-

recorde na sua elaboração 

– que foi registada em foto 

-, esta obra regista a geni-

alidade de um dos nossos 

alunos, como se pode ob-

servar.  

O tímido melhoramento do parque informático dispo-

nível nas Bibliotecas do primeiro ciclo e a frequência 

regular de aulas de informática tem vindo a permitir 

aos nossos alunos mais novos fazerem uma utilização 

digital mais diligente. Ultimamente, esta tem sido uma 

atividade muito procurada para dar asas à imaginação 

e criatividade artística proporcionada pela aplicação 

“Tuxpaint” ou ainda para participar nos jogos educati-

vos em formato digital do “Pineco” que proporcionam 

desafios, adequados aos diferentes níveis etários, nas 

áreas do Português, Matemática, da Segurança na In-

ternet, da Tabuada, do Estudo do Meio, do Inglês, dos 

Verbos, etc. Também quanto à ação “Escola  a Ler”, 

integrada no Plano Escola + 21/23, no âmbito da ativi-

dade “Tempo para Ler e Pensar” foi lançado o desafio 

de investigar na Internet por áreas temáticas pré-

definidas em cartões individuais que são previamente 

atribuídos a cada utilizador: ( Savana, Ártico, Flores-

tas, Oceanos, Vulcões, Sismos, Dinossauros, etc) e 

ainda  acerca de outros assuntos, tais como o significa-

do cultural da celebração do feriado municipal “Dia da 

Espiga” que se celebra anualmente, em 26 de maio, no 

Concelho de Loulé.  

Durante o mês de junho têm vindo a decorrer as cele-

brações alusivas ao “Dia Mundial da Criança”, ao “Dia 

Mundial do Ambiente”, ao “Dia Mundial dos Ocea-

nos” e ao “Dia Internacional sem Sacos de Plástico” e 

aconteceram diversas exposições de trabalhos realiza-

dos no decurso das aulas de Educação Artística e Filo-

sofia para Crianças com as atividades de “Leitura Ori-

entada em Sala de 

Aula” da ação “Escola 

a Ler”. Na Biblioteca 

da EB23 houve três 

exposições com traba-

lhos elaborados pelos 

nossos alunos: Cons-

truir musicando, 

instrumentos musicais 

construídos pelos alunos das turmas de 5º e 6º anos na 

disciplina de Educação Musical sob a orientação dos 

professores da disciplina, Alexandre Leitão e Helena 

Fava. Deuses gregos, trabalhos elaborados pelos alu-

nos do 6º ano da professora Sónia Pinto. A lenda da 

Moura Encantada, elaborada pelos alunos do 7º ano 

da professora Lia Lamarão.  

http://bibliotecas1cicloesla.blogspot.com/2022/05/dia-mundial-da-lingua-portuguesa-5-de.html
http://bibliotecas1cicloesla.blogspot.com/2022/05/dia-mundial-da-lingua-portuguesa-5-de.html
http://bibliotecas1cicloesla.blogspot.com/2022/05/dia-mundial-da-lingua-portuguesa-5-de.html
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A nossa  

  Escola 

Sen Art - Sky is the limit 

KA229: SENART - Sky is the limit   

eTwinning: twinspace.etwinning.net/111356  Felismina Faustino 

No âmbito do intercâmbio do projeto Erasmus “SKY IS 

THE LIMIT - SENART” realizado entre 23 de maio e o 

dia 27 de maio de 2022 que se realizou em Bialystok - 

Polónia, foram realizadas várias atividades de curta 

duração de acordo com os objetivos do projeto. Salien-

tamos que o projeto tem como objetivo fulcral todas as 

expressões de arte, neste intercâmbio o objetivo princi-

pal foi a criação de arte através da reciclagem, valori-

zando o conceito de upcycling também conhecido como 

reutilização criativa, processo de uso de produtos, resí-

duos, peças aparentemente inúteis na criação de novos 

produtos, sem desintegrar a peça, numa função diferen-

te da qual o produto ou partes dele foram inicialmente 

projetados. 

Nesse sentido foram promovidas diversas atividades de 

criação artística com base em reciclagem e aproveita-

mento dos diversos materiais como forma de promover 

a criatividade e a criação de arte com base em materiais 

reciclados dando-lhes assim uma nova vida. 

Em Bialystock tivemos a oportunidade de trabalhar com 

diferentes matérias com base em produtos reciclados 

que foram posteriormente expostos.  

Todas as atividades planeadas e realizadas foram ao 

encontro dos objetivos definidos pelo projeto, bem co-

mo promoveram uma melhoria das nossas competên-

cias enquanto agentes impulsionadores da inclusão na 

nossa escola. 

1º dia  

O dia iniciou com uma performance realizada pelos 

alunos onde foram dadas as boas vindas a todas as esco-

las participantes nas diversas línguas; 

Visita à escola anfitriã, contato com os alunos, profes-

sores e staff e apresentação das políticas educativas na 

Polónia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Workshop 1 “A segunda vida dos sacos de algodão” 

pintura dos sacos com motivos tradicionais da Polónia. 

 

Workshop 2 “Criação de tapetes através da reciclagem 

de tecidos” 

 

2º dia  

Iniciou-se o dia com um encontro numa escola secundá-

ria. Foi apresentada uma peça de teatro realizada pelos 

alunos e inspirada na mitologia grega.  

https://twinspace.etwinning.net/111356
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A nossa  

  Escola 

Sen Art - Sky is the limit 

KA229: SENART - Sky is the limit   

eTwinning: twinspace.etwinning.net/111356  

Workshop 3 

“Criação de 

“vestuário” 

utilizando 

material reci-

clado para a 

recriação da 

peça de teatro 

“O baile do 

Rei”;  

 

 

 

 

 

 

3º dia 

O dia foi dedicado ao trabalho com papel e cartão. Fo-

ram realizadas duas atividades nesse âmbito. 

 

Workshop 4 “Criação de objetos utilizando papel” 

 

Workshop 5 “Criação da fotografia de cada partici-

pante e respetiva cidade de origem” recorrendo à utili-

zação de cartão. 

 

4ª dia 

Visita ao herbário Ziolowz Zakatek, onde foi realizada 

uma palestra sobre a importância das plantas na medici-

na tradicional e natural . 

Foi realizado o Workshop 6 “Criação do próprio chá”. 

 

 

 

 

 

 

 

5º dia 

Workshop 7 – “reciclagem de cortiça” onde foram rea-

lizados diversos objetos. 

 

 

Os workshops foram bastante diversificados e muito 

bem organizados.  

As diversas atividades enriqueceram as nossas experi-

ências e abriram novos horizontes para o impulsionar o 

trabalho com alunos das necessidades educativas espe-

ciais, nomeadamente ao nível das atividades relaciona-

das a arte e reciclagem.  

Agradecemos a toda a equipa pela forma calorosa com 

que nos receberam.   

(cont.) 

https://twinspace.etwinning.net/111356
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A nossa  

  Escola 

We do STEM together  

KA229: We do STEM together  

Hugo Mártires 

No âmbito do projeto “We do STEM together” podemos finalmente, após as 

contingências da pandemia, participar no primeiro encontro de intercâmbio de 

alunos na Turquia. Na semana de 18 de abril a 24 de abril o agrupamento fez-

se representar por dois professores e quatro alunos na cidade de Samsun, junto 

ao mar negro, no norte da Turquia. A escola que nos recebeu foi o colégio 

Ozel Ortaokulu, o qual faz parte da universidade Ondokuz Mayis.  

Foi uma semana intensa de atividades pedagógicas e culturais, que permitiram 

aos alunos conhecer um país com costumes bem diferente do nosso. Ainda 

para mais, a nossa visita decorrer durante uma época especial do ano: a cele-

bração do Ramadão. 

Os alunos falam por si, nos testemunhos que a seguir se apresentam.  

Testemunhos dos alunos que participaram no intercâmbio 

Matilde Santos e Sabrina Turmero, 10ºD  

Tudo começou dia 18 de abril às 4:00 da manhã no ae-

roporto de Faro, porque o nosso primeiro voo foi às 

6:00, para fazer escala em Lisboa. Passamos o resto do 

dia em escalas e em voos, pois no total fizemos 3 voos 

diferentes visitando três aeroportos diferentes (Lisboa, 

Istambul e Samsun). Chegamos ao hotel, em Sansum, 

às 23:30, hora local. 

No primeiro dia (19 de abril), terça-feira, fomos recebi-

dos na Ondokuz Mays Üniversity Vafki Koleji pelos 

alunos com idades entre 6 a 13 anos com as bandeiras 

dos diferentes países que participaram neste intercâm-

bio (Estónia, Turquia, Polónia, Roménia e Portugal). 

Depois da apresentação das diferentes escolas aprovei-

tamos o resto da manhã para ir fazer cartazes informati-

vos sobre o nosso próprio país com os alunos do 6 ° 

ano. Almoçamos na escola todos os dias da semana. A 

tarde de segunda-feira foi passada com uma leve mu-

dança de planos 

por causa do mau 

tempo. Assim, o 

grupo foi todo 

jogar bowling e 

depois fomos 

passear por um 

parque perto, 

onde vimos está-

tuas sobre o im-

pério otomano. Nesse mesmo dia fomos andar de tele-

férico onde vimos um caminho e um miradouro lindos 

com vista para o Mar Negro.  

Na quarta-feira (dia 20 de abril) fomos tomar o pequeno

-almoço às 8:30 como já tínhamos feito segunda-feira e 

depois fomos à faculdade de Artes da universidade On-

dokuz Mays, onde o grupo fez, em conjunto, um quadro 

alusivo ao tema 

“Paz e Harmo-

nia” no qual nós 

deixamos o 

nosso país re-

presentado. 

Depois do al-

moço na escola 

fomos visitar 

um museu onde 

estava exposto uma réplica de um barco e um cinema 

360° (panorâmico) onde o tema era a independência da 

Turquia. Depois destas duas atividades ficamos livres 

para ir ao bazar e ao centro da cidade onde passamos o 

resto da tarde. Neste dia houve um jantar organizado 

pela escola coordenadora do projeto onde tivemos de 

esperar até à hora certa por causa do Ramadão. Celebra-

mos a cerimônia muçulmana do Iftar, o jantar após o 

jejum diário do 

Ramadão. Nes-

se mesmo jan-

tar houve músi-

ca, comida, 

dança e muita 

animação.  
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Na quinta-feira (dia 21 de abril) tivemos um programa 

sobre matemática na mesma universidade onde tivemos 

de fazer várias atividades durante a manhã. Depois do 

almoço fomos para o meio das montanhas e da natureza 

passar o resto da tarde a explorar a natureza numa pe-

quena cidade dentro da província de Samsun, Ayvacik. 

Aí tivemos um encontro com o presidente da câmara, 

de que nos recebeu, antes de visitar um miradouro para 

o rio e para a cidade. Depois, ao final do dia, fomos 

jantar e explorar um dos shoppings da cidade onde 

aproveitamos para comprar algumas lembranças e coi-

sas pessoais. 

Na Sexta-feira 

(22 de abril) 

acordamos por 

volta das 7h e 

despachamo-

nos para tomar 

o pequeno-

almoço às 8h30 

com o resto dos 

alunos dos 

Erasmus, pois tínhamos que estar no autocarro às 9h15.  

Fomos de autocarro até à universidade Ondokuz 

Mayis,onde tivemos aulas práticas e teóricas de Biolo-

gia, Física e Química. Após sairmos da universidade 

visitamos um pequeno museu nas montanhas onde 

aprendemos coisas novas sobre a Turquia e a sua histó-

ria. Visitamos também uma mesquita e a professora 

turca explicou-nos as regras a serem seguidas por ho-

mens e mulheres no interior. Ao sairmos da mesquita 

demos um passeio pela praia, à beira-mar. Fomos tam-

bém a um estádio de hockey onde vimos um espetáculo 

de patinagem sobre gelo. Para finalizar o dia, fomos 

jantar ao Burger Tower e depois voltamos para o hotel.  

No Sábado (23 de abril) acordamos por volta das 7h, 

tomamos o pequeno-almoço às 8h30 e saímos do hotel 

às 9h15. 

Para finalizar a nossa estadia na Turquia, tivemos uma 

atividade onde celebramos o dia das crianças. Cada 

aluno teve que desenhar numa cartolina com o material 

que nos foi dado, algo que nos fizesse lembrar de paz e 

harmonia e simbolizar os mesmos através da arte. De-

pois de acabarmos essa atividade, voltamos para o ho-

tel, arrumamos as malas para a viagem e saímos para 

almoçar num restaurante perto do hotel onde comemos 

uns wraps muito bons. Depois demos um último pas-

seio pela praia e vimos um bocado da cidade, até chegar 

a hora de jantar. Jantamos kebabs no mesmo restaurante 

que já tínhamos visitado antes pois tínhamos gostado 

imenso. Por volta das 22h chegamos ao aeroporto de 

Samsun e começamos a viagem de volta para Portugal. 

No Domingo (24 de abril) chegamos ao aeroporto de 

Istambul, e depois de passarmos algumas horas lá, onde 

dormimos, fizemos algumas compras e convivemos 

mais um bocado, viajamos de avião até Lisboa e depois 

para Faro.   

 

We do STEM together  

KA229: We do STEM together  

(cont.) 
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We do STEM together  

KA229: We do STEM together  

(cont.) 

Testemunhos dos alunos que participaram no intercâmbio 

Francisco Paulino, 11ºI  

No primeiro dia de visita fomos para o Colégio OMU 

VAKFI, onde os quatro países participantes do projeto 

se apresentaram. Em seguida os países separaram-se 

por salas para fazer atividades com os alunos do mesmo 

colégio. À tarde, 

já com todos 

juntos, fomos 

jogar bowling, 

conhecer uma 

estátua e andar 

de teleférico 

pela cidade.  

 

No segundo dia 

voltamos para o colégio onde fizemos outras atividades 

com os alunos e à tarde fomos visitar dois museus para 

ficar a conhecer um pouco mais da história da cidade. 

No terceiro dia, na parte da manhã fomos para o colégio 

fazer diferentes atividades com os alunos do Colégio 

OMU VAKFI e na parte da tarde conhecemos a zona 

mais do interior da cidade com as suas paisagens natu-

rais muito bonitas. 

No quarto e último dia fomos à faculdade de Ciências 

fazer diferentes 

atividades e 

conhecer um 

pouco mais 

sobre Biologia, 

Física e Quími-

ca. Depois do 

almoço fomos 

visitar um pe-

queno museu 

onde ficámos a conhecer os antepassados daquela regi-

ão. Ainda na parte da tarde fomos conhecer tanto a par-

te exterior como a parte interior duma mesquita . 

 

Victor Milho, 11ºI  

Esta viagem foi muito divertida! Nela podemos obser-

var e aprender mais sobre outro pais. Nós vistamos uma 

mesquita, andamos pela cidade de Samsun, comemos 

comida do pais que era boa, e em geral divertimo-nos. 

Fizemos amigos com pessoas dos outros países que 

estavam também no projeto, tais como Polonia, Estónia 

e Roménia. Eu gostei imenso de visitar o colégio e falar 

com as crianças pequenas para saber o que acham do 

seu país. As pessoas são muito acolhedoras e amigá-

veis. Penso que em geral, gostaria de reviver uma expe-

riência desta outra vez . 
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All In School  

KA201: All In School - Analysis- 
Leaded approach of Levels of In-

clusivity in School to reduce early 
school leaving 

Website: https://allinschool.eu/  

Hugo Mártires 

Nos dias 16 e 17 de maio, decorreu em Sopuerta, arre-

dores de Bilbau, Espanha, a primeira reunião do con-

sorcio do projeto, realizada de modo presencial. O 

agrupamento fez-se representar pelo coordenador do 

projeto, professor Hugo Mártires e as professoras Dali-

la Afonso e Cátia Silva . 

 

O evento tra-

tou-se de uma 

reunião de 

trabalho na 

qual tivemos 

oportunidade 

de conhecer 

presencial-

mente os nos-

sos parceiros, bem como fazer um balanço dos dois 

anos de trabalho já realizados. A escola coordenadora 

começou por fazer uma análise do progresso do pro-

jeto (produtos realizados e o estado da arte), seguida 

da apresentação do instrumento criado durante o pro-

jeto para a aferição dos níveis de inclusão dos docen-

tes .  

Tivemos oportunidade de 

apresentar o trabalho realizado 

no nosso agrupamento, nomea-

damente: i) workshop de disse-

minação interna; ii) seminário 

de disseminação do Index de 

inclusão para a comunidade 

educativa da região algarvia; 

iii) workshop de validação do 

questionário. 

Fizemos também um balanço do impacto que o projeto 

teve e está a ter no nosso agrupamento ao nível da in-

clusão e de acordo com o quadro legal em vigor. 

Esta partilha foi muito interessante na medida em que 

nos permitiu uma reflexão conjunta com outras escolas 

de diferentes países. Concluímos que os desafios à 

inclusão não são um exclusivo do nosso país, nem do 

nosso sistema educativo. As escolas parceiras conse-

guiram rever-se em muitos dos constrangimentos que 

apresentamos e também não têm soluções ótimas para 

esta problemática.   

O Index de Inclusão como instrumento construído do 

ponto de vista dos profissionais, dos alunos, dos pais e 

de outros membros da comunidade, é uma ferramenta 

de autoavaliação que é vital para as escolas, como for-

ma de melhorar, de acordo com valores inclusivos.   

No último dia do encontro delinearam-se os trabalhos 

seguintes para a aplicação do instrumento numa amos-

tra diversificada e subsequente disseminação dos resul-

tados. 

Tivemos ainda oportunidade de fazer uma visita cultu-

ral à cidade de Bilbau, capital do País Basco. Passa-

mos pelo célebre museu Guggenheim Bilbao concebi-

do por Frank Gehry, que desencadeou uma revitaliza-

ção na cidade quando abriu as suas portas em 1997. 

Visitamos o mercado da Ribeira na zona de Casco 

Viejo, a Alhóndiga Municipal de Bilbao, um centro de 

recreio, desporto e cultura, entre outros . 

 

https://allinschool.eu/
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Let`s save the water as a natural resource   

KA229: Let`s save the water as a 
natural resource   

eTwinning: twinspace.etwinning.net/108453  

Patrícia Jesus 

Entre os dias 9 e 19 de maio de 2022 realizou-se o 6º e 

último intercâmbio de alunos do projeto "Let`s save the 

water as a natural resource". Desta vez o encontro foi na 

Turquia, na cidade de Yalova. A escola que nos recebeu 

foi a “Kardelen Ortaokulu”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O primeiro dia na Turquia foi um dia de muito convívio 

entre crianças e professores, durante o qual o diretor da 

escola anfitriã nos apresentou a história e as tradições 

culturais da escola, bem como o sistema educacional na 

Turquia. 

Na pri-

meira 

parte do 

dia visita-

mos uma 

floresta 

perto da 

escola, 

plantamos 

carvalhos e saboreamos a culinária turca pois as mães 

de alguns alunos 

da escola prepa-

raram um agradá-

vel almoço turco 

para nos receber.  

 

 

 

 

 

 

 

À tarde, visita-

mos uma fá-

brica de engar-

rafamento de 

água, depois 

os alunos rea-

lizaram ativi-

dades STEM 

de medição de 

parâmetros da água num peddy papper em equipas 

transnacionais, jogaram jogos de mesa educativos cria-

dos pelas escolas parceiras e realizaram a leitura do 

livro "A viagem de uma gota d'água" - história em ca-

deia criada por alunos das escolas parceiras.  

No segundo, visitamos a Altinova Marine High School 

com salas modernas e bem equipadas nas quais os alu-

nos desenvolvem habilidades 

práticas para dirigir e construir 

navios. Pudemos também visitar 

a lagoa Herseck e descobrir a sua 

diversidade de fauna e a flora do 

seu Jardim Botânico. Passámos a 

tarde nas margens do Mar de 

Mármara, visitando a Mansão do 

primeiro presidente da Turquia, 

Mustafa Kemal Atatürk, conheci-

da como “Mansão Andante” e limpando uma das praias 

de Yalova. 

No terceiro dia em Yalova, visitámos o "Jardim Geófi-

to" com uma grande diversidade de espécies de flores e 

árvores, mas acima de tudo apreciámos as peônias. 

Atravessamos a floresta para ver uma queda de água e 

as águas termais com propriedades curativas assim co-

mo os 

seus 

banhos 

turcos  

 

 

https://twinspace.etwinning.net/108453
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Let`s save the water as a natural resource   

KA229: Let`s save the water as a 
natural resource   

eTwinning: twinspace.etwinning.net/108453  

(cont.) 

No quarto dia tivemos experiências únicas durante a 

visita a Istambul. Visitámos os pontos históricos de 

Istambul, o 

Gran Bazar, o 

Bósforo ao pôr

-do-sol, banha-

do pela última 

luz do Sol e 

depois ilumi-

nado pelas 

lanternas nas 

suas pontes e 

margens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No quinto e último dia realizámos um debate sobre o 

Mar de Marmara, as suas aves e pesca assim como so-

bre as rotas de migração aprendendo a resolver proble-

mas de poluição na Direção de Ambiente e Urbaniza-

ção. Pudemos ainda visitar a estação de tratamento de 

água de Yalova e realizar atividades de água na escola, 

inaugurando a exposição " O meu mar".       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta visita proporcionou uma experiência marcante para 

os alunos que nela participaram, como atestam alguns 

testemunhos recolhidos…   

 
 
“Esta viagem foi uma das minhas melhores experiên-

cias escolares, pois aprendi imenso sobre a cultura 

turca, além de ter tido a sorte de visitar um país que 

me fez viajar até à Ásia, sem sair da Europa. A gas-

tronomia é também peculiar e muito diferente da 

nossa, pois usam muitas especiarias, sendo o kebab 

um dos pratos mais conhecidos e um dos meus favo-

ritos.”  Martim Pontes, 7ºF 

 

“A Turquia é um país com uma cultura muito rica, 

gostei muito de visitar Istambul e conhecer um pouco 

dessa cultura, culinária e religião que não são muito 

expostas e conhecidas pelos países ocidentais. Acho 

que essas viagens são muito importantes para conhe-

cermos um pouco de como são outras culturas e 

aprender como é a vida fora de Portugal.” Paulo Do-

ria, 8ºB  

https://twinspace.etwinning.net/108453
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¡Transformar el mundo- semillas de aprendizaje!  

Sofia Anes 

Durante o ano letivo2021-2022, 

os alunos do 9ºB desenvolveram 

várias atividades com os seus 

parceiros nacionais e internacio-

nais (Espanha, França, Itália, 

Suíça e Turquia) relacionadas 

com os Objetivos de Desenvolvi-

mento Sustentável (ODS) e a 

Desinformação. De forma dedi-

cada, terminaram as suas bandas desenhadas, subordi-

nadas ao ODS “Fin 

de la Pobreza”, e 

apresentaram-nas 

aos seus parceiros. 

De igual modo, co-

nheceram o trabalho 

realizado pelos colegas. Foi uma experiência muito 

profícua que permitiu desenvolver competências digi-

tais, linguísticas e sobretudo sociais e culturais. 

¡Enhorabuena!  

Notícia de última hora: E nada como uma boa notícia ao encerrar desta edição do 100Comentários para concluirmos o 

ano em beleza! ESLA recebe o Selo de Qualidade com o projeto Transformar o Mundo – sementes de aprendizagem!  

Estão todos de parabéns! 
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Instrucciones para el porVENIR  

Sofia Anes 

Finalizamos este projeto 

de coração cheio e espe-

rançosos que o mundo à 

nossa volta possa melho-

rar. Pesquisámos, refleti-

mos e terminamos com a 

elaboração de um Manu-

al de Instruções, com 

sugestões para o FUTURO, para um mundo melhor, 

onde haja mais paz, mais tolerância, mais solidarieda-

de, mais justiça, mais entendimento, mais harmonia e 

mais alegria. Nas palavras de Victor Hugo, “Não há 

nada como o sonho 

para criar o futuro. 

Utopia hoje, carne e 

osso amanhã”. 

(10ºE)  

Consulta o nosso 
BOLETÍN DEL 
PROYECTO em  
https://view.genial.ly/627387c26e60f50018d5d245/
presentation-boletininstrucciones-para-el-porvenir 

https://view.genial.ly/627387c26e60f50018d5d245/presentation-boletininstrucciones-para-el-porvenir
https://view.genial.ly/627387c26e60f50018d5d245/presentation-boletininstrucciones-para-el-porvenir
https://view.genial.ly/627387c26e60f50018d5d245/presentation-boletininstrucciones-para-el-porvenir
https://view.genial.ly/627387c26e60f50018d5d245/presentation-boletininstrucciones-para-el-porvenir
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Parlamento dos Jovens 

Diogo Vilaça, 12ºF 

Pontos fortes e fracos da sessão distrital de Faro   

A sessão distrital do Algarve teve início com a apresen-

tação da presidente de mesa, do deputado Luís Graça, 

da vereadora da Juventude de Faro, Teresa Santos, do 

presidente da CCDR, José Agrário e, por fim, do dele-

gado de educação regional, Alexandre Lima. 

A sessão Distrital de Faro do Parlamento dos Jovens de 

2022 teve vários pontos fortes e fracos. A sessão come-

çou com 30 minutos de perguntas ao senhor deputado 

Luís Graça do PS, durante este período de perguntas e 

respostas cada escola foi representada por um deputado 

que teve direito a fazer uma pergunta geral sobre a atua-

lidade no nosso país, entre elas algumas perguntas com 

pouco nexo, mas outras muito pertinentes que, de certa 

forma, ajudaram a entender a situação que vimemos 

hoje, após uma pandemia e perante uma guerra que tem 

vindo afetar cada vez mais o mundo económico e soci-

al.  

Tendo em conta, que o tema tratado: as fake news, as 

duas perguntas que eu particularmente achei muito inte-

ressantes foram: o fraco investimento na cultura e a 

maneira de como podemos distinguir a censura da liber-

dade.  

Após estes 30 minutos de perguntas e respostas ao de-

putado, foram referenciadas as regras que deveram ser 

cumpridas na primeira e segunda parte do debate. Fo-

ram várias as regras, mas apenas irei citar duas ou três 

que achei que, de certa forma, desenriqueceram este 

debate: uma delas foi o facto de cada escola só ter 3 

minutos para fazer perguntas sobre os projetos das ou-

tras escolas. Nestes três minutos, apenas um deputado 

de cada escola podia fazer várias perguntas às outras 

escolas presentes sobre os vários projetos envolvidos. 

Quando a cada escola coube responder às perguntas que 

lhes tinham sido dirigidas, estes também apenas tiveram 

3 minutos para responder a todas as perguntas, tempo 

de resposta claramente insuficiente, acrescido do facto 

de que só podia falar um deputado, sendo que cada es-

cola tinha 3 deputados e mais um deputado suplente. 

Como espetador e jornalista penso que estas duas regras 

foram as que mais tornaram este debate menos interes-

sante e menos proativo, pois várias escolas não conse-

guiram justificar, de forma contundente, o projeto de-

fendido, como tal, a escola interpeladora não conseguiu 

ficar totalmente esclarecida.  
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Parlamento dos Jovens 

(cont.) 

Pontos fortes e fracos da sessão distrital de Faro   

Tanto na primeira como na segunda parte, no final de 

cada debate foi feita uma votação, onde cada aluno le-

vantava-se, caso fosse contra, a favor ou quisesse abster

-se. Em todas estas votações, notou-se um grande nú-

mero de deputados a absterem-se e a serem contra. Con-

sidero que esta ação esteja relacionada com o facto de 

os deputados não se sentirem suficientemente esclareci-

dos sobre os projetos de recomendação e, para além 

disso, também focarem-se muitas vezes mais no lado 

pessoal e na escola a que pertencem, do que no projeto 

em si e o que ele defende. Particularmente, achei que o 

ponto mais positivo e atrativo desta sessão distrital, para 

além das perguntas ao deputado, foi a segunda parte 

onde as várias escolas foram divididas em grupos du-

rante um período de tempo, em que estas tiveram que 

debater entre si e chegar a um acordo sobre quais seri-

am os projetos de recomendação finais, sendo que podi-

am juntar alguns projetos ou apenas descartá-los, para 

posteriormente serem submetidos a votação com os 

outros grupos de escolas do Algarve. 

Concluindo, foi um debate com muitas tensões, tanto 

por parte das várias escolas, como pela própria presi-

dente de mesa. Os debates em si podiam ter sido melho-

res, mas com os obstáculos impostos aos alunos, em 

cima da hora, estes tiveram, apesar de tudo, uma boa 

prestação. Esperemos que para o ano as coisas estejam, 

de certa forma, mais organizadas, e que possa haver 

uma maior proatividade dos deputados de cada escola.  
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11ºC Solidário 

Liliana Silva 

Ao longo do ano letivo, no âmbito da disciplina de 

Cidadania e Desenvolvimento, o 11º C realizou dois 

grandes projetos em prol da comunidade. O “11º C 

Solidário” consistiu na angariação de roupa, livros e 

brinquedos na ESLA para oferecer às famílias carenci-

adas beneficiárias do Centro Paroquial de Quarteira. 

Simultaneamente, a turma elaborou flores em papel 

crepe e origamis em forma de coração para oferecer 

aos idosos, que recebem apoio da instituição, e aos 

utentes da Fundação António Aleixo, no sentido de 

aquecerem o Natal destas pessoas um pouco abandona-

das devido à pandemia. Também os funcionários da 

ESLA foram presenteados com uma flor como símbolo 

de gratidão. Colaborou ainda na campanha nacional do 

Banco Alimentar, nos dias 28 e 29 de maio, nos hiper-

mercados Lidl e Continente e, no último dia de aulas, a 

turma conviveu com os utentes mais idosos da Funda-

ção António 

Aleixo, par-

tilhando e 

adquirindo novos conhecimentos.  

Já no projeto “11ºC e o Ambiente”, os alunos promo-

veram a política dos “3 R’s – Reduzir, Reciclar e Reu-

tilizar” com a angariação bens usados para oferta ao 

Centro Paroquial de Quarteira; colaboraram com as 

empresas Inframoura, na limpeza da Alameda da Praia 

da Marina, em Vilamoura, e com a Agência Portugue-

sa do Ambiente, na remoção de plantas invasoras, na 

Praia do Forte Novo. Para concluírem este projeto, os 

alunos visitaram o Oceanário de Lisboa, onde, após 

assistirem a uma palestra de 45 minutos sobre o meio 

ambiente, visualizaram algumas espécies marinhas em 

vias de extinção.  

O 11º C agradece a colaboração de todos os colegas, 

funcionários e professores que, de alguma forma, per-

mitiram a concretização e o sucesso dos dois projetos. 

Ser voluntá-

rio é ser mais 

feliz!  
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Concurso de Fotografias Impossíveis 

Carla Damásio 

Os alunos das 

turmas de MACS 

do 11º ano foram 

desafiados a par-

ticipar num con-

curso fotográfi-

co, no âmbito da 

Unidade Curri-

cular Projeto 

Educacional II do Mestrado em Ensino da Matemática, 

da Universidade de Coimbra. 

Assim, cada equipa (ou concorrente) submeteu uma 

fotografia de autoria própria que representa uma situa-

ção impossível de acontecer sem recorrer a técnicas de 

perspetiva. 

O júri apreciou todas as fotografias recebidas e selecio-

nou as vencedoras. Das 10 fotografias selecionadas, a 

nível nacional, duas são do 11º A1 e uma do 11º F.  

 

Parabéns a todos os participantes!  

Natália Ilescu, 11º A1  Carina Mestre, Ema Soares 

e Romina Nobre, 11º A1  
Mariana Andrade, Mariana Pardal 

e Nádia Belguinha, 11º F  

BOCCIA - Faz parte de nós 

As docentes do CAA 

O Desporto Escolar de Boccia 

tem vindo a captar a atenção dos 

nossos jovens, alguns dos quais 

se têm envolvido de forma mui-

to empenhada.  

No passado mês de maio decor-

reu, no Pavilhão Municipal de 

Loulé, o Regional desta modali-

dade desportiva, tendo o nosso 

aluno José Silva (11ºA) consa-

grado-se Campeão Regional.   

Com uma equipa composta pelos alunos Alexandre 

Esteves (8ºC), Tiago Pardal (9ºC) e Mário Silva (9ºG), 

o nosso Agrupamento obteve também o 1º lugar no 4º 

Encontro do Desporto Escolar de Boccia que decorreu 

nesse mesmo dia. 

Os treinos não podem parar e o aluno José Silva, sob as 

orientações da professora Carla Silva, esforça-se por 

obter um bom desempenho no Campeonato Nacional 

do Desporto Escolar de Boccia, que decorrerá entre o 

dia 30 de junho e o dia 2 de julho.  
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Visitando para aprender 

                  “Mais Alto!”  

Lurdes Seidenstricker 

No passado 

dia 26 de 

abril, no 

âmbito da 

disciplina 

de Cidada-

nia e inte-

grado nas 

comemora-

ções dos 50 

Anos do 25 de Abril de 1974, fomos assistir ao espetá-

culo de música “Mais Alto!”, a convite do Cineteatro 

Louletano. O espetáculo é dirigido a crianças e jovens e 

celebra o poder da música na expressão de ideias e sen-

timentos. Participaram as turmas do 10ºC, 12ºC e 12ºD/

D1. 

 

Já deste por ti a perguntar: “A música pode mudar o 

mundo?” Este concerto responde a estas e outras per-

guntas, celebra a música e a sua 

importância para a democracia, 

alerta-nos para a importância de 

estarmos atentos ao que se pas-

sa à nossa volta, para a impor-

tância de sabermos analisar os 

problemas e procurar soluções. Que arregacemos as 

mangas! E que nunca, mas nunca, baixemos a guarda. 

Porque o mundo está sempre a mudar, novos desafios 

estão sempre a aparecer, a democracia nunca está pron-

ta ou acabada, podemos e devemos querer sempre mais. 

Chegar mais longe, chegar mais alto! 

A música pode mudar o mundo? O mundo faz mudar a 

música? Este concerto é como uma viagem, pelo tempo 

e pelo espaço, para (re)descobrir algumas das músicas 

que nos juntaram e que precisámos de cantar (bem al-

to!) para nos fazermos ouvir em momentos marcantes 

da nossa história. 

Estão a ouvir ou é preciso pôr mais alto?  

                  Visita à Biblioteca 

As educadoras do JI nº3 

Assim que 

nos foi possí-

vel, assim que 

a situação 

pandémica 

permitiu, to-

das as salas 

do Ji nº 3 

quiseram 

marcar pre-

sença na biblioteca. Um espaço rico, 

de caráter cultural, um espaço de 

aprendizagem, de curiosidade, um es-

paço louvável de se frequentar. Sabe-

mos que o livro interessa a criança, 

que lhe desperta o interesse pela leitu-

ra, que lhe permite aumentar o seu 

vocabulário, aprendendo a exprimir-se 

melhor, ao mesmo tempo que exercita 

a memória… na biblioteca temos tudo 

isso, então, com a colaboração e 

profissionalismo da docente 

bibliotecária, as idas à bibliote-

ca foram uma diversão, foi uma 

alegria. Para que a alegria de ler 

continue a existir, queremos continuar a frequentar a 

biblioteca, uma biblioteca onde se ouvem histórias 

cativantes, onde não se obriga a atividades pós leitura, 

onde o prazer de ter a companhia do livro não se perde 

com atividades chatas ou desmotivantes. Nesta biblio-

teca o prazer começa na ida e continua com a história, 

com outras 

atividades pro-

postas, que 

permitem tra-

zer para casa a 

recordação de 

um dia. Obri-

gada Ana Dio-

go! 
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Visitando para aprender 

À descoberta do golfe 

No âmbito do pro-

jeto "À descoberta 

do golfe", as disci-

plinas de Portu-

guês e Área de 

Integração com as 

professoras Maria 

Fael e Inês Mon-

teiro respetiva-

mente proporcionaram à  turma do curso profissional 

11º H - Desporto, a possibilidade de conhecerem a 

escola de golfe Dom Pedro Academy em Vilamoura e 

experienciarem um pouco daquela modalidade. 

A atividade foi bem recebida 

e os alunos adoraram a expe-

riência. 

Esperemos que se possa re-

petir num futuro próximo. 

Maria Fael 

Anilhagem de Aves  
Sílvio Patrício 

No dia 4 de maio, a turma do 1ºE realizou uma saída 

de campo à Fonte Benémola, organizada pelo Centro 

Ambiental e com o intuito de contactar ativamente 

com a fauna e flora existente. Nesta atividade, os alu-

nos foram acompanhados por dois técnicos do centro 

ambiental e conheceram o Sr. António, uma das pou-

cas pessoas que pode apanhar aves para a anilhar, pe-

sar, monitorizar e colocá-las novamente em liberdade.   

Esta saída de campo, foi o culminar de uma pesquisa 

realizada anteriormente sobre a biodiversidade existen-

te no concelho de Loulé, para participar no Pro-

jeto: "Rota Postal da Biodiversidade da Minha Terra". 

Nesta pesquisa, os alunos foram desafiados a recolher 

informação sobre os animais e plantas existentes, ten-

do resultado um belo trabalho. Foi patente a alegria, 

empenho e satisfação com que os alunos participaram 

nestas atividades. 
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Visitando para aprender 

Visita à quinta  

Isabel Teixeira 

Há acontecimentos que deslum-

bram qualquer criança. E uma ida 

ao campo, a visita a uma quinta é 

algo que proporciona uma alegria 

tão grande às nossas crianças, que 

elas próprias agradecem aos bisa-

vós, aos avós e aos pais da Matilde 

Floro, pelo convite, pelo momento, 

pela experiência que lhes foi pro-

porcionada! E claro, nós, adultos da sala Amarela do 

Jardim de Infância Nº 3, somos gratas pela simpatia e 

agrado com que fomos recebidos na quinta: um espaço 

lindo, onde vive a natureza; a horta, onde puderam ver 

de perto, a vida animal. A mãe da Matilde é Veterinária 

e explicou-nos quais os cuidados que devemos ter com 

os animais. Também ficamos a conhecer o ciclo do mel 

e onde o avô da Matilde, no papel de apicultor, nos ex-

plicou todo o processo da vida das abelhas.  
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Visitados para aprender 

Espetáculos de Teatro 

Grupo disciplinar de Português – 2º ciclo 

Nos dias 3 e 16 de maio, a Escola EB2,3 de Quarteira 

recebeu, no seu auditório, a Companhia Profissional de 

Teatro EDUCA para dois espetáculos teatrais: “O Prín-

cipe Nabo” (para o 5º ano) e “Os Piratas” (para o 6º 

ano). 

Esta atividade envolveu todas as turmas do 2º ciclo e 

teve como principal objetivo o contacto direto dos alu-

nos com o teatro, bem como reconhecer a especificida-

de do texto dramático, com base nas respetivas obras 

literárias analisadas nas aulas de Português. Os alunos 

divertiram-se bastante e puderam conviver uns com os 

outros, num momento de lazer, fora do contexto de sala 

de aula.  

Recebemos visitas  

Ana Baião 

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

deixam sós. Deixam um pouco de si, levam um pouco 

de nós. - Saint- Exupéry  

 

Na sala amarela da 

EB1/JI da Fonte San-

ta, recebemos visitas 

que vieram partilhar 

experiências, vivên-

cias…  

Conhecer para apren-

der…partilhar para cres-

cer…experimentar para co-

nhecer… 

Assim, para além da Caroli-

na Martins, (UAlg), que 

esteve connosco alguns dias, partilhou e vivenciou bons 

momentos de aprendizagem. 

 

Tivemos também o educador 

Martin Jilek da República Che-

ca, que veio conhecer como fun-

ciona o nosso jardim de infância 

e partilhar connosco a sua expe-

riência e funcionamento do pré-

escolar no seu país.  
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Visitando para aprender 

Surfando 

Maria Passos e Milene Martins 

No dia 27 de maio, a turma do 4ºE, partiu 

numa nova aventura, experienciar o surf. 

A escola de Surf de Vilamoura “Surf 

School Project” proporcionou uma manhã 

extraordinária, a ensinar a arte de surfar as 

ondas de forma segura, correta e descontra-

ída sempre sob atenta e próxima supervisão 

dos professores.  

A alegria de todos está visível no registo 

fotográfico. 

Obrigada a todos que estiveram envolvidos neste pro-

jeto. 
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Visitando para aprender 

Um dia no campo  

Stela Lã e Sílvio Patrício  

No dia 24 de junho, as turmas do 1.ºE e F foram visitar 

a Quinta Pedagógica de Silves. 

Foram momentos de aprendizagem onde os alunos fo-

ram consciencializados para questões ligadas ao desen-

volvimento sustentável, à preservação do ambiente e 

para o conhecimento das tradições associadas à rurali-

dade típica da Serra de Silves. 

Desde o contacto direto com diversos animais da quin-

ta, onde os alunos tiveram oportunidade em observá-

los, dar-lhes de comer e interagir com eles, à produção 

de biscoitos, a momentos de brincadeira num parque 

infantil, onde também, houve tempo para meditar, pres-

tar atenção ao espaço que nos rodava, aquietando a 

mente e a respiração, onde os alunos puseram em práti-

ca alguns conhecimentos sobre os sons e cheiros da 

Natureza. 

Foi um dia 

repleto de 

experiências 

novas para 

muitos, e o 

mais impor-

tante foi ver a 

felicidades 

dos nossos alunos, explanada nos seus sorrisos.  
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Visitados para aprender 

Sensibilização para os cuidados com o Sol  

As educadoras do JINº3 

Com o verão a aproximar-se é importante não esquecer 

que o Sol é importante para a vida dos seres vivos, mas 

a exposição ao Sol por longos períodos e nas horas mais 

quentes do dia é prejudicial à saúde. Foi neste sentido 

que o JInº3 recebeu a Sra. Enfermeira do Centro de Sa-

úde que, ludicamente e perante o olhar atento das crian-

ças lhes explicou e alertou para os cuidados a ter com o 

Sol e com a água do mar.  

Curiosas, as crianças ouviram e assimilaram conheci-

mento que levaram para casa e, certamente levarão para 

a vida: sempre que andarmos na rua, devemos colocar 

um chapéu/boné na cabeça; se formos para sítios onde 

haja grande exposição ao Sol é obrigatório colocar pro-

tetor solar; na praia, devemos resguardar-nos na sombra 

do guarda-sol; devemos beber muita água para não desi-

dratar; devemos usar óculos de sol para proteger os nos-

sos olhos dos raios solares. Na praia, devemos conhecer 

e estar atentas às cores das bandeiras, respeitando as 

orientações dos nadadores-salvadores. 

Foi bastante didática, bastante elucidativa a forma como 

a Sra. Enfermeira transmitiu conhecimentos e informa-

ções tão importantes. Um momento de articulação, que 

permitiu um convívio entre a saúde e a educação.  
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Reciclagem 

Antonieta Silva e Milene Martins 

No dia 18 de 

maio, os alunos 

do 8º A fizeram 

a representação 

de uma peça de 

teatro subordina-

da ao tema 

“Reciclagem” 

numa turma do 

1º ciclo.  

O trabalho desenvolvido pela turma teve como objetivo 

despertar os alunos para 

a realidade do nosso 

planeta. Os alunos defi-

niram, planearam e 

organizaram o trabalho 

a realizar. Assim, deci-

diram que queriam es-

crever um texto que 

pudesse ser dramatiza-

do e posteriormente 

apresentado numa turma do 1º ano. Envolveram as dis-

ciplinas de Português, Cidadania, Programação e Robó-

tica, Educação Visual, Tecnologias da Informação e 

Comunicação e Inglês. 

O projeto é, na sua grande maioria, trabalho prático, o 

que permitiu aos alunos aumentar a sua motivação e os 

seus conhecimentos, desen-

volver relações interpessoais e 

consciência social, experi-

mentar satisfação na sua pre-

paração e concretização. Os 

alunos desenvolveram a criati-

vidade, o espírito crítico, a 

capacidade de iniciativa e autonomia. 

O trabalho possibilitou a multidisciplinaridade e a inter-

disciplinaridade na abordagem do tema. Estimulou o 

trabalho colaborativo entre professores e alunos, a 

aprendizagem 

mútua e permitiu 

relacionar conhe-

cimentos das di-

ferentes discipli-

nas e perceber 

que todas se com-

plementam.  

É de referir a 

dedicação, a mo-

tivação e a alegria de toda a turma na preparação da 

encenação da peça, bem como o entusiasmo dos alunos 

que viram e interagiram com a peça. 

Resta-nos agradecer a amabilidade que as colegas do 1º 

ciclo tiveram em nos receber. 
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Projeto Moon Camp - Explorers com o 7º D  

Lia Lamarão 

A turma do 7ºD participou no projeto inovador Moon 

Camp (https://mooncampchallenge.org/) criado pela 

ESA (https://www.esa.int/Education) e pela Airbus 

Foundation em parceria com o Autodesk. Destacam-se 

os alunos mais participativos: Adriano Zayshly, Afonso 

Belchior, Davide Gonçalves, Emanuela Torres e Luís 

Vicente.  

Este projeto convida os alunos a tornarem-se explorado-

res da lua e a descodificar algumas das complexidades 

que os futuros astronautas poderão enfrentar. Os objeti-

vos passaram por fazer os alunos compreenderem como 

é que os astronautas podem permanecer na lua durante 

longos períodos de tempo e de como deveriam ser de-

senvolvidas novas infraestruturas de forma a superar 

desafios importantes. Tais desafios visaram incluir a 

proteção contra a radiação e meteoritos, a produção de 

energia, a extração e reciclagem de água, a produção de 

alimentos e muito mais.  

A turma participou na categoria Explorers e teve de 

conceber uma base lunar em 3D utilizando o Tinkercad 

(https://www.tinkercad.com/things/kVxBpvE19bF). O 

abrigo em questão tinha de ser capaz de sustentar pelo 

menos 2 astronautas e de os manter a salvo dos perigos 

e do vácuo do espaço. A sua conceção foi adaptada ao 

ambiente lunar, fez uso de recursos locais (ex.: solo 

lunar, gelo de água) e propor-

cionou proteção e/ou instala-

ções de vida e de trabalho 

aos astronautas. Para além 

disso, a base lunar teve de 

oferecer soluções tecnológi-

cas. Ex: uma fonte de energia, um sistema de recicla-

gem, uma câmara de crescimento alimentar, etc. A 

equipa teve ainda de apresentar um relatório escrito 

sobre o seu projeto, que irá competir pelo prémio do 

Moon Camp Explorers. O relatório será avaliado pela 

ESA, Airbus Foundation e um júri de peritos da Auto-

desk. 

Todo o trabalho de pesquisa/anteprojeto e projeto de 

execução foi orientado e acompanhado pelos professo-

res: Lia Lamarão, (EV); Lília Serôdio, (Inglês); Carlos 

Sá, (TIC); Paulo Messias Guerreiro, (Geografia); Sílvia 

Correia, (FQ); e Paulo Guerreiro, (Programação e Ro-

bótica). 

 

Toda a equipa de professores foi sendo acompanhada 

pela professora Patrícia Jesus em todas as fases do pro-

jeto. O trabalho foi submetido na respetiva plataforma 

no passado dia 20 de abril de 2022. 

Maquete 3D realizada em E.V.   Desenhos realizados em TIC no programa Tinkercard  

https://mooncampchallenge.org/
https://www.esa.int/Education
https://www.tinkercad.com/things/kVxBpvE19bF
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Inventando ténis de marca 

Miguel Taxa 

Esta proposta de trabalho foi realizada com as turmas 

do 9º B, C, E, F e G, na disciplina de Educação Visual 

tendo tido como tema a Identidade Visual. 

Os alunos tiveram de escolher uma marca e retratá-la 

graficamente num outro suporte, respeitando as cores, 

lettering e grafismo original. 

Foram diversas as etapas que tiveram que percorrer: 

desde os primeiros esboços, estudos de cor/forma e 

composição gráfica. 

De seguida distribuíram os elementos, tendo em conta 

a melhor maneira para proporcionar um equilíbrio com 

mais ou menos movimento, não esquecendo a impor-

tância dos espaços vazios ou brancos que proporcio-

nam o arejamento dos produtos gráficos, pois são os 

“silêncios” que destacam os restantes elementos. 

Por fim, e para chegar ao produto final, concluíram o 

trabalho, executando maquetas finais que estiveram 

em exposição na sala de Educação Visual. 
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Isabel Nunes 

Dia Mundial da Terra 

Vivenciamos o Dia 

Mundial da Terra 

a 22 de abril, com 

grande satisfação.  

Exploramos o tema 

elaborando grafis-

mos, abordagem à 

escrita, trabalha-

mos a consciência fonológica e ainda 

elaboramos a figura do nosso planeta 

Terra com recurso a material reutili-

zável (cartão) e de desperdício 

(plasticina), adoramos esta técnica!  

Aprendemos muitas coisas, mas a 

principal foi que relembramos a im-

portância de proteger/cuidar do nosso 

Planeta!  

Lavínia Gouveia 

A nossa Terra 

Foi no passado dia 22 

de abril que se assina-

lou o Dia Mundial da 

Terra, data esta que 

foi trabalhada, foi 

comemorada, foi vivi-

da no nosso Jardim de 

Infância. Tendo a As-

sembleia Geral das Nações Unidas criado esta data 

com o objetivo de promover a preservação do meio 

ambiente, quisemos nós lembrá-la, alertando as nossas 

crianças, os homens e mulhe-

res de amanhã, para o facto 

da Terra estar a sofrer.  

Queremos mudar hábitos, 

despertar consci-

ências. Sabemos 

que é possível, 

que o futuro será 

melhor, que o 

Nosso Planeta terá 

grandes e consci-

entes cuidadores. A mensagem chega e tem 

chegado a quem educamos, e vimos isso 

nas pequenas ações do dia a dia: quando 

separam os resíduos, 

quando reduzem consu-

mos (usando o cantil na 

vez da garrafa descartá-

vel, quando acarinham o 

bicho de conta que encon-

tram na sala e, com mil cuidados o colocam junto à 

árvore, falando em habitar, por exemplo); quando fa-

lam sobre ações que levam à morte de animais e plan-

tas, quando refletem… sim, as nossas crianças refle-

tem e falam sobre os problemas da Mãe Terra, tentam 

descobrir soluções, soluções com lógica e, por isso 

estamos confiantes de que o futuro será sorridente para 

os mares, os rios, os oceanos e continentes. Queremos 

continuar a comemorar datas que permitem contribuir 

para que no futuro seja feita a diferença. 
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Isabel Nunes 

Celebrando a Liberdade 

Falamos do 25 de abril... do 

Dia da Liberdade!  

Adoramos ficar a perceber por-

que é que não vinhamos para a 

escola neste dia. 

“Ainda bem que lutaram para 

que tivessemos liberdade!”; 

“Seria muito triste se não po-

dessemos ter liberdade!”; 

“Viver sem liberdade devia de ser como se tivesse 

tudo pintado de cinzento!” Diziam as crianças numa 

das explorações do tema. 

Ouvimos e aprendemos a canção “Uma gaivota voava, 

voava”, adoramos esta canção!! 

Ouvimos a história/explicação “25 de Abril” e elabora-

mos um painel utilizando “Liberdade é...”. 

Isabel Nunes 

Todos os momentos são de aprendizagem divertida 

Na sala verde do JI nº3, todos os momentos servem para 

aprendermos e para nos divertirmos. Ainda durante o mês de 

abril, comemoramos o 4º aniversário do Gustavo Magalhães, 

que partilhou connosco esta alegria, 

entre muitas outras atividades. 
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Ana Baião 

Viva a LIBERDADE…viva o 25 de abril de 1974…  

Na nossa sala…o 25 de abril chegou com muita criativi-

dade...muitas perguntas ...e porquês???? 

25 de abril SEMPRE... VIVA a LIBERDADE... 

Porque não podemos esquecer... porque as crianças são 

o futuro... porque foi uma conquista do povo...porque 

há sempre alguém nosso que fez parte desta histó-

ria...porque queremos um país melhor…com Homens e 

Mulheres pensadores...livres...solidários… 

Porque temos o dever de explicar...mostrar...ensinar às 

nossas crianças...o que foi a censura...a ditadura...o que 

é a democracia...o "Depois do Adeus” …a "Grândola 

Vila Morena" ...quem foi Salazar e a PIDE... Marcelo 

Caetano... Salgueiro Maia...António Spínola... esta é a 

nossa história… 

Um grande obrigado à avó Conceição Bernardes 

(Matilde), pela disponibilidade, pela partilha, pois foi à 

nossa sala, contar-nos as suas vivências…o antes e o 

depois do 25 abril de 1974. 

 

Muito apreendemos e ficamos mais ricos… 

"Grândola Vila Morena 

Terra da fraternidade 

O povo é quem mais ordena 

dentro de ti, ó cidade" 

Zeca Afonso 

 

O 25 de abril con-

tado por nós… 

livro: “25 de abrir, 

o Abril que nos 

fez” - Alexandre 

Honrado 

Era uma vez um 

menino que queria 

saber, o que signi-

ficava a flor ver-

melha. Então a mãe explicou: era a flor da liberdade- o 

cravo vermelho. 
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(cont.) 

Viva a LIBERDADE…viva o 25 de abril de 1974…  

No 25 de abril 

de 1974, hou-

ve a revolução 

da Liberdade, 

para as pesso-

as se chatea-

rem com os 

homens maus. 

Antes: Os 

senhores 

maus, o Salazar e o Marcelo Cae-

tano, que mandavam nas pessoas 

boas e não as deixavam ver tele-

visão; não deixavam beber coca-

cola; não deixavam sair de casa; 

não se podia ir ao café; as crian-

ças não podiam brincar com os 

amigos; os meninos e as meninas 

não podiam ir juntos à escola. 

Havia uma ditadura, censura, as 

pessoas não tinham liberdade, 

porque os maus, não deixavam. Havia uns de preto 

(polícia má a PIDE) que prendiam as pessoas que não 

cumpriam as regras dos homens maus, porque bebiam 

coca-cola e viam televisão, diziam o que pensavam, 

ouviam músicas e liam livros proibidos. 

As pessoas chatearam-se e combinaram com os solda-

dos uma revolução 

para prender os maus. 

Ouviram na rádio uma 

música para vestir os 

fatos (preparar para a 

revolução) - Depois do 

Adeus.  

Depois tocou outra 

música “Grândola 

Vila morena”, para os 

soldados saírem do 

quartel para irem para o sítio da Revolução e o “chefe” 

era o militar Salgueiro Maia. Iam zangar-se com os 

maus em Lisboa, e libertar as pessoas boas e colocar os 

maus na prisão, porque não deixavam sair de casa, ter 

liberdade. 

Em Lisboa onde estava a acontecer a revolução, encon-

traram uma senhora que vendia cravos. 

A senhora deu cravos aos militares. Os militares puse-

ram os cravos nos canos das espingardas, para não ha-

ver tiros. 

Os militares e as pessoas gritaram, LIBERDADE, e os 

soldados prenderam os maus; libertaram as pessoas que 

estavam presas, não tinham cumprido as regras más. 

Depois da revolução do 25 de abril, as pessoas já podi-

am ver os programas que queriam, todos podiam ir à 

escola e brincar em liberdade.  

As pessoas podiam viver em paz e fazer coisas, ver fil-

mes, livros, revistas e conviver.  
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Cravos com Futuro 

Maria Isabel Marçalo e Sara Raposo 

“Há muitos, muitos anos, num país 

muito distante vivia um povo infeliz e 

solitário, vergado sob o peso de uma 

misteriosa tristeza.” Assim se inicia o 

livro de Manuel António Pina, O te-

souro, com desenhos de Pedro Proen-

ça, publicado por Assírio e Alvim. E, 

tendo como base a leitura integral desta 

história, do país das pessoas tristes que 

“falavam baixo, como se alguma coisa, 

um segredo terrível, as amedrontasse”. Trouxemos o 

ambiente vivido antes do 25 de Abril para as aulas de 

Filosofia para crianças do 4º ano.  

Os alunos ficaram a saber (entre outras coisas) que “os 

meninos do País das Pessoas Tristes não podiam ouvir 

as músicas, nem ver os filmes, nem ler os livros e as 

revistas de que gostavam, mas só as músicas, os filmes 

e os livros que não eram proibidos. Nem sequer podiam 

beber Coca-Cola, porque a Coca-Cola também era 

(ninguém sabia porquê) proibida!” E, ficaram a saber 

que “As raparigas e os rapazes não podiam conversar e 

conviver uns com os outros e tinham de andar em esco-

las separadas (…) e os rapazes, quando cresciam, eram 

mandados para horríveis guerras em países longínquos 

(…) e muitos deles morriam lá ou regressavam loucos 

ou estropiados”. E que tudo isto acontecia devido à 

perda de um enorme tesouro: a liberdade! As pessoas 

desse país tinham-na perdido, tinha-lhes sido roubada e 

precisavam de a recuperar. Então, um dia, foram para a 

rua e com coragem, alegria, união e cravos conseguiram 

recuperar esse enorme tesouro.  

No entanto, os alunos do 4º ano refletiram que este 

grande bem não está seguro, nunca estará, como se po-

de constatar pelos acontecimentos recentes em torno do 

mundo. E perceberam que os guardiões dessa liberdade 

são eles próprios. Deste modo, foi rea-

lizada a exposição com os seus traba-

lhos “cravos com futuro” Em que os 

meninos e meninas do último ano do 

primeiro ciclo refletem sobre o que é a 

liberdade? Porque é que a liberdade é 

importante? Porque é que ela é um 

tesouro? Claro que as suas reflexões 

envolveram também outras formas de 

perda e combate pela liberdade e, por 

isso, tiveram em conta a situação da 

guerra na Ucrânia e outras ditaduras 

com as quais tantas pessoas lutam to-

dos os dias por esse mundo fora. Deste modo, esta ex-

posição demonstra também a riqueza das vivências 

multiculturais no nosso Agrupamento. 

Essa exposição de trabalhos poderá ser visitada desde o 

dia 21 de abril na Escola Secundária Dr.ª Laura Ayres e 

estará disponível até dia 5 de maio, convida o visitante 

a deixar a sua reflexão acerca das mesmas questões. 

Convite esse que tem estado a ser aceite pelos alunos do 

ensino secundário de todos os cursos. 

As docentes de Filosofia para crianças agradecem a 

participação e o empenho de todos os alunos e alunas 

que tornaram esta iniciativa possível, mas não podem 

esquecer, a colaboração inestimável dos colegas, docen-

tes do primeiro ciclo: Ana Ferreira, Lélia Pinto, Márcio 

Guerra, Helena Mateus e Maria Passos, pois sem a sua 

dedicação diária e capacidade de ver em cada criança 

um futuro, integram e fazem crescer não só as capacida-

des e conhecimentos mas consistentemente contribuem 

para a construção de verdadeiros cidadãos conscientes, 

responsáveis, atentos e interventivos. 

Bem-haja o professor que olha o presente, com olhos de 

futuro! 



35 

A nossa  

  Escola 

Cravos com Futuro 

(cont.) 
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A natureza é a nossa casa…  

Ana Baião 

“As crianças brincam na poça de água, mas a ima-

ginação leva-as até ao oceano”      

- in internet 

 

É certo que o contacto com a 

natureza é essencial para o de-

senvolvimento das crianças. 

Assim, brincar com a lama, sen-

tir a água com a terra é divertido 

e proporciona às crianças muitos 

benefícios; sociais, físicos e 

emocionais, para além de ser 

uma experiência única divertida e criativa. 

Na sala amarela, para além dos jogos de água, dos 

banhos de mangueira tivemos essa experiência, trans-

formar a água com terra em tudo o que a nossa imagi-

nação quiser…somos felizes… 
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Regresso ao passado…  

Ana Baião 

Ser criança é ter a capacidade de ser feliz com o pou-

co ou muito que a rodeia. 

Boas memórias da infância geram adultos felizes e 

equilibrados. 

 

Recordar é viver, assim recordámos e experimentámos 

uma brincadeira dos nossos pais e avós…   

Fomos ao campo fazer um piquenique e apanhar mal-

mequeres e outras para fazer coroas, pulseiras e cola-

res.  

Fizemos bijuteria natural… foi muito divertido e ado-

rámos...  
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Isabel Nunes 

Para as nossas mamãs... 

Fizemos lembranças para oferecer às nossas mães: um 
postal com material reutilizável; tiramos fotografias e 
fizemos molduras com rolhas de cortiça e ainda fize-
mos o papel de embrulho (desta vez pintamos/
desenhamos na mesa e depois metemos uma folha) 
Adoramos fazer estes trabalhos para as nossas MÃES 
de que tanto gostamos!! 

 

Marta Melo 

O Dia da Mãe que nunca se esquece   

Sem comentários, uma mãe será sempre, uma mãe... 

Não nos podemos esquecer delas todas... 
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Dia da Mãe 

As Educadoras JI Nº3 

As crianças do Ji nº3 vivenciaram e realizaram ativida-

des diversas alusivas ao Dia da Mãe. Foram momentos 

que permitiram conhecer o verdadeiro significado da 

palavra Mãe, o conhecimento do amor de mãe: um 

amor puro, incondicional, um amor que está acima de 

tudo. Com os desafios dos dias à mãe dedicados, cada 

criança conheceu melhor a sua mãe, explorando-se o 

nome e a profissão, assim como as características físi-

cas, concluindo-se que aos olhos de cada filho, a sua 

mãe é a mais bonita, a mais elegante, a mais tudo. 

E, claro, lá diz a tradição que um presente é uma mani-

festação de afeto, é o reconhecimento do amor, é a co-

memoração de uma data, também as crianças do JI Nº 3 

fizeram um presente para a sua mãe. As diferentes salas 

tinham uma ligação comum quanto ao presente: uma 

fotografia tirada pelo curso de fotografia (momento de 

articulação), mas as molduras eram diferentes, pois 

cada grupo quis escolher a sua, cada criança quis colo-

car o seu cunho, a sua identidade no presente para a sua 

mãe. 
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Dia da Mãe 

Ana Baião 

Para comemorarmos o dia da mãe, na sala ama-

rela do JI da Fonte Santa elaborámos um presen-

tinho especial… 

Fizemos um batom, com ingredientes naturais e 

um a bolsinha…. as nossas mamãs adoraram…  

Bálsamo Labial (batom) 

 

3 Colheres de sopa de cera de abelha 

4 Colheres de sopa de óleo de cocô 

2 Gotas de óleo de vitamina E (facultativo) 

10 Gotas de óleo essencial 

 

Preparação: 

Derreter em banho-maria ou numa panela cera de abelha e o óleo de cocô, até ficarem uma mistura 

líquida homogénea. 

Retirar do lume e acrescentar a vitamina E, e os óleos essenciais. 

Colocar nos recipientes e esperar que arrefeça antes de tapar. 

Conservar fora de fontes de calor ou luz solar direta durante 6 meses. 
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Dia da Mãe / Mother’s Day  

As docentes de inglês do 1ºCiclo 

Entre os dias 25 e 29 de abril, 

os alunos das três escolas do 

1º ciclo do Agrupamento, co-

memoraram o dia da Mãe/ 

Mother’s Day na disciplina de 

Inglês com as professoras 

Andreia José, Gracinda Cor-

reia e Sílvia Ventura. 

Os alunos elaboraram 

trabalhos/presentes com men-

sagens escritas em inglês e 

ouviram histórias alusivas a 

esta celebração. Os discentes 

demonstraram muito empenho, 

envolvimento, criatividade, 

motivação e interesse na elabo-

ração dos diferentes trabalhos. 

Uma história solidária…  

Ana Baião 

Na sala amarela da Fonte Santa, participámos no Pro-

jeto “Histórias da Ajudaris”, é um projeto desde 2009. 

“O Projeto “Histórias da Ajudaris” pretende dar voz às 

crianças e jovens, e permite fazer voluntariado em prol 

do outro.  

Estas histórias recebidas são ilustradas por artistas con-

ceituados e novos talentos de várias partes do mundo. 

O resultado é uma obra coletiva imperdível em que os 

autores dão autógrafos.” In site da Ajudaris 

Este ano o tema foi “Água”, em grupo e com as ideias e 

sugestões de todos construímos a história: “A gotinha 

de água que tinha saudades”, que estará inserida no 

livro de 2022. 
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Projeto Horta Pedagógica  

Isabel Nunes 

No âmbito do Projeto Horta Pedagógica inserido na Eco 

Escolas, o grupo da Sala Verde, do Jardim de Infância 

Nº3, em articulação com o professor Rui Rocha, na 

quarta-feira dia 11 de maio, realizou a atividade da co-

lheita de batatas que obviamente tínhamos semeado em 

época própria. 

Na quinta-feira, dia 12, aproveitámos este material nu-

tritivo e trabalhamos a Introdução à Matemática com a 

contagem e seriação (das maiores para as menores e 

observámos as que havia em maior quantidade).  

Em seguida confecionámo-las num robot misturando 

uma colherinha de azeite. 

E depois?! Então e depois, claro está que todos se deli-

ciaram com o manjar e como se costuma dizer, “até 

lamberam os dedos”! 
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da Horta para o Prato  

Isabel Teixeira 

Em novembro, o 

professor Rui Ro-

cha, professor de 

jardinagem, ajudou-

nos a plantar favas 

na nossa horta peda-

gógica. Semeamos 

favas na primeira 

leira, pois é o local 

onde há mais sol, pois, as favas precisam de muito sol! 

Regamos as favas. Apanhamos as ervas daninhas que 

iam crescendo continuamos a regar. No final do mês de 

Abril, colhemos as favas. Descascamos as favas e a 

cebola, para cozinharmos as favas à algarvia. Fizemos 

um refogado com a cebola e o azeite. Depois de cozi-

nhar 45 minutos, as favas estavam prontas! Todas as 

crianças, provaram as favas, umas gostaram, outras não 

gostaram e outras disseram que estavam deliciosas!!  
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Palavras com História  

Maria Fael 

A reciclagem de um eletrodoméstico 

em "Biblioteca" que oferece à comuni-

dade escolar "Literatura fresca" é uma 

das atividades desenvolvidas no âmbito 

do projeto Palavras com História. 

 

Todos são convidados à partilha de 

livros numa relação de leva-traz sem 

compromisso, a não ser o bom senso de 

levar um livro e trazer outro. 

 

O projeto assinala também, de alguma 

forma, o Dia da Língua Portuguesa - 5 

de maio. 

O evento ocorrido no dia 4 de maio no auditório incluí-

do no projeto Palavras com História intitulado  Histó-

rias (Con) Vida - Joel Duarte, um ex-aluno da professo-

ra Patrícia Jesus e  fundador de um grupo de stand up 

comedy foi convidado a falar sobre Bullying na primei-

ra pessoa. 

 

O auditório encheu-se de boa disposição, pois o tema, 

denso, foi encarado pelo palestrante 

de uma forma humorística, já que o 

próprio encontrou refúgio no stand 

up comedy para ultrapassar as mar-

cas que sofreu na pele. 

 

A palestra terminou com "chave de 

ouro" em que professores e alunos 

participaram numa atividade desafi-

ante de diálogos com "pergunta-

pergunta". 
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Palavras com História  

(cont.) 

O projeto "Palavras com História" - Histórias (Con) 

Vida desafiou Dino Santiago a visitar aquela que foi a 

sua escola, onde se formou e viveu histórias que veio 

partilhar com os jovens da escola atual. 

As mensagens foram escutadas por um público fascina-

do com o Dino, ouviram e viram sem pestanejar as suas 

partilhas, os seus conselhos. 

Aplaudiram de forma emotiva quando cantou à capela e 

chamaram pelo seu nome quando as lágrimas protagoni-

zaram a sua narrativa. 

Foi, seguramente, um Até Já. 

Obrigada, Dino! 

"Palavras com História" - Histórias (Con) Vida convi-

dou a Presidente da Associação de Estudantes, Mariana 

Batalha, para falar sobre "Os Jovens na Política". 

O tema é polémico, mas urge apelar à motivação dos 

jovens para a política, já que ela "comanda" os nossos 

destinos. 

Foi isso que a Mariana fez, com uma atitude descontraí-

da, mas responsável, conseguiu motivar a participação 

dos alunos e professores. 

Obrigada Mariana. 
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Dia Internacional da Língua Portuguesa  

Luísa Dordio 

No dia 5 de maio celebrou-se 

o Dia Internacional da Língua 

Portuguesa, reconhecimento 

internacional que, decerto, nos 

deixará orgulhosos.  

Para assinalar esta data impor-

tante, os alunos do 11ºL 

(Técnico de Turismo) criaram 

cartazes de homenagem à 

língua de Camões para, depois, serem expostos no átrio 

da Biblioteca da ESLA. 

Criatividade, música e boa disposição foram uma cons-

tante durante o momento de criação protagonizado pe-

los grupos de trabalho, o que tornou esta atividade um 

sucesso ainda maior. 

Os alunos estão de parabéns, dado que se esmeraram e 

mergulharam de cabeça na proposta da professora. 

Este dia foi proclamado pela 40.ª Conferência Geral da 

Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciên-

cia e Cultura (UNESCO), em novembro de 2019. 

A língua portuguesa é a quarta mais falada no mundo 

como língua materna, a seguir ao mandarim, inglês e 

espanhol. É falada atualmente por mais de 260 milhões 

de pessoas nos cinco continentes, 3,7% da população 

mundial. Prevê-se que, em menos de 30 anos, possa 

alcançar cerca de 400 milhões de falantes. 
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Explorando Van Gogh  

Ana Baião 

“A arte é dom de quem cria, portanto não é artista, 

aquele que só copia as coisas que tem à vista”. António 

Aleixo 

 

Explorámos o pintor Vicent Van Gogh e a pintura dos 

girassóis. 

O avô do Martim Guerreiro trouxe girassóis para plantar-

mos na nossa horta e também sementes que colocámos em 

vasos feitos de garrafa. 

Como somo curiosos, fomos pesquisar como ficavam os 

girassóis quando tivessem floridos. 

Descobrimos que o pintor Van Gogh, pintou um quadro 

de girassóis em 1888, muito famoso e quisemos reproduzi

-lo e mãos à obra. 

A plantação:  

A sementeira:  

O quadro:  
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Exposição de Artes Visuais “IDENTIDADES” na 

Galeria de Arte da Praça do Mar em Quarteira 
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IDENTIDADES 

No mundo atípico em que vivemos atualmente, os alunos de artes visuais do 

Agrupamento , através do seu percurso de aprendizagem e com especial respei-

to pela “identidade” individual e coletiva, elevam a arte como elemento capaz 

de criar a união de toda a humanidade. 
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Árvore Multimédia 

Partindo de um pressuposto ecológico, 
a turma de Jardinagem criou uma es-
cultura de uma árvore em ecoart, rea-
proveitando todo tipo de material ob-
soleto da escola como cadeiras e me-
sas já inutilizadas, assim como monito-
res e outros tipos de periféricos infor-

máticos em desuso. Todo o material presente nesta árvore foi reaproveitado. Esta atividade con-
tou com a parceria da escultora inglesa, especializada em trabalhar com ferro, Toin Adams e a sua 
associação Imaginary Beings. Esta, ajudou na construção da parte estrutural e facultou todo o 
material necessário para a soldadura da estrutura. O contacto com a escultora foi uma mais valia 
nas aprendizagens e na oportunidade de conhecer um artista plástico ao vivo no seu trabalho. A 
escultura serve de suporte à mostra de trabalhos realizados na disciplina de Oficina Multimédia B 
e Oficina Artes de Stop Motion/Hand Drawing Animation, fazendo assim a ponte entre o velho e o 
novo, o passado e o futuro, requalificando objetos em desuso e consolidando valores que visam o 
futuro - Marisa Mártires. 
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Cidadania & Desenvolvimento 

10º Ano - Artes Visuais 

Disciplinas: Desenho A; C & D. 

Tema: Personalidades que lutaram pelos Direitos Humanos - Cartazes  
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A descoberta da arte - Brincando aos pintores… 

Ana Baião 

“ A arte é dom de quem cria, portanto não é artista, 

aquele que só copia as coisas que tem à vista”. Antó-

nio Aleixo 

 

Numa sociedade em que as artes são pouco valorizadas, 

e apreciadas, , é necessário mostrar e sensibilizar as 

crianças para esta temática, que está sempre presente no 

nosso dia-dia, porque a “arte é um fenómeno da socie-

dade, é expressão”. 

Através da expressão livre, as crianças, desenvolve a 

imaginação, a sensibilidade, aprende a conhecer-se e a 

conhecer os outros, aceitando e respeitando a autentici-

dade de cada um, é o modo como cada um se exprime, 

de acordo com as suas ideias, sentimentos e aspirações. 

“Pintar e desenhar não é apenas representar o que se 

vê, mas também representar o que se sente e se imagi-

na, o que se sabe através da experimentação sensorial, 

não apenas da vista, mas também do tacto, do cheiro, 

do paladar e do ouvido,(...), é também mostrar o que se 

quer ver, tocar, cheirar, saborear e ouvir...”- Eurico 

Gonçalves. 

Tudo isto, tem como base a educação criadora, que con-

tribui para que a criança se sinta mais segura de si, 

mais autoconfiante, mais forte, mais responsável, 

mais resistente a situações adversas, mais capaz de 

vencer obstáculos que surgem dia a dia na sociedade. 

Este projeto é uma mostra de criatividade, realizada 

pelas crianças da sala Amarela - do Jardim-de-infância 

da Fonte Santa. 

Assim esta mostra de criatividade “nasceu” da pesquisa, 

da exploração de livros sobre arte plástica, tais como: 

Kandinsky, Lichtenstein, Matisse, Miró, Mondrian e 

Kandinsky 

As crianças escolheram os pintores/artistas e as obras 

que mais gostaram, depois da pesquisa em livros e na 

net, elaboram as biografias. 

E…ao trabalho…exploraram a cor, a técnica…

reproduziram as obras, e utilizando as mesmas cores e 

técnicas desenvolveram as suas criações.  

Espero que esta libertação de expressão de criatividade, 

que está presente no “Brincando aos Pintores”, seja, 

só o início da descoberta de novos talentos e mais uma 

forma da criança se desenvolver, se expandir, contribu-

indo para o seu desenvolvimento global e harmonioso, 

para que no futuro sejam homens e mulheres AUTO-

NOMOS, LIVRES e CONSCIENTES. 

Um obrigado às crianças demonstrar um pouco de si e 

do que lhe vai na alma. 

A pesquisa:  
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A descoberta da arte - Brincando aos pintores… 

(cont.) 

As biografias:  

Vamos começar:  

As obras e reproduções: 
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A descoberta da arte - Brincando aos pintores…  

Ana Baião 

E as nossas criações:  
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A descoberta da arte - Brincando aos pintores…  

(cont.) 
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Nós não somos artistas 

Suzel Marcos  

O Programa Integrado de Educação e Formação (PIEF), 

a funcionar no Agrupamento de Escolas Dr.ª Laura 

Ayres, em Quarteira, promove a inclusão social de me-

nores com idades compreendidas entre os 15 e os 18 

anos, mediante a criação de respostas integradas. O seu 

objetivo é prevenir e combater o abandono/insucesso 

escolar, favorecendo o cumprimento da escolaridade 

obrigatória e a certificação escolar /profissional de jo-

vens que se encontram em risco de comprometer o seu 

adequado desenvolvimento como cidadãos ativos e di-

nâmicos. É ainda de salientar que a maior parte destes 

jovens são oriundos de um meio social desfavorecido. 

No âmbito do trabalho desenvolvido e dadas as carate-

rísticas específicas destes alunos, mais uma vez, o MAR 

Shopping Algarve, no âmbito do projecto “Nós não 

somos Artistas”, concedeu a oportunidade aos jovens 

das turmas PIEF (Programa Integrado de Educação e 

Formação), aos jovens do CAA (Centro de Apoio à 

Aprendizagem) e aos jovens dos Cursos Profissionais 

de Técnico de Apoio Psicossocial e Técnico de Ação 

Educativa, de expor os seus trabalhos realizados ao lon-

go do ano lectivo de 2021/2022. 

O projeto tem uma iniciativa ecológica que visa combi-

nar o espírito da reciclagem com a transformação artís-

tica, tendo como objetivo dar uma segunda vida útil aos 

objetos, transformando-os numa peça de arte ou sim-

plesmente tornando-os num mero objeto decorativo. 

Visa não apenas agradar a todos, mas servir para trans-

plantar a imaginação e provocar pensamentos que con-

duzam à reflexão individual de cada observador. Vive-

mos de forma tão erradamente humana, que as falhas do 

processo artístico cresceram num mundo caótico de 

emoções, de cor e pensamentos traduzidos por traços e 

cores. 

A exposição “Nós não somos Artistas”, irá decorrer, de 

5 a 21 de Julho de 2022 e consiste na apresentação de 

50 peças de arte. 
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Nós não somos artistas 

(cont.) 

Os autores destas duas peças, inspiraram-se no Dino 

d'Santiago, que também frequentou o Agrupamento de 

Escolas Dra. Laura Ayres em Quarteira.  

Em visita à escola, o Dino D'Santiago elogiou o traba-

lho dos alunos das turmas: PIEF (Programa Integrado 

de Educação e Formação, CAA (Centro de Apoio à 

Aprendizagem) e dos Cursos Profissionais de Técnico 

de Apoio Psicossocial e Técnico de Ação 

Educativa. Deixou-se fotografar junto aos 

trabalhos que inspirou e já reservou os mes-

mos dado que pretende adquiri-los. 

As peças também vão estar em exposição no 

MAR Shopping Algarve. 
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Nós não somos artistas 

Suzel Marcos e Milene Martins 

Entre os dias 5 a 21 de julho decorre no centro comer-

cial “Mar Shopping– Algarve”, em frente à loja 

“Mango” a exposição “Nós não somos Artistas, mas 

encaixamo-nos” | Ano Letivo 2021/2022. Esta exposi-

ção conta com obras realizadas por alunos das turmas 

PIEF (Programa Integrado de Educação e Formação), 

CAA (Centro de Apoio à Aprendizagem) e Cursos 

Profissionais de Técnico de Apoio Psicossocial e Téc-

nico de Ação Educativa  do Agrupamento de Escolas 

Dr.ª Laura Ayres. 

Deixamos aqui o registo das obras que foram criadas 

por estes alunos e que também podem ser visitadas na 

exposição já 

referida. 
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Nós não somos artistas 

(cont.) 
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Apontamentos 

de História 

Reflexões 12ºE e F 

Ana Cardoso, 12ºF  

Como todos sabemos o 25 de abril  de 1974 é uma das datas mais importantes da História de Portugal e uma das mais 

amadas pela maioria dos portugueses. Nesse dia terminou o regime ditatorial de Marcello Caetano. Otelo Saraiva de 

Carvalho, estratega da Operação "Fim-regime", trouxe a democracia para o nosso país, e com a democracia veio o 

voto universal, a descolonização, eleições verdadeiras e sem fraudes, acabando então com a falta de liberdade de ex-

pressão, com a opressão e medo que se viveu durante quarenta e oito anos. É um facto de que quase todos gostam do 

25 de abril e quem não gosta, bem, também não gosta da liberdade. 

 

Danilo Neves, 12º E 

Portugal tem mais dias de liberdade do que teve de ditadura, quase 50 anos de democracia. Antes de 25 de abril a soci-

edade vivia numa ditadura cheia de opressão e censura, que nos tirava a liberdade de expressão. Também vivíamos 

uma guerra colonial desde 1961. Com a guerra e a ditadura, Portugal estava 30 anos atrasado comparado com os ou-

tros países como EUA, França, Inglaterra, RFA. A revolução de 25 de abril teve um grande impacto na sociedade, 

quer seja político, social ou económico. A guerra colonial acabou, as colónias ficaram independentes, Portugal aproxi-

mou-se mais dos outros países. Por esses motivos, o 25 de abril é tão comemorado entre os portugueses, pois graças a 

essa revolução ganhamos todos os direitos que nos foram negados na ditadura, viva a Liberdade! 

 

Joana Coelho, 12°F  

À exceção daqueles que se insurgem contra a liberdade e os direitos humanos, o país inteiro comemora o 25 de abril e 

condena, por outro lado, o período de ditadura. Foi devido à revolução dos cravos que Portugal se abriu (em termos 

políticos, sociais e económicos), melhorando a qualidade de vida do povo. O país passou, na sua totalidade, a estar 

envolvido na política através do sufrágio universal e das manifestações promovidas pelos mais variados partidos, re-

centemente legalizados, que caracterizava o novo regime político. Esta participação deixou de estar, portanto, reserva-

da às elites e Portugal assumiu a forma de um país democrático.  

 

Noraylanne Breussin, 12º F 

A Revolução do dia 25 de abril 1974, terminou com 48 anos de repressão, permitiu a total democratização do país e 

influenciou outras mudanças de regime na Europa. Em Portugal, a revolução liberalizou o país, implementando o plu-

ripartidarismo e a liberdade de expressão.  Além disso, foi graças à revolução que Portugal  institui o sufrágio univer-

sal. Como consequência da revolução, também se concretizou a independência das colónias, tendo sido um dos últi-

mos países a seguir a resolução 1514 da ONU. Assim, o 25 de abril foi um exemplo de luta pela liberdade, que resul-

tou numa vitória duradoura, celebrada pela maioria da população portuguesa.  

 

Gonçalo Lopes, 12º F 

O 25 de abril trouxe-nos inúmeras vantagens como a liberdade, o poder expressarmos as ideias sem sermos censura-

dos e castigados. Antes da maior revolução da História de Portugal, o país sofria de uma ditadura fascista governada 

por Marcello Caetano onde o povo era privado de liberdade e  a sociedade era completamente desigual, onde as mu-

lheres eram vistas como o sexo inferior. Possuía um vasto império colonial, constituído por várias colónias a que Sala-

zar negava a independência. Hoje em dia a liberdade persiste sobre o povo português, temos  uma sociedade comple-

tamente diferente daqueles dias, em que as desigualdades se esbateram e  as colónias já têm a sua independência. Pen-

so que vivemos uma verdadeira Democracia. 
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Teresa Guerreiro, 12ºE  

O 25 de abril de 1974 teve como principais objetivos a resolução da guerra colonial em África e o fim do regime dita-

torial de Salazar. Deste modo, o processo revolucionário  que se refletiu em várias greves, manifestações, tentativas de 

golpes, resultou na descolonização dos territórios africanos, na instalação da democracia em Portugal com a liberdade 

de expressão e de associação e com a defesa dos direitos da mulher, entre outros. Estes aspetos positivos contrastam 

com a repressão e autoritarismo profundos que caracterizaram o Estado Novo. 

 

Anastasia Isaeva, 12º F 

Sinónimo de liberdade e democracia, o 25 de abril é o dia em que se comemora o fim de uma ditadura e a implemen-

tação de um regime livre, baseado no pluralismo partidário e nos direitos fundamentais. Com a instauração do fascis-

mo e da subida ao poder de António de Salazar em 1933, Portugal deixou de possuir liberdade de expressão e a oposi-

ção foi eliminada, vivendo também num isolamento internacional. Só após um enorme esforço de luta dos opositores e 

de uma Guerra Colonial, que forçou os militares a lutarem sem motivação alguma, o MFA conseguiu derrubar o auto-

ritarismo e dar luz à pura liberdade que todos tanto queriam e esperavam. A partir daí Portugal seria livre.  

 

Júlia Delfino, 12º E 

Portugal antes do 25 de abril vivia um regime ditatorial onde existia um Partido Único, a PIDE, que praticava a censu-

ra e a repressão de maneira a controlar e limitar o povo português. A guerra colonial foi um dos principais fatores para 

que a revolução acontecesse. Os militares perceberam que a situação só iria ser resolvida ao nível político, então deu-

se o golpe militar pelo MFA, conduzido pelo Otelo Saraiva de Carvalho e Salgueiro Maia. Com esta revolução o país 

passou a ter uma democracia onde a população já tem direitos muito importantes como o sufrágio universal, a liberda-

de de expressão, ou a liberdade de criação de partidos políticos. 

 

Bruna Ferreira 12ºF  

Após uma ditadura que durou 48 anos, finalmente Portugal instala a democracia novamente no país devido ao golpe 

militar de 25 de abril de 1974. Esta operação de “Fim-Regime” do MFA ocorreu pacificamente e com a rendição qua-

se imediata de Marcello Caetano. Feita a revolução dos cravos começou-se então a implementar medidas democráti-

cas no país e desenvolveu-se um sentimento de liberdade, que em breve, se tornou no palco de confrontos de políticos, 

sucedendo-se manifestações, greves e a demissão do presidente Spínola. Após dois anos a tentar normalizar a demo-

cracia, foi em 1976 com a Constituição que se instalou de vez a democracia portuguesa. 

 

Celina, 12º E 

O movimento revolucionário que foi realizado pelos MFA no dia 25 de Abril de 1974 foi deveras importante para o 

nosso país. Se fizermos uma breve comparação com o regime que governava Portugal antes do 25 de abril, chegare-

mos à conclusão que este acontecimento trouxe profundas mudanças, não só a nível político como ao nível económi-

co. O regime de Salazar era um regime antiliberal e antidemocrático e autoritário o que privava o povo da liberdade. 

Existia também um grande impasse neste regime, que era a Guerra Colonial (desde 1961) que provocou vários protes-

tos e o isolamento internacional de Portugal. Os militares estavam saturados da guerra e apelavam a uma solução polí-

tica para o seu fim, daí a revolução que encaminhou o país para a democracia. Após o 25 de abril, é possível verificar 

uma mudança radical na política, economia e sociedade do país. Há mais liberdade de expressão, ou seja, as pessoas 

passam a ter o direito de se expressarem livremente, sem o receio de serem abordados pela PIDE e a população vota 

pela primeira vez nas eleições constituintes. Em suma, concluímos que o 25 de abril foi um marco na história de Por-

tugal que ficará conhecido como o início da liberdade no país. 
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Escrevinhando 

Verónica Sancadas 

Quando nasce mais um dia…!  

Quando nasce mais um dia,  

Tudo é lindo, deslumbrante! 

O caminho se prossegue,  

A verdade se faz sentir, se for presente! 

O teu coração se expressa, a tua vida se transforma!... 

Tudo são… os donos da vida, 

De… uma plenitude maravilhosa!  

E se vivêssemos mais devagar? 

  

Tudo seria mais belo! 

o espelho não perderia a imagem projetada 

a flor não murcharia com o calor, 

a pele não perderia o odor, 

aproveitávamos mais o amor. 

  

O abraço seria eterno! 

no prazer infinito de um beijo materno 

num colo quente, ardente 

de mãos que embalam um inocente. 

  

O ser humano seria mais consciente 

espalhando PAZ, evitando a guerra 

a morte, a chacina, o sangue 

derramado no rosto imberbe 

do jovem armado em militar 

que não pediu para lutar! 

  

E se tivéssemos todo o tempo 

do mundo para viver? 

A CRIANÇA seria o futuro 

O HOMEM o garante 

de um PORTO SEGURO! 

Maria Fael 

Dino, o menino 

Nascia por terras algarvias, Quarteira, um menino, 

humilde, criado com amor e carinho num tempo árduo. 

 Na escola era atrevido, malandro, dado ao desenho e pouco ao estudo. 

Foi na música que encontrou a sua paixão. Enamorou-se 

pelos sons crioulos, quentes em terra seca, dura de Cabo Verde. 

As suas raízes falaram mais alto e o menino abriu os braços 

ao mundo onde soltou sons e letras, passando mensagens 

 de justiça, diversidade, continente, o mesmo entre todos! 

Dino, o menino é sincero, paciente, carente. 

Hoje, pai, protetor, transmite ao rebento 

os seus valores: somos iguais, não importa a cor, 

a religião, a ideologia. 

 

Somos gente num mesmo continente! 

(Dedicado a Dino Santiago) 

Maria Fael 

De costas viradas ao mundo 

impotente. 

Desprovidos d’emoções nas contrações de uma nudez muscular, 

a falta do toque, da mão, absorve-nos na desconexão de uma 

relação carente. 

O sorriso contraído, olhar perdido e vago num livro digital 

faz apelo ao cheiro do papel, ao abraço infinito, à compaixão. 

O encontro virou desencontro na rede, a frieza aumentou a 

tristeza e a comunicação transformou-se num clique. 

Os diálogos são monólogos. 

As gargalhadas dão lugar a gritos. 

Não há fotografias em família, mas selfies. 

Os encontros amorosos são dates. 

E num beco sem fundo, o ser humano 

virou costas ao mundo! 

Maria Fael 
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Miguel Marques 

O caminho do primeiro dia... 

Ninguém me diga: “vem por aqui”! 

A minha vida é um vendaval que se soltou. 

É uma onda que se alevantou. 

É um átomo a mais que se animou… 

Não sei para onde vou, 

Não sei para onde vou 

—Sei que não vou por aí! 

 Excerto de Cântico negro, José Régio.  

 

O caminho do primeiro dia 

 

Presentemente, caminho sobre um trilho único, com 

destino ao primeiro dia, pouco ou nada sei sobre ele, a 

minha escassa compreensão indica-me que apenas 

seguindo adiante terei condição de descobrir, talvez 

por isso siga perambulando por este vazio trâmite, cuja 

atmosfera desguarnecida, acompanhada de um desas-

sossego assolador, há muito me tomou a noção de 

quanto tempo aqui despendi. Enquanto sigo o meu 

rumo, cogito o que se encontrará no tão ansiado pri-

meiro dia, inquirindo-me a razão do meu afinco em lá 

chegar, todavia prossigo, lembrando-me que jamais 

algum progressista subiu uma escadaria pela metade, 

no entanto, um interminável desacordo interno perdu-

ra, fundida em mim a comodidade da incomplexidade 

de atravessar um caminho singular e o receio da rami-

ficação do mesmo, procuro, no entanto, lembrar-me de 

o esquecer. 

Durante a minha travessia, noto uma suave e escusada 

brisa, que há muito me escoltava sem lhe ter outorgado 

o devido reparo, as aragens que por tanto lado sopra-

ram relatavam-me o restante do trilho, e as suas divi-

sões no iminente fim do mesmo aconselhando-me que 

caminho tomar na chegada ao primeiro dia, como mi-

lhares de vozes roucas, persuadindo-me a seguir as 

suas convicções. Logo se tornaram hostis perante a 

minha indecisão, e com elas a intensidade do vento 

escalou violentamente, a cada misero passo que consu-

mava a mesma só piorava, tornando cada um mais 

árduo, não tardou o instante onde se tornara inviável 

progredir. Encontrava-me pávido e incrédulo, ansiando 

desesperadamente solução para o meu infernal martí-

rio, resolvi defrontar o desalmado opositor, ignorando, 

com desdém os macabros falares e avançando com 

nula hesitação frente à tormentosa ventania, num ato 

de glorioso fulgor, silenciando as contraditórias vozes, 

que ainda debilmente murmurando se dissipavam len-

tamente. 

Ainda caminhando, sinto uma sensação díspar, sinto 

próximo o vindouro epílogo da minha tão longa jorna-

da, porém, agora sem qualquer tipo de incerteza ou 

alvoroço, crente no posterior caminho que traçarei e 

seguro em não ouvir quem me julga morto por viver, 

afinal, apenas eu, que tanto sozinho caminhei, tenho o 

direito de ouvindo unicamente a brisa do meu coração 

decidir o rumo que tomará o primeiro dia, o primeiro 

dia… do resto da minha vida.  

 

Áudio disponível em: https://soundcloud.com/user-

917847710/o-caminho-do-primeiro-dia/s-

WNNjyXZMZE3?

utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_cam

paign=social_sharing  

1º E da EB1 da Fonte Santa 

Cavalo-marinho 

Com crina de cavalo, 

e cabeça alongada. 

É o cavalo-marinho,  

de que toda a gente fala.  

 

Parece um camaleão, 

porque também muda de cor. 

É o cavalo-marinho, 

que parece um imperador. 

Destroem a sua casa, 

o homem é o seu maior inimigo. 

Não tem onde viver, 

o seu habitat está em perigo. 

 

Vive no mar e na ria, 

em água límpida e temperada. 

Não gosta de água fria, 

a Ria Formosa é a sua morada. 

https://soundcloud.com/user-917847710/o-caminho-do-primeiro-dia/s-WNNjyXZMZE3?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/user-917847710/o-caminho-do-primeiro-dia/s-WNNjyXZMZE3?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/user-917847710/o-caminho-do-primeiro-dia/s-WNNjyXZMZE3?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/user-917847710/o-caminho-do-primeiro-dia/s-WNNjyXZMZE3?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/user-917847710/o-caminho-do-primeiro-dia/s-WNNjyXZMZE3?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
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Miguel Teixeira, 12ºD1 

Balada da Praia dos Cães  

Na minha perspetiva, o livro “Balada da Praia dos 

Cães” de José Cardoso Pires transmite uma experiên-

cia de leitura inigualável.  

Primeiramente, a ação (assassínio do Major Júlio Dan-

tas Castro) focaliza-se no tempo do Estado Novo e irá 

de uma forma muito singular retratar a Teia 

(proporcionada pela Pide) a que a sociedade portugue-

sa da época estava exposta. Além disso, o livro inclui 

excertos dos interrogatórios e dos processos verídicos 

registados na investigação do assassinato, que fazem 

com que a linha que separa a ficção da realidade se 

dilua, tornando assim a história mais real. 

Sendo que o autor era um forte opositor ao regime e, 

como tal, lutador e defensor da liberdade, é através de 

uma escrita metafórica que nos proporciona momentos 

de reflexão acerca da luta incessante que é necessária 

para assegurar os nossos direitos que, muitas vezes, 

temo-los como garantidos…e não é bem assim.  

Madalena Santos, 10ºE 

Leite e Mel 

As poesias deste livro são simplesmente fantásticas e 

encantadoras. 

A maneira como Rupi Kaur fala sobre a “história das 

mulheres” e como elas às vezes servem de objeto se-

xual para os homens  deixou-me fascinada pois nunca 

tinha lido um livro que retratasse esse assunto de ma-

neira tão clara e não de uma maneira agressiva. 

Ela também nos conta sobre as desilusões amorosas. A 

maneira como ela brinca com as palavras para contar 

as coisas é simplesmente lindo. 

Este livro fala sobre as desilusões e no fim apresenta-

nos um final feliz com o capítulo que fala sobre a cura. 
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Nuno Gonçalves e Diana Pimentel  

Uma Razão para Viver  

Um dia bonito, uma semana a acabar, uma aula para dar e uma 

bela surpresa encheu o coração do professor e dos colegas da 

turma com uma apresentação de uma obra inédita. A aluna Diana Pimentel, do 9.º D 

na sua timidez dirigiu-se ao palco, projetou a imagem da capa de um livro Uma Ra-

zão para Viver, escondendo propositadamente a autora. A doçura da apresentação da 

obra terá despertado o interesse pela leitura da mesma, destacando a temática em que 

as personagens tinham uma razão para viver, dando ênfase ao pensamento “A verda-

deira beleza é aquela que não se vê.”  

A Diana surpreendeu a plateia quando referiu que era a autora 

do livro. Maravilhados, a turma e eu enchemo-nos de orgulho. 

Tu, Diana: a jovem tímida, como afirmas, descobriste o prazer 

da escrita, não deixaste que a tua timidez corrompesse a altivez 

das palavras e quiseste surpreender com ousadia, revelando uma 

história, cujo título Uma Razão para Viver que nos encantou. 

Diana, és a inspiração da timidez! 

Uma Razão para Viver, na opinião da autora, é muito mais do que um mero romance entre dois doentes, é a defini-

ção da intensidade do que o ser humano pode sentir e o impacto que as palavras têm numa pessoa. Capa estrelada e 

um rapaz a olhar para o céu, muito diz e pouco fala, com a leitura compreender-se-á o motivo da mesma. “Eu sem-

pre gostei de falar sobre temas do quotidiano que, na minha humilde opinião, são mal abordados pela sociedade. 

Foquei-me especialmente nas doenças, nos transtornos, para ser mais específica, nos distúrbios alimentares porque a 

doença é principalmente psicológica, as consequências visíveis é que acabam por causar impacto no físico da pes-

soa, levando à falsa perceção de a mesma ser algo unicamente físico. É uma história emocionante! Todos nós temos 

sonhos, as personagens principais queriam uma vida normal, uma vez que não a conseguiram ter, aproveitavam o 

melhor de cada momento. Dá a conhecer o decorrer da vida naquele hospital e a força do amor. Acaba por nos con-

formar de uma forma especial, envolvendo-nos na história identificamo-nos com as personagens, levando-nos a vi-

ver as loucuras com eles. É um apoio a encorajar as pessoas a fazer o que querem, a não hesitarem, a lutarem e a 

serem resilientes, dando forças para combater receios psicológicos e a admirar a vida com outros olhos. Sei ao certo 

que é uma linda história de amor, onde ambos tentam superar a quantidade de desafios que a vida tende a colocar à 

sua frente. Eu senti-me mais forte após escrever este livro e, quero que as pessoas, quando o lerem se sintam de 

igual forma. Uma das moralidades principais é essa mesmo, quando morrermos já ninguém se lembrará de nós. En-

tão, mesmo que hoje seja o nosso último dia, não vamos deprimir à espera da morte, vamos fazê-la correr atrás de 

nós e aproveitarmos cada segundo da vida, porque 

nós temos a sorte de a aproveitar podendo prever o 

dia de amanhã. Eles nunca saberão se, ao fechar os 

olhos, os voltarão a abrir.” 

Depois de tamanho feito, não podemos deixar de 

parabenizar a nossa aluna, Diana Pimentel, e, cla-

ro, a sua família.  

A nossa  

  Escola 
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O mar... 

O eco lápis no ambiente aquático  

Marta Melo 

Ao longo deste 3º Período, os alunos do 3º D, só pensavam no mar... O Mar foi o mote de todo o trabalho desenvol-

vido e das aprendizagens feitas, esteve sempre lá, bem perto, como está todos os dias... vejam só... (E.B.1 de Quar-

teira, Praia de Almargem, J.I. da Fonte Santa e Escola Secundária). 

Histórias da Ajudaris 2022  

Sílvio Patrício 

O Projeto “Histórias da Ajudaris” 

pretende dar voz às crianças e jo-

vens e permite fazer voluntariado 

em prol do outro. As histórias ela-

boradas são ilustradas por artistas 

conceituados e novos talentos de 

várias partes do mundo. O resulta-

do é uma obra coletiva imperdível 

e tem como principal objetivo, incentivar o gosto pela 

escrita, leitura, arte e cidadania. 

Foi com enorme prazer e empenho que a turma do 1ºE 

se associou a este Projeto. Por forma a dar o exemplo 

de trabalho colaborativo entre pares aos seus alunos, o 

docente titular de turma convidou a coordenadora de 

estabelecimento Aline Rodrigues, para colaborar neste 

desafio. Com a sua participação e disponibilidade o 

nosso trabalho ficou muito mais rico. 

A colaboração e empenho dos alunos foi primordial 

para que esta atividade 

se tornasse enriquece-

dora para todos, a parti-

lha de ideias e a sua 

apetência para rimar 

foram fundamentais. 

Parabéns a estes peque-

nos “poetas”.  
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Amar o mar 

Dina Contreiras 

Todos os alunos da E.B.1 participaram na ativida-

de Brigada #AMARoMAR, inserida no projeto nacio-

nal Eco Escolas.  

Trata-se de uma atividade que visa alertar as crianças 

para as questões do lixo marinho e consiste 

na monitorização e recolha dos resíduos na praia e 

no envolvimento da escola e comunidade em todo o 

seu processo. 

 Perceber as origens do lixo é um dos passos para agir 

na mudança de comportamentos do dia-a-dia, optando 

por soluções mais sustentáveis e comportamentos pre-

ventivos nos alunos.  

O nosso objetivo foi envolver os alunos na resolução 

do problema do lixo marinho e contribuir ainda para 

a preservação da biodiversidade do maior bioma da 

Terra – o Oceano - uma vez que os resíduos são uma 

ameaça a diversas espécies que os confundem com 

alimento.  

O mar... 
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Vamos ajudar o mar 

Milene Martins e Stela Lã 

No dia 13 de maio foi a vez da turma do 1ºF ir ajudar a 

natureza contribuindo para a limpeza da praia e, conse-

quentemente, reduzindo a quantidade de lixo que vai 

para o mar. Os alunos ficaram muito sensibilizados 

para esta temática / problemática tratada no âmbito do 

projeto Eco-Escolas. 

Pelo caminho, feito a pé desde a nossa escola até à 

praia do Almargem, foi possível ir observando a vege-

tação característica daquela zona e já recolhemos al-

gum lixo existente. Nesse nosso trajeto fomos acompa-

nhados por dois agentes da Escola Segura. 

Com a colaboração de alguns pais e mães da turma, foi 

possível organizar um piquenique na praia à hora de 

almoço. 

Depois do dever cumprido, foram momentos de muita 

diversão, brincadeira, perninhas molhadas e ainda um 

pouco de reflexão. 

O mar... 



71 

A nossa  

  Escola 

Limpar a praia, limpar o mar 

Maria Passos e Milene Martins 

O mar... 

Também o 4ºE quis ajudar o meio ambiente e deu o 

seu contributo para a limpeza de uma das praias de 

Quarteira, no âmbito do projeto Eco-Escolas. 

Os alunos foram sensibilizados para a importância do 

areal, tendo em vista a redução do lixo nele existente e 

que depois vai poluir os oceanos, prejudicando toda a 

vida que nele habita. 

Assim, no dia 17 de junho demos o nosso contributo 

para a proteção do nosso planeta e o mesmo aconteceu 

de uma forma muito muito divertida. 

Fizemos o caminho a pé desde a nossa escola até à 

praia acompanhados por dois agentes da Escola Segu-

ra, que acabaram por dar boleia a duas crianças no seu 

carro. 

Apanhamos o lixo, que não era muito , na praia e até 

às 12 horas foi só diversão! 

A temperatura esteve agradável e a vontade de conti-

nuarmos ali estava ao rubro...mas tivemos de regressar, 

com a alegria de mais um dever cumprido! 
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O mar começa aqui... 

No âmbito do Projeto Eco-Escolas, 

todas as escolas do nosso Agrupamen-

to participaram ao concurso “O Mar 

Começa aqui”, com o objetivo de se 

educar para uma cidadania ativa inci-

tando os alunos a passar a mensagem 

de que “Tudo o que cai no chão, vai parar ao mar” a 

toda a comunidade educativa. As sarjetas de passeio são 

importantes mecanismos de entrada de fluxos de água, 

dado que garantem o acesso das águas pluviais às redes 

de escoamento, contudo, frequentemente depositam-se 

resíduos, quer decorrentes do arrastamento das águas da 

chuva, quer decorrentes da atividade humana.  Assim, 

com a participação de todas as Coordenadoras dos seis 

Estabelecimentos, dos professores, das educadoras, dos 

assistentes operacionais, dos encarregados de educação, 

dos alunos e da colaboração muito especial da Professo-

ra Vanda Vale, foi efetuada uma sensibilização impac-

tante em toda a comunidade escolar, sobre os diferentes 

ecossistemas, a biodiversidade marinha e a sua impor-

tância e pintamos sarjetas nas escolas. Este trabalho foi 

realizado, em algumas escolas, com a colaboração de 

encarregados de educação, de forma a conseguir cons-

truir um futuro melhor para o nosso oceano. Futuro esse 

que envolve princípios, as áreas de competência e os 

valores, no âmbito do domínio da Educação Ambiental, 

dos oceanos e do domínio do desenvolvimento sustentá-

vel. 

Cada escola do nosso Agrupamento contribuiu para a 

integração para a tomada de medidas ambientais que 

terão certamente impacto no meio escolar e na comuni-

dade. 

 

Consulte: https://sites.google.com/

d/1PfeiX3AcqIYkyUK7Q_ohe7Mgoom1GD4q/

p/15cdVRbW48QNa2HmE-VFwx79ykZq5QfJu/edit  

Equipa Eco-escolas 

https://sites.google.com/d/1PfeiX3AcqIYkyUK7Q_ohe7Mgoom1GD4q/p/15cdVRbW48QNa2HmE-VFwx79ykZq5QfJu/edit
https://sites.google.com/d/1PfeiX3AcqIYkyUK7Q_ohe7Mgoom1GD4q/p/15cdVRbW48QNa2HmE-VFwx79ykZq5QfJu/edit
https://sites.google.com/d/1PfeiX3AcqIYkyUK7Q_ohe7Mgoom1GD4q/p/15cdVRbW48QNa2HmE-VFwx79ykZq5QfJu/edit
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O mar começa aqui... 

As educadoras do JI Nº3  

O projeto “O mar começa aqui”, contou com a colabo-

ração da autarquia, que em articulação com o projeto 

Eco Escolas permitiu desenvolver atividades alusivas ao 

Mar, às suas fontes de riqueza, às espécies que o povo-

am. Permitiu a realização de pequenos projetos de pes-

quisa, de observação de vídeos e documentários, sensi-

bilizando as crianças para os reais problemas que os 

mares enfrentam no dia a dia. Permitiu sentar ao lado 

das sargetas do nosso JI, olhá-las e perceber que o que 

por ali passa segue para o mar, então não vamos deitar 

lixo no chão, nas sargetas, vamos pensar que realmente 

é ali o início do mar. Estes foram os meios que levaram 

ao culminar do projeto: uma pintura sobre uma sargeta, 

a pintura de uma baleia cujos dentes se inseriram nas 

grelhas da sargeta. Desta forma ninguém esquecerá que 

é ali que o mar tem início, que está nas nossas mãos 

preservar a vida marinha. 
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O mar começa aqui... 

Dina Contreiras 

No dia 5 de junho foi comemorado o Dia Mundial do 

Meio Ambiente. 

Foi um dia dedicado à sensibilização dos alunos sobre 

as questões ambientais e a importância de cuidar do 

Planeta. 

 Foram realizadas várias ações positivas de proteção e 

preservação ambiental, alertando os alunos para a ne-

cessidade de salvar o meio ambiente.  

Os alunos mostraram-se bastante motivados na realiza-

ção desta atividade da pintura das sarjetas.  
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Dia Mundial do Ambiente  

As educadoras do Ji Nº3 

Fez-nos todo o sentido trabalhar 

uma data tão significativa como o 

Dia Mundial do Ambiente.  Não 

que o foco para o respeito pela Ter-

ra não tenha sido trabalhado: explo-

rámos a política dos 6 R’s; apren-

demos a usar os ecopontos; disse-

mos adeus ao plástico descartável. 

Falámos de cuidados, de preserva-

ção, de fauna e flora… falámos que a vida só existe se o 

planeta for respeitado e estamos convictos de que ire-

mos parar de poluir. Até lá, cada um de nós vai preparar 

e fazer a sua pegada ecológica, cada um de nós mostra 

atitudes de respeito pela natureza.  

Com todos estes pensamentos, com atitudes e compor-

tamentos, sentimos a obrigação de fazer algo mais 

significativo e foi assim, que todos juntos, saímos para 

a rua e fomos às escolas do nosso Agrupamento próxi-

mas de nós entregar/distribuir panfletos com frases de 

sensibilização para o respeito e amor ao planeta Terra, 

querendo recordar professores, funcionários e alunos, 

que não há Planeta B. Então va-

mos cuidar daquele que nós temos, 

respeitá-lo e amá-lo como amamos 

a nossa vida, a nossa família e os 

que nos são próximos. 



76 

A nossa  

  Escola 

Exposição itinerante 3º ano 

Cátia Cabrito e Maria Isabel Marçalo 

Durante o mês de maio, o projeto 

de Filosofia para crianças, leva 

pelas Escolas Básicas do Agrupa-

mento uma exposição de trabalhos 

realizados pelos alunos do 3º ano, 

no âmbito dos temas: Quem Sou 

Eu? (identidade e mudança) e 

Igualdade de Género. A exposição 

itinerante pode ser visitada, desde 

o dia 10 de maio, na Escola Básica 

da Abelheira e, para a semana, irá 

viajar até à Escola Básica da Fonte 

Santa, terminando a sua viagem, 

na última semana do mês, na Es-

cola Básica de Quarteira. 

Poderão ser vistas atividades finais 

que tiveram por base diferentes 

obras e histórias 

infantis: o 

"Camaleão Confu-

so", de Eric Carle 

(tradução de Hél-

der Rocha), "A 

Formiga Horripi-

lante", de Liz Pi-

chon, "Espelho" de 

Suzy Lee e "O 

Livro dos Porquinhos" de Anthony Browne.        

Com as atividades desenvolvidas e o tratamento destes 

e de outros temas, as professoras dinamizadoras do 

projeto de Filosofia para crianças, visam fortalecer, 

para além da paixão pela leitura, capacidades de análi-

se, síntese e espírito crítico, potenciar a comunicação e 

as capacidades lógicas, argumentativas e criativas. 

Os trabalhos realizados nas aulas têm sempre como 

ponto de partida a história infantil que suscita o diálo-

go promotor da autoconfiança e autoestima dos alunos. 

Assim como atitudes e comportamentos eticamente 

responsáveis e esclarecidos, tendo em conta o nível 

etário e a maturidade das crianças. 

As dinamizadoras do projeto agradecem a participação 

e o empenho dos alunos e a infinita dedicação e cola-

boração dos colegas do 1º ciclo, nomeadamente os 

professores: Alexandra Marquilhas, José Faísco, Maria 

Catarina Rodrigues, Maria Genoveva Varela, Marta 

Melo e Patrocínia Fonseca, sem os quais nada podia 

ser feito. Não esquecendo quem, nas escolas, nos dis-

ponibilizam pacientemente os espaços e o seu tempo 

para a montagem da exposição. A todos, o nosso since-

ro, muito obrigado. 
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Dia Mundial da Criança 

Ana Baião, Ana Inácio e Teresa  Brandão 

A melhor maneira de tornar as crianças boas é torná-

las felizes.”- Óscar Wilde 

 

No JI da Fonte Santa, reinou a alegria, a magia, a felici-

dade de ser criança e com atividades que de forma di-

vertida e com muita alegria, tornaram o Dia da Criança 

mais feliz. 

Assim, neste dia especial as crianças usufruíram de di-

versas atividades: na pintura coletiva, deram largas à 

criatividade; na gincana motricidade, experimentaram 

os equipamentos; no atelier da música experimentaram 

instrumentos, cantaram e dançaram; no atelier dos jogos 

matemáticos em parceria com o Giramat, construíram, 

montaram e criaram… 

O nosso jardim de infância transformou-se num parque 

de diversões e reinou a felicidade… a alegria…a parti-

lha… a colaboração… os sorrisos foram mais que mui-

tos e o dia foi ainda mais especial, divertido e mágico. 

Ser criança… é ser feliz… é brincar…é poder fazer 

asneiras…é ter quem cuide de nós…é ser protegida…

é não estar só… 
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Dia Mundial da Criança 

Dina Contreiras 

No dia 1 de junho os alunos trouxeram para a escola 

bicicletas, patins, trotinetes e skates para   realizarem 

uma atividade visando a sensibilização para a Educação 

Ambiental e comemorar o Dia da Criança. Foi um dia 

sobre rodas. E as crianças mostraram-se bastante feli-

zes. As crianças elaboraram diversos trabalhos relem-

brando os seus Direitos e fizeram saborosas saladas de 

frutas com as quais se deliciaram. 

Neste dia os alunos comemoraram também o Dia Eco 

Escolas, com o intuito de promover a melhoria da ges-

tão ambiental da escola, sensibilizando e envolvendo 

toda a comunidade. 

A C.M.L. ofereceu a todas as crianças um dia no 

AQUASHOW para comemoração do Dia da Criança. 

Apesar de não ter sido mesmo no dia 1 de junho, adora-

ram: brincaram na piscina de ondas e escorregaram nos 

diferentes escorregas que a piscina lhes oferecia. Foi um 

dia inesquecível para estas crianças … 
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Dia Mundial da Criança 

Sónia André 

Ser criança é acreditar que tudo é possível… 

No dia 1 de junho, surpreendemos as nossas crianças 

com dois insufláveis, jogos, tiro ao alvo, circuitos de 

destrezas, atividade física, pinturas e muita música. 

A alegria, o entusiasmo e o sorriso contagiante estam-

pado no rosto de cada uma das nossas crianças é a com-

pensação do nosso trabalho e dedicação, enquanto pro-

fessoras e educadoras. 

Tudo isto, foi possível graças ao apoio incondicional da 

Associação Dinamika, Fundação António Aleixo, que 

disponibilizaram os insufláveis, à Junta de Freguesia de 

Quarteira, pelo transporte dos insufláveis, à Associação 

Ensinar a Sorrir pelos equipamentos de tiro ao alvo, aos 

alunos de Desporto do 11º ano que apoiaram nas 

diferentes estações e à professor Lélia Pinto que me 

apoiou em toda a logística e organização desta ativida-

de. 

Com estas atividades conseguimos passar a mensagem 

que ser criança é amar, brincar, divertir-se, acreditar, 

descobrir e ser feliz. 
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As educadoras do JI Nº3  

Visita ao Aquashow  

Há dias em que o educador de infância se sente uma 

figura mágica e este foi um desses dias: fomos as Fadas 

realizadoras de sonhos. Nós e as nossas companheiras 

de equipa, as nossas mais do que assistentes, os nossos 

braços direitos, no dia 8 de Junho, aos olhos das nossas 

crianças, transformámos o dia num verdadeiro sonho. 

Foi como se tivessem entrado num portal mágico e ti-

vessem entrado num mundo onde a magia acontece, 

onde a alegria mora, onde a felicidade reside. Foi o dia 

em que a Câmara Municipal de Loulé nos ofereceu “a 

chave” do Aquashow.   

Entrar no Aquashow foi algo mesmo fantástico, os ros-

tos transformaram-se, os sorrisos eram permanentes, os 

olhos rodavam para que nada ficasse por ver. As vivên-

cias foram intensas: brincaram na piscina de ondas, 

escorregaram nos diferentes escorregas que a piscina 

lhes oferecia. Comeram ao estilo piquenique, onde a 

fruta, os salgados e a água eram saboreados com prazer. 

Foi assim ao longo do dia, até que a saída permitiu per-

ceber que este dia ficará na memória de todos e, já cá 

fora, continuavam felizes. Exaustos, mas felizes, porque 

sabiam que aquele 

dia foi verdadeiro, 

existiu e que se 

quisermos, vamos 

às nossas boas me-

mórias e podere-

mos recordá-lo com 

o prazer com que o 

vivemos.  
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Stela Lã 

Um dia no Aquashow  

No dia 28 de junho os alunos do 1.ºF, juntamente com 

todos os colegas da Escola Básica n.º1 da Fonte Santa, 

usufruíram de um dia no Aquashow, proporcionado 

pela Câmara Municipal de Loulé.  

Foi um dia muito divertido, e ainda houve tempo para 

ver o espetáculo das araras.  

 

São os votos da prof. Stela Lã e dos alunos do 1.ºF  
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Maria Passos e Milene Martins 

Visita ao Aquashow 

“ O sonho comanda a vida” 

Após dois anos de pandemia, este era o momento mais 

esperado! Voltar ao Aquashow! 

A turma esperou ansiosamente o dia de embarcar nesta 

aventura! Cada dia que passava era menos um dia de 

espera, e os sonhos aumentavam… 

Imaginavam-se naquele escorrega gigante… na piscina 

de ondas… em mergulhar nas brincadeiras na água com 

os amigos… na festa de aniversário do Alexandre… 

E tudo isto foi possível. Não foram apenas sonhos! 

Guardam, certamente, a alegria deste dia! 

E sempre com a certeza, 

“ Que o sonho comanda a vida”… 
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Sofia Anes 

Isla Mágica 

No dia 1 de junho, as turmas de 7º, 8º, 9º e 10º de espa-

nhol participaram na visita ao parque temático Isla 

Mágica em Sevilha. Esta visita teve como objetivos 

possibilitar a prática dos conhecimentos adquiridos ao 

longo do ano letivo, através da interação com nativos, 

bem como proporcionar aos alunos momentos de des-

contração e de diversão. Manifestamente vivenciaram-

se momentos únicos e inesquecíveis de partilha, de 

amizade e de muita alegria!  
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Dia de Portugal 

Isabel Nunes 

As crianças da sala verde do Jardim 

de Infância Nº3, no âmbito das co-

memorações do Dia 10 de junho - 

Dia de Portugal - realizaram traba-

lhos de pintura, recorte e colagem 

no interior e no exterior do espaço 

da sala. 

Estes trabalhos tiveram o objetivo 

de observar o mapa de Portugal 

Continental que pintaram com as cores da nossa bandei-

ra e onde colocaram 

e colaram símbolos 

referentes ao nosso 

país, tais como: 

galo de Barcelos, 

azulejos, guitarras, 

manjericos, entre 

outros. 

Evidenciaram-se 

desta forma algu-

mas das nossas 

tradições e o valor 

da língua de Ca-

mões que Fernando 

Pessoa tão eloquen-

te expressou na sua obra literária. 

Assim, numa abordagem muito simples as crianças vão 

interiorizando o respeito e o amor a Portugal. 

Foi um momento de aprendizagem, de partilha e de 

muita alegria!  

Dia Eco Escolas  
As educadoras do JI Nº3  

O dia 17 de junho, 

Dia Mundial do 

Combate à seca e à 

Desertificação, foi a 

data escolhida para 

içar a bandeira eco 

escolas no JInº3. E 

assim foi, no dia e 

hora marcada, na 

presença da coordenadora eco escolas professora Sónia 

Pires, da coordenadora de estabelecimento professora 

Dina Contreiras (ambas foram elementos fundamentais 

para o sucesso do trabalho desenvolvido, que estiveram 

sempre prontas a colaborar, numa atitude encorajadora 

e sempre com palavras e gestos amigos), do professor 

Idálio Madeira (companheiro e docente de educação 

física, que elaborou um trabalho riquíssimo no decorrer 

do ano letivo e a quem as nossas crianças muito agrade-

cem), da terapeuta da fala Maria Luís, cujo acompanha-

mento e apoio ao longo do ano letivo foi incondicional, 

das nossas fantásticas crianças e do pessoal docente e 

não docente, realizou-se uma pequena cerimónia dina-

mizada pelas crian-

ças, que cantaram 

uma canção de sen-

sibilização para a 

preservação da flo-

resta. Seguidamente 

a coordenadora de 

estabelecimento fez 

um agradecimento a 

todos os envolvidos, parabenizando--os pelo empenho e 

trabalho desenvolvido. 

E, com grande orgulho, a bandeira e o diploma foram 

colocados nos respetivos lugares, onde podem ser con-

templados diaria-

mente, lembrando-

nos que somos fun-

damentais na pre-

servação do planeta 

e que todos os ges-

tos contam.  
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Prova Final Eco-Cozinheiros 2022 

Equipa Eco-escolas 

No âmbito do Projeto Eco-Escolas, os Professores do Curso Profis-

sional de Cozinha e Pastelaria, Margarida Rodrigues e Ricardo Ber-

nardo, foram convidados juntamente com um grupo de seis alunos, a 

criar ementas equilibradas, saudáveis, sustentáveis e saborosas, ten-

do como base a Dieta Mediterrânica. Os critérios deste desafio eram 

rigorosos, entre eles, estas ementas deveriam ser exequíveis em ma-

téria de preço final, da disponibilidade local, do valor nutricional e 

da confeção em cantinas escolares. 

As escolas E.B. 2, 3 de Quarteira e a Escola Secundária Dr.ª Laura Ayres concorreram às Eco-Ementas, sendo sele-

cionadas para a fase em que deveriam colocar em prática as suas ementas, ao vivo, perante um júri exigente. Os nos-

sos alunos, venceram as provas regionais na Escola de Hotelaria e Turismo de Setúbal em março e classificaram-se 

para as finais.  

A 28 de abril, decorreram as Provas Finais ao vivo na Escola de Hotelaria e Tu-

rismo do Oeste – Caldas da Rainha, fazendo o nosso Agrupamento representar-se 

pelas duas escolas, mas desta vez a concurso no mesmo escalão – o Profissional 

(de maior dificuldade). A Escola Secundária Dr.ª Laura Ayres conquistou a 1.ª 

posição e a E.B. 2, 3 de Quarteira classificou-se na honrosa 3.ª posição, deixando 

para trás grandes equipas em prova, tais como a da Escola de Hotelaria e Turis-

mo de Portimão; a da Escola Profissional Amar Terra Verde – Vila Verde; a da 

Escola Profissional de Odemira; a equipa da Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Abrantes; a da Escola 

Hotelaria e Turismo de Coimbra e a equipa da Escola Prof. Infante D. Henrique. 

Parabéns às duas equipas de alunos que representaram as escolas do nosso Agrupamento bem como aos Professores 

que coordenaram e acompanharam todas as etapas destas atividades! 

https://drive.google.com/file/d/1RrP1o7cULG-DbLZCxrv7cNxs32LqnWeh/view?usp=sharing  

Uma singela homenagem 

Maria João Ferreira 

Parabéns ao professor Nuno Tavares, pelo seu empenho, compromisso, esforço e dedicação. 

São professores assim que enriquecem e motivam alunos. 

Fica na memória de todos os intervenientes. 

https://drive.google.com/file/d/1RrP1o7cULG-DbLZCxrv7cNxs32LqnWeh/view?usp=sharing
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Muros com Vida 

As educadoras do JI Nº3  

No âmbito do Projeto Eco-Escolas, 

aceitámos o desafio de participar no 

concurso “Muros com vida”, um 

concurso que nos permitiu abordar 

o tema da biodiversidade, falar em 

habitat, em seres vivos animais e 

vegetais. Permitiu que todas as cri-

anças conhecessem as característi-

cas da floresta: quem a habita, o 

que são mamíferos, as diferentes formas de locomoção, 

alimentação dos animais… Todos estes conhecimentos 

foram adquiridos através de atividades lúdicas, como 

histórias, canções, pintura, recorte e colagem, modela-

gem, observação de imagens, audi-

ção de sons e muita, muita diversão 

sempre ouvindo-se os grupos e re-

conhecendo as suas vontades de 

aprender!  

Muros com Vida 

Sónia Pires 

“Muros com vida” é uma atividade inserida no Projeto 

Eco-Escolas, que visa alertar e mobilizar toda a comu-

nidade para a prevenção e inversão do processo de de-

gradação dos ecossistemas, com repercussões nas alte-

rações climáticas e na extinção de várias espécies. 

A Escola Básica de Quarteira do 1.º ciclo abraçou o 

desafio com o propósito de promover um novo olhar 

sobre o seu recinto escolar, centrado na arte, sublinhan-

do a importância da preservação/recuperação do ecos-

sistema terrestre. Escolheu a Floresta e representou 

alguns animais e plantas da nossa região tais como o 

Bufo Real, a Bela dama, o Verdilhão, os Cogumelos, 

Marias, Hortênsias e Borboletas. 

O resultado é fantástico e ficará à vista de toda a comu-

nidade escolar. Sendo fruto de muito empenho e dedi-

cação, deve ser enaltecido o trabalho da Coordenadora 

de Estabelecimento, Professora Dina Contreiras, das 

assistentes técnicas e operacionais Inês Sousa e Ana 

Maria Siva (inserindo esta atividade na Componente de 

Apoio à Família), da Professora Marta Melo (3.º D) e 

Professoras Vanessa Matias e Susana Mendes que per-

tencem às Atividades de Enriquecimento Curricular. 

Um agradecimento muito especial à Professora Vanda 

Vale que esteve desde o primeiro momento disponível 

para trabalhar a expressão artística, explorando o poten-

cial criativo dos alunos e proporcionar novos espaços 

de partilha e convívio no nosso agrupamento nas diver-

sas atividades ligadas a este Projeto.  



87 

A nossa  

  Escola 

Muros com Vida 

(cont.) 

Foi com grande empenho, dedicação e motivação que o 

JI nº3 aceitou o desafio de participar no projeto “Muros 

com vida”, no âmbito do Projeto Eco Escolas e numa 

articulação entre a componente letiva e a AAAF, plane-

ou-se e discutiu-se o que se iria representar nas paredes 

do nosso JI. Ouviram-se as crianças, ouviram-se os 

adultos e decidiu-se: será a floresta que iremos repre-

sentar. Colocamos árvores, o verde das ervas, flores e 

pensámos nos animais. A floresta é o habitat de muitas 

espécies animais, não as poderemos colocar todas. Mas 

todas têm valor, nenhuma deverá ser esquecida. “Já 

sei!” - alguém disse- “podemos representar espécies 

protegidas”. E assim foi, quisemos espécies protegidas 

e que podemos ver na floresta algarvia, escolhemos, 

então o ouriço e o lince. Quisemos dar muita vida à 

nossa floresta e na árvore colocámos um mocho, do 

outro lado uma borboleta. Quisemos dar-lhe um toque 

de primavera, pois a primavera é associada à prosperi-

dade, nascimento e nós queremos acreditar que dentro 

de cada ser humano nasce o cuidado pelo ambiente, 

prospera um mundo melhor!  
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À noite na escola  

Ana Baião 

“O Vivido 

com amor 

nunca se 

esquece.” 

Saint- 

Exupéry  

 

Ao che-

garmos a 

mais um final de ano, sem confinamentos, para alguns 

é a partida para uma nova etapa, e para os que ficam 

terão mais um ano de vivências e experiências. 

E para tornar este final inesquecível, porque juntos cres-

cemos, juntos aprendemos, juntos fomos felizes... sur-

giu em conversa com o grupo a ideia de festa de pijama 

e por conseguinte dormir uma noite na escola... 

As crianças ficaram radiantes e super felizes, e nós 

equipa da sala amarela do JI da Fonte Santa, quisemos 

realizar este desejo e tornar numa atividade especial que 

ficasse na memória de cada uma das crianças…  

Mãos à obra… foi preciso organizar… 

Após aprovada atividade, e autorização e confiança das 

famílias, ficámos na escola de sexta-feira para sábado…  

E… foi hora do divertimento, pintar a tela para a noite 

de cinema, depois jogos de água, piscina e mangueira, 

foi hora de nos preparámos para o jantarinho de pizas, 

sumos e um geladinho para a sobremesa. 

De seguida mais um pouco de brincadeira…hora do 

filme…uma música relaxante e dormir. 

De manhã cedinho, recebemos o pãozinho quente para o 

nosso pequeno almoço e foi tempo de regressar às nos-

sas casas de coração cheio…alegria, boa disposição e 

uma experiência única. 
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À noite na escola  

(cont.) 

E queremos agradecer… 

Este momento só foi possível com dedicação e colabo-

ração da equipa Sílvia e Angela, um agradecimento 

especial por embarcarem nesta aventura; a quem nos 

autorizou (direção e coordenação); aos papás pela con-

fiança de deixarem os filhos dormirem fora de casa. E 

por colaborarem e contribuírem para que esta atividade 

fosse possível. 

Aos papás da Inês- “Pastelaria Arco-íris”, pelas pizzas 

quentinhas; ao papá do Santiago- “Geladaria Veneza 

pelo gelado”, ao papá do Filipe – gráfica “Mais um por-

menor”, pela tela divertida e à mamã da Matilde, pelo 

pãozinho fresquinho do nosso pequeno almoço. 

Vivemos uma experiência única enriquecedora e especi-

al, com muito sucesso e para o ano há mais…  
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Ao som da música descobrimos as cores…  

Ana Baião 

“Somos riscos, rabiscos, traços, curva e cores que fa-

zem da nossa vida uma verdadeira obra de arte.”- autor 

desconhecido  

 

Na sala amarela da Fonte Santa, descobrimos as cores, 

das primárias fizemos novas e desenhámos pintámos ao 

som da música das “4 estações” de António Vivaldi. 

Ao ouvirmos esta música clássica deixámos as nossas 

mãos ganharem vida e movimento, tornámo-nos artistas 

e obras de arte “nasceram” na nossa mente…no papel e 

na nossa sala… 

Adorámos, descontraímos e criámos…  
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E assim termina mais um ano…  

Ana Baião, Ana Inácio e Teresa Brandão  

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

deixam sós. Deixam um pouco de si, levam um pouco 

de nós.”- Saint- Exupéry  

 

Mais um ano chegou ao fim... e todos nós crescemos 

mais um pouco e somos capazes de enfrentar novas 

situações, novas experiências, novas emoções… 

Um ano de partilha… de experiências…de equipa…

onde reinou a harmonia e o bem-estar, e as conquistas 

foram uma constante... 

Adultos e crianças, fizeram a magia acontecer muitas 

foram as aprendizagens, as vivências as experiências e 

todos crescemos mais um pouco… 

Com final de ano, tínhamos de terminar em grande… 

juntas as 3 salas do JI da Fonte Santa, com toda a pom-

pa e circunstância preparámos a nossa festa Final e 

novamente com a presença das famílias. 

Foi sem dúvida o voltar um pouco à normalidade, foi 

gratificante voltarmos a proporcionar este momento de 

partilha, de festa, de despedida para quem vai para a 

próxima etapa e até já para quem fica. 

Dançámos…cantámos…e divertimo-nos… 

De coração cheio, mas também com algumas lágrimas 

terminámos em GRANDE…  



92 

A nossa  

  Escola 

Chegámos ao fim  

As educadoras do JI Nº3  

Terminou o nosso ano letivo, novos horizontes se irão 

iniciar para os que partem, na certeza de que consigo 

levam saudade, uma caixa cheia de incríveis recorda-

ções, com poemas que lhes iluminarão o coração nos 

percursos das suas vidas. 

Foi um ano de intensa união, de foco nos afetos, de 

histórias encantadas, de alimentar o imaginário. Um 

ano que fortaleceu laços entre este triângulo educativo 

que é a Família, a Escola e a Comunidade. 

Neste ano letivo, no Ji nº3 os adultos também foram 

crianças, também viram o mundo num olhar infantil, 

também sonharam, amaram e amaram muito todo o 

percurso até chegarem aqui, ao fim! 

Este ano letivo não foi mais um, foi o ano letivo, foi 

aquele onde 4 educadoras se encontraram e conhece-

ram um grupo excelente, que as acolheu, as ambientou 

e lhes mostrou os cantos à casa. Quando as crianças 

entraram, já existia uma verdadeira família para as 

acolher e foi num ambiente familiar, num espírito de 

família que se viveu, que se educou, que se aprendeu e 

no final todos levámos ensinamentos para casa. 

Um ano incrível, que culminou com uma incrível festa, 

onde as crianças foram as protagonistas e as famílias a 

plateia, quanto aos adultos… esses foram o palco onde 

tudo se passou!  
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Chegámos ao fim  

(cont.) 



94 

A nossa  

  Escola 

O projeto INTERACT, é um projeto 

de voluntariado, apoiado pelos Rotá-

rios (AIRC- Almancil International 

Rotary Club), tem sede na ESLA e já 

vai no seu 9º ano de funcionamento. É 

presidido por um aluno e tem a professora Lurdes Sei-

denstricker, como Conselheira (Interact Club Advisor). 

Devido à pandemia, muitas foram as atividades que 

tiveram de ser adiadas mas que este ano, felizmente, 

puderam ser levadas a cabo. São exemplo disso a reco-

lha e doação de tampas (com os pontos de recolha espa-

lhados pela escola, a ser melhorados este ano); recolha 

de 250 kg de ração animal em 3 lojas (Tibi, Intermarché 

e Jaffers),  que foram doados ao Canil de São Francisco 

de Assis, com o qual já têm colaborado em anos anteri-

ores; celebração do dia de São Valentim, com venda de 

rosas, em colaboração com a Associação de Estudantes, 

tendo comprado alimentos com o dinheiro angariado, 

que entregaram ao projeto SOS Fome. Os membros do 

clube puderam voltar a fazer formação, participar em 

Congressos e encontros de clubes e colaboraram com os 

Rotários em atividades de solidariedade para ajudar 

pessoas necessitadas, como o Torneio de Golfe. Pelo 

empenho, participação e exemplo em iniciativas de be-

nefício social, comunitário, de expressão de solidarieda-

de na escola e na comunidade, foram propostos 10 alu-

nos deste grupo para o prémio de valor. 

Aqui vai a lista dos alunos propostos para quadro de 

valor que participaram 

ativamente no INTE-

RACT : 

 

12C: Alexandre Protean; 

Ruben Pinto; Rafael Lobo 

 

12E: Ivan Bazhan - atual 

Presidente; Barbara Raposo; Teresa Guerreiro 

 

12F: Mariana Batalha; Norraylanne Breusin 

 

12H1: Carina Botinas; Núria Lisboa 

Projeto INTERACT 

Lurdes Seidenstricker 

Metadados… afinal o que são? 

Metadados,são marcos ou pontos de referência que 

permitem circunscrever a informação sob todas as for-

mas, pode se dizer resumos de informações sobre a 

forma ou conteúdo de uma fonte. O prefixo “Meta” 

vem do grego e significa “além de”. Assim, Metadados 

são informações que acrescem aos dados e que têm 

como objetivo informar-nos sobre eles para tornar 

mais fácil a sua organização. Os metadados têm tradi-

cionalmente sido vistos como separados do núcleo 

duro da informação, ou seja, a que está relacionada 

com as transações de negócio. O que não quer dizer 

que não sejam importantes. Definições e regras de 

negócio, detalhes de segurança, informação de domí-

nios, tags XML são metadados. Desde tempos antigos 

que esse tipo de informação é usado para classificar, 

organizar e pesquisar. Na antiga Suméria as placas de 

argila eram identificadas por fios coloridos conforme o 

tipo e arrumadas em prateleiras com indicações escri-

tas ao lado. Os escribas romanos atavam molhos de 

documentos relacionados, etiquetavam-nos e pendura-

vam-nos do teto! O que agora é diferente é que a infor-

mação é eletrónica, dispersa e cresce a uma velocidade 

exponencial. A sua utilização estende-se, no entanto, a 

outros campos além da gestão documental. Por exem-

plo, a tecnologia conhecida por “data warehouse” con-

siste em extrair e consolidar dados de múltiplas fontes 

numa base de dados que possa ser consultada de várias 

maneiras pelos utilizadores com ferramentas de supor-

te à decisão. Os metadados são neste contexto um ins-

trumento essencial para a gestão do repositório e inclu-

em informações como lista de conteúdo, origem dos 

dados, transformações (como filtragens ou cálculos 

efetuados na transferên-

cia para a localização 

atual), versão, modelos 

de dados, etc.  

Os professores bibliotecários: Almiro Lemos, João Lopes e Madalena Mendes 
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MatGira 

MatGira 

 

 

 

 

 

 

 

Desafios Matemáticos 

 

 

 

 

SOLUÇÕES 4ªEDIÇÃO 

Desafios Matemáticos 

Considera o número:  

 

  12345123451234512345123451234512345123451234512345 

 

Retira-lhe dez algarismos de modo que o número resultante seja o maior possível. 

Usando uma tesoura, corta uma folha A4 de modo a abrir um buraco onde tu possas passar. 
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Deberes Para Hacer en Verano 

Sofia Anes 

Oír cantar los grillos por la noche. 

Tirarte a la piscina y salpicar todo lo que puedas. 

una fruta o verdura recién  

un largo paseo. 

 una película en en familia. 

Acostarte una noche muy muy tarde. 

Dibujar. 

Leer. 

una canción nueva. 

helados caseros  

a jugar a nuevos  

Sesión de cine con palomitas. 

un nuevo baile. 

el de la casa para un día entero. 

Construir un castillo de arena. 

Salir a jugar con los amigos. 

 

Y pasar unas  


