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Cristina Barbosa 

Editorial 

Este número do 100Comentários é dedicado ao trabalho 

realizado nas diversas escolas do nosso agrupamento 

por ocasião de diversas datas festivas que ainda ocorre-

ram no segundo período. Carnaval, Primavera, Dia do 

Pai e Páscoa enchem este número de cor e da magia 

que os mais pequeninos conseguem fazer genuína e 

amorosamente. Os mais crescidos também fazem os 

seus passes mágicos, mas já nem sempre desinteressa-

damente. “Conta para a nota, professora?” - é pergunta 

que vai surgindo. Deixo aqui a docência representada 

pelo género feminino, porque, sim, somos um exército 

de mulheres-professoras. Exército em tempo de guerra 

não é a melhor escolha vocabular, talvez antes… bata-

lhão, mas também este é um termo bélico. Talvez ran-

cho, pois é com um rancho de filhos de muitos pais que 

trabalhamos diariamente. 

Voltando às datas festivas. Julgo não estar a escrever 

um disparate quando afirmo que a vida dos seres huma-

nos, em qualquer lugar do planeta, é pautada pelos dias 

especiais marcados no calendário. Do gregoriano ao 

chinês é ao gosto, não do freguês, mas das civilizações. 

Na escola, contamos semanas e assinalamos dias para 

não perdermos o rumo. Há muito trabalho e pode o 

tempo não chegar para tanto! 

Desde o dia do nascimento ao da morte registam-se 

datas importantes na biografia de cada um de nós. Fa-

mílias têm datas comemorativas. Países também. Agri-

cultores orientam-se pelo quase centenário almanaque 

de nome Borda d’Água, a fim de não falharem as me-

lhores luas para as sementeiras, colheitas e outras can-

seiras intermináveis da vida agrícola. A História da 

Humanidade está repleta de datas – que, para além de 

infernizarem a nossa vida quando temos de as memori-

zar para os testes, falham-nos quando, já adultos madu-

ros, queremos discorrer sobre diversos temas no nosso 

convívio social ou laboral. Datas de aniversário: umas, 

muito especiais, estão guardadas no coração ou nas 

nossas agendinhas de papel e outras no amigo Face-

book, preciosa ajuda. Efemérides: comemoram-se as 

boas, porque são boas; comemoram-se as más, para que 

se mantenham lembradas, na esperança de que não se 

repitam. Desgraçadamente, neste mundo dito moderno, 

acontece o impensável: assistimos à guerra, ilustrada e 

legendada, em trágicos folhetins diários na TV.    

No frenesim de produzir notícias ou novidades, o Ho-

mem inventou o “Dia do Qualquercoisa”, é uma anima-

ção e um folclore nas rádios e nas redes sociais.  Nesta 

avalanche de “Dias de”, comemorámos o Carnaval, que 

este ano já teve autorização para sair à rua, após dois 

anos de restrições impostas pelo Covid19. Foi tímido, 

mas aconteceu. A escola desfilou. A 19 de março, co-

memorou-se o Dia do Pai. A 21, a chegada da primave-

ra e o Dia Mundial da Árvore; no dia seguinte, o Dia 

Mundial da Água. A 17 de abril, a Páscoa, tão cuidado-

samente preparada pelos nossos mais pequeninos. Nes-

te ponto da minha escrita, vejo que andei às voltas com 

as datas, posso até ter escrito alguns absurdos. Vou lá 

acima, à introdução deste editorial, vou ligar as pontas 

da meada para que este possa fazer sentido. Este núme-

ro do 100Comentários é dedicado ao trabalho realizado 

nas diversas escolas do nosso agrupamento por ocasião 

de diversas datas festivas.  

Boa leitura! Que saibamos apreciar os trabalhos dos 

alunos e não só. 

 

Nota editorial: É com prazer que vejo o nosso jornal 

crescer e com mais prazer vejo o querer nele participai 

das pessoas no nosso agrupamento. Naturalmente, en-

cadear temas tão diversos, atividades tão ricas em ex-

periências, só faz sentido quando se faz com amor e 

cuidado, com dedicação e sequencia temporal. Tudo 

isto leva o seu tempo e por isso a demora e o atraso na 

saída desta edição, e da anterior… mas espero, e creio, 

que o compreendam.  

Este ano, uma vez que o ano letivo tem diversas datas 

finais, vamos fazer mais duas edições. Conto com a 

participação de todos vós na construção deste nosso 

projeto. 

Milene Martins 
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Bibliotecas do ESLA 

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

Bibliotecas 

Escolares 

Nas Bibliotecas do primeiro ciclo iniciámos o mês de 

março a proporcionar a realização de um encontro onli-

ne entre as turmas do 3º e do 4º ano de escolaridade de 

todas as nossas escolas com as escritoras Ana Maria 

Magalhães e Isabel Alçada. A iniciativa foi promovida 

pela editora Leya, através da graciosa colaboração da 

sua representante local. O acontecimento permitiu aos 

alunos a intervenção direta com as escritoras, de forma 

a satisfazerem a curiosidade quanto à sua vasta obra, tão 

popular entre todas as crianças e também quanto à sua 

vida profissional e pessoal. Esta foi uma atividade mui-

to proveitosa na divulgação do livro infantil e no incen-

tivo à leitura. 

Já na escola secundária, no dia 

4 de março, decorreram duas 

palestras: uma, sobre a obra 

“Memorial do Convento”, de 

José Saramago e outra sobre 

“Como detetar desinformação”. 

 Seguiu-se a semana da leitura, de 7 a 11 de março, com 

o principal enfoque na celebração do Centenário de José 

Saramago, que decorre durante todo este ano (1922-

2022). A este propósito, foi feita a divulgação de diver-

sas reflexões de José Saramago, alusivas à temática do 

Humanismo e da Compaixão. Na E.B.1 de Quarteira foi 

elaborado um enorme cartaz relativo à sua obra de lite-

ratura  infantil “ A Maior Flor do Mundo”. Na Escola 

da Abelheira trabalhou-se esta história, na sala de aula, 

com os alunos do 4º ano de escolaridade e 

também com as crianças do ensino pré-

escolar. 

Na Biblioteca da E.B. 2,3 de Quarteira as 

atividades não 

pararam e de 7 a 

11 de março de-

correu a Semana 

da Leitura. Por toda a Escola 

foram expostas frases alusivas ao Prémio Nobel da Lite-

ratura, José Saramago, neste ano em que se comemora o 

centenário do seu nascimento.  

Todas as turmas do 2º e 3º Ci-

clo foram à Biblioteca realizar 

diversas sessões de Leitura com 

os respetivos professores de 

Português. Na Biblioteca decor-

reu uma exposição com traba-

lhos realizados pelos alunos da professora Sónia Pinto. 

No dia 9 de março e em parceria com a 

Biblioteca Municipal de Loulé, esteve 

presente o ilustrador Paulo Galindro, 

que fez um espetacular trabalho para os 

alunos do 3º Ciclo da obra de Jorge 

Amado, O Gato Malhado e Andorinha 

Sinhá.  

Na Escola Secundária, tivemos várias iniciativas, com a 

mesma temática  central: duas apresentações de livros, 

exposições, palestras temáticas, visualizações de filmes 

baseados na obra de José Saramago. Logo no dia 7 de 

março, além da inauguração da exposição sobre a vida e 

obra de José Saramago, o nosso aluno, Manuel Santos, 

do 12º ano, apresentou o seu primeiro livro, 

“Manuscrito”. No dia seguinte, o professor Daniel Nor-

te Giebbels aceitou o nosso convite para vir apresentar 

o seu livro “A inquisição de Lisboa (1537-1579)”. No 

dia 10 de março, a nossa Dire-

tora, a professora Conceição 

Bernardes, entregou os pré-

mios da fase de escola da edi-

ção de 2022 do Concurso Na-

cional de Leitura. Foram pre-

miados a aluna Íris Justino, do 9ºD, o aluno Rafael Coe-

lho, do 9ºD e a aluna Adriana Silva, do 9ºF. Todos os 

alunos receberam um vale-oferta da Fnac. Parabéns a 

todos e votos de continuação de boas leituras.  A aluna 

Íris foi a representante da Escola na fase municipal do 

dito concurso.  

https://jornal.usp.br/cultura/especialistas-analisam-o-humanismo-e-a-compaixao-de-jose-saramago/
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Bibliotecas 

Escolares 

Ainda nesse dia, 

tivemos no nosso 

agrupamento a Dire-

tora Regional da 

Cultura do Algarve, 

a Professora Doutora Adriana Nogueira, que nos veio 

falar de um dos seus livros preferido de José Sarama-

go: “As intermitências da Morte”. Para terminar a Se-

mana da Leitura na ESLA, tivemos dois momentos de 

declamação de poesia pelos professores Gabriel Al-

meida e Maria Fael, que dinamizaram o seu espetáculo 

“(In)Momentos”.  

A partir do dia 16 de março, deu-se início ao projeto 

“Escola a Ler” no Agrupamento, como parte do plano 

de recuperação de aprendizagens.  
Com este projeto, pretende-se desenvolver as compe-

tências de leitura, melhorando a fluência e a compreen-

são leitoras, fazer do uso do livro, da leitura orientada 

e da escrita uma rotina diária/semanal em sala de aula. 

e promover a literacia literária como instrumento para 

a fruição de textos gradativamente mais extensos e 

complexos, que garantam o gosto de ler. Começaram a 

desenvolver-se atividades de fomento da leitura orien-

tada em sala de aula, com produção e disponibilização 

de materiais de apoio e a realização, nas salas de aula, 

de atividades que proporcionem o contacto dos alunos 

com livros que os motivem e estimulem a prática regu-

lar e continuada da leitura e da escrita, já que as aulas 

são as situações em que todos os 

alunos participam e que criam 

oportunidades para que descu-

bram o que os livros contêm e o 

prazer que podem dar. Espera-

se, com estas medidas, que haja o aumento da compre-

ensão de textos escritos, mediante treino continuado de 

leitura em sala de aula, bem como do desejo e do pra-

zer de ler através do incentivo 

pelos professores – leitura a 

par, em voz alta, etc. Tam-

bém se espera que os alunos 

alarguem o seu conhecimento 

de obras variadas, atraentes e 

acessíveis, desde logo as recomendadas no catálogo 

dos Livros PNL, e outras obras disponibilizadas nas 

bibliotecas escolares e municipais. 

Na Biblioteca da E.B. 2,3 decorreu a Semana da Fran-

cofonia, cujo Dia Internacional se comemorou no dia 

20 de março. Os professores Gil Bruno e Manuela En-

carnação com as turmas do 7ºB e do 8ºE ( nas discipli-

nas de Francês e de Cidadania), realizaram uma expo-

sição na Biblioteca alusiva à Francofonia.  

Regressando às escolas do primeiro ciclo, terminado o 

período da campanha eleitoral do Concurso “Miúdos a 

Votos”, em que os partidários de cada livro tiveram a 

oportunidade de defender as suas ideias publicamente, 

em 23 de março realizou-se a votação  no livro preferi-

do, de acordo com a lista escrutinada a nível nacional. 

Esta iniciativa teve o apoio da Pordata e foi divulgada 

na revista Visão Júnior, na Internet, no portal da RBE 

e no PNL 2027. Seguiu-se o escrutínio, a contagem e o 

registo dos votos. Na Escola da Abelheira obtivemos 

um total de 63 votos e o livro vencedor foi: “ Gravity 

Falls - Diário 3” com 23 votos. Na Escola E. B.1 nº2 

votaram 108 alunos e o livro vencedor também foi: 

“Gravity Falls- Diário 3” com 28 votos, na Escola da 

Fonte Santa obtivemos 36 votos e o livro vencedor foi: 

“Não Abras este livro” com 8 votos. Em 20 de maio 

será realizada a apresentação dos resultados eleitorais e 

a sua divulgação numa festa final a realizar na Funda-

ção Calouste Gulbenkian.  

Ao longo do mês de março também aconteceram, em 

todas as bibliotecas do 1º ciclo, diversas exposições de 

trabalhos realizados nas aulas de Educação Artística 

com a professora Vanda Vale.  

Mereceram especial destaque os trabalhos efetuados 

pelos alunos do 4ºC que trabalharam a arte de Frida 

Kahlo e ficaram expostos na Biblioteca da E.B.1, dos 

alunos do 3ºA que também expôs trabalhos inspirados 

em Frida Kahlo na Biblioteca da Abelheira, bem como 

a turma do 4ºE que produziu os trabalhos inspirados 

em Vincent van Gogh, que estão agora expostos na 

Biblioteca da Fonte Santa. 

Entre os dias 4 e 8 de abril decorreram na E.B. 2,3 e na 

Biblioteca, as “Jornadas Pedagógicas de Ciências e 

Tecnologias”, do Departamento de Ciências Experi-

mentais e Informáticas. Na Biblioteca Escolar decorre-

ram várias exposições relacionadas com a temática das 

Ciências. Foram expostos alguns trabalhos elaborados 

por alunos do 5º e 6º anos, no âmbito do “Dia do Mar”, 

com projeção de fotos sobre a saída de campo do Pro-

jeto “Coastwatch”, e “Mulheres e Jovens da Ciência”. 

Foram expostos esqueletos de alguns animais vertebra-

dos e a anatomia do corpo humano.  

https://visao.sapo.pt/visaojunior/miudos-a-votos/
https://visao.sapo.pt/visaojunior/miudos-a-votos/
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Bibliotecas 

Escolares 

Na quarta-feira dia 6 de abril, foi realizada a final do 

Concurso “Saber Mais”, do 2º Ciclo. 

O grupo de In-

formática fez 

uma demonstra-

ção de Progra-

mação e Robóti-

ca muito bonita, 

onde os alunos 

colocaram os dispositivos a trabalhar e a andar pelas 

mesas.  

As habituais coleções de materiais didáticos em forma-

to digital foram reforçadas de novos conteúdos e conti-

nuaram a ser disponibilizadas, regularmente, para toda 

a comunidade escolar no Blogue das BE do 1º ciclo, de 

acordo com a celebração das efemérides que acontece-

ram nestes dois meses:  “Dia do Pai” em 19 de março; 

“Dia Mundial da Água” em 22 de março;  uma coleção 

de livros infantis alusivos à “Astronomia”, a propósito 

da visita de um cientista da NASA às nossas escolas; 

“Dia Internacional do Livro Infantil” em 20 de abril; 

“Essential” uma coletânea de recolhas referentes ao 

ensino do Português Língua Não Materna, especialmen-

te destinada ao acolhimento de alunos provenientes da 

Ucrânia e “ Páscoa” em 17 de abril. Todas estas cole-

ções estão repletas de largas dezenas de histórias em 

formato digital que podem ser utilizadas em sala de 

aula sempre que se torne oportuno, como incentivo à 

leitura e à divulgação do livro infantil.  Ainda nesta 

área, as BE do 1º ciclo fizeram também a divulgação 

das seguintes sessões online gratuitas: Apresentação no 

Dia Mundial da Saúde em 07 de abril do Projeto Peda-

gógico com Rita Redshoes - "Rita e a aventura Feliz",  

no qual participou o JI da Fonte Santa ; bem como  da   

formação RBE aberta a todos os docentes  “ACD Leitu-

ra Orientada em Sala de Aula” que aconteceu no dia 29 

de março, entre as 17:30h e as 20:30h, uma Ação de 

Curta Duração promovida pelo PNL2027 , no âmbito 

da Recuperação e Reforço de Aprendizagens no Ensino 

Básico.  

Abril foi o mês do encerramento do segundo período e 

do início do terceiro período. Na última semana do se-

gundo período, decorreu a Semana das Ciências. A Bi-

blioteca da ESLA foi palco de uma exposição dedicada 

à Drª Laura Ayres (que também foi publicada nas redes 

sociais), - virologista e precursora em Portugal do tra-

balho sobre a SIDA -, bem como de várias mostras ex-

perimentais e um pequeno momento dramático, em que 

se articulou a experimentação com a poesia de António 

Gedeão, ou antes, Rómulo de Carvalho, notável cientis-

ta português. 

 

As Bibliotecas do 1º ciclo aproveitam esta oportuni-

dade para lembrar a toda a comunidade escolar que 

aceitam donativos de livros e jogos usados. As entre-

gas podem ser feitas nas Bibliotecas Escolares da 

Abelheira, da E.B.1 de Quarteira nº2 e/ou da Fonte 

Santa. Os nossos utilizadores agradecem! 

 

E assim vos deixamos, com votos de boas leituras. Até 

à próxima edição. 

 

 

http://bibliotecas1cicloesla.blogspot.com/
http://bibliotecas1cicloesla.blogspot.com/p/hora-do-conto.html
http://bibliotecas1cicloesla.blogspot.com/2022/03/astronomia.html
http://bibliotecas1cicloesla.blogspot.com/p/portugues-lnm.html
https://youtu.be/kkiPM1yGbsM?t=8
https://youtu.be/kkiPM1yGbsM?t=8
https://www.pnl2027.gov.pt/np4/acoes?cat=Forma%C3%A7%C3%A3o
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A nossa  

  Escola 

Felismina Faustino 

Sen Art - Sky is the limit 

KA229: SENART - Sky is the limit   

eTwinning: twinspace.etwinning.net/111356  

No âmbito do 3º intercâmbio do projeto Erasmus “SKY 

IS THE LIMIT - SENART” realizado entre 14 de feve-

reiro de 2022 e 18 de fevereiro de 2022 que se realizou 

em Zagreb – Croácia, foram realizadas várias atividades 

de curta duração de acordo com os objetivos do projeto. 

Salientamos que o projeto tem como objetivo fulcral 

todas as expressões de arte. Neste intercâmbio o objeti-

vo principal foi o som e a música. 

Foram promovidas diversas atividades relativas à im-

plementação da musicoterapia como forma de promover 

a concentração, criatividade, relaxamento e desenvolvi-

mento da autoestima dos nossos alunos.  

As atividades foram realizadas sob a supervisão de pro-

fessores croatas especialistas em musicoterapia.  

Ao longo da nossa permanência em Zagreb, conhece-

mos e experimentamos técnicas de musicoterapia inte-

ressantes e envolventes, atividades com sons e experi-

ências no campo da física, que podem ser implementa-

das nas nossas escolas. 

Tivemos contato com um método inovador - Violinmu-

sic4al - que permite a surdos e pessoas com dificuldades 

de audição aprendam a tocar violino. Visitámos também 

o órgão de mar na cidade costeira de Zadar, que foi uma 

experiência incrível. 

Durante a nossa permanência em Zagreb tivemos a 

oportunidade de trabalhar na construção de diversos 

instrumentos musicais com base em produtos reciclados 

e posteriormente gravar um pequeno vídeo clip com 

uma música cantada nas diferentes línguas dos parceiros 

envolvidos no projeto. 

Neste sentido, todas as atividades planeadas e realizadas 

foram ao encontro dos objetivos definidos pelo projeto, 

enriqueceram as nossas experiências e abriram novos 

horizontes para o trabalho com alunos das necessidades 

educativas especiais, nomeadamente ao nível das ativi-

dades relacionadas com o som e a música, promovendo 

desta forma uma melhoria das nossas competências 

enquanto agentes promotores da inclusão na nossa esco-

la. 

Agradecemos a toda a equipa Croata pela forma caloro-

sa como nos receberam.  

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

  Escola 

Felismina Faustino 

Sen Art - Sky is the limit 

KA229: SENART - Sky is the limit   

eTwinning: twinspace.etwinning.net/111356  

O 4ª intercâmbio do projeto decorreu no Centrul Scolar 

de Educatie Incluziva Alexandria, Roménia entre 28 de 

março a 1 de abril de 2022 

O objetivo deste encontro era drama e teatro, e todo o 

tipo de atividades ligadas a esta arte que podem ser apli-

cadas no trabalho alunos com deficiência. Foi um mo-

mento maravilhoso de drama criativo e variado e ativi-

dades teatrais. 

O primeiro dia do 4º LTT realizado na Roménia come-

çou com a visita à escola anfitriã, visitando as aulas que 

se encontravam a decorrer, pudemos conversar com os 

professores e alunos da escola de acolhimento. O dia 

continuou com a apresentação do sistema educacional 

romeno bem como a apresentação da região. 

As atividades desenvolvidas em torno do teatro e da 

terapia teatral sob a supervisão de professores e especia-

listas romenos enriqueceram as oficinas de trabalho 

realizadas durante a semana. Reafirmamos a ideia de 

que a Expressão Dramática é uma forma de expressão 

humana que melhora a comunicação e a desinibição, 

desenvolve autoconfi-

ança, habilidades in-

terpessoais de resolu-

ção de problemas, 

autonomia, coopera-

ção e assertividade, 

especialmente em nos-

sos alunos com neces-

sidades educativas 

especiais.  

Durante o decorrer da 

semana fomos desen-

volvendo várias ativi-

dades das quais desta-

camos:  

   A pintura de colhe-

res de pau que podem 

ser um grande auxiliar 

de ensino, pois pode-

mos trazer esses obje-

tos para a utilização na 

expressão dramática.  

   As técnicas de diorama, imagens que criam a impres-

são de tridimensional. Através desta técnica podemos 

apresentar o mundo real ou o mundo completamente 

inventado por nós. 

   O teatro de sombras, também conhecido como mario-

nete de sombras, é uma antiga forma de contar histórias 

e entretenimento que usa figuras e adereços recortados 

sobre planos que são mantidos entre uma fonte de luz e 

uma tela translúcida. 

   Técnicas de trabalho com artesanato local, ou seja, o 

uso de corda e lã. Foram criados diferentes tipos de 

objetos, desde o forro de um frasco de vidro até à cria-

ção de decorações em lã para aplicação nesses frascos.     

As técnicas utilizadas serão aplicadas em sala de aula 

com os nossos alunos, potencializando o desenvolvi-

mento da concentração, criatividade e motricidade fina. 

   Criação de “fantoches de luva” para serem utilizados 

com os nossos alunos de forma a promover a comunica-

ção e interação. 

 

O desenvolvimento 

dessas oficinas permi-

tiu-nos adquirir novas 

ferramentas e métodos 

de trabalho para uso 

posterior nas nossas 

escolas e com os nos-

sos alunos. Foram 

muito enriquecedoras 

e atrativas, constituin-

do um valor agregado 

no trabalho desenvol-

vido no projeto. Gos-

taríamos de agradecer 

aos anfitriões romenos 

pelos momentos mara-

vilhosamente organi-

zados.  

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

  Escola 

Milene Martins 

Set up your future  

KA220: Set up your future    

 

Na semana de 04 a 08 de abril teve lugar a primeira 

reunião do projeto Erasmus+ “Set up your future”, que 

envolve seis escolas de seis países: Itália (Istituto d'Is-

truzione Superiore "A. Lombardi", na cidade de Airo-

la), Letónia (Valmiera State Gymnasium, na cidade de 

Valmiera), Portugal (Agrupamento de Escolas Dr.ª Lau-

ra Ayres, na cidade de Quarteira), Roménia (Liceul 

Udriste Nasturel Hotarele, na cidade de Hotarele), Re-

pública Checa (Obchodní akademie a Jazyková škola s 

právem SJZ, na cidade de Písek) e Turquia (İlker-Eren 

Çevik Anadolu Lisesi, na cidade de Silifke). Os tópicos 

essenciais a explorar ao longo deste projeto serão a ori-

entação de carreira dos alunos, a empregabilidade dos 

jovens e assuntos económicos e financeiros (incluindo 

questões de financiamento). Como resultado, esperamos 

que os nossos alunos estejam plenamente conscientes 

de que podem criar o seu futuro desenvolvendo as suas 

competências, pensamento crítico, resolução de proble-

mas, colaboração entre redes de contactos, agilidade e 

adaptabilidade, iniciativa e empreendedorismo, comuni-

cação oral e escrita eficaz, acesso e análise de informa-

ção, curiosidade e imaginação.  

Espera-se que no final deste projeto, os alunos consi-

gam prosseguir uma carreira num dos grupos: i) Empre-

gos Criativos, ii) Empregos Baseados em Relaciona-

mentos e iii) Empregos Imprevisíveis. No final, espera-

se que este projeto ajude a promover uma mentalidade 

empresarial entre os cidadãos, empresas e organizações 

dos países parceiros, que é um objetivo político funda-

mental para a UE e os seus Estados-Membros. 

A primeira 

reunião do 

projeto teve 

lugar na Re-

pública Che-

ca, na pitoresca cidade de Písek. Ao longo 

deste intercâmbio, os professores puderam 

participar em algumas atividades relacio-

nadas com o tema do projeto.  

No primeiro dia que pas-

sámos na República Che-

ca, fomos à Faculdade de 

Economia da Universida-

de da Boémia do Sul, em 

České Budějovice. Foi-

nos feita uma visita ao campus universitário e tivemos 

oportunidade de tomar 

conhecimento com uma 

forma alternativa de 

aquacultura 

que nos foi 

apresentada 

na Faculdade 

de Pesca e Proteção das Águas (Faculty of 

Fisheries and Protection of Waters) quando 

visitámos a Estufa Aquapônica. Os partici-

pantes foram colocando algumas questões 

sobre a possibilidade de implementar um 

negócio tendo por base aquilo que estáva-

mos a observar.  

Após o almoço, tivemos o privilégio de 

poder visitar a cidade medieval de Krumlov 

– Património da Humanidade da UNESCO. 

Esta cidade é de tirar o fôlego, é um postal 

vivo! 
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Set up your future  

(cont.) 

No dia seguinte, rumá-

mos a Praga. De manhã 

pudemos visitar o magní-

fico Castelo de Praga que 

tem, também ele, uma 

vida e um ambiente muito próprios. 

Este castelo, encontra-se na colina 

Hradchany, na margem esquerda do rio 

Vltava, que atravessa a cidade.  

Na parte da tarde, assistimos a uma pales-

tra sobre pro-

dução de ener-

gia nuclear 

com o Profes-

sor 

Miloš Tichý, um especialista da 

área, na Faculdade de Economia 

da Universida-

de Técnica 

Checa. No final 

da palestra, os 

participantes 

mostraram-se muitos interessados no 

tema e colocaram diversas questões 

acerca da energia nuclear.  

No final seguimos para a 

Wenceslaw Square, onde 

mais uma vez sentimos a 

energia da cidade de Praga. 

 

 

 

 

No dia 07 de abril, parti-

cipámos numa reunião de 

trabalho na escola de 

acolhimento. Começa-

mos por assistir a uma 

palestra, por parte de um 

dos docentes da escola, 

sobre a elaboração de 

Curriculum Vitae através 

do Europass e dos 

CVTube, currículos cria-

dos em formato de vídeo. 

De seguida, o grupo 

pode participar no de-

sempate da eleição do 

logotipo do projeto, entre os 

logotipos apresentados pela 

Letónia e Portugal. A Letó-

nia saiu vencedora neste 

desempate e é o seu logoti-

po será o representante deste projeto. Foi ainda criado o 

Europass da mobilidade e alinhavaram-se as datas para 

as mobilidades seguintes. Sendo que nas próximas visi-

tas já participaram alunos.  

Após o almoço, o grupo 

teve oportunidade de 

visitar o Castelo de 

Zvíkov, banhado pelos  

rios Vltava e Otava que 

se unem na sua frente. 

Neste castelo, 

pudemos ouvir 

contar as várias 

lendas associadas ao local. 

Mais uma vez, magnífico!  

 

 

 

 

O dia acabou com o grupo todo junto a jantar num res-

taurante em Písek, tendo sido um momento de convívio 

muito agradável e divertido. 

 

Para terminar a visita, no dia 

08 de abril, o grupo reuniu-se 

para a entrega dos diplomas de 

participação e para a despedida 

de todos os participantes. 

 

Agradecemos à equipa checa pelo trabalho que desen-

volveu para nos receber tão bem e para que esta fosse 

uma semana de trabalho em que reinou a boa disposi-

ção, a descontração e o espírito de equipa. 
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¡Transformar el mundo- semillas de aprendizaje! 

Sofia Anes 

No âmbito do projeto eTwinning 

intitulado "¡Transformar el mundo - 

semillas de aprendizaje!", os alunos 

do 9ºB participaram durante o segun-

do período em várias atividades com 

os seus parceiros nacionais e interna-

cionais (Espanha, França, Itália, Suíça e 

Turquia) relacionadas com os Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODS) e a 

Desinformação. Encontram-se de momento 

a trabalhar colaborativamente no ODS “Fin 

de la Pobreza”, objetivando-se a criação de Bandas Desenhadas, com 

recurso à ferramenta Storyboardthat.  

El arte de la Ciencia  

Sofia Anes 

No âmbito do projeto eTwinning intitulado “El arte de la Ciencia", os alunos 

do 8ºG participaram durante o segundo período em várias atividades com os 

seus parceiros nacionais e internacionais (Espanha) destacando-se a participa-

ção no concurso de logotipos, do qual foram vencedores na fase europeia e 

representando dessa forma o projeto. En-

contram-se neste momento a trabalhar de 

forma colaborativa em grupos mistos, fa-

zendo pesquisas sobre diversos cientistas.  

André Inácio, Bernardo Silva, Gabriel Soares e 

Lara Rodrigues (criadores do logotipo vencedor) 
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Instrucciones para el porVENIR  

Sofia Anes 

No âmbito do projeto 

eTwinning intitulado 

“Instrucciones para el 

porVenir", os alunos do 

10ºE participaram duran-

te o segundo período em 

várias atividades com os 

seus parceiros nacionais 

e internacionais (Espanha e Ucrânia), destacando-se a 

participação no concurso de logotipos, do qual foram 

vencedores na fase europeia e representando dessa for-

ma o projeto. 

Foram criados grupos mistos internacionais e distribuí-

das tarefas relacionadas com "tolerancia”, “amistad”, 

“solidaridad”, “respeto”, "igualdad”,"empatía”, 

"justicia” e “libertad”.  

Os alunos partilharam com os seus companheiros as 

suas ideias sobre o significado dos valores acima enun-

ciados, através da gravação de um vídeo. 

Na atividade “Cita con la Paz”, cada grupo misto inter-

nacional procurou informar-se acerca dos conflitos béli-

cos existentes nos diversos continentes e partilhou essa 

informação nos fóruns de discussão. 

Na atividade “Cita con la Igualdad”, os alunos procura-

ram informações sobre mulheres que se destacaram nas 

mais diversas áreas e cada grupo ficou encarregue de 

um tipo de desigualdade específico, como por exemplo 

“Violência de Género”, “Precariedade Laboral” ou Ma-

chismo”, partilhando as informações recolhidas nos 

fóruns de discussão e no Padlet do projeto. 

     

 

Alexandre Tarelho, Anatolie Pan, Elvira Obly-

vana e Luana Tomé (criadores do logotipo 

vencedor) 
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Um dia cheio de Alegria e Brincadeira…  

Anabela Caeiro e Otília Fonseca  

Ao longo dos tempos as 

crianças/jovens adolescen-

tes sempre brincaram. O 

brincar faz parte do cresci-

mento, desenvolvimento e 

da aprendizagem, como é 

costume dizer-se que se 

aprende a brincar e se brinca a aprender. Desde que 

nasce, a criança começa por relacionar-se e utilizar 

objetos transitivos/afetivos, passando para objetos pe-

dagógico didáticos na Creche, Jardim de Infância e 

Escola. 

Através do brincar e do jogo, vão-se aprimorando ca-

pacidades e faculdades que vão estar subjacentes ao 

seu desenvolvimento cognitivo/intelectual, físico-

motor, socialização e sociabilização, autonomia e inde-

pendência. Este desenvolvimento, a par do envolvi-

mento dos fatores e Ambientes Ecológicos, proporcio-

na um bom desenvolvimento físico-motor, prepara a 

criança/jovem para as aprendizagens do dia a dia e, 

posteriormente, as escolares. A criança vai crescendo e 

desenvolvendo-se ao mesmo tempo. Para que este de-

senvolvimento decorra saudável e harmonioso, o papel 

desempenhado pelo adulto é de suma importância, 

proporcionando-lhe objetos, espaços, orientações e 

motivação. 

Atualmente, a criança vive “aprisionada” em aparta-

mentos com horizontes muito limitados, percecionan-

do o espaço envolvente e circundante numa perspetiva 

de cima para baixo. Ela precisa de liberdade para cor-

rer, saltar, trepar e, mesmo cair, para se ir relacionando 

com o seu corpo e com os objetos e, ao mesmo tempo, 

ir integrando o que a envolve. O meio que lhe poderá 

proporcionar estes espaços é a sua comunidade com a 

oferta de parques, jardins, praia, onde desenvolverá a 

sua autonomia, enfrentará o risco e aprenderá a desen-

vencilhar-se. 

Com o confinamento devido à pandemia pelo Covid-

19, as crianças/jovens permaneceram confinadas em 

suas casas com a família. Decorrente deste facto, o seu 

desenvolvimento cognitivo/motor ficou de algum mo-

do “afetado”, tendo em conta a falta de contacto pre-

sencial com os seus colegas/pares e amigos, a necessi-

dade de brincar/jogar ao ar livre, o que, também, com-

prometeu as suas relações e interações interpessoais. 

Assim sendo e, tendo em conta que as escolas do nosso 

Agrupamento são próximas ao mar, com uma grande 

marginal, proporcionámos uma saída à comunidade 

com os nossos alunos que frequentam o Centro de 

Apoio à Aprendizagem na E. B. 2,3. 

Não são necessárias palavras para descrever o envolvi-

mento dos alunos nestes espaços e a utilização que 

deram aos equipamentos que foram encontrando. Ficá-

mos a conhecer melhor estes “miúdos” e as suas capa-

cidades a nível físico-motor, o que nos surpreendeu, 

pois, só conhecíamos a perspetiva dentro da escola/

sala. Registámos em fotos todos esses momentos.  

Esta experiência enriquecedora é para repetir.  
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Desanuviar também é importante para a aprendizagem  

André Mendes, Estagiário de Psicologia  

Como estagiário do mestrado do curso de Neurociên-

cias Cognitivas e Neuropsicologia da Universidade do 

Algarve, tenho tido o privilégio de aprender com as 

professoras Anabela, Tila e Esmeralda e com os alunos 

de Educação Especial do Agrupamento.  

Numa das sessões os alunos e professoras fizeram uma 

atividade de ir até a praia a fim de desanuviar a cabeça, 

clarear ideias (clareza cognitiva) e libertar-se dos pen-

samentos desnecessários (“cabeça cheia”) e fazer al-

guns exercícios nos aparelhos que a própria praia dis-

ponibilizava e, concluímos que fez muito bem para o 

aprendizado e não só.  

Passadas três décadas de pesquisa, a área da neurociên-

cia conseguiu traçar uma ligação entre o exercício e a 

clareza cognitiva. Os investigadores conseguiram con-

cluir que aqueles que passeiam (por exemplo ir até a 

praia + algum exercício) mostram-se mais atentos e, 

emocionalmente equilibrados, uma vez que os proble-

mas ou pensamentos desnecessários que tinham, esta-

vam menos presentes na mente depois da realização 

deste tipo de atividade. Portanto, a atividade também 

revelou que os alunos ficaram mais calmos e emocio-

nalmente mais equilibrado para estudar e aprender 

porque a promoção deste tipo de atividade produz mais 

dopamina e serotonina (hormônios da felicidade). As-

sim, podemos concluir 

que desanuviar a cabeça é 

muito importante para a 

aprendizagem. Experi-

menta!  

Fisioterapia ao ar livre  

Inês Gomes, Fisioterapeuta  

A fisioterapia em 

crianças e jovens 

envolve procedimen-

tos específicos, como 

alongamentos, exer-

cícios e técnicas ma-

nuais que não obede-

cem a um padrão, ou 

seja, são ajustáveis às necessidades de cada criança.  

Em contexto escolar são diversas as abordagens que o 

terapeuta faz, visando adaptar a cada aluno com neces-

sidades especificas todas as sessões, onde se recorrem 

a estímulos de forma lúdica, tendo, geralmente, o brin-

car e os jogos como motivação para aplicação de técni-

cas específicas, ajudando os alunos a ter independência 

funcional, interação social, hábitos de vida saudável e 

qualidade de vida.  

Inseridos nesta dinâmica, promoveu-se em conjunto 

com as professoras de Educação Especial e o estagiá-

rio de psicologia, uma saída ao exterior onde, pudemos 

trabalhar todas estas diferentes áreas, de uma forma 

prazerosa para a criança, reforçando hábitos saudáveis 

e promovendo a integração da criança na sociedade.  

Fomos até à beira-mar e explorámos dois dos parques 

urbanos de lazer da cidade de Quarteira, que estão ao 

dispor de todos os cidadãos. Os alunos divertiram-se, 

pularam, saltaram, brincaram e levaram a sua imagina-

ção ao limite, quase sem se aperceberem; promoveram 

estímulos de movimento, exercícios de fortalecimento 

muscular, estímulos multissensoriais e trabalharam 

muitas atividades de vida diária. 

Este tipo de atividade diferenciada é muito importante 

e teve muito boa aceitação por parte das crianças en-

volvidas, trazendo imensos benefícios para as mesmas, 

tais como: melhoria na postura e equilíbrio global, 

reduzindo os sintomas de dor, fadiga e ansiedade; au-

menta a motivação; melhora o desempenho físico, a 

destreza, a força global e de preensão e promove toda 

a mobilidade do corpo, para além de fortalecer o vín-

culo e empatia criados entre a terapeuta e o aluno. 

Voltaremos em breve a passear e a continuar a explo-

rar e brincar, ao mesmo tempo que trabalhamos e 

aprendemos coisas novas 

e consolidamos as que já 

fomos adquirindo com o 

tempo e com os apoios e 

terapias.  
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Visitando para aprender 

Visita Pedagógica a Lisboa - turmas do 9ºano 

Turmas do 9ºano 

No dia 18 de fevereiro, 

realizámos uma Visita 

Pedagógica a Lisboa, 

envolvendo todas as 

turmas do 9.º ano e al-

guns dos seus respeti-

vos professores. Iniciou-se com a partida por volta das 6 

da manhã, uma manhã fria, alguns alunos ainda ensona-

dos. Dirigimo-nos ao Colégio Pedro Arrupe e aí assisti-

mos à peça de teatro Auto da Barca do Inferno, de Gil 

Vicente, representada pelos atores da 

companhia Cultural Kids. O riso foi 

contagiante pela atuação dos atores e 

pela forma cómica. Desfilaram em 

palco todas as personagens-tipo, des-

tacando-se a personagem alegórica, o 

Diabo, pela capacidade expressiva de 

representar, motivando o espetador a 

estar atento e vidrado no texto. É de 

realçar a explicação breve sobre os bastidores, a prepa-

ração de uma peça de teatro antes de subir ao palco - “o 

filho de Gil Vicente” fez essa explicação extremamente 

divertida para que os alunos não des-

viassem o olhar do palco.  À tarde, 

embora o cansaço fosse extremo, o 

percurso à Baixa Lisboeta - Príncipe 

Real - Miradouro de São Pedro de Alcântara, onde se 

observou a cidade e a sua morfologia; a Estação do Ros-

sio, Teatro D. Maria, por fim, a Rua Augusta e a Praça 

do Comércio. Foi interessante, uma vez que houve 

oportunidade, por vezes de forma a correr, visitar pon-

tos turísticos, observan-

do as fachadas de al-

guns edifícios históri-

cos da capital. Esta Vi-

sita foi deveras uma 

experiência enriquece-

dora de forma cultural e 

também pessoal pelo convívio salutar entre professores 

e alunos. A visualização da peça foi motivadora à 

aprendizagem lúdica dos conteúdos da disciplina de 

Português e de Geografia. 

A viagem foi “top”, “bué da fixe”!  

Visita à Biblioteca Municipal – Polo de Quarteira  

Sara Ramos 

Foi com grande satis-

fação que soube que 

já se podiam fazer 

visitas e atividades na 

Biblioteca. É funda-

mental criar hábitos 

de frequência de espa-

ços culturais, incentivar ao gosto pelo 

livro, momentos de interação com a 

comunidade local, conhecer e valorizar 

os recursos locais. E, assim que foi pos-

sível, marcámos e fomos, fomos e ire-

mos outras vezes.  

Na Biblioteca, a docente bibliotecária 

recebeu-nos, apresentou-nos os espaços, 

familiarizou o grupo sobre a forma co-

mo os livros estão organizados nas estantes, explicou 

como funciona o saber 

ser e o saber estar den-

tro da biblioteca. De-

pois, levou-nos ao sítio 

mágico, onde conforta-

velmente sentados 

entrámos no mundo da fantasia, no mundo dos sonhos 

e do faz de conta, onde os livros nos 

conseguem levar. Ouvimos a história, 

explorámos o livro, realizámos uma 

atividade plástica. Houve tempo para 

explorar livremente o espaço, mas sem 

esquecer as regras estabelecidas, respei-

tando momentos, espaços e materiais. 

Está outra visita marcada para breve, e 

todos os dias as crianças perguntam: 

“Sara quando voltamos à biblioteca da Ana?”  



15 

A nossa  

  Escola 

Visitando para aprender 

A Magia das Orquídeas  

1ºF 

No dia 17 de março, nós, 

os alunos do 1.ºF, fomos 

visitar a Aldeia da Pena à 

caça de orquídeas, e no 

meio de tantas flores, lá 

encontrámos três espécies 

diferentes. 

Vimos ainda, outras espé-

cies de flores, provamos “azedas” e cheirámos diversas 

plantas aromáticas. Passámos por pomares de sequio, com 

amendoeiras, alfarrobeiras, e oliveiras e figueiras. 

Além de tudo isto, ainda vimos algumas construções típi-

cas da aldeia, como: o forno comunitário, o bebedouro, o 

lavadouro e as chaminés algarvias. 

Todos nós gostámos muito desta visita de estudo.  

Chaminé algarvia – de-
senho de Francisca Fra-
goso  

Forno comunitário – 
desenho de Rodrigo 
Ribeiro  

Lavadouro – dese-
nho de Madalena 
Balbino  

Alfarrobeira centenária - 
desenho de Leonardo Fer-
nandes  

Campo de papoilas – desenho de Cataleya Furmie  

Orquídeas Selvagens 
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Visitando para aprender 

A nossa visita à Fábrica de Gelados Veneza  

Ana Baião 

“Na vida, o impor-

tante não é saber 

tudo, mas o essenci-

al. E o essencial não 

é termos pessoas 

que nos ensinem, 

mas que nos deem 

espaço para apren-

der.”- Eduardo Sá 

 

No dia 21 de março, mesmo com 

o dia chuvoso, lá fomos nós no 

autocarro até Vilamoura… 

A convite do pai Bruno Rodri-

gues, Santiago, fomos à Fábrica 

dos Gelados, para aprender a fa-

zer os maravilhosos e já nossos 

conhecidos Gelados Veneza. 

Assim, na fábrica, o pai Bruno, mostrou-nos as máqui-

nas e ensinou-nos a 

fazer os geladinhos 

com produtos natu-

rais… 

Entre frutas, leite, na-

tas, açúcar e ingredien-

tes especiais, as má-

quinas começaram a 

funcionar a magia estava a acontecer?! Fomos esprei-

tar…. Geladinhos de chocolate de cheesecake e sorvete 

de morango. 

Fizemos uma pausa para o lanche… pois era preciso 

esperar… depois foi só provar…e…como sempre esta-

vam deliciosos… 

A seguir ao almoço foi hora de comermos os nossos 

geladinhos… 

Estamos muito gratos… e muito obrigado ao Pai Bruno 

e família Veneza, pela 

oportunidade, pela par-

tilha e pela disponibili-

dade. 

 

“Só podemos conseguir coisas extraordinárias, envol-

vendo pessoas que conseguem fazer coisas que nós não 

conseguimos.” - Bewries e Biederman 
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Em busca dos segredos da Ria Formosa  

Liliana Ferreira 

No dia 1 de abril, a turma do 2º F visitou a Ria Formosa, para reali-

zar a atividade “Em busca dos segredos da Ria Formosa. A Ativida-

de foi dinamizada pelo Centro Ambiental de Loulé. Os alunos vi-

ram cerca de 35 espécies de animais, nomeadamente, a Andorinha-

das-chaminés, Andorinha-do-mar-anã, Andorinha-dos-beirais, 

Borrelho-grande-de-coleira, Cágado-de-carapaça-estriada, Cágado-

mediterrânico, Caimão, Caranguejos-violinistas, Cegonha branca, 

Chamariz, Colhereiro, Corvo-marinho, Frisada, Gaivota-d’asa-

escura, etc. Os 

alunos viveram 

esta experiência 

com muito inte-

resse e entusias-

mo!  

Visitando para aprender 

A nossa visita à Fábrica de Gelados Veneza  

Isabel Nunes 

Fizemos a nossa primeira visita de estudo à Biblioteca do polo de Quarteira no dia 21 de 

março, adoramos tudo, desde a ida no autocarro, à história contada pela bibliotecária Ana 

“Vamos à caça do urso”, à atividade proposta no final onde elaboramos um urso muito fofi-

nho!!  
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Visitando para aprender 

12ºH 

Um dia em Faro - PJ e ETIC 

Fomos passar 

o dia na cida-

de de Faro, 

com as pro-

fessoras Car-

la Canhoto e 

Milene Martins, para visitar a sede da Polícia Judiciária 

e a escola ETIC. Chegámos à PJ às 10:30 e, depois de 

recolherem as nossas identificações, o inspetor da PJ, 

Ricardo Valadas, conduziu-nos através da sede até à 

sala de informática, que é por eles utilizada para locali-

zar os criminosos e analisar os equipamentos eletróni-

cos, desde computadores a tablets, passando por telemó-

veis e smartphones, que apreendem nas buscas ou quan-

do prendem alguém. A seguir, o inspetor fez-nos uma 

apresentação sobre a evolução da comunicação, tecno-

logia e internet ao longo dos anos. Desde o primeiro 

telefone em 1876, a nossa tecnologia em smartphones 

aumentou mi-

lhões de vezes. 

Os smartpho-

nes de hoje têm 

mais tecnolo-

gia do que os 

computadores 

da NASA em 

1969, na Apol-

lo 11. 

Depois mostrou-nos um verdadeiro cibercrime que a PJ 

resolveu sobre um homem que tinha mais de 12.000 

fotos de pornografia infantil. 

Ele contou-nos as diferenças entre a Deepweb e 

Darknet. Como os criminosos criaram o mercado negro 

na Darknet. Explicou-nos ainda o que é a VPN, como 

funciona e como é usada para esconder a morada, o 

computador, entre outras informações, pelos criminosos 

e por algumas pessoas que querem mais privacidade.  

Depois o almoço, em que pudemos conviver e relaxar 

um pouco à beira da Ria Formosa, rumámos ao Merca-

do Municipal de Faro, onde se localiza a escola ETIC. 

Também aqui fomos muito bem recebidos e o nosso 

anfitrião, Nuno Ribeiro, fez-nos uma apresentação deta-

lhada dos cur-

sos disponí-

veis no próxi-

mo ano letivo. 

Depois, al-

guns alunos 

da ETIC contaram algumas das suas experiências ao 

longo de todo o tempo 

que têm estado na esco-

la ETIC.  

De seguida, foi feita 

uma visita guiada pelas 

instalações e mostrada a 

ética de trabalho dos 

alunos e seus formado-

res,  os equipamentos utilizados e valores pelos quais 

trabalhavam.    

No final da visita, foi-

nos oferecido um jornal 

com todos os marcos 

históricos 

da escola 

ETIC. Foi 

feita uma 

sessão fotográfica onde nós fomos os mo-

delos. O fotógrafo em questão contou-nos 

a sua história como aluno e agora como 

formador desta escola.  
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Anabela Machado 

No mês de fevereiro, no âmbito do Domínio de Articulação Curricular intitulado 

“Mundo do Trabalho” os alunos da turma D do 9º ano, tiveram oportunidade de 

participar numa palestra intitulada “9º ano e Agora?”, dinamizada pelos Servi-

ços de Comunicação da Universidade do Algarve (UALG). Nesta palestra foram 

abordados vários itens, tais como: as condições de acesso ao ensino superior; os 

exames de 11º e 12º anos que os alunos têm que realizar; as bolsas de estudo 

oferecidas pela UALG; quais os serviços disponíveis na UALG e o Dia Aberto 

UALG a realizar no mês de maio do corrente ano. O Dia Aberto promovido pela 

UALG tem como objetivo a divulgação da oferta formativa da universidade e 

promove uma vivência escolar diferente. Os alunos da turma demonstraram 

recetividade pelo tema da palestra e bastante interesse na participação do dia 

aberto. 

Palestra “9º ano e Agora?”  

Visitados para aprender 

Soberana  

Lurdes Seidenstricker  

Tendo por base o tema do Teatro, Dramaturgia e Cida-

dania, foi possível levar ao teatro no passado dia 17 de 

abril, alunos e família, professores e pessoal auxiliar e 

administrativo, para assistirem à peça “Soberana”, de 

Ana Lázaro e Ricardo Neves-Neves, uma coprodução 

do Cineteatro Louletano e Teatro do Elétrico. 

Fica aqui a Sinopse, escrita pela autora do texto, Ana 

Lázaro: 

“Assim que comecei a pesquisar sobre a Mãe Soberana 

percebi que mais do que uma manifestação religiosa, 

cultural e histórica, esta é, tal como o vínculo genético 

e intrínseco que liga a Mãe com o seu filho, parte de 

um corpo colectivo, da identidade de um povo. A filia-

ção dos Louletanos à sua Mãe perde-se no tempo e no 

espaço, está arreigada no sangue, nos ciclos das esta-

ções, na luta diária, na alegria e na dor que vivem, sob 

uma ligação íntima ímpar de protecção e cumplicidade. 

Numa relação de afecto profundamente divina, e simul-

taneamente, profundamente humana. E como um culto 

vivo que é, ele próprio – organismo. Cresce, transfor-

ma-se e revitaliza-se no corpo dos seus portadores. Daí 

o desafio e o risco de escrever sobre Ela. Porque quan-

do se escreve sobre a Soberana, escreve-se afinal sobre 

todos os Louletanos, sobre as duas vidas e o seu passa-

do, sobre as suas esperanças e memórias. E isso é uma 

tarefa infindável. Por isso, naquilo que me é permitido, 

visitei episódios da Mãe e dos seus filhos, tentei auscul-

tar como se entranham numa vibração extra-humana, 

que vai para além do corpo, da voz, e dos registos do-

cumentais. Como uma música sem dono, mas que todos 

conhecem. E resta-me esperar que esta seja uma can-

ção que ressoe com carinho na alma daqueles que nu-

ma linguagem inex-

plicável, vivem 

diariamente o 

Amor da Mãe So-

berana.” 

 

Visitando para aprender 
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Visitados para aprender 

Workshop de teatro, dramaturgia e Cidadania  

Lurdes Seidenstricker  

Decorreu durante 

dois dias (7 e 8 de 

março), uma ativi-

dade dinamizada 

por um grupo de atores da companhia “Teatro do 

Elétrico”, sob a orientação do encenador Ricardo Ne-

ves-Neves, que consistiu 

em workshops de teatro, 

dramaturgia e cidadania, 

que envolveu turmas de 

9º, 10º e 12º anos. 

Este projeto foi desen-

volvido em parceria com 

a ESLA, da responsabili-

dade da professora Lurdes Seidenstricker, o Teatro do 

Elétrico e o Cineteatro Louletano, à semelhança do 

que já tinha acontecido na 

primeira semana de se-

tembro de 2019. 

Os workshops consistiram 

em exercícios práticos, de 

trabalho sobre a relação 

do corpo com a cena e da 

voz com a música e a 

coralidade. Os alunos foram convidados a participar 

ativamente com os ato-

res em jogos e exercícios 

da tradição teatral, como 

motores de maior capa-

cidade de comunicação, 

desenvolvimento inter-

pessoal e social. 

No âmbito da disciplina 

de Cidadania da turma 12ºD/D1, para além da partilha 

do percurso académico e profissional do encenador e 

atores, foi feita uma leitura encenada da dramaturgia 

portuguesa. A peça selecionada foi “Cartas de Da-

masco”, de Ana Lázaro, obra que nasceu a partir da 

correspondência entre a autora e Leen Rihawi, uma 

jovem 

escrito-

ra que 

cresceu  

e vive na cidade de Damasco, 

num contexto de escalada de 

instabilidade política e social, 

no Médio Oriente, num cenário 

de conflito e consequências 

geopolíticas, económicas e hu-

manitárias graves, infeliz-

mente uma situação bem 

atual e semelhante àquela 

que vivemos neste mo-

mento na Europa. A leitura encenada e o debate que se 

seguiram,  foram dirigidos pelo 

encenador Ricardo Neves-

Neves. A interpretação coube 

aos atores da companhia do 

Teatro do Elétrico, André Ma-

galhães, Andrew dos Santos e 

Rita Carolina Silva. 

A atividade revestiu-se da mai-

or importância para os alunos 

que, com esta situação pandé-

mica que temos vivido, estão menos comunicativos e 

participativos e têm tido menos 

oportunidades de desenvolver 

as suas relações interpessoais e 

sociais. Foi, de certo modo,   

um regresso a uma certa 

“normalidade”. Ficam os nos-

sos agradecimentos a todos os 

que se envolveram ativamente 

nas atividades, em especial ao 

nosso querido Ricardo 

Neves-Neves, ele que 

também foi um dia aluno 

desta escola. 



21 

A nossa  

  Escola 

Visitados para aprender 

Palestra com CEO “WebFarus” 

Milene Martins 

No passado dia 8 de março tivemos o privilégio de re-

ceber no Agrupamento de Escolas Dr.ª Laura Ayres o 

CEO da empresa de 

marketing digital 

farense Webfarus 

(https://

webfarus.com/), Luís 

Horta, que tão gene-

rosamente aceitou o 

nosso convite. Luís Horta é também docente de Infor-

mática no Agrupamento de Escolas João de Deus, em 

Faro. 

Durante cerca de 90 minutos, o 

nosso convidado falou para e 

com os alunos das turmas 10ºH 

e 12ºH do Curso Profissional 

de Técnico de Comunicação e 

Serviço Digital. Nesta sessão 

de trabalho abordou com os 

nossos alunos temas importan-

tes relacionados com o marketing digital. Explicou-lhes 

a diferença entre trabalharem a recibos verdes e contra-

to; abordou a forma como o google gere a ordem pela 

qual os sites surgem na lista de resultados de uma pes-

quisa; falou-lhes da importância, no mundo dos negó-

cios, de construir reputação; e da importância do traba-

lho de marketing digital para os clientes que o procu-

ram. De seguida, explicou-lhes a forma como o site da 

sua empresa está estruturado e a importância de alguns 

dos conteúdos lá presentes. 

A acompanhar o nosso convidado, veio um aluno da 

Escola Secundá-

ria João de Deus, 

que também é 

estagiário na 

Webfarus, Dhruv 

Gandabhai. Para 

além de aluno e 

estagiário, este jovem empreendedor já tem, ele próprio 

uma bolsa de clientes. Dhruv falou aos nossos alunos 

sobre a importância que é serem comprometidos para 

com o trabalho que 

estão a fazer, além de 

criativos. De seguida 

mostrou-lhes o seu site, 

produto da sua Prova de 

Aptidão Profissional, 

tendo explicado algu-

mas das secções do mesmo. 

Agradecemos muito a presença dos nossos convidados 

e temos a certeza de que a informação foi absorvida 

com entusiasmo pelos nossos alunos pois o feedback 

que obtivemos de ambas as turmas foi de que tinham 

gostado bastante, tinha sido interessante, importante e 

pertinente. 

Palestra “ Alimentação Mediterrânica e Saúde”   

Anabela Machado 

No âmbito do Domínio de Articulação Curricular intitulado “Saúde” os alunos 

da turma D do 9º ano, participaram numa palestra intitulada “Alimentação Me-

diterrânica e Saúde”, dinamizada pela docente Maria Palma Mateus da Univer-

sidade do Algarve (UALG). Nesta palestra os alunos puderam perceber os fato-

res que influenciam a alimentação mediterrânica e as suas implicações ao nível 

da saúde. Também houve a divulgação, por parte da docente, de várias suges-

tões para uma alimentação equilibrada tendo em conta os produtos da época e 

os respetivos valores nutricionais. 

https://webfarus.com/
https://webfarus.com/
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Mónica Henrique 

A Natureza é de todos Nós!  

Na semana de 14 a 18 de março recebemos na Escola EB1 
de Quarteira  os professores Erasmus, Bulgária,Turquia, 
Espanha, Itália e Roménia do projeto da água, de vários 
países.  
 
Para os receber, as turmas dos 2.º e 4ºanos, com a colabo-
ração  dos professores de música,  prepararam a apresen-
tação de duas músicas sobre a  Preservação do Meio 
Ambiente: “Proteger a Natureza” e outra sobre as esta-
ções do ano “Inverno”. 
Uma manhã musicada onde mostramos aos professores 
que a preservação da água e o meio ambiente são uma 
preocupação universal e a qual merece toda a tenção nas 
nossas atitudes diárias.   
A turma do 2.ºC ofereceu ainda aos professores, uns mar-
cadores de livros realizados por eles.  

Ontem recebemos no nosso Jardim de Infância Nº3 pro-

fessores vindos de outros países (Programa Erasmus) 

abordando o tema "Let`s save de Water as a Natural 

Resource". Demos as boas vindas através de uma canção 

"Um peixinho no mar", fizemos coroas decorando com 

gotinhas de água e peixinhos e no final entregamos uma 

lembrança - imans elaborados com pasta de moldar em 

forma de gotinhas e como alternativa ao papel de em-

brulho recorremos a pacotes de leite escolar decorados 

com referência ao tema tratado.  

Educadoras do JI Nº3  

Visita Erasmus+ 

Visitados para aprender 
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Ana Baião, Ana Inácio e Teresa Brandão  

Quando a magia acontece…um astronauta desce da lua 

para nos visitar  

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

E o essencial não é termos pessoas que nos ensinem, mas 

que nos deem espaço para aprender.” - Eduardo Sá 

 

As salas do jardim de infância da Fonte Santa, tiveram 

uma vista especial… 

Quando estávamos a almoçar uma surpresa aconteceu…

uma visita inesperada…um astronauta…  

Foi uma visita muito rápida, mas mágica, fizemos questões 

experimentámos o capacete…, queríamos estar mais tem-

po, mas fica para um aproxima…. 

Foi muito divertido…Muito obrigado 

 

“Só podemos conseguir coisas extraordinárias, envolvendo 

pessoas que conseguem fazer coisas que nós não consegui-

mos. - Bewries e Biederman 

Visitados para aprender 
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O nosso fevereiro 
Isabel Nunes 

Fizemos o nosso relaxamento com atividades sensoriais na nossa sala e na Sala Sensorial.  

Fomos várias vezes à nossa horta e o professor Rui Rocha ajudou-nos muito... como sempre o tem feito!  

Fizemos Educação Física e andamos pela primeira vez 

de Andas, o professor Idálio ajudou-nos no início depois 

apanhamos o jeito, conseguimos manter o equilíbrio!! 

Foi muito engraçado!!  

Realizamos jogos tradicionais e 

outros no exterior.  

O nosso fevereiro 
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Isabel Nunes - cont, 

O nosso fevereiro 

Construímos um pai-

nel alusivo ao Carna-

val onde usamos mui-

tos materiais diferentes 

e muitas técnicas dife-

rentes, onde podemos 

criar com muita ale-

gria, pois o Carnaval é 

isto mesmo: cores, alegria, muita ima-

ginação! Voltamos a decorar a nossa 

porta também com diversos materiais 

de desperdício (bocados de papel, ser-

pentinas, cartão,...). Ficou muito giro 

este palhacinho!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizemos um desfile de 

Carnaval com muita 

alegria, cores e muita 

brincadeira!! Toda a 

comunidade educativa 

participou com muita 

satisfação e animação!! 

E claro, não podia faltar um uma festinha onde os pais 

participaram com muito carinho na elaboração de um 

lanche saudável!! Havia de tudo: espetadas de frutas, 

doce especial de ananás, salada de frutas até um bolo de 

agrião!! Bem nem tudo foi assim tão saudável, mas por 

vezes também podemos comer alguns doces... Foi tão 

divertido!! Estávamos muito felizes!!  

 

 

 

 

E claro, brincamos muito e partilhamos a nossa alegria 

em vir para a escola!! 

Apesar de terem sido só 28 dias fizemos e aprendemos 

MUITAS coisas novas!!  
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Ana Baião 

Um agrupamento solidário 

Nós queremos PAZ, nós queremos o AMOR…juntos so-

mos mais fortes  

“Ser solidário é aju-

dar…é partilhar…é 

dar sem esperar nada 

em troca…é espalhar 

amor…alegria…é 

poder sentir o coração 

cheio… é participar 

na felicidade do ou-

tro…é fazer sor-

rir…é o cami-

nho…” - Ana 

Quando te dizem 

Ana, podemos 

fazer uma ban-

deira da Ucrânia, 

para colocar à 

janela? 

Assim na nossa sala, no dia 4 de março, (sala Amarela 

do JI da fonte Santa), surgiram as questões e comentá-

rios sobre a situação que está a acontecer, na Ucrânia. 

As crianças, comentaram, quiseram saber mais… e 

sem melindrá-las, pois, a situação assusta-nos a todos e 

sem aprofundar, conversámos sobre os acontecimen-

tos, sobre a necessidade de haver paz, a solidariedade e 

surgiu a questão como poderíamos ajudar... 

Foram muitas as palavras de solidariedade, de “fazer a 

paz”, de levar um sorriso, um pequeno gesto pode fa-

zer a diferença… 

“podemos fazer desenhos; trazer brinquedos e livros; 

construir casas; dar mobílias” 

E, por parte de uma criança com familiares na Ucrânia 

surgiu um pedido: podemos fazer uma bandeira para 

colocar à janela… Mãos à obra, com as mãos de todos 

nós, “nasceu” a nossa bandeira gigante com as nossas 

mensagens, que já algum tempo, pode ser vista na en-

trada da nossa escola. 

A paz é isto… é unir esforços e fazer um mundo me-

lhor… são as crianças com sua magia e solidariedade 

construírem a diferença… 

“Solidariedade é amor em movimento…

Solidariedade não é dar o que sobra, é dar o que faz 

falta…” 

 

“Um capacete de guerra tem um ar carrancudo. 

Muito mais bela é uma flor. 

Uma flor tem tudo 

para falar de paz e de amor. 

Mas se virarmos o capacete de guerra 

ele será um vaso, e é bem capaz 

de ter uma flor num pouco de terra 

e falar de amor e de paz.” 

Sidónio Muralha 
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Stela Lã 

Um agrupamento solidário 

Não à guerra! Paz para a Ucrânia. 

No dia 24 de fevereiro de 2022, a Rússia lan-

çou uma invasão militar em larga escala contra 

a Ucrânia, levando a que milhões de ucrania-

nos abandonassem o seu país. 

O mundo uniu-se, e nas mais diversas formas, 

manifestou o seu apoio a favor do povo ucrani-

ano, e a turma do 1.ºF também quis participar, 

elaborando um painel mostrando o nosso apoio 

às vítimas desta guerra, que expusemos na nossa escola 

da Fonte Santa.  

Isabel Nunes e Sara Ramos 

                  Pela Paz 

“Não tenha medo de 

dar uma chance a 

paz, de ensinar a paz, 

de viver a paz… a 

paz será a última 

palavra da história” 

Foi com esta frase do 

papa João Paulo II, que todo o Jardim de Infância Nº 3, 

e, acreditando que o mundo do faz de conta se pode 

tornar realidade, criou a história da Fada dos Girassóis, 

uma história, na qual os adultos querem muito acredi-

tar e que foi crescendo com a ajuda da excelente ima-

ginação da pequenada.  

A Fada dos Girassóis nasceu esta semana e nasceu 

porque no país dos girassóis deu-se uma grande des-

truição, vieram uns seres destruidores e estão a fazer 

muitas maldades às 

pessoas e a todo o país 

(aos animais, às casas 

e também às plantas). 

Então, como por ma-

gia, apareceu uma 

fada, uma fada que 

pediu ao nosso Jardim 

de Infância para fazermos o seu retrato e na sua mão 

colocássemos sementes 

de girassol, para ela 

soprar, num sopro bem 

forte que consiga chegar ao país e que consiga levar a 

paz juntamente com as sementes. 

Ah, e nós prometemos à Fada que iriamos construir a 

palavra PAZ com os nossos próprios corpos. E como o 

prometido é devido, e porque acreditamos muito na 

magia da Fada dos Girassóis, cumprimos a nossa pro-

messa: nós crianças, unidas pela crença, pelo amor e 

pela fé, construímos a palavra PAZ, os adultos do nos-

so Jardim de Infância construíram um coração, o cora-

ção do AMOR, o coração que tem no seu maior desejo 

que a guerra acabe no país dos Girassóis.  

Quisemos transmitir a 

nossa mensagem de 

paz, sensibilizando 

para a importância de 

amor ao próximo e ao 

respeito! Transmitindo 

o nosso carinho ao 

povo que sofre.  
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Um agrupamento solidário 

Luísa Dordio 

Sendo Solidário 

No dia 9 de março, os alunos 

do 12º H/H1, juntamente com 

as professoras Luísa Dordio e 

Carla Canhoto, juntaram-se em 

português para uma lição mui-

to especial. Às 13h35, come-

çou a aula de soli-

dariedade, de em-

patia, de partilha e de com-

paixão pelos que, na 

Ucrânia, se veem privados 

de bens essenciais, bens 

esses que o mundo oci-

dentalizado interi-

orizou como um dado 

adquirido. Todos trouxeram alimentos, roupa, calçado, 

equipamento médico, entre 

outros. No espaço de 1h30m, 

separamos, encaixotamos e 

entregamos, na Junta de Fre-

guesia de Quarteira, um total 

de 10 caixas cheias de amor e 

solidariedade. Estão todos de 

parabéns pela excelente inici-

ativa! 

Maria Fael 

Palavras com História  

O Projeto "Palavras com História" fez hoje a apresen-

tação de uma instalação - Histórias (con) Vida "Eu e 

tu" no âmbito do tema Saúde Mental onde se preten-

deu, através dos testemunhos da turma do 12º ano, 

Curso Psicossocial da docente Ana Cláudia Fontão, 

passar a mensagem de como nos podemos sentir se nos 

colocarmos "na pele" do outro. Cada testemunho foi 

um facto real, doloroso que divulgado se assumiu co-

mo uma exteriorização de um problema pessoal, com o 

qual qualquer um de nós se pode rever.  
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Semana da Leitura e Centenário de José Saramago  

Luísa Dordio 

Entre 7 e 11 de março, a 

ESLA comemorou em 

dobro! Foi a Semana 

Nacional da Leitura e o 

Centenário de José Sara-

mago.  

Assim, aproveitando o 

estudo de "Memorial do 

Convento", propus aos 

alunos do 12I/I1 que re-

produzissem algo sobre o escritor. 

O resultado foi uma belíssima e 

criativa caricatura de José Sarama-

go e uma reprodução fiel da passa-

rola do Padre Bartolomeu Lourenço 

de Gusmão. 

Agradeço a generosidade dos meus 

alunos, que estão 

de parabéns pelo 

desafio cumprido! 

Semana da Leitura na ESLA 

Maria Fael 

A Semana da Leitura na ESLA 

culminou com 2 momentos de poe-

sia, a minha (In) Momentos. Poe-

mas de dor, amor e humor, mo-

mentos em mim que transmiti a 

quem me quis ouvir. Riram, chora-

ram, emocionaram-me com elogios 

finais. Foi uma honra, declamar 

para vós, colegas, amigas(os) e alunos. 

Deixo um agradecimento especial ao 

meu colega de aventura, Gabriel Al-

meida que tão bem declama a minha poesia. 

Às colegas Fátima e Iolanda um beijo de gratidão pelo 

empenho na projeção de imagens/vídeos que motivaram 

todos os que assistiram, colegas e alunos.  
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Turma All Included 

“All Included” no Secundário - 8º/9º anos 

 

All Included: Turma composta por alunos estrangeiros que não dominam o português. 

Tema: Património do Conselho (DAC). 

 

Painel # 1:  Dra. Laura Ayres   (100 X 120 cm) 

Painel # 2:  António Aleixo      (100 X 120 cm) 

 

Técnica: Teclas de teclados sobre painel de madeira. 

Inspiração: Calçada Portuguesa. 
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Cidadania & Desenvolvimento 

10º Ano - Artes Visuais 

Disciplinas: Desenho A; C & D. 

Tema: Artigos da Declaração dos Direitos Humanos - Cartazes de Sensibilização 
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Criação de um Painel Comemorativos dos  

100 Anos do Nascimento da Dra. Laura Ayres 

10º Ano - Artes Visuais - Desenho A 

Título: “Janela Aberta para a Laura Ayres” 

Técnica: Caneta de tinta 

da china e acrílico sobre 

papel e madeira com  

raspagens. 

Dimensões: 100 X 120 
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10º Ano -  Artes Visuais - Desenho A 

Tema: Desenho de observação de animais a partir de fotografias 

Técnica: Lápis de Cor em formato A3 



34 

Artes 

11º Ano - Artes Visuais - Desenho A 

Tema: Representação da Figura Humana 

Técnicas:  

1: grafite e aguada de café _Observação de modelo ( 5min) 

2: carvão e sanguínea _Observação de modelo (5min) 

3: tinta acrílica com pincel_cores complementares_Observação de modelo (5min) 

1 

2 

3 4 
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12º Ano - Artes Visuais - Desenho A 

Tema: Representação de objeto metálico em grande formato  

Técnica: Grafite a Aguarela 
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1º Ciclo - Educação Artís-

tica 

Tema: Como é que o Monstro das Cores 

se Sente Hoje? 

Turma do 3ºA da Escola da Abelheira  
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1º Ciclo - Educação Artís-

tica 

Tema: Frida Kahlo 

Os alunos do 3ºA, depois de conhecer a 

vida e obra da pintora, realizaram um 

retrato/quadro da artista  
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1º Ciclo - Educação Artística 

Tema: Obras de Vincent Van Gogh 

Turma do 4ºC da EB 1 de Quarteira  
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1º Ciclo - Educação Artística 

Tema: O Quarto de Van Gogh 

Turma do 4ºE da EB 1 da Fonte Santa  
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FOTOGRAFIA 
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Escrevinhando 

Para ti…. Tudo o que desejo!  

Para ti desejo…. O SOL! 

para que teu corpo possas aquecer, 

para teres mais energia, ´ 

e o teu dia ser ainda mais bonito! 

 

Para ti desejo…. A CHUVA! 

Para que sintas gota a gota tocar-te, 

E regar-te as tuas Esperanças! 

 

Para ti desejo…. O MAR! 

Para tua pele ser  banhada,  

para que ouças seus ruídos, 

os teus pensamentos se mantenham em descanso, 

trazendo-te toda a calma que necessitas! 

 

Para ti desejo….A TERRA! 

Para os teus pés pisarem nela,  

E sentires o imenso prazer que ela te pode oferecer! 

 

Para ti desejo…. AS ESTRELAS! 

Para que tua vida brilhe, 

Te mostrem a beleza da noite, 

Colocando-a em êxtase total! 

Para ti desejo…. AS OBRAS DE DEUS! 

Para que não tenhas motivos de tristeza, para que a paz 

se encontre ao teu lado! 

 

Para ti desejo….. TUDO O QUE A VIDA TEM DE 

BOM!!! 

E…. 

Quando te sentires triste, lembra-te… 

De tudo o que desejo para ti, e ai então…. 

Sorri de Felicidade!. 

 

PORQUE, PARA TI DESEJO…. 

A Felicidade, o Amor, o Carinho, e tudo o que de me-

lhor tenho dar!.  

 

   És tudo o que sempre quis!. 

Verónica Sancadas 

Gota de água 

Somos gota de água 

que se desfaz num rosto dorido. 

Somos gota de água que cresce 

num olhar com brilho. 

Somos gota de água que sai da fonte para o rio 

e desagua num mar agressivo. 

Brotas da Natureza, estado puro, 

fortaleces a terra. 

Planeta ardente, carente, gota 

de água preciosa, adorada. 

Nas monções, indesejada. 

Maria Fael 
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Lágrima 

Enche o olhar, 

molha o rosto 

e desemboca nos lábios 

em gotas de dor 

em gotas d’amor, felicidade. 

Lágrima, 

água vertida de 

um rosto sem vida. 

Lágrima na partida 

de quem não volta, saudade. 

Água, sacias a sede. 

Rio, pequeno leito, corrente irregular 

que se adensa quando cai no mar. 

Lágrima 

Maria Fael 

Dos teus olhos cai uma lágrima, brinco de cristal. 

Uma lágrima brilha nos teus olhos, alegria desigual. 

Amparo as tuas lágrimas em mãos gretadas pelo sal 

 transformadas em seda numa carícia final. 

Baloiças ao pescoço num pingente lacrimal, proteção dos deuses num mundo desumano, fatal. 

Salgas o doce néctar, cremoso mel, vertido na tua boca fica fel. 

Sem lágrimas, seca o teu olhar, como um terreno árido, podre que se desfaz em pó. 

Maria Fael 
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 escrevemos 

CEF – Operador/a de Distribuição  

Conto... 

Era uma vez uma gota de água que era rejeitada e por isso sentia-se triste por não ser bem tratada. 

Um belo dia, a gota decidiu lutar para provar ao mundo que era necessária à vida de todos os seres vivos. 

Apesar de a gota de água se sentir mais confiante, ela sabia que não era suficiente para dar vida a todos os que dela 

precisassem e por isso teve uma excelente ideia, percorrer de mar em mar para conseguir fazer várias amizades e 

ouvir diversas opiniões. 

A gota de água fez novas amizades, sentindo-se, assim, mais forte para não ser rejeitada e ser aceite por todos. 

Miguel Marques, 9ºB 

116 

Eu quero voltar ao  número cento e dezasseis, não sabendo o quão longe estou de lá voltar, quero voltar a saber co-

mo é estar longe de lá, tão incalculável como a lonjura desse meu fim, apenas a minha sincera saudade, de me perder 

na calmaria que tão bem conhecia, de respirar aquela bonança deixando levar-me pela paz de espírito que me levava 

e trazia como uma singela maré, adoraria poder tornar a viver as tardinhas silenciosas, onde conversavam apenas eu 

e as minhas tresmalhadas reflexões, a simplicidade do número que nunca vira conflitos, quando tudo era preto e 

branco sem nunca carecer de cor. 

Desconheço a demora que tomará esta minha jornada, de regressar aonde jamais deveria ter saído, por hora caminho 

nos campos dos comuns, os que dizem ter crescido, e que não parecem incomodados em gramar as consequências de 

teimar seguir esse mesmo itinerário, quase como um flagelo desesperado pelo orgulho de acreditar estar correto, 

enquanto isso, procuro seguir caminho na minha odisseia rumo ao número cento e dezasseis empenhado em não 

seguir a mesma linha de quem se recusa a paragrafar. 

Repugnado pelos andares apressados, as posturas rígidas e as feições irritadas de quem parece sequer se lembrar da 

morada que abandonou, convertem as serenas marés em tempestades, as pausadas inspirações dão lugar a suspiros 

ranzinzas e envolvem-se num silêncio ensurdecedor, como se as ternurentas tardinhas não passassem de um pressá-

gio de que a fria noite se avizinha, como se o sucesso nada mais fosse que um fracasso adiado. Dou por mim arrelia-

do, injustiçado pelo número que me pertencera e me viu partir sem nada fazer. 

Tenho esperança, porém de que retornarei, pois, na minha imaginação, tudo permanece no constante repouso com o 

qual saí, com a ininterrupta harmonia com que sempre contava, as suaves brisas que me acarinhavam a pele, o sol 

que me aquecia a alma, os sorrisos puros e ingénuos e tudo o que lá deixei, tudo apenas aguardando a minha chega-

da… ao número cento e dezasseis.  
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Nós sugerimos 

Manuel Santos 

Ela, metafisicamente d’outro mundo  

O livro que aconselho para leitura intitula-se “Ela, metafisicamente d’outro 

mundo”, do Poeta da Cidade, cujo verdadeiro nome é Pedro Freitas. 

Escolhi este livro, pois fiquei extremamente agradado com esta leitura. Sendo 

eu amante da poesia, gostei muito desta sua poesia por falar de um grande 

amor, mas mostrando marcas da atualidade e perspetivas de grande maturida-

de, mesmo sendo escrito por alguém ainda tão novo. 

Neste livro o poeta cumpre a sua promessa de escrever um livro para uma 

rapariga com a qual namorou 7 anos. Mesmo após se terem separado, decidiu 

cumprir essa promessa. 

Ao longo dos poemas é-nos demostrado o amor eterno que o sujeito poético 

sente, quase que é como uma carta para a sua ex-amada ler e só assim poder 

seguir a sua vida. 

Concluindo para quem gosta de arte romântica, de poesia em geral ou quem 

pretende conhecer, então este é um livro que vos aconselho. Acreditem que 

facilmente se apaixonarão pelos seus poemas, tal como eu me apaixonei.  

Milene Martins 

O dia em que os lápis desistiram 

De pequenino é que se ganha o gosto pela leitura. Em pequenino é 

que os sonhos, a fantasia e o imaginário ganham asas e nos transpor-

tam para o infinito… Por esse motivo, nesta edição fica uma sugestão 

para os mais pequeninos, mas que também encanta graúdos; eu que o 

diga que fiquei encantada com a história, contada por Drew Daywalt 

ao longo das páginas deste livro delicioso, quando a li aos meus fi-

lhos. Então é assim… 

Os lápis de cor também se aborrecem e têm as suas necessidades, gos-

tos e exigências. Imaginem que os lápis estão tão chateados que resol-

vem desistir e abandonar a sua missão de colorir pelas mãos das crian-

ças que os usam? Pois é… ao longo deste livro vamos conhecer as 

queixas de um conjunto de lápis de cor. Será que têm razão?!  

Vamos, nós adultos, contar esta história aos nossos mais pequeninos e 

deixá-los pensar sobre o que nos dizem os lápis de cor e decidir se 

têm razão.  

Espero que se divirtam tanto quanto eu me diverti com esta doce his-
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Storytime/Hora do Conto  

Andreia José, Gracinda Correia e Sílvia Ventura  

No decorrer do 

mês de março, 

as professoras 

de Inglês, An-

dreia José, Gra-

cinda Correia e 

Sílvia Ventura, 

dinamizaram 

uma atividade intitulada de 

“Storytime” – “A hora do conto”. 

Participaram nesta atividade os alu-

nos dos níveis de ensino do pré-

escolar e 1º ciclo, dos três jardins de 

infância e das três escolas básicas do 

1º ciclo. Os alunos ouviram/viram 

histórias, dramatizaram-nas, realiza-

ram diversos trabalhos alusi-

vos às mesmas e explorou-se 

vocabulário. 

As histórias exploradas nos 

diferentes níveis de ensino 

foram: 

No pré-

escolar – “The Frog Family!”; 

Nos 1º e 2º - “I love my daddy!” e 

“My Dad!”; e no 3º ano - “Papa, 

please get the moon for me!”, que 

coincidiram com a celebração do dia 

do pai; 

No 4º - “From The Head to Toe!”. 

É de enaltecer o 

gosto, o interes-

se, a criativida-

de e o empenho 

com que os 

alunos partici-

param nas dife-

rentes ativida-

des/trabalhos e o prazer com que 

desenvolveram as suas competên-

cias.  
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Quem conta um conta um conto... 

Isabel Nunes 

No dia 24 de março participamos 

numa atividade com uma professora 

de Inglês do nosso Agrupamento! A 

professora Gracinda Correia, diver-

timo-nos muito e aprendemos como 

se diz algumas palavras alusivas à 

família! Ouvimos uma história 

“The Frog Family”, fizemos fanto-

ches e até dramatizamos a história!! Foi mesmo divertido!! 

Todos participamos com grande alegria!!  

As educadoras do JI nº3 

Que felicidade para os meninos e meninas do JI nº3! Foi 

uma manhã diferente, foi uma manhã falada noutra lín-

gua. Mas que divertido foi, que interessante foi ver as 

crianças absorvidas no filme “The frog family”, aprende-

rem vocabulário como daddy, mummy, brother, sister e 

baby. 

Aprenderam? … 

Sim, aprenderam, mas mais importante do que a aquisição 

de palavras em inglês foi ver o entusiasmo de cada um a 

construir o seu fantoche, encarnando um dos sapos da 

família, de o dramatizar, entrando no jogo sugerido pela 

docente. Foi lindo! Foi fantástico! 

Obrigada às docentes de inglês, que a troco do amor à arte 

de ensinar, abriram mão do seu tempo e mergulharam 

neste jardim-de-infância, deliciando crianças e adultos, 

ficando todos com pena que não seja para continuar. 

Thanks docente Gracinda, Thanks docente Andreia! Fo-

ram fantásticas! 
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Ana Baião  

Nós e a casa dos passarinhos 

A casinha dos passarinhos da nossa horta, estava um 

pouco “tristonha” …era preciso limpar… arranjar…

pintar e voltar a colocar na horta. 

Na sala amarela do JI da Fonte Santa, pusemos mãos à 

obra, planificámos, combinámos como íamos tornar a 

casinha mais bonita…quais as cores que podíamos usar. 

Foi muito divertido, restaurámos a casinha que ficou 

como nova… 

Também o nosso espantalho, que protege a nossa horta 

e cuida das nossas plantas foi restaurado foi restaurada 

pelas crianças das 3 salas do nosso J.I..  

Antes 

Depois 
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Brincar… brincar com plasticina e elementos  
naturais 

Sara Ramos 

Importa ter sempre presente que a 

melhor aprendizagem é feita com 

motivação, com prazer. Nem sempre 

tem de existir um tema para deixar a 

criatividade da criança fluir.  Quando 

a criança se sente livre, livre de ideias 

feitas, de orientações dadas, livre para 

criar, aí sim… a 

obra nasce. Nascem obras autênticas, 

verdadeiras e a criatividade enriquece 

e a beleza da obra deixa o adulto re-

fletir, permite levar-me a acreditar 

que o verdadeiro saber nasce e cresce 

com o prazer de ser livre. 

É desta forma que a arte faz sentido: 

a arte é sentida, é pessoal, é libertadora. Permite expres-

sar o que está dentro de nós: amor, gostos, sentimentos, 

opiniões. Só desta forma as experiências artísticas são 

promotoras de desenvolvimento do sentido estético e da 

criatividade. Só 

desta forma forne-

cem 

“possibilidades 

cognitivas, afetivas 

e expressivas, bem 

como de criação, 

reflexão e compre-

ensão que favore-

cem a construção da identidade pessoal e social e en-

tendimento de diferentes cultu-

ras” (Fróis, Marques & Gonçalves, 

2000).  

É com este pensamento que a Sala 

Vermelha está repleta de pequenos/

grandes artistas de grande consciência 

emocional. 
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Dia Internacional da Matemática  

Cláudia Rosa 

No âmbito do Dia Internacional da Matemática, come-

morado no passado dia 14 de março, os alunos das 

turmas: CEF 2 – 1º Ano de Operador/a de Distribui-

ção; CEF – 2º Ano de Empregado/a de Restaurante/

Bar e 10º I – Curso de Ensino Profissional de Técnico/

a de Operações Turísticas, construíram cubos de várias 

cores e formatos, na disciplina de Matemática, tendo 

utilizado a técnica de Origami, como ilustram as fotos 

em anexo. Os trabalhos foram todos expostos nos blo-

cos de salas de aula da Escola Secundária, Dr.ª Laura 

Ayres. 

Cuidar de quem cuida  

Mónica Henrique 

“Tem dias em que quem muito cuida, também pre-

cisa de ser cuidado.” 

 

 Iniciámos o mês de março com a 

abertura do nosso Pote dos Elogi-

os. Este pote foi inaugurado na 

Semana dos Afetos, a 14 de feve-

reiro, e dado o seu sucesso manti-

vemos esta atividade de partilha e 

elogio a quem nos faz/diz bem ao coração. Depois de 

mais uma sessão de leitura de elogios, seguido de de-

bate sobre como se sentem com 

os elogios recebidos um aluno 

referiu que gostava de deixar 

um elogio ao seu pai, por ele 

ter tido paciência a ensiná-lo a 

jogar à fisga.  

Gostava de o homenagear, tal como 

já tínhamos feito no dia 8 de março 

a todas as mulheres que eram im-

portantes para nós.  

O debate estava lançado! Conversa, puxa conversa... e 

lá chegamos a um consenso: preparar um presente para 

oferecer a quem cuida de nós todos os dias. E sem 

muitos arranjos entrou em cena o tema do Dia do Pai. 

Genuinamente cada um manifestou o seu interesse em 

preparar um pequeno presente para oferecer a quem 

lhe é especial, na grande maio-

ria para o Pai.  

Miminhos construídos com 

AMOR... 
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Dia do Pai  
Isabel Teixeira 

Na Sala Amarela do JI Nº 3 realizamos algumas ativi-

dades divertidas e criativas. Começamos por ouvir a 

história “Pê de Pai”, realizando o seu registo. Aprende-

mos a canção “O meu Pai é grande” e gravamos um 

vídeo para enviar no grupo no Dia do Pai. Fizemos um 

desenho e dissemos o que fazemos com o pai e disse-

mos o seu nome. Com o nome do pai de cada criança, 

fizemos uma tabela e contamos quantas letras tinha o 

nome de cada pai: qual o nome que tem mais, menos 

ou igual número de letras. Com a letra P de pai, desco-

brimos outras palavras começadas pela letra P: Paz, 

pinhas, pássaro, palhinha, pato, pau, pedra, Paula, 

praia, Paulo, palhaço, piano, pera. 

O grupo escolheu fazer uma moldura de um carro e 

barco em pasta de mol-

dar e o postal foi um 

coração com uma men-

sagem.  

O meu Pai e Eu 

Isabel Nunes 

Como não 

podia deixar 

de acontecer 

o Dia do Pai 

foi trabalha-

do de várias formas, atra-

vés de canções, poemas, 

histórias, elaboração de lembranças e através de articu-

lação com os pais/família que participaram com ternu-

ra enriquecendo deste modo o processo educativo das 

crianças. Para vivenciar o Dia do Pai decidimos ofere-

cer um porta-lembranças (elaborado com pasta de mol-

dar), pintamos e tira-

mos fotografias que 

ficaram muito giras, 

fizemos postais onde 

para além de decorar-

mos a gosto ainda dis-

semos como era o nos-

so pai. Ainda elaboramos o nosso papel 

de embrulho com 

recurso à técnica do 

balão. Este trabalho 

aqui destacado foi 

fruto de muito cari-

nho e de afetos, com muita 

brincadeira e criatividade à mistura. Pedimos aos pais 

que em casa elabo-

rassem em conjunto 

com as crianças, 

um postal. Elabora-

mos um painel com 

a 

co-

operação dos pais. Os pais abraçaram 

esta atividade onde se pode sentir a 

partilha de bons momentos com muitos 

afetos!  
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Dia do Pai 

Sara Ramos 

Há datas que não po-

dem ser esquecidas, 

que não se podem dei-

xar passar em branco. 

Há datas que têm de 

ser faladas, trabalha-

das, comemoradas. O 

Dia do Pai é realmente todos os 

dias, mas um dia único, uma data 

registada como Dia do Pai, torna-o 

ainda mais especial, torna-o memo-

rável e não permite banalizá-lo. 

Afinal, embora todos os dias o Nos-

so Pai é Pai, aquele dia é só dele, há 

que prepará-lo com carinho, com 

amor, com entusias-

mo. Há que acarinhá-

lo mais ainda, com 

um presente especial. 

Há que refletir sobre o 

significado da palavra 

Pai, do papel do Pai. 

Foi neste registo que a 

Sala Vermelha organi-

zou e preparou a data: falou-se sobre nomes e profis-

sões dos Pais, exploraram-se letras, fizeram-se regis-

tos, contaram-se 

histórias, recitou-se 

um poema e criaram

-se presentes e pos-

tais. Foi uma semana 

envolvente, empol-

gante… afinal está-

vamos a preparar 

uma surpresa para 

oferecer ao Pai no seu Dia, para que 

no seu orgulho de ser pai, derramas-

se uma lágrima de alegria, porque, 

na verdade, quem não gosta de rece-

ber um presente onde estão refleti-

dos sentimentos e valores?  
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Dia do Pai 

As docentes de Inglês do 1º ciclo 

Entre os dias 14 e 18 de março, os alunos das três es-

colas do 1º ciclo do Agrupamento, comemoraram o dia 

do Pai/ Father’s Day na disciplina de Inglês com as 

professoras Andreia José, Gracinda Correia e Sílvia 

Ventura. Os alunos elaboraram cartões com mensa-

gens escritas em inglês e ouviram histórias alusivas a 

esta celebração. Os alunos demonstraram muito empe-

nho e interesse na elaboração dos trabalhos. 
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Fêtons la Francophonie! 

Grupo disciplinar de Francês 

A Francofonia reúne os países que 

falam e utilizam a língua francesa. 

No dia 20 de março celebra-se a 

Francofonia no mundo inteiro. Para 

comemorar essa data, os alunos do 

ESLA realizaram várias atividades, 

das quais resultou, entre outros, uma pequena exposição 

na biblioteca Paula Moreira, na EB2,3.  

 

Le 20 mars, on célèbre la Francophonie dans le monde 

entier.  

La Francophonie rassemble les 

pays qui parlent et utilisent la 

langue française. En 2018, on esti-

mait qu’environ 300 millions de 

personnes, répartis sur les cinq con-

tinents, parlaient français. 

Les élèves de l’Agrupamento ESLA ont fêté la Franco-

phonie lors de plusieurs activités : un quiz, plusieurs 

sessions cinéma, des affiches sur des personnalités fran-

cophones et quelques pays francophones, entre autres. 

Nous vous laissons un petit reportage en photo !  

Exposição de trabalhos realizados pelos alunos do 7ºB e do 8ºE na biblioteca Paula Moreira da EB2,3 

Cartazes elaborados por duas alunas do clube de Francês  

Quiz  «La Francophonie»  

Os filmes de algumas sessões cinéma  



55 

A nossa  

  Escola 

Dia Mundial da Árvore  

Equipa Eco-escolas 

Este ano, a Equipa Eco-Escolas sugeriu a comemoração do Dia Mundial da 

Árvore, a 21 de março, através do apadrinhamento de uma árvore do recin-

to escolar.  

O objetivo desta atividade foi sensibilizar os alunos para o tema e também, 

nesta época tão difícil, apelar aos afetos e ao sentimento. 

O apadrinhamento poderia incluir a atribuição de um nome, uma canção ou 

um poema alusivo ao tema e relembrar que este dia é também Dia Mundial 

da Poesia.  

Dia Mundial da Árvore no JI nº3 

Sara Ramos 

Há datas/efemérides que não podem passar ao lado, e o 

Dia da Árvore não pode mesmo, o Dia da Árvore mere-

ce ser brindado com o plantar de, pelo menos uma árvo-

re, afinal esta é uma das três tarefas que o homem deve 

fazer, pelo menos uma vez na vida. E quando se trata de 

formar futuros homens, futuras mulheres, quando vive-

mos o dia a dia numa eco escola, torna-se fundamental 

mergulhar neste dia com uma exaltação às árvores, com 

o apreciar as árvores que já temos e com o brindar o 

nosso recreio com uma nova amiga. Sim, as árvores são 

nossas amigas: dão-nos oxigénio, dão-nos fruta, dão-

nos sombra, são abrigo para alguns animais e… são 

seres vivos! 

No dia 21 de Março plantamos uma árvore, plantámos 

um abacateiro no nosso jardim, virado para as nossas 

janelas, para todas as manhãs olharmos, lhe sorrirmos, 

lhe dizermos bom dia… foi um dia de festa no JInº3, 

uma festa que nos permitiu acrescentar um novo amigo, 

que irá crescer e ser feliz!  
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Celebrando a Primavera 

Isabel Nunes 

Comemoramos a chegada da Primavera e o Dia Mundial da Árvore de 

várias formas, mas estas foram a que mais gostamos!! 

Levamos as nossas 

sementinhas que 

tínhamos semeado 

com amor e carinho 

para casa, pois já estavam grandes. 

 “Vamos continuar a dar carinho e ver crescer em casa” disse-

ram as crianças.  

Germinamos (no mês de fevereiro) e plantamos um caroço de 

abacate, adoramos mexer na terra!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redecoramos a nossa porta 

com um painel alusivo à 

Primavera, ficou simples-

mente lindo, lindo! Demos o 

nome às crianças que via-

jam de balão “João e Ma-

ria”. 

Sê bem-vinda, Primavera! 

 

Dormindo estão sementinhas 

No berço da Natureza 

A Primavera as desperta 

Surgindo em plena beleza! 

(Isabel Nunes) 

Continuamos a sonhar 

Isabel Nunes 

Recebemos as respostas do Pai Natal no dia 29. Lemos e ficamos a perceber que o Pai Natal teve muito trabalho 

este ano, mas não se esqueceu de nós!! Ficamos muito contentes... e mesmo orgulhosos de ele ter lido os nossos 

desejos!  
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Dia Mundial da Água   

Equipa Eco-escolas 

O Dia Mundial da Água comemora-se anualmente a 22 de março com o intuito de sensibi-

lizar para a preservação deste bem. 

Neste dia, realizou-se a campanha H2Off - Hora de fechar a torneira. Esta campanha pre-

tendeu sensibilizar a comunidade escolar a não abrir as torneiras entre as 22 e as 23 horas.  

Cada um deve fazer a sua parte. 

Contámos contigo?  

Dia Mundial da Água pelos mais pequenos  

Mónica Henrique 

O dia 22 de março visa alertar as populações e os go-

vernos para a urgente necessidade de preservação e 

poupança deste recurso natural tão valioso.  

Um tema de extrema importância que não podia deixar 

de ser debatido na sala do 2.ºC, da Escola EB1 de 

Quarteira.  

Após visionamento e debate de filmes sobre a temáti-

ca, os alunos foram convidados a criarem cartazes ape-

lativos à implementação de medidas que promovam a 

poupança deste recurso.   

Com esta atividade reforçamos a nossa consciência 

cívica, em geral na área do desenvolvimento sustentá-

vel e da participação cívica, incentivando a adoção de 

práticas e comportamentos pessoais para a preservação 

deste bem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-chave: ÁGUA  

 
Preservar 
Fonte de Vida 
Usar com Consciência 
Alterações climatéricas 
Sustentabilidade 

Poupança 
Recurso Natural 
Ecossistemas em risco 
Presente da Natureza 
Educação para a cidadania 
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Dia Mundial da Água   

Sara Ramos 

Era uma vez 

Uma menina 

Gotinha de água. 

A menina gotinha de água 

Vivia no mar sem fim 

E era linda, 

Tão linda, 

Vestida de esmeralda 

E luar! 

Papiniano Carlos 

 

O que melhor do que um poema para motivar um 

grupo de crianças a criar plasticamente um esquema do 

ciclo da água e a entender o seu percurso?  

Dia Mundial da Água   

Isabel Nunes 

Para comemorar o Dia Mundial da Água, decidimos fazer esta gotinha de água onde colocamos 

o que devemos e podemos fazer para proteger este recurso tão importante! No dia da água ela-

boramos uma Gotinha de Água com recurso a material de desperdício (pedaços de cartolina que 

guardamos de outros trabalhos) onde contornamos a nossa mão para emoldurar uma gota gigan-

te.  

 

Também criamos uma história e fizemos a ilustração cheios de alegria!!  

Podem ler e ver na página seguinte. 
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A Gotinha de Água  

Grupo da Sala Verde, do Jardim de Infância Nº3  

Era uma vez uma gotinha de água que vivia no céu dentro de uma nuvem muito 

fofinha e ela gostava muito de lá estar. 

Mas como via as outras gotinhas a cair, tinha medo que também acontecesse 

com ela. 

Um dia, uma nuvem passou e fez-lhe uma cara muito feia e a Gotinha assustou-

se tanto que caiu da sua nuvem e foi parar ao mar. 

“Afinal, não era assim tão mau viver no mar”, pensava a Gotinha, porque come-

çava a ter amigos novos, muitas outras gotinhas até fez amigos com peixinhos de 

várias cores... lindos! Mas a Gotinha começou a ter saudades da sua casa que era tão fofinha e quentinha, dos seus 

amigos que viviam na nuvem onde vivera tanto tempo. 

Começou a andar muito triste! 

Um dia o Sol apareceu e aqueceu tanto o mar que a gotinha começou a subir, a subir, a subir até que foi parar à sua 

casa (à sua nuvem) quentinha e fofinha. 

Deixou de ter medo e começou a gostar de cair da sua nuvem pois sabia que voltava sempre para a sua casa. 

Vive assim feliz para sempre!!” 

 

E com pozinhos de perlimpimpim a história chegou ao FIM  

A importância da Água 

Liliana Ferreira 

No dia 22 de março a turma do 2ºF, 

refletiu acerca da importância do Dia 

Mundial da Água e quis partilhar 

com a comunidade educativa o tra-

balho desenvolvido. 

Neste dia a turma, visualizou varia-

dos vídeos alusivos à importância 

deste tão precioso recurso natural. Posteriormente, 

elaboraram as suas próprias frases relativas à impor-

tância de poupar água e como poderiam fazê-lo e ilus-

traram a sua gotinha! 

Por fim, elaboraram o cartaz e partilharam o mesmo 

com a comunidade escolar. 

Foi um dia bastante produtivo!  
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O mês de março da sala Verde do JI Nº3 

Isabel Nunes 

O mês de março foi rico em atividades divertidas na nossa sala. Todas estas atividades possibilitaram que aprendês-

semos de forma lúdica e estimulante. 

Educação Física de que tanto gostamos…. 
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Dia Internacional do Livro Infantil  

Isabel Nunes 

Comemoramos o Dia Internacional do Livro Infantil (02 de abril), elaboramos uma lembrança para nós próprios, 

um marcador de livro, vamos colocar no nosso livro preferido em casa. 

 

Ler e... Voar 

Vou viajar num livro 

Como bom marinheiro 

Levá-lo comigo 

Como bom companheiro 

Ter mil aventuras 

Descobertas... 

Ternuras... 

E não mais parar. 

Ler é conquistar asas 

Ler... É VOAR! 

    António Castro 

 

Realizamos trabalhos com diversos materiais reutilizáveis, mas o que mais gostamos foi do copo em forma de coe-

lho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouvimos histórias como a fábula “A galinha dos ovos de ouro” e realizamos trabalhos utilizando plasticina na mo-

delagem de galinhas. 
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Uma mensagem de força 

Isabel Nunes 

No dia 06 foi-nos proposto que fizéssemos um dese-

nho para enviar aos solados ucranianos como forma de 

mensagem de força. É claro que 

abraçamos esta proposta com muito 

entusiasmo! Assim, escolhemos o 

material (aguarelas) e metemos 

“mãos à obra”, desejando assim que 

estas pinturas “aqueçam” um pouco 

os corações destes soldados! 

 

 

 

 

Os nossos dias 

Isabel Nunes 

Os nossos dias são plenos de ativida-

des e aprendizagens. As nossas roti-

nas de sala na parte da manhã pas-

sam sempre pelo registo de presen-

ças, por sabermos quantos somos e, 

de seguida, regamos as nossas plan-

tinhas. Depois os 

dias variam, o que 

se torna emocionan-

te pois não sabemos 

as surpresas que a 

nossa educadora 

nos reservou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Num dia especial, comemoramos o aniversário da Pau-

la, que nos ofereceu um bolo de cenoura delicioso, 

partilhando assim entre todos nós mais um momento 

de grande alegria !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noutro dia , 

vimos como 

cresceram os 

nossos moran-

gos e colhemos 

alguns para o 

nosso lanche!! 

Estavam deliciosos e o cheirinho 

era incrível!! Ah ainda apro-

veitamos para ouvir os passari-

nhos a cantar, pois já estamos 

na Primavera e eles contam tão 

bem!!! E quando chegarmos 

das férias da Páscoa iremos ter 

mais!!  
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Jornadas Pedagógicas – Informática 

Carla Gonçalves e Paulo Guerreiro 

Decorreu durante a semana de 3 a 8 de abril as Jorna-

das Pedagógicas de Ciências e Tecnologias, do depar-

tamento de Ciências Exatas e Informática. No dia 6 de 

abril o grupo de informática participou destas jornadas  

com diversas atividades na Escola EB 2,3 e na escola  

secundária Dr.ª Laura 

Ayres. 

O grupo dinamizou na 

Biblioteca da Escola 

E.B. 2,3 de Quarteira, 

uma amostra de funci-

onamento dos Robôs 

Lego Spike e Lego 

WeDo 2.0, utilizados 

na disciplina de Programação e Robótica de 7º e 8º 

anos, e projetou trabalhos realizados na disciplina de 

TIC. 

Os alunos da 

E.B. 2,3 

mostraram-

se bastante 

interessados, 

curiosos e 

participati-

vos, princi-

palmente no manuseamento dos diversos robôs.  

Esta atividade revelou-se bastante enriquecedora e 

motivadora, os alunos tiveram a  perceção do que é um 

robô, de como funciona, e como utilizá-los na aprendi-

zagem e no seu desenvolvimento escolar. 

 

Na escola secundária, ao 

longo do dia, foram 

apresentados à comuni-

dade escolar, um con-

junto de robôs, dos 

quais, parte deles repre-

sentam trabalhos realiza-

dos em sala de aula com 

as turmas de Programação e Robótica do 9ºano. Estes 

equipamentos foram disponibilizados aos visitantes 

por forma a poderem interagir e despertar o seu inte-

resse para as tecnologias, programação e robótica. 

Foram apresentados dois tipos de equipamentos de 

robótica e programação, as placas micro:bit e o robô 

MindStorm Lego. 

Quanto aos equipa-

mentos micro:bit fo-

ram demonstradas três 

aplicações das suas 

funcionalidades: uma 

bússola, um contador de entradas/saídas e um sistema 

de comunicação em código morse com recurso à radio-

frequência.  

Nos modelos MindS-

torm estiveram em ex-

posição: um robô-cão, 

que permitia a interação 

com o toque ou através 

da apresentação de co-

res; um robô que efetua 

a separação e o depósi-

to de objetos identifica-

dos pela sua cor; e um 

robô que se equilibrava 

de forma autónoma em 

duas rodas. 

 

 

 

Ainda na escola secundária, durante 

a manhã, foi realizado o Workshop – 

Introdução à modelagem e Impres-

são 3D, dinamizado pelo professor 

Paulo Viegas, que contou com a 

participação de alguns 

alunos da turma 12ºC 

de Ciências e Tecnolo-

gias. Nesta atividade foi 

abordada a preparação 

da impressora, as suas 

características e modos 

de funcionamento, as-

sim como, a 

exportação 

de docu-

mentos para 

impressão 

em 3D. 
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Atividades sobre a Páscoa  

Sara Ramos 

Preparação da Páscoa 

Isabel Nunes 

Na sala verde do JI Nº3 começámos a falar da Páscoa e começamos a elaborar móbiles com recurso a casca de ovos 

e a flores secas. 

Nunca sei muito bem como abordar a 

Páscoa, nunca sei muito bem o que 

eles sabem sobre ela. A ideia é deixar 

fluir, é esperar que sejam eles a lan-

çar o tema. Mais um ano que assim 

foi: as crianças falaram em ovos, fala-

ram na Páscoa, falaram nos coelhos. 

Questionei o que é a Páscoa e as respostas foram várias, 

mas no final todos concordaram que a 

Páscoa pode ser uma festa da Prima-

vera e que os coelhos bebés e os pin-

tainhos nascem na primavera, daí a 

ideia dos Coelhos da Páscoa e dos 

ovos. Como os coelhos não põem 

ovos, eles decidiram tiram o molde 

dos ovos das galinhas e fazer ovos de 

chocolate para oferecer aos humanos. Os humanos são 

gulosos e nas festas gostam de comer chocolates. Mas 

os chocolates fazem mal à saúde, então os humanos 

devem fazer exercício para encontrar os ovos, porque o 

exercício físico é saudável e como já fizeram exercício 

podem comer um ovinho de chocolate, só um pouco 

não faz mal. Mas como a Páscoa é festa, deve ha-

ver um bolo, os bolos são das 

festas. Então os humanos inven-

taram o bolo folar e até lhe põem 

um ovo dentro para ser um pou-

co saudável. 

Panóplia de ideias das crianças 

da Sala Vermelha do JInº3  
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As celebrações tradicionais 

assumem relevância no con-

texto cultural/ educacional 

das crianças pelo que têm 

sido lembradas oportunamen-

te. 

Assim, no dia 08 de abril 

realizou-se mais um evento 

no nosso Jardim de Infância 

Nº3, que teve a participação 

de todas as crianças em arti-

culação com o professor Idá-

lio Madeira que integra o 

Projeto “Jardim de Infância 

em movimento”. 

O jogo “Caça aos Ovos”, 

vem ao encontro desta época 

da celebração da Páscoa. 

Foi gratificante sentirmos a 

alegria e motivação por parte 

de todas as crianças!  

Caça ao Ovo 

Isabel Nunes 

Páscoa /Easter (Inglês-1º ciclo)  

Professoras de inglês do 1º ciclo 

Durante a última semana de aulas do 

2º período, os alunos do 1º ciclo do 

Agrupamento celebraram a Páscoa 

na disciplina de Inglês e de Oferta 

Complementar de Inglês.  

As professoras Andreia José, Gracin-

da Correia e Sílvia Ventura dinami-

zaram atividades alusivas à festivida-

de durante as aulas. Os alunos ouviram e cantaram can-

ções relacionadas com a Páscoa, exercitaram o vocabu-

lário específico e elaboraram pequenos trabalhos de 

expressão artística. 

É de enaltecer o gosto, o interesse e o 

empenho com que aderiram às ativida-

des e o prazer com que desenvolveram 

as suas competências.  
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Jogo quebra-cabeças Sudoku, mas com cores em vez de números. Existem nove cores diferentes, ao invés dos núme-
ros de 1 a 9. As cores têm de ser colocadas nos quadradinhos do sudoku de modo a que cada cor só apareça uma vez 
em cada linha e em cada coluna, e ao mesmo tempo as 9 cores têm se ser colocadas em cada sub-quadrado do sudoku. 

Sudoku colorido 

in: http://fundamentalmatsv.blogspot.com/2012/07/color-sudoku.html 

http://fundamentalmatsv.blogspot.com/2012/07/color-sudoku.html
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MatGira 

MatGira 

 

 

 

 

Desafios Matemáticos 

O Sr. Pedro vai demorar 11 dias a desmatar o seu 

terreno na totalidade. 

queres saber como? Pergunta ao 

100comentarios@esla.edu.pt  

SOLUÇÕES 3ªEDIÇÃO 

Os sete porcos 

Desafios Matemáticos 

Eis aqui um enigma que foi apresentado um destes dias a um cavaleiro irlandês e que o deixou perplexo, apesar de ser 

bastante simples. Observar-se-á na ilustração que lhe foi mostrado o esquema de um curral quadrado com sete porcos. 

Foi-lhe perguntado como cortaria o curral com três cercas retas para colocar cada porco numa pocilga separada. Por 

outras palavras, a única coisa a fazer é pegar no lápis e, com três traços recos no quadrado, isolar cada um dos porcos. 

Não podia ser mais simples. 

O cavaleiro irlandês protestou porque os porcos não ficariam quietos enquanto 

pusesse as cercas. Argumentou que se juntariam ou que um animal obstinado 

se isolaria num canto. Foi-lhe explicado que, no que se referia a este enigma, 

os porcos ficariam quietos. Ao que ele respondeu que os porcos irlandeses não 

são tranquilos. Convencido finalmente a fazer a tentativa, desenhou três linhas, 

uma das quais atravessou um porco. Quando lhe explicaram que isto não era 

permitido, queixou-se dizendo que um porco não era útil em nenhum sentido 

até que se lhe cortasse o pescoço. Insistiu bastante neste ponto, que lhe parecia 

evidente, mas, afinal, não conseguiu resolver o enigma. Consegue o leitor fazê-

lo?  

Quais os números em falta na tabela?  

mailto:100comentarios@esla.edu.pt?subject=Soluções%20MatGira
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Prova Regional Eco-Cozinheiros 2022 

Ao vivo na Escola de Hotelaria e Turismo de Setúbal  
Equipa Eco-escolas 

No dia 23 de mar-

ço, a Escola Se-

cundária Dr.ª Lau-

ra Ayres e a Esco-

la E.B. 2, 3 de 

Quarteira repre-

sentaram o nosso 

Agrupamento, cada uma em diferentes escalões numa 

prova ao vivo, de Eco-Cozinheiros na Escola de Hote-

laria e Turismo de Setúbal, no âmbito do Projeto da 

Alimentação Saudável e Sustentável nas Eco-Escolas.  

Este ano, pela primeira vez, a ABAE solicitou às esco-

las que o prato principal da ementa contivesse o peixe 

como proteína principal. 

Os alunos elaboraram uma ementa completa de almoço 

(entrada, prato principal – peixe e sobremesa), adequa-

da à época primavera/verão e ficaram apurados para a 

final, que irá a decorrer em abril, na cidade de Coim-

bra. 

Parabéns aos participantes e professores! 

https://

alimentacaosaudave-

lesustentavel.abae.pt/

desafios-2021-2022/

eco-cozinheiros/prova

-setubal/ 

A Nossa Horta Bio  

Equipa Eco-escolas 

No âmbito do 

Projeto “Hortas 

Bio nas Eco-

Escolas” e, de 

modo a apoiar e 

desenvolver o crescente interesse na implementação 

de hortas biológicas no recinto escolar, o Programa 

Eco-Escolas lançou este ano letivo uma oportunidade 

de apoio ao desenvolvimento/implementação de novas 

hortas com o objetivo de implementar uma nova horta 

biológica no espaço escolar.  

Após a candidatura a este apoio, 74 escolas de todo o 

país efetuaram a respetiva inscrição. Destas, foram 

selecionadas apenas 16 escolas, distribuídas por todo 

o país, sendo que apenas uma é da região do Algarve 

e pertence ao nosso Agrupamento. 

Todas as hortas biológicas do nosso Agrupamento se 

empenharam na obtenção deste apoio. No entanto, 

apenas a Escola E.B. 2,3 de Quarteira foi comtempla-

da com um financiamento do Programa Eco-Escolas. 

Apoio este que necessita da colaboração de toda a 

comunidade escolar para tornar “a nossa horta bio” 

um orgulho para todos. 

Dia Mundial da Meteorologia   

Equipa Eco-escolas 

O Dia Mundial da Meteorologia comemora-se a 23 de março e pretende sensibilizar toda a 

comunidade para a emergência de conservar os ecossistemas e de usar de forma sustentá-

vel os recursos naturais do nosso planeta. 

Celebra este dia com responsabilidade, sabendo que não existe Planeta B!  

https://alimentacaosaudavelesustentavel.abae.pt/desafios-2021-2022/eco-cozinheiros/prova-setubal/
https://alimentacaosaudavelesustentavel.abae.pt/desafios-2021-2022/eco-cozinheiros/prova-setubal/
https://alimentacaosaudavelesustentavel.abae.pt/desafios-2021-2022/eco-cozinheiros/prova-setubal/
https://alimentacaosaudavelesustentavel.abae.pt/desafios-2021-2022/eco-cozinheiros/prova-setubal/
https://alimentacaosaudavelesustentavel.abae.pt/desafios-2021-2022/eco-cozinheiros/prova-setubal/
https://alimentacaosaudavelesustentavel.abae.pt/desafios-2021-2022/eco-cozinheiros/prova-setubal/

