
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DRA. LAURA AYRES, Ano XVIII, Edição II, novembro / dezembro 2021 



2 

   100comentarios@esla.edu.pt 

 

Coordenadora: Milene Martins  

Equipa: Cristina Barbosa, Fátima 

Joaquim e Marisa Mártires 

 

Capa: Fotografia com edição de Fátima Joaquim 

Colaboradores desta edição: Ana Baião, Ana Inácio, 

Carla Damásio, Gracinda Correia, Lina Carriço, Luís 

Reis, Magda Gomes, Maria José Cabrita, Maria Teresa 

Brandão, Marlene Frazão, Ramiro Rodrigues, Rosa 

Fernandes, Sara Ramos, Sílvia Ventura, Sílvio Patrício, 

todos os docentes e alunos do Agrupamento que nos 

enviaram material para a edição e identificados em 

cada artigo 

 

Cristina Barbosa 

Editorial 

O tempo correu, correu. Já andamos todos, outra vez, 

às voltas com os últimos momentos de avaliação, ener-

vados todos, ainda que com manifestações diferentes 

conforme as nossas idades. O nosso pensamento desa-

tou a viajar e já não quer ficar preso na sala de aula. 

 Já é Natal outra vez! E para escrever sobre esta época 

só me ocorrem as frases e as ideias que todos dizemos 

e repetimos ano após ano, subitamente acometidos de 

invulgar amor ao próximo. Começamos a sentir o ape-

lo do nosso próprio presépio. Queremos reviver a Nati-

vidade do Menino que está quase a fazer 2000 anos e 

picos. O Menino, que havia de ser Jesus, o Nazareno, 

que afinal nasceu em Belém durante a viagem que os 

seus pais tiveram de fazer por causa do censo, com sua 

mãe muito grávida montada num burro. Vicissitudes 

da vida. Este Menino, dado à luz numa manjedoura, 

inspirou tantos contos lindos de Natal! Há um de Mi-

guel Torga, que os nossos alunos leem no seu percurso 

escolar. É a história de um mendigo chamado Garrin-

chas que anda pelas aldeias a pedir esmola, nos tempos 

da miséria do antigamente (agora também a há mas 

com outra roupagem). Nessas andanças, foi o Garrin-

chas apanhado por um nevão na serra e as forças foram

-lhe faltando. Passar a noite ao relento podia ser o seu 

fim, continuou a caminhada íngreme e penosa. Quis a 

providência que a capela da Senhora dos Prazeres esti-

vesse próxima. Mais um fôlego e lá chegou. Com es-

forço, pois tudo o que poderia arder estava molhado, 

fez uma fogueira no exterior e preparou-se para comer 

a sua merenda de pobre. São estas as palavras do con-

to: “Enxuto e quente, o Garrinchas dispôs-se então a 

cear. Tirou a navalha do bolso, cortou um pedaço de 

broa e uma fatia de febra e sentou-se. Mas antes da 

primeira bocada a alma deu-lhe um rebate e, por des-

cargo de consciência, ergueu-se e chegou-se à entrada 

da capela. O clarão do lume batia em cheio na talha 

dourada e enchia depois a casa toda. É servida? A San-

ta pareceu sorrir-lhe outra vez, e o menino também. E 

o Garrinchas, diante daquele acolhimento cada vez 

mais cordial, não esteve com meias medidas: entrou, 

dirigiu-se ao altar, pegou na imagem e trouxe-a para 

junto da fogueira. – Consoamos aqui os três – disse, 

com a pureza e a ironia de um patriarca. – A Senhora 

faz de quem é; o pequeno a mesma coisa; e eu, embora 

indigno, faço de S. José.” (em "Um Conto de Na-

tal" de Miguel Torga em Novos Contos da Montanha) 

Assim são os simples, os puros de coração. Juntam-se, 

acolhem-se, aceitam-se nas suas diferenças. Que conto 

este! Há outro, igualmente belo, também do percurso 

escolar dos nossos alunos. É a história de um cavaleiro 

que partiu da Dinamarca no Natal e foi viajar para co-

nhecer os lugares por onde Jesus tinha andado. Prome-

teu à família que estaria de volta no Natal seguinte. 

História de viagem edificante, com um final a exigir do 

Cavaleiro um esforço de superação semelhante ao de 

Garrinchas. Também o Cavaleiro teve de viajar na 

escuridão da floresta, por caminhos cobertos pela neve 

onde o seu cavalo se enterrava ao tentar avançar. Pen-

sou que morria naquela noite. São estas as palavras: “O 

céu aqui era escuro, velado, pesado de silêncio. Mas 

foi em frente desse céu fechado e mudo que o Cavalei-

ro rezou. Então na massa escura dos arvoredos come-

çou ao longe a crescer uma pequena claridade. (…) - 

Que maravilhosa fogueira – pensou o Cavaleiro. (…) 

Mas quando chegou em frente da claridade viu que não 

era uma fogueira. Pois era ali a clareira de bétulas onde 

ficava a sua casa. E ao lado da casa, o grande abeto 

escuro, a maior árvore da floresta, estava coberta de 

luzes. Porque os anjos do Natal a tinham enfeitado 

com dezenas de pequeninas estrelas para guiar o Cava-

leiro.” (em “O Cavaleiro da Dinamarca” de Sophia de 

Mello Breyner Andresen). 

Somos todos Garrinchas e Cavaleiros nas nossas cami-

nhadas mais ou menos árduas, também nos deparamos 

com ventos e nevões. Possamos nós encontrar sempre 

o abrigo, a luz e partilhá-los. Tentemos ser gratos por 

tudo o que de bom e de menos bom nos aconteceu nes-

te período letivo. Que o menos bom sirva de aprendi-

zagem. E vamos lá então para o nossos presépios, 

acender as luzes das nossas árvores!  
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Bibliotecas do ESLA 
Os professores bibliotecários: Almiro Lemos, João Lopes e Madalena Mendes 

E chegou o Natal!! 

Desde a última edição do jornal, as Bibliotecas têm 

estado em atividade fervilhante. 

Nas bibliotecas do primeiro ciclo decorreram as habitu-

ais celebrações do “Dia das Bruxas”, no dia 30 de No-

vembro. Esta festividade, de origem anglo-saxónica, 

não fazia parte da cultura portuguesa, mas tem vindo a 

receber uma recetividade e participação crescente du-

rante os últimos anos, principalmente entre o público 

mais jovem, pelo que as bibliotecas colaboraram com a 

mostra de uma vasta coleção de exemplares de literatu-

ra infantil relacionada com a temática das bruxas, dos 

monstros, dos medos, etc. Por sua vez, a Biblioteca 

Escolar Professora Paula Moreira comemorou no dia 29 

de outubro o Hallowee’n e o Dia dos Muertos- Concur-

so de Calaveras, em parceria com os grupos de Inglês e 

Espanhol. Na Biblioteca da ESLA, no que se refere ao 

Dia dos Mortos, também decorreu 

uma exposição sobre essa temática, a 

cargo do Grupo de Espanhol. 

A efeméride dedicada a São Marti-

nho celebrou-se em 11 de novembro e 

foi assinalada na Biblioteca da EB23 

e nas Bibliotecas do primeiro ciclo 

com a 

difusão da sua Lenda e a 

participação em trabalhos 

alusivos à temática huma-

nitária da empatia, solidari-

edade, partilha e da lei do 

retorno.  

  No mês de novembro, assinalou-se o aniversário da 

Queda do Muro de Berlim e, em articulação com o gru-

po de Alemão, decorreu na Biblioteca da ESLA uma 

exposição sobre essa temática.  

Ainda na EB23, no dia 16 de novembro, comemorou-se 

o Dia Nacional do Mar, comemorado em Portugal des-

de 1997. Esta celebração pretende alertar as pessoas 

para a importância do mar a nível mundial e particular-

mente, a nível nacional, já que o nosso país tem uma 

longa costa banhada pelo oceano Atlântico.  No âmbito 

do projeto Eco-Escolas foi realizada uma pequena ex-

posição sobre o mar pelas professoras coordenadoras 

Sónia Pires e Ana Patrícia Fernandes na Biblioteca. 

Esta foi visitada por vários alunos e professores. O “Dia 

do Mar” foi assinalado também em todas as escolas do 

primeiro ciclo do agrupamento e as bibliotecas da esco-

la da Abelheira e da escola da Fonte Santa acolheram 

exposições de diversos trabalhos produzidos pelos alu-

nos do ensino pré-escolar, construídos com alguns dos 

materiais reciclados que tanto contribuem para a polui-

ção e degradação daquele ecossistema vital. 

A 16 de novembro de 2021 tiveram início as celebra-

ções do Centenário do nascimento de José Saramago 

que irão decorrer ao longo do próximo ano. Esta é uma 

iniciativa patrocinada pela Rede de Bibliotecas Escola-

res. As bibliotecas do Agru-

pamento associaram-se às 

festividades com a publica-

ção de materiais alusivos a 

esta matéria com a apresen-

tação da biografia do autor e 

a divulgação da sua obra 

infantil: “A Maior Flor do Mundo”. 

Regressando à EB2,3, no dia 20 de novembro comemo-

rou-se o Dia Universal dos Direitos da Criança. Nesse 

dia comemora-se um duplo aniversário que pretende 

alertar e sensibilizar para os direitos das crianças de 

todo o mundo: proclamação da Declaração dos Direitos 

da Criança (1959) e adoção da Convenção sobre os 

Direitos da Criança (1989, pela Assembleia Geral das 

Nações Unidas.” Neste ano o tema aglutinador é:  "Um 

futuro melhor para todas as crianças"- (In https://

eurocid.mne.gov.pt/eventos/dia-universal-dos-direitos-

da-crianca-2021) 

Na biblioteca da Fonte Santa 

também teve lugar, durante o 

mês de novembro, uma exposi-

ção de materiais produzidos 

pelos alunos do 1º ciclo na dis-

ciplina de Filosofia para Crian-

ças quanto ao tratamento da 

questão dos sentimentos.   

Até ao final do mês de novembro decorreu o prazo para 

os alunos de todas as escolas participarem com a apre-

sentação e submissão no formulário online no concurso 

“Miúdos a Votos”, as propostas/sugestões de livros 

candidatos para formar as listas a promover durante a 

campanha eleitoral, que culminará a nível nacional com 

a eleição dos “Livros mais fixes”. Esta iniciativa é pro-

movida pela revista Visão Júnior em colaboração com a 

Rede de Bibliotecas Escolares. 

https://eurocid.mne.gov.pt/eventos/dia-universal-dos-direitos-da-crianca-2021
https://eurocid.mne.gov.pt/eventos/dia-universal-dos-direitos-da-crianca-2021
https://eurocid.mne.gov.pt/eventos/dia-universal-dos-direitos-da-crianca-2021
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Nas bibliotecas do primeiro ciclo, no dia 3 de dezem-

bro, foi tempo de assinalar o “Dia Internacional da 

Pessoa com Deficiência”, com a disponibilização on-

line no blogue das bibliotecas de mais uma vasta cole-

ção de materiais educativos em formato digital. Os 

nossos utilizadores ficaram, assim, com acesso a algu-

mas dezenas de obras infantis que tratam a temática da 

diferença, da tolerância, da perseverança e da resiliên-

cia humana no intuito de sensibilizar e desenvolver as 

noções essenciais de Cidadania. 

No dia 9 de dezembro realizaram-se na Biblioteca da 

EB2,3 as Olimpíadas de História organizado pelo gru-

po de H.G.P. e que teve a participação dos alunos do 

5º e 6º ano. Também decorreu a exposição rostos com 

elementos decorativos do 7º ano, organizada pela pro-

fessora Lia Lamarão. No dia 10 de dezembro comemo-

rou-se a Declaração Universal dos Direitos do Ho-

mem. A Biblioteca da EB2,3 associou-se a esta data 

através da projeção de um vídeo realizado pelo 5ºD, 

com a orientação do professor Nuno Afonso e da Dire-

tora de Turma, professora Diana Silva. Foi realizada 

igualmente uma exposição de trabalhos realizados pe-

las turmas D, E e F do 5º ano com a colaboração das 

professoras Diana Silva, Rute Santos e Daniela Maia. 

Também no painel das Datas Comemorativas a equipa 

da Biblioteca publicou uma informação referente a este 

dia. Na Biblioteca da EB2,3 também existe um Canti-

nho das Ciências Experimentais (Físico-Química e 

Ciências Naturais) com duas vertentes práticas: - A 

Ciência vem à Biblioteca – onde há pequenas ativida-

des experimentais, muito interessantes e que ajudam a 

compreender o Mundo. Contamos ali também com 

uma Ecoteca – espaço dedicado à realização de peque-

nos trabalhos com materiais recicláveis.  

Em articulação com o Grupo de História, decorreu já 

no final do mês de novembro mas refere-se a uma data 

histórica portuguesa importante: a Restauração da In-

dependência, que se comemora a 1 de dezembro. 

Na Biblioteca da ESLA, já em dezembro, decorreram 

duas exposições: uma, relativa ao Dia Mundial do Vo-

luntariado; outra, alusiva ao Dia Mundial dos Direitos 

Humanos, ambas em articulação com Cidadania e De-

senvolvimento. Na Biblioteca da ESLA, mantemos a 

promoção de vários concursos, nomeadamente o Con-

curso Literário Sophia de Mello Breyner Andresen e o 

Concurso Nacional de Leitura. Além disso, em articu-

lação com Educação para a Cidadania (e como apoio 

ao projeto Parlamento dos Jovens) encontramo-nos a 

promover o projeto Debaqi, desenvolvido pelo Centro 

de Investigação em Comunicações Aplicadas e Novas 

Tecnologias da Universidade Lusófona de Lisboa 

(CICANT, ULHT) em parceria com a RBE. Isto deve-

se à crescente conectividade das redes sociais, que gera 

inúmeras oportunidades de informação e comunicação 

mas também pode criar dinâmicas negativas, de que 

encontramos exemplos relevantes na disseminação de 

notícias falsas, discursos de ódio, discriminação, 

bullying e outras situações análogas produzidas nos 

diálogos online e nas redes sociais. Um desafio impor-

tante, neste momento, é promover atitudes reflexivas e 

éticas no diálogo online, e também capacidades de 

pensamento crítico e de argumentação. O Debaqi sur-

ge, pois, com o objetivo principal de contribuir para 

diálogos saudáveis online, isto é, diálogos em que pre-

domina a cordialidade, o respeito pelo outro, a atitude 

construtiva e reflexiva. Operacionaliza-se através de 

conversa social/discussões livres entre alunos de esco-

las secundárias, a partir de temas previamente defini-

dos. As discussões são suportadas numa plataforma de 

comunicação criada expressamente para o efeito pelo 

CICANT, que funciona como uma rede social fechada, 

privada e anónima. A moderação é feita a distância por 

membros da equipa CICANT. 

As celebrações que se seguem são: o Natal, o Ano 

Novo e o Dia de Reis. Todas as nossas bibliotecas já se 

prepararam a rigor para esta quadra, com decorações 

variadas e alusivas à mesma. A este propósito foi, mais 

uma vez, organizada uma coleção de materiais didáti-

cos digitais e disponibilizada no blogue das bibliotecas 

do primeiro ciclo, que é constituída por obras infantis, 

peças de teatro de fantoches, cantigas e atividades alu-

sivas à época natalícia e servem de suporte ao trabalho 

coletivo. A disciplina de Inglês também apresentou 

uma exposição dos trabalhos efetuados nas suas aulas 

e foram exibidos na biblioteca da Abelheira. 

Além de todas estas atividades, os professores bibliote-

cários estiveram envolvidos na construção do Plano 

Anual de Atividades e no Plano de Melhoria das Bibli-

otecas, apresentando as suas propostas e registando-as 

nos formulários específicos existentes para o efeito na 

plataforma do Sistema de Informação da RBE. 

Na Biblioteca da ESLA, temos promovido também 

algumas novidades editoriais que nos chegam, como 

acréscimo ao catálogo e como renovação do fundo 

documental em formato de papel. 

Em contexto natalício, cabe-nos alertar os nossos utili-

zadores para a importância de valorizar o real sentido 

da palavra Natal (festa que celebra o nascimento de 

Cristo) e não como sendo uma época de consumos 

desenfreados, irresponsáveis e desnecessários. 

Cumpra-se a tradição com ponderação…e muita saú-

de!  
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FALL DER BERLINER MAUER  

Lurdes Seidenstricker 

A Queda do 

Muro de Berlim 

foi um dos 

acontecimentos 

mais marcantes 

do final do sécu-

lo XX e deu-se 

na passagem do dia 9 para o dia 10 de novembro de 

1989. Este acontecimento é marcante, pois foi o prenun-

cio da queda da República Democrática Alemã, também 

conhecida como Alemanha Oriental, e da reunificação 

da Alemanha separada em duas nações desde o final da 

Segunda Guerra Mundial. A reunificação alemã foi 

formalmente celebrada a 3 de outubro de 1990. O Mu-

ro de Berlim – Berliner Mauer – foi uma barreira físi-

ca construída pela Alemanha Oriental durante a Guerra 

Fria e era parte da fronteira interna alemã. Além de di-

vidir a cidade de Berlim ao meio, o Muro simbolizava a 

divisão do mundo em dois blocos ou partes – os países 

capitalistas, por um lado, encabeçados pela República 

Federal da Alemanha, pelos Estados Unidos e restantes 

países capitalistas, e os países socialistas, a República 

Democrática Alemã e todos os países sob o jugo do 

regime soviético. Foi construído na madrugada de 13 de 

agosto de 1961, com uma extensão de 66,5km de grade-

amento metálico, 302 torres de observação, 127 redes 

metálicas eletrificadas com alarme e 255 pistas de corri-

da para cães de guarda bem treinados. Era patrulhado 

por militares da Alemanha Democrática que tinham 

ordem para matar – a célebre Schieβbefehl ou “Ordem 

101” – os que tentassem escapar para o lado ocidental. 

Como podes imaginar, muitas famílias ficaram separa-

das. Com a Queda do Muro de Berlim, viveu-se um 

momento de euforia só comparável à nossa Revolução 

dos Cravos/25 de Abril, tal era a felicidade das pessoas, 

que abraçavam toda a 

gente na rua e celebra-

vam euforicamente! Já 

deves ter visto imagens 

da multidão de alemães 

orientais que subiram e 

atravessaram o Muro 

juntando-se aos ale-

mães ocidentais do ou-

tro lado, celebrando 

juntos. Nas semanas 

seguintes, partes do Muro foram destruídas por uma 

multidão eufórica e por caçadores de souvenirs.  Contu-

do, se fores a Berlim, vais poder ver marcado no chão 

onde passava o Muro e o que dele resta, bem protegido, 

para memória futura. Se quiseres, podes visitar uma 

exposição fotográfica sobre a queda do Muro, oferecida 

à escola pelo Goethe Institut, e que vai estar exposta 

durante o mês de novembro na Biblioteca da ESLA.  
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Projeto PEPA 

Mariana Martins e Rafaela Gonçalves, 12º D1; Marta Loução, 12ºE 

Alemão a Caminho / Deutsch unterwegs  

No dia 6 de dezembro – por feliz coincidência uma data muito 

festejada nos países de língua alemã, uma vez que se celebra o S. 

Nicolau /NIKOLAUS – tivemos a presença da professora austríaca Magda-

lena Schmölzer, enviada pelo Goethe Institut de Lisboa, para realizar junto 

dos nossos alunos, workshops de iniciação à língua alemã. 

A atividade teve lugar nas duas escolas e envolveu turmas de 9º e 7º anos. 

Foi uma atividade lúdica, de divulgação da língua e cultura dos países onde 

é falada, tendo os alunos participado de forma entusiástica nas atividades.  

Magdalena Schmölzer 

Encontro da Digitale Klicke  

Nos dias 19 e 20 de novembro, as 

alunas do 12ºD1 e 12ºE tiveram a 

possibilidade de participar no 

workshop realizado no âmbito do 

projeto PEPA (Escolas-Piloto de 

Alemão), do qual a nossa escola 

faz parte. Depois duma interrup-

ção forçada, devido à pandemia,  

pudemos voltar ao Goethe Insti-

tut de Lisboa, e retomar a nossa 

atividade em mais um encontro da Digitale Klicke 

(Jornal escolar online em alemão), desta vez presencial! 

A atividade consistiu no "Trabalho jornalístico com 

Instagram", da responsabilidade de dois formadores 

alemães que auxiliaram durante todo o processo. O 

objetivo do workshop consistiu na elaboração de um 

insta story, cuja redação se baseou em entrevistas elabo-

radas pela cidade de Lisboa, com a abordagem a dife-

rentes pessoas que contribuíram para a base e planea-

mento temático do jornal, nomeadamente o tema 

“Generationen /Gerações” e o subtema escolhido pelas 

participantes foi: "Warum ziehen junge Menschen in 

andere Länder?” (Porque é que 

os jovens mudam de país?). 

Este encontro do Digitale Klicke 

proporcionou aos participantes 

momentos de aprendizagem fora 

do espaço escolar, relativamente 

à língua e tecnologia, assim como uma interação diver-

tida com a língua alemã e os seus diferentes falantes: 

professores e alunos de várias escolas do país e nativos 

da Alemanha! 

Os trabalhos finais podem ser consultados na página do 

Goethe Institut e os da nossa escola, no Instagram 

#digitaleklicke_quarteira, ou na página da escola, pro-

jeto PEPA.  
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KA229: SENART - Sky is the limit 

eTwinning: twinspace.etwinning.net/111356 

No âmbito do 

projeto LTTA 

(Learning, 

Teaching 

Training Acti-

vities) o nosso 

agrupamento 

recebeu entre 

os dias 22 e 26 de novembro o 2º encontro do mesmo. 

Depois da nossa visita a Konya em setembro, desta vez 

foram os parceiros que nos visitaram. Estiveram presen-

tes 19 participantes dos 4 países parceiros (Roménia, 

Turquia, Croácia e Polónia). 

 O evento foi organizado pela equipa do projeto do 

agrupamento, que contou com o apoio de 6 professores, 

que planearam e prepararam todas as atividades da se-

mana. 

Começamos por apresentar o nosso agrupamento e as 

diversas escolas que o compõem. Os trabalhos decorre-

ram na Escola Secundária Dr.ª Laura Ayres. Apresenta-

mos aos colegas estrangeiros o sistema educativo portu-

guês, e em particular a política inclusiva para alunos 

com necessidades especiais no contexto do nosso agru-

pamento, pois este é o tema de fundo do projeto. Os 

colegas tiveram também a oportunidade de visitar o 

centro de Recursos para a Inclusão (Unidade Multidefi-

ciência). 

Para além das atividades institucionais, a semana foi 

bastante rica em termos artísticos e culturais cumprindo 

dessa forma tos objetivos do projeto. 

 Realizamos um total de 5 workshops artísticos sob ori-

entação das professoras Marisa Mártires e Suzinda Ne-

ves dos quais destacamos: “azulejaria tradicional portu-

guesa”, “gravura em linóleo” e ”impressão em monoti-

pia”. Realizamos também dois workshops de “empreita 

com folha de palma” e “pintura de frescos barroca” que 

foram dinamizados pelo Loulé Criativo. 

Já no que diz respeito à parte cultural, realizamos uma 

visita cultural ao centro histórico de Faro, onde se inclu-

iu a visita ao museu municipal e à igreja da Sé. Visita-

mos também a cidade de Loulé do qual salientamos, o 

museu de arqueologia, o mercado municipal de Loulé, o 

Palácio Gama Lobo, as oficinas do projeto Loulé Criati-

vo, as oficinas de artesanato local e novos projetos artís-

ticos que se encontram em desenvolvimento na cidade. 

Na nossa cidade de Quarteira visitamos a exposição 

"Com os Pés na Terra e as Mãos no Mar - 6000 anos de 

história de Quarteira". 

No final de uma semana intensa de trabalho (artístico) 

não podíamos deixar de fazer uma visita ao parque na-

tural da Ria Formosa, apresentando assim aos nossos 

convidados, uma das 7 maravilhas naturais de Portugal. 

Agradecemos a todos os professores que estiveram en-

volvidos na preparação e elaboração das atividades: 

Marisa Mártires, Suzel Marcos, Felimisna Faustino, 

Suzinda Neves e Telma Brás.  

https://twinspace.etwinning.net/111356
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All In School  

KA201: All In School - Analysis- Leaded approach 

of Levels of Inclusivity in School to reduce early 

school leaving 

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

A equipa do 

projeto realizou 

no passado dia 

17 de novem-

bro um seminá-

rio sobre a te-

mática da 

“Escola Inclusi-

va”, dando as-

sim cumpri-

mento a uma das atividades que está proposta no plano 

de trabalhos do projeto. Este seminário tratou-se de uma 

atividade de disseminação para o exterior, ou seja, para 

outros agentes educativos fora do nosso agrupamento. 

Os objetivos do seminário foram: i) promover uma 

abordagem de autoanálise de competências com base no 

sistema de valores e na filosofia do Índice de Inclusão; 

ii) refletir sobre ações a partir de um conjunto de valo-

res, permite fazer escolhas operacionais coerentes para 

promover a aprendizagem e a participação de todos, 

identificando possíveis obstáculos e agregando recursos 

para superá-los. O público-alvo foram os coordenado-

res, equipas de autoavaliação, diretores e elementos da 

direção, EMAEI (Equipa Multidisciplinar Apoio à Edu-

cação e Inclusão) e professores em geral. 

Estiveram presentes um total de 16 participantes de 

diversas escolas de Algarve, bem como responsáveis da 

DGEST/Algarve. Na primeira parte do seminário fez-se 

uma breve apresentação do projeto (características e 

parceiros) e na segunda parte apresentou-se a ferramen-

ta “Índice de Inclusão – Index” e a sua aplicabilidade. 

No final do evento foi servido um lanche preparado 

pelos alunos dos cursos profissionais da área da restau-

ração. 

O feedback que recebemos de todos os participantes foi 

bastante positivo. A recente mudança de paradigma 

introduzida pelo DL 54/2018 veio trazer um novo desa-

fio para as escolas. A Escola Inclusiva deve assegurar 

uma educação de qualidade a todos e a cada um, através 

de mudanças no ambiente educativo. O Index de inclu-

são que apresentamos pode ser uma ferramenta bastante 

útil para essas mudanças.  

A inclusão é um processo incessante voltado para o 

envolvimento de indivíduos, a criação de sistemas e 

ambientes participativos e à promoção de valores inclu-

sivos. Envolve o aumento da participação de todos nas 

culturas, comunidades, currículos e a redução de todas 

as formas de exclusão e discriminação. Interessa-se 

tanto pelas famílias, funcionários e professores nas es-

colas quanto pelas crianças e jovens.  

Agradecemos às colegas Dalila, Cátia e Felismina, que 

colaboraram no planeamento e na apresentação dos 

trabalhos no seminário. Estamos certos de que este se-

minário foi mais um contributo para promover uma 

cultura inclusiva na região.  

https://allinschool.eu/
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Sofia Anes 
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No âmbito do projeto eTwinning intitulado "¡Transformar el mundo - semillas de 

aprendizaje!", os alunos do 9ºB participaram durante o primeiro período em vá-

rias atividades com os seus parceiros nacionais e internacionais (Espanha, Fran-

ça, Itália, Suíça e Turquia), entre as quais se destacam a criação do seu avatar, 

apresentação no twinspace, escolha de Objetivos de Desenvolvimento Sustentá-

vel a trabalhar, criação de logotipo e participação no concurso com os parceiros e 

participação nos fóruns de discussão.  

Este projeto, desenvolvido em castelhano, tem como objetivo desenvolver com-

petências linguísticas na produção oral e escrita em língua espanhola; desenvol-

ver as habilidades dos alunos para comunicar numa língua estrangeira, partilhar informações e colaborar por meios 

virtuais; fortalecer a competência dos alunos em TIC; estimular o espírito de ajuda mútua e trabalho em grupo; incutir 

nos alunos o valor da amizade; sensibilizar os alunos para a importância de valores como a lealdade, a solidariedade, o 

respeito pelas regras, de acordo com o papel do cidadão na sociedade; consciencializar os alunos sobre os problemas 

do mundo; tornar os alunos mais ativos na resolução dos problemas do mundo; e desenvolver espírito crítico.  
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Instrucciones para el porVENIR  

Sofia Anes 

Ano 2021: a pandemia COVID-19 desenha um mundo de enormes desigualdades em todo o planeta. 

Por outro lado, não estamos alheios à situação de guerra e militarismo que existem noutros países do Médio Oriente e 

da África (Afeganistão, Palestina, Saara, Argélia, etc). Os Jovens, os alunos, se não querem resignar a uma realidade 

que os leva a um futuro cheio de incertezas, com poucas oportunidades de viver a vida que desejam.  

É por esta razão que, cooperativa e colaborativamente, trabalhamos com outros parceiros nacionais e internacionais 

(Ucrânia, Espanha) para acordar, desenvolver e partilhar um manual de instrução que coloque a vida das pessoas no 

centro das agendas políticas. Através da Literatura, da Arte, da Música, conheceremos a realidade das nossas vilas, 

cidades, países, para manifestarmo-nos publicamente a favor da paz, do progresso e da esperança de trabalhar por um 

mundo que oferece oportunidades para todos. Neste sentido, o 10º E dá os primeiros passos num projeto de grande 

interesse que pretende identificar as diferenças e as semelhanças entre os países membros do projeto, identificando as 

preocupações dos jovens europeus e desenvolvendo as habilidades necessárias para o trabalho em equipa. 

Este projeto tem como objetivo desenvolver competências linguísticas na produção oral e escrita em língua espanhola, 

fortalecer a competência digital dos alunos e consciencializar os alunos sobre questões como igualdade, paz, direitos 

humanos, etc.  
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¡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 primeiro 

período em várias atividades com os seus parceiros nacionais e internacionais (Espanha), entre as quais se destacam a 

criação do seu avatar, apresentação no Padlet, criação de logotipo, elaboração e trocas de postais de natal e participa-

ram nos fóruns de discussão.  

Este projeto, desenvolvido em castelhano, tem como objetivo promover entre os nossos alunos a importância das dife-

rentes disciplinas das Ciências e a sua relação com outras disciplinas artísticas e humanísticas; promover o uso do es-

panhol como língua de comunicação na Europa; valorizar a colaboração entre alunos de diferentes centros e países que 

compõem o projeto; estabelecer redes de geminação entre as diferentes escolas espanholas e portuguesas que integram 

o projeto; atingir um ambiente virtual de aprendizagem colaborativa entre os alunos, em que haja consciência de per-

tença a um grupo e sejam estabelecidos laços de solidariedade, empatia e trabalho em equipa; melhorar as competên-

cias-chave dos alunos no uso das TIC, respeitando os direitos autorais e a propriedade intelectual.  
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Inês Aguiar, Gabriel Almeida 

O Impacto da Desinformação na Democracia 

Ações dinamizadas e presença da deputada Jamila Madeira 

Um Programa: Parlamento 

dos Jovens, edição de 

2020/21. 

Uma temática: O Impacto 

da Desinformação na De-

mocracia 

A mesma organização, o 

mesmo método, tendo por base o regimento do supra-

citado programa. 

Ações dinamizadas ao longo deste primeiro período: 

palestra sobre Desinformação, orientada pelo professor 

João Lopes, nos dias 6 e 14 de outubro; debate sobre a 

temática, com a presença da deputada da Assembleia 

da República, Jamila Madeira, no dia 13 de dezembro 

e aprovação dos projetos de recomendação, através da 

realização de sessões de turma, na penúltima semana 

de aulas. Se a palestra sobre Desinformação cumpriu 

os objetivos subjacentes à sensibilização da temática 

apresentada, o debate com a deputada permitiu conso-

lidar substancialmente o conhecimento relativo às me-

didas e argumentos a apresentar pelas turmas envolvi-

das no referido programa. Um debate pautado por uma 

introdução clara da deputada não só do que é a desin-

formação, mas também da importância de se verifica-

rem as fontes de informação credíveis, dado o facto de 

as redes sociais não estarem suficientemente regula-

mentadas, ao contrário do que acontece com a informa-

ção partilhada pelos jornalistas. Importância dada, 

igualmente, à correlação interdependente de boas in-

formações concomitantes de boas intenções, justificada 

pela apresentação de três contraexemplos explicadores 

da disseminação célere da desinformação: o ataque ao 

Capitólio dos Estados Unidos; a chacina de golfinhos 

nos Açores e a Pandemia, ilustrada pela ideia de que os 

citrinos ajudam a combater a doença do coronavírus. A 

assunção da complexidade do tema permitiu também 

expor a existência de algumas medidas práticas prote-

toras de informações digitais, dispositivos e recursos, 

entre as mencionadas, a deputada fez referência à Ci-

bersegurança, à Lei Europeia de Serviços Digitais e ao 

desafio lançado às plataformas digitais de controlar os 

conteúdos partilhados pe-

los usuários, desafio ainda 

inócuo, insuficiente para 

colmatar o impacto da de-

sinformação na democra-

cia. Concluiu este introito com a asserção de ser quase 

impossível combater a desinformação, por isso salien-

tou a necessidade de sancionar e bloquear esta prática, 

através de algoritmos rigorosos não apelativos do ódio. 

Repto lançado e as turmas convidadas, nomeadamente, 

os representantes da turma do 11º D, os alunos das 

turmas dos 11º E, F e G presentearam a deputada com 

um conjunto de questões pertinentes, suficientemente 

desafiadoras para que a discussão argumentativa se 

prolongasse, de forma deleitosa e aprazível, durante 

mais de 50 minutos. 

Por isso, os mesmos objetivos: “incentivar o interesse 

dos jovens pela participação cívica e política; sublinhar 

a importância da sua contribuição para a resolução de 

questões que afetam o seu presente e o futuro individu-

al e coletivo, fazendo ouvir as suas propostas junto dos 

órgãos do poder político; incentivar as capacidades de 

argumentação na defesa das ideias, com respeito pelos 

valores da tolerância e da formação da vontade da mai-

oria”, prerrogativas também da estratégia da escola 

para a Cidadania e Desenvolvimento. Por isso, tam-

bém, as mesmas disposições gerais: prémios de partici-

pação e a possibilidade de a palavra ser uma arma con-

tra aquilo que nos continua a incomodar, convertendo a 

impotência de ação em ação efetiva de reversão da 

mesma, face a uma linguagem algorítmica que nada 

mais é do que uma tentativa de manipulação manique-

ísta, logo de redenção disruptiva ao outro que detém o 

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

mocrático.  

Parlamento dos Jovens 
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11º Ano - Artes Visuais 

Disciplinas: Desenho A; História da Cultura e das Artes; C & D. 

Tema: Inspiração nas obras da Exposição de Artes Plásticas “Pela Paz Contra as Armas  



15 

A nossa  

  Escola 

Cidadania & Desenvolvimento 
Marisa Mártires 

10º Ano - Artes Visuais 

Disciplinas: Desenho A; História da Cultura e das Artes; Português; C & D. 

Tema: Construção de narrativas visuais, textuais e poéticas com inspiração nas obras da 

Exposição de Artes Plásticas “Pela Paz Contra as Armas Nucleares” organizada pela 

CPPC. 
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Sónia Pinto 

Arte e Literatura 

Os alunos do 6 ano, das turmas A e E, no âmbito do projeto interdisciplinar "Arte e Literatura", desenvolveram peque-

nos trabalhos de incentivo à leitura.  

Tendo por referência o património literário oral, os discentes focaram-se nos contos tradicionais e aconselham-nos a 

LER, a ler por prazer!  

A LEITURA DÁ-NOS ASAS e FAZ-NOS VOAR (sonhar)! 

Boas leituras e bons voos! 
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“Balões para brincar…balões para relaxar”  

Ana Baião 

“Um corpo relaxado e calmo é um convite à paz men-

tal.” 

Paramahansa Yogananda 

 

Na sala amarela, dando continuidade ao nosso projeto 

de relaxamento, desta vez experimentámos balões, foi 

muito divertido, fizemos cama de balões, massagens e 

no final, quem foi capaz de rebentá-los. 

São momentos bem divertidos de calma e descontra-

ção… 
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O nosso projeto- “ciências e experiências” …  

Ana Baião 

“…no âmbito das atividades científicas e tecnológicas, está em respeitar e reconhecer que a criança tem direito ao seu 

modo de pensar” Chauvel & Michel 

Na sala amarela do JI da Fonte Santa, demos continuidade ao nosso projeto “Ciências e experiências”, este visa sen-

sibilizar as crianças para as ciências, proporcionando a construção do conhecimento científico, o desenvolvimento do 

raciocínio e do pensamento crítico. As crianças deverão ter oportunidade de desafiar o seu conhecimento, comparando

-o e confrontando-o…  

Ao longo do ano iremos experimentar, descobrir, explorar para satisfazer a nossa curiosidade, com motivação a magia 

vai acontecer… 

Vamos partilhar o que aconteceu, quando misturamos água com açúcar, com sal, terra e farinha…  
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Educadoras do JI da Fonte Santa 

“O envolvimento das crianças em situações matemáticas 

contribui não só para a sua aprendizagem, como também 

para desenvolver o seu interesse e curiosidade pela mate-

mática.” (ME, 2016, p.76) 

É no pré-escolar que se deve começar por fazer despertar o 

gosto pela Matemática e a aprendizagem pela descoberta. 

Será importante incutir desde cedo o gosto pela discipli-

na, desenvolver a capacidade de comunicar matematica-

mente e de resolver problemas simples, contextualizados 

e conhecidos pelas crianças. É neste sentido que surge o 

projeto GiraMat que vem reforçar o trabalho já realizado 

no dia a dia no Jardim de Infância. 

No JI da Fonte Santa, este projeto é dinamizado, sema-

nalmente pela professora Carla Damásio, em articulação 

com as educadoras Ana Baião, Ana Inácio e Teresa Bran-

dão. 

É com muita motivação que as crianças e adultos partici-

pam ativamente, nas atividades propostas… 

 “O reconhecimento precoce da matemática como um po-

deroso instrumento de comunicação e de interpretação do 

real, feito de modo lúdico e criativo (…) ajuda as crianças 

a terem confiança nos seus cálculos e estimativas e a de-

senvolverem um apurado sentido de curiosidade sobre os 

caminhos da matemática e sobre o modo como ela está 

presente e se envolve no nosso quotidiano.” Marina Rodri-

gues (2010, p.55)  

GIRAMAT- a matemática e nós…  
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Confeção de marmelada  

Ana Inácio 

Na sala verde do Jardim de Infância da Fonte Santa, aproveitámos o facto de nos terem oferecidos vários quilos de 

marmelos e preparámos uma deliciosa marmelada!     

Antes da confeção da marmela, todos tivemos a oportunidade de explorar este fruto de outono: o marmelo. Cheira-

mos, tocamos, observamos por fora e por dentro e… até houve quem tivesse experimentado o marmelo cru! Depois 

desta exploração, cortamos o marmelo em pequenos pedaços, colocamo-los dentro da Bimby juntamente com açú-

car amarelo e foi só esperar que o marmelo cozesse!   

No final do dia, todos nós deliciamos com a bela da marmelada e não esquecemos as nossas famílias pois prepará-

mos uns frasquinhos com marmelada para levar para casa e assim as famílias também puderem saborear a marmela-

da que preparamos com muitoooooo amor e carinho!  
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Alunos da Escola da Abelheira brincam com a    

Capoeira  

Sónia André 

A capoeira é uma arte rica em movimento corporal, 

por isso encaixa-se bem na Educação Física escolar. A 

capoeira abrange todos os requisitos, sendo possível 

utilizá-la num geral, a capoeira não pode ser vista ape-

nas como prática desportiva mas também pode ser um 

importante conteúdo da Educação Física, por poder ser 

trabalhada na escola de várias formas, como luta, dan-

ça, jogo, música ou também sua história, muito rica em 

movimentos e cultura. Neste contexto, a professora 

Sara Pakita, instrutora de Capoeira, 

da Escola de Capoeira “Alegria e 

Bem-estar”, aceitou o convite da 

escola, para mostrar a modalidade a 

todas as crianças do 1º ciclo, numa 

aula de Educação Física. Esta expe-

riência aconteceu em Novembro e foi muito positiva 

para os alunos e para a Escola.  
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Exploração olfativa com “prata da casa” -            

as riquezas da horta  

Sara Ramos 

Lá fomos à hor-

ta, que maravi-

lha! As hortas 

do Nº3 têm um 

canto dedicado 

às ervas aromá-

ticas, ideal para 

por lá nos per-

dermos. Não é 

preciso motivo 

para ir à horta, queremos ir à horta por tudo e por nada, 

é o nosso cantinho da natureza: lá encontramos bichos 

de conta, borboletas e outros insetos. Lá encontramos 

formigas atarefadas. Lá estimulamos todos os nossos 

sentidos: vemos cores, beleza, vida; ouvimos insetos e 

paramos para ouvir as folhas a abanar ao vento; cheira-

mos aromas que nos ficam na memória; tocamos as 

plantas num toque suave (elas gostam de ser acarinha-

das).  

Mas desta vez 

tivemos um 

motivo especial 

para ir à horta: 

andamos a tra-

balhar cheiros e 

aromas (já ex-

plorámos alguns na sala), mas as ervas aromáticas da 

nossa horta precisam ser podadas, debastadas. Então lá 

fomos! Cheirámos “in loco”, cortámos algumas astes, 

aquelas que necessitavam ser aparadas e voltamos à sala 

com alecrim, erva principe e erva de caril. Cortámo-las 

em pedacinhos bem pequeninos, colocámos em peque-

nos frascos de fruta, que aproveitámos para reutilizar, 

recorrendo à política dos 5 R’s da política de redução de 

resíduos. Cheirámos, cheirámos muitas vezes, porque as 

ervas da nossa horta têm um cheiro demasiado agradá-

vel para ser cheirado só uma vez e por isso, guardamos 

as ervas nos frascos para cheirarmos sempre que sentir-

mos vontade. 
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Projeto de Jardinagem  

Educadoras do JI da Fonte Santa 

Ao longo do ano temos desenvolvido o Projeto de Jardinagem em colaboração com o professor Rui Rocha. Desta vez 

fizemos coisas novas: plantámos (alface, couve roxa…) e semeámos (favas, coentros, manjericão, salsa…).  

Durante este processo, gerou-se uma conversa muito interessante pois havia meninos que afirmavam que plantar e 

semear era a mesma coisa. Depois de ouvirmos e de nos colocarmos em prática descobrimos que semear e plantar são 

coisas diferentes: semear é quanto colocamos sementes na terra e plantar é quando plantamos plantas que já não são só 

sementes. Agora é só ir regando as sementeiras e as plantas e com a ajuda do sol e da terra elas vão crescendo. Estas 

atividades permitiram-nos aprender imenso não só sobre estas técnicas, mas também com o contacto que tivemos com 

a terra, com os materiais disponíveis e com todo o meio envolvente.  

É maravilhoso crescer assim!  
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Anfitriões por um dia  

Sara Ramos 

No dia 23 de novembro o jardim de infância nº3 rece-

beu um grupo de docentes de quatro países. Para que o 

momento fosse acolhedor, para que as visitas se sentis-

sem bem recebidas, envolvemo-nos num plano de equi-

pa, em que todos tivemos um papel fundamental. Toda 

a comunidade do jardim de infância participou na orga-

nização, preparativos e receção. 

Com pano cru costuraram-se sacos de pano (um para 

cada visitante) e neles desenhou-se, de um lado o logo-

tipo do agrupamento e do outro a bandeira do país do 

elemento a quem íamos oferecer o saco. Em cada saco 

colocaram-se frutos secos e alfarrobas (caraterísticos da 

nossa região), que as crianças ajudaram a embrulhar. 

Fizeram-se também bandeiras de boas-vindas para lhes 

oferecer.  

No dia e hora marcada, recebemos as visitas com uma 

canção cantada por todas as crianças do jardim de in-

fância, cada uma no seu espaço. Seguidamente as cri-

anças ofereceram bandeiras e sacos-presente a cada 

uma das visitas, que agradeceram e, depois de conhece-

rem o jardim de infância, provaram algumas iguarias 

algarvias, “regadas” com um belo chá de erva príncipe, 

colhida na nossa horta.  



Ana Dias 

Visita de estudo às Salinas do Grelha  

No dia 27 de outubro, os alunos da turma D, do 8º ano, 

fizeram uma visita de estudo às Salinas do Grelha, em 

Olhão, no âmbito da disciplina de Cidadania e Desen-

volvimento, cujo tema selecionado e em estudo é Direi-

tos Humanos. Estiveram envolvidas as disciplinas de 

Físico-Química, Matemática, Inglês e PLNM. 

No âmbito da disciplina de FQ foram explorados alguns 

temas do 7º ano, nomeadamente as energias e separação 

de misturas, que serviram como revisão de conteúdos. 

No que se refere aos conteúdos do 8º ano, os alunos 

tiveram a oportunidade de consolidar as aprendizagens 

feitas até ao  momento, explorando os símbolos quími-

cos, átomos, moléculas e iões. As restantes disciplinas 

envolvidas aproveitaram para consolidar alguns conteú-

dos abordados, nomeadamente os algarismos com a 

notação científica, alguns hobbies como caminhadas e 

observação de aves, bem como a importância de mo-

mentos de lazer na vida do ser humano. 

Os alunos foram bastante participativos, mostraram 

interesse na explicação dada pelo monitor sobre as po-

tencialidades do sal, desfrutaram ainda das águas salga-

das das salinas, com concentração de sal semelhante à 

existente no mar morto, e aplicaram lamas com proprie-

dades terapêuticas.  

Quer alunos, quer professores usufruíram não só de 

momentos de aprendizagem, mas também de relaxa-

mento, entretenimento e convívio. O balanço foi bastan-

te positivo. 
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“Marketing Digital - A visão de um profissional 

Milene Martins 

No primeiro período os alunos das turmas de 10º e 12º ano do Curso Profissional de Técnico 

de Gestão de Comunicação e Serviço Digital tiveram a oportunidade de assistir a uma palestra 

pensada em exclusivo para eles sobre comunicação online. 

António Marques-Pinto, um expert na área do Marketing Digital, esteve no nosso agrupamen-

to, a convite da professora Milene Martins, para vir falar aos nossos alunos sobre os novos 

hábitos de comunicação que todos fomos / vamos adquirindo, tendo ainda feito os alunos pensar sobre as diferenças 

entre os meios de comunicação tradicionais e os meios digitais e ainda sobre as vantagens e a necessidade do Cross-

media. 

Foi uma sessão de 2horas e 15 minutos muito dinâmica e participativa em que os alunos puderam ficar a perceber um 

pouco mais de marketing, interagiram com o seu orador e, mais importante, tiveram a oportunidade de aprender atra-

vés de uma pessoa que está no terreno. 

No segundo período está prevista uma nova visita deste expert para vir trabalhar um pouco mais com estas turmas. 

 



27 

Artes 

10º Ano - Artes Visuais 

Tema: “Desenho de Observação - Estudo de volume e morfologia” 

Técnica: Grafite 
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Artes 

11º Ano - Artes Visuais 

Tema: “Que Saudades de Dançar!” 

Técnica: Pastel de Óleo 



Artes 
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12º Ano - Artes Visuais 

Tema: “Férias e Turismo” 

Técnica: Pastel de Óleo 
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FOTOGRAFIA 

No âmbito da disciplina de Cidadania, os alunos  

de Fotografia criaram Postais para Comemorar o 

Dia da Declaração dos Direitos Humanos. Com 

base nos artigos desenvolveram o trabalho gráfi-

co e fotográfico. 

DIREITOS 

humanos 
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FOTOGRAFIA 

pOSTAIS 

comemorativos 
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Apontamentos 

de História 

A Intemporal Relevância da Comemoração da Res-

tauração da Independência 

Joana Coelho, 12ºF  

Dia 1 de Dezembro celebra-se o feriado que comemora 

a Restauração da Independência de Portugal e os acon-

tecimentos que puseram fim ao domínio espanhol sobre 

o país.  

Inicialmente, o domínio espanhol foi facilitado pelo 

período de instabilidade monárquica que Portugal atra-

vessou após o desaparecimento de D. Sebastião, na ba-

talha de Alcácer-Quibir (1578), que não deixou nenhum 

herdeiro à coroa, originando assim uma crise dinástica 

que fragilizou o país nos anos seguintes. Após a morte 

do sucessor provisório, o Cardeal D. Henrique, o trono 

passou a ser disputado por Filipe II de Espanha, D. Ca-

tarina de Bragança e D. António, prior do Crato, entre 

os quais ascendeu Filipe II de Espanha, em 1580, após 

uma invasão do exército espanhol, marcando o início da 

dinastia filipina, a qual terminou apenas no ano de 

1640. Nos 60 anos seguintes, aumenta gradualmente o 

descontentamento da sociedade portuguesa que, sobre-

carregada com impostos, prejudicada pela participação 

frequente nos conflitos espanhóis e insatisfeita com a 

perda da direitos, se opôs firmemente à continuação da 

União Ibérica culminando num golpe palaciano execu-

tado por nobres e letrados. Os conspiradores ocuparam 

o Paço com sucesso e assassinaram o representante de 

Espanha em Portugal, Miguel de Vasconcelos, cujo 

corpo foi atirado por uma janela de modo a provocar 

uma maior agitação e adesão popular. Foi, a partir do 

Paço, aclamado rei de Portugal, D. João IV, duque de 

Bragança, que viu a sua tarefa de governativa dificulta-

da pela instável realidade política do país, a guerra da 

Restauração até 1668, o esforço para o reconhecimento 

internacional, o empobrecimento financeiro e a deca-

dência económica resultantes dos anos de domínio es-

panhol.  

A celebração de datas como esta é de extrema impor-

tância particularmente porque há uma tendência para ou 

esquecer os acontecimentos históricos ou reacendê-los 

pelos piores motivos. Um exemplo atual desta  tendên-

cia ocorreu no dia da Hispanidade,  no qual se comemo-

ra a comunidade hispânica, em que o Vox, partido polí-

tico de extrema-direita espanhol, optou por homenagear 

o antigo império espanhol, através da divulgação nas 

redes sociais de um cartaz nacionalista, onde Portugal e 

as suas antigas colónias se encontravam ilustrados co-

mo território pertencente ao império de Espanha. Quan-

do confrontados com a indignação portuguesa, o partido 

espanhol recusou-se a assumir responsabilidade, afir-

mando apenas que “Espanha tem muito a celebrar e 

nada do que se arrepender”, ignorando totalmente o 

respeito pela verdade histórica.  

assim se comprova a necessidade de reavivar a memória 

dos portugueses que comemoram e usufruem do feriado 

de 1 de Dezembro sem, muitas vezes, ter conhecimento 

da sua história ou origem. 

 

 
Veloso Salgado, Aclamação de D. João IV como rei de 

Portugal 
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Escrevinhando 

Anjo de Luz  

Verónica Sancadas 

O dia estava lindo! Eu estava no meu cantinho, pensando na minha vida, e resolvi pedir ajuda a um amigo que estava 

sempre comigo, e que era o meu Anjo da Guarda! Perguntei-lhe como era a vida lá em cima, onde ele estava! 

E ele respondeu-me: 

“- Cara amiga sonhadora, quem te disse que eu vivo lá em cima?”. 

Pensei muito sobre isto, e  perguntei novamente: 

“- Então os Anjos não vivem no céu?”. E ele respondeu-me: “- sim, mas os Anjos de Luz!, e eu sou um Anjo da Guar-

da, e vivo sempre junto daquele que protejo, como neste caso vivo do teu!” 

“- Então que dizer que estas sempre ao meu lado, no meu dia - a- dia?- perguntei! 

E o meu querido Anjo respondeu-me: “-Sim! Eu não te abandono em momento algum, vivo iluminando os teus pas-

sos, afastando-te dos perigos que possas enfrentar!. Sentia-me protegida, amparada, por saber que havia alguém ao 

meu lado olhando por mim. 

Com tudo isto, então perguntei como eram os meus dias! E se dava muito trabalho. E ele respondeu-me:”- desde que 

me foi destinada esta missão, procuro cumprir ao máximo tudo o que aprendera, para te poder proteger de todas as 

dificuldades, alegrias, aventuras e que quando estiveres junto do teu sono consigas adquirir os meus beijos em teu co-

ração, sem eu receber nada em troca!. 

E eu disse”- Meu querido Anjo, todas as noites quando me vou deitar, faço sempre as minhas preces, agradecendo ter 

recebido tuas graças e por mais um dia ter passado!.” 

E o meu Anjo respondeu- me: “- É verdade! Tu ao agradeceres, estás a agradecer aos céus, mas esqueces-te que eu 

não vivo lá, vivo ao teu lado, sempre junto de ti! 

Então como queria estar sempre com o meu Anjo perguntei como lhe podia agradecer, e eke disse que era fácil! Basta-

va fechar os olhos do mal, Amém!. 

Ouvi isto e fixei naquele momento! Mas ainda tinha uma duvida comigo:”- Quando é que um Anjo da Guarda passa a 

ser Anjo de Luz?, e o meu Anjo que me escutava, disse- me:” – Quando subires aos céus, serei o teu Anjo de Luz, mas 

até lá estaremos sempre juntos! 

Depois desta Conversa, passei a sentir-me sempre acompanhada e protegida, pois sabia que o meu querido Anjo anda-

va sempre comigo! 

Estava muito feliz!.  
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Nós também 

 escrevemos 

São Paulo a sorrir  

9ºB 

Às 9 horas da manhã, um dia pouco nublado, atravesso o trânsito infernal da cidade de São Paulo. Ligo o 

rádio -  gesto tão frequente do meu dia a dia - quando oiço a proposta de sorrir para o condutor do lado. De 

início senti-me admirada e desconfiada com tal sugestão. Sorrir para o condutor ao lado? - Perguntei. De 

soslaio, olhei para o lado e senti a mesma sensação do outro condutor. De repente sorri entusiasmadamente 

e deparei-me que os outros condutores tinham um sorriso rasgado. 

 O sorriso… sorriso, um gesto tão simples que pode mudar a vida. Assim o vivi!  Milhões de ouvintes ade-

riram a uma proposta divertida, com rostos felizes e olhares iluminados, mostrando que sorrir é algo tão 

necessário para a nossa jornada. Dispendioso? Não, afirmativamente. 

Regresso a casa mais confiante e com outro espírito. 

Pessoa dizia: “ Sentir? Sinta quem lê” 

Estou de acordo e até digo mais  

Escrever? Escreva quem sentir 

Crianças, velhos, filhos ou pais  

 

Porque quem lê, não lê porque quer ler  

Mas porque quer sentir  

Palavras têm essa magia  

Podem tanto fazer chorar como rir  

 

E os livros são mesmo isso  

As histórias que não presenciamos  

Vivemo-las tanto como os tais  

Por exemplo eu gosto das histórias com rebuliço  

E vocês ? São fans dos poemas pessoanos ? 

Ou ainda de representações teatrais ? 

Manuel Santos, 12ºD1 

As pessoas têm de mudar 

para a paz alcançar. 

O ódio tem de acabar 

para o amor reinar, 

para a solidariedade permanecer, 

a fome desaparecer 

e o preconceito esquecer. 

Vamos fazer a liberdade acontecer! 

Acabemos com a pobreza nos países, 

a morte das crianças, 

as vidas sem teto, 

sem pão, sem confiança. 

Temos de os socorrer! 

Abramos os olhos 

para o que está a acontecer! 

Vamos ouvir! Vamos olhar! 

E agir sem ao lado passar! 

8ºE 
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Delicioso… Simplesmente sublime. 

Jonas Jonasson conta-nos, de forma hilariante, a história de Allan. 

Allan é um velhote que no dia do seu 100º aniversário foge de chinelos do lar aonde se encontra. Toda a cidade está 

preparada para uma grande festa em sua homenagem, mas Allan tem outros planos. 

Ao longo da sua fuga vamos conhecendo o passado de Allan, as suas peripécias, erros crassos, aventuras e uma vida 

repleta de explosões. 

Iremos conhecer personagens como o Chefe, Minha Linda, Sonya, Banny e… o cadáver, claro… 

É impossível não gostarmos de Allan, sempre bem-humorado, com uma boa história para contar. 

Por seu lado, a escrita de Jonas está sempre pronta a arrancar-nos umas boas gargalhadas. 

Conseguirá Allan sobreviver a mais esta aventura? Voltará ele para o lar, são e salvo, só com mais 

uma história para contar? 

Qual será o final desta prazerosa e empolgante história?! Terão de ler para descobrir. 

O centenário que fugiu pela janela e desapareceu 

Milene Martins 

Nós sugerimos 

Grande Aventura no Brasil  

Alexandre Guimarães, 5ºE  

Olá!  

Escrevi este texto para vos informar sobre alguns livros que são muito giros e engraçados. 

A biblioteca não é só um sítio com livros, é sim, um lugar cheio de aventura como “A ciência veio à biblioteca”. 

Essa informação vem das inúmeras enciclopédias, livros e internet. 

Eu recomendo fortemente a coleção de livros “Geronimo Stilton” e um livro que achei bas-

tante interessante foi “A Grande Aventura no Brasil” porque mostra a comida típica do Bra-

sil e fala-nos de uma aventura com os nativos; mas se quiserem saber mais vão ter de ler o 

livro inteiro. 

Eu queria agradecer ao professor Almiro e à dona Paula, por me darem esta oportunidade, 

espero ter muitas outras e poder colaborar com a Biblioteca. 
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O JI repleto de magia e feitiçaria 

As educadoras do JI nº3 

Ao ver-se o 

entusiasmo das 

crianças, que há 

alguns dias só 

falavam no Hal-

loween, surgiu a 

ideia de se re-

criar no nosso 

jardim de infân-

cia, um espaço dedicado ao tema, permitindo desmisti-

ficar medos e explorar seres fantásticos, como bruxas, 

magos, abóboras, fantasmas e feiticeiros. AH... e os 

morcegos também foram envolvidos. Então, numa arti-

culação entre a componente letiva, a AAAF e as famí-

lias pôs-se mãos à obra e as ideias foram surgindo: as 

famílias, com grande empenho e criatividade construí-

ram e decoraram maravilhosas vassouras, muitas delas 

construídas em casa, de raiz, com recursos a materiais 

reutilizáveis ou reaproveitando elementos naturais, co-

mo pequenos ramos de árvore já inativos e ervas aromá-

ticas secas (ramos de orégãos). Com essas vassouras, 

decorou-se o recreio, e o recreio para ser possível serem 

vistas e apreciadas da rua, pela comunidade envolvente. 

Na AAAF fez-se a decoração do interior, para grande 

entusiasmo das crianças que usufruem desta componen-

te. Na componente letiva conta-

ram-se histórias, recitaram-se 

poemas e cantaram-se canções. 

Diversas formas de expressão 

artística estiveram envolvidas na 

exploração do tema. Com a união 

e articulação de todos, o Hallo-

ween foi uma diversão que termi-

nou com um desfile das crianças 

vestidas a rigor. O Jardim de 

Infância agradece a todos os envolvidos.  
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Halloween  

As educadoras do JI da Fonte Santa 

A comemoração do Halloween já passou a ser uma 

tradição do nosso Jardim de Infância e, claro, nestes 

dias todo o nosso Jardim de Infância, incluindo crian-

ças, equipas pedagógicas, salas e até portas ficam de-

corados de forma assustadora, mas muito divertida!! 

Para assinar este dia, as crianças decoraram as salas 

com morcegos, bruxinhas, esqueletos, monstros e 

vampiros criados com vários e diferentes materiais. 

Durante a semana, também fizemos a experiência das 

gomas saudáveis em que apenas necessitamos de: 

água, gelatina sem açúcar do sabor que 

mais gostarmos e gelatina neutra. Adorámos!!! Uma 

vez mais, também pedimos a colaboração das famílias 

para a decoração da nossa sala que prontamente se 

dedicaram e trouxeram decorações muito originais, 

criativas e… ASSUSTADORAS!!!    

Por fim, na sexta-feira as crianças vieram vestidas a 

rigor e, em cada sala, fez-se um desfile e um baile de 

máscara. Foi tão divertido e assustador!!! Ah! É verda-

de… também tivemos direito a ver um filme que... 

também era assustadoramente divertido e, claro, a um 

lanche e pipocas deliciosamente saudáveis!!  

Foi um espanto, espetacularmente divertido e assusta-

dor!!!!  
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Halloween 

Dina Contreiras 

No dia 31 de outubro comemorou-se o dia de Hallowe-

en  na E.B. 1 de Quarteira  

É uma data simbólica que oferece um universo rico de 

lendas e mitos que captam o interesse e a curiosidade 

das crianças .Permite trabalhar temas difíceis de forma 

lúdica ,desenvolve e estimula o respeito por todas as 

culturas ,tradições e religiões. 

Os alunos vieram mascarados para a escola e divertiram

-se bastante. 

Decoraram vassouras com materiais reciclados. 

A escola foi decorada com trabalhos alusivos ao tema 

realizados pelos alunos  

As crianças desfilaram felizes  com as suas vassouras  
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Dia de Halloween 

Liliana Ferreira 

Na semana que antecipou o dia de Halloween, os alunos do 2º F da Fonte Santa realizaram variadas atividades que 

envolveram esta festividade. Vieram vestidos a rigor, ouviram histórias, realizaram atividades 

de artes visuais, cantaram canções e ainda foram surpreendidos com um lanche surpresa super-

saudável dos pais!         

Foram realizadas diversos desafios que fizeram os pequenos bem felizes!  

Halloween 

1ºE e 1ºF 

No passado dia 29 de outubro, os alunos das turmas 1ºE e 1ºF da Eb1 da Fonte San-

ta, realizaram diversas atividades com o intuito de festejar o Halloween. Apesar de 

não ser uma comemoração tradicionalmente portuguesa, é uma data cada vez mais 

festejada no nosso país, dada a interculturalidade existente.  

 Os alunos participaram com grande alegria, motivados pela data, pela brincadeira e 

pela diversidade de atividades.  

 

De acordo com os seus testemunhos:  

    “Foi um dia muito divertido”. 

    “Gostei muito de brincar no Halloween”. 

 

Foi um dia diferente, cheio de alegria! 
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Exposição de Halloween 

Grupo de Inglês do 2ºCEB 

O grupo de Inglês do 2.º ciclo organizou 

uma exposição de trabalhos elaborados 

pelos alunos, em articulação com o grupo 

de EV/ET. Esta exposição foi pensada 

tendo em conta a consciência ambiental e 

os alunos reutilizaram alguns materiais na 

elaboração dos chapéus e botas de bruxas. 

A exposição pôde ser visitada na biblioteca da 

EB 2, 3 entre os dias 29 de outubro e 4 de no-

vembro. 

Halloween em inglês 

Andreia José, Gracinda Correia e Sílvia Ventura  

Na última semana do mês de outu-

bro, celebrou-se o Halloween nas 

três escolas do 1º ciclo do Agru-

pamento.  

A festividade foi dinamizada pelas 

professoras da disciplina de Inglês 

que realizaram diferentes ativida-

des para comemoração da efemé-

ride da cultura anglo-saxônica.  

As escolas foram decoradas com 

os motivos elaborados pelos alunos. Os mes-

mos empenharam-se, participaram com grande entusias-

mo e criatividade.  
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Dia de Muertos 

Sofia Anes 

O Dia dos Mortos é uma das festividades mais represen-

tativas da cultura mexicana, delcarada Património Ima-

terial da Humanidade, segundo a UNESCO. É uma tra-

dição de origem indigenea, cujas celebrações  começam 

no dia 31 de outubro, e coincide com as tradições católi-

cas do Dia dos Fiéis Defuntos e o Dia de Todos os San-

tos. Além do México, também é celebrada em outros 

países da América Central e em algumas regiões dos 

Estados Unidos, onde a população mexicana é grande.  

É uma das festas mexicanas mais animadas, pois, segun-

do dizem, os mortos vêm visitar seus parentes. É festeja-

da com comida, bolos, festa, música e doces preferidos 

dos mortos. Segundo a crença popular, nos dias 1 e 2, os 

mortos têm permissão divina para visitar parentes e ami-

gos. Por isso, as pessoas enfeitam suas casas com flores, 

velas e incensos, e preparam as comidas preferidas dos 

que já partiram. As pessoas fazem máscaras de caveira, 

vestem roupas com esqueletos pintados ou mascaram-se 

de morte.  

Na nossa escola, os alunos colaboraram na execução de 

dois altares, um dedicado a  Albert Einstein e outro de-

dicado à Frida Kahlo. Na EB23 os alunos puderam ain-

da participar no “Concurso de Calaveras”. Parabéns a 

todos os participantes!  

1° lugar -Lara Rodrigues 8°G  

2°lugar- Paulo Dória 8°B  

3°lugar– Clara Saraiva 8°B 

3°lugar- Adriana Lima 7°H 
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Magusto 

Isabel Nunes 

Na sala verde do JI nº3 começamos a trabalhar este tema aprendendo a can-

ção “Castanhas assadinhas com sal” e mais tarde fizemos marcação de ritmo 

com instrumentos musicais na sala sensorial, adoramos esta experiência!! 

Vimos como são ouriços e vimos castanhas, 
que um encarregado de educação nos trouxe.  

Ouvimos a lenda de São Martinho e 

explorámo-la verificando que existe 

uma grande variedade de valores e fize-

mos a nossa própria espada dos valores.  

Fizemos dois painéis relativos ao tema.  

Exploramos as palavras dividindo-as silabicamente.  
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Magusto 

Cont. 

No final, vivenciamos o Magusto, onde comemos castanhas dos nossos pacotinhos de leite escolar, que decoramos 

com amor e dedicação e o mais engraçado é que os adultos da comunidade escolar se “juntaram” para nos surpreen-

der com uma peça de teatro realizada para todas as crianças do pré-escolar. Foi muito divertido!!  

E claro, brincámos muito!!  
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No S. Martinho: houve castanhas, quentes e boas, 

quentinhas!  

As educadoras do JI da Fonte Santa 

No Jardim de Infância da Fonte Santa cumpriu-se a 

tradição: comemos castanhas quentes e boas, quenti-

nhas! 

 O Dia de São Martinho é celebrado anualmente a 11 

de novembro. Este dia é uma das celebrações que mar-

cam o outono e a tradição exige celebrar-se a data com 

um magusto, que consiste em comer castanhas assadas. 

A tradição é tão popular que o Dia de São Martinho 

também é lembrado como o Dia do Magusto.  

A pandemia exigiu que o magusto fosse adaptado e 

assim foi feito! Cada grupo, na sua sala, assinalou a 

data com muita diversão: conto, reconto e dramatiza-

ção da lenda de S. Martinho, adivinhas, canções, trava-

línguas, criações artísticas fantásticas e castanhas assa-

das quentinhas, num lanche convívio.  
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                     O São Martinho do JI nº3  

As educadoras do JI nº3 

A semana de 8 a 12 de novembro foi dedicada ao São 

Martinho, cujo objetivo maior foi manter viva a tradi-

ção. Aliado a este, promoveram-se relações interpesso-

ais e proporcionou-se um convívio muito agradável 

entre a comunidade educativa (mas sempre respeitando 

as bolhas). Durante a semana foram realizadas diversas 

atividades alusivas à efeméride, destacando-se a Lenda 

de São Martinho e a exploração da castanha enquanto 

fruto do outono. Foram exploradas histórias, poesias e 

canções. Realizaram-se diversas atividades promotoras 

de criatividade, inseridas na educação artística. 

No dia 11 de novembro, com a colaboração de todos 

(crianças, pessoal docente e não docente), com es-

pecial destaque para a autarquia que nos ofereceu as 

castanhas, realizámos o nosso magusto, um magus-

to único, um magusto típico do JI nº3:  

- Os adultos foram atores e representaram a Lenda 

para uma plateia constituída por “bolhas” de crian-

ças divertidas e atentas; 

- No período da tarde tivemos 

a presença dum imaginado 

vendedor de castanhas na pele 

duma de nós. Foi surpreen-

dente a reação das crianças ao verem “aquele simpáti-

co rechonchudo” disposto a partilhar as “suas” casta-

nhas com todas as crianças, dando, estas,  uso aos seus 

cartuchos, quer feitos com papel de revista, quer feitos 

com o reaproveitamento dos pacotes do leite, cuja filo-

sofia assenta na sensibilização para atitudes de preser-

vação do nosso Planeta. 

Foi um dia de grande enriquecimento cultural, na me-

dida em que as tradi-

ções são fundamen-

tais no processo de 

socialização e for-

mação da identidade 

cultural. 
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S. Martinho 

Dina Contreiras 

No dia 11 de novembro foi comemorado o Dia de São 

Martinho na E.B.1,com o objetivo de manter e valorizar 

tradições. 

Os alunos dos diferentes anos de escolaridade aborda-

ram a temática de várias formas. 

 Trabalharam a Lenda de São Martinho, a Maria Casta-

nha, os valores, a gastronomia Algarvia/portuguesa com 

castanhas e o magusto, etc.  

Os alunos utilizaram  materiais reciclados na elaboração 

dos trabalhos, para a  decoração da escola.  

Foram distribuídas castanhas, oferecidas pela JFQ à 

escola, em caixinhas recicladas do leite escolar.  

Os alunos mostraram-se muito participativos e envolvi-

dos em todas as atividades desenvolvidas . 

No São Martinho os alunos comeram castanhas, ativida-

de que, para além de permitir vivenciar uma tradição 

permitiu a degustação de um alimento de grande valor 

nutricional. 
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Dia de São Martinho 

Sónia Alves 

No dia 11 de novembro comemorou-se o Dia de S. 

Martinho e a Escola E. B. 1 da Abelheira celebrou 

este dia com a realização de uma Gincana de S. Marti-

nho. Partindo de perguntas de cultura geral sobre a 

lenda alusiva a esta efeméride os alunos desenvolve-

ram diversas atividades e jogos tradicionais. A alegria 

e o divertimento das crianças foi garantido!   

Grupo de Português do 2ºCEB 

Celebrando o São  

Martinho 

O grupo disciplinar de Português do 2º Ciclo organi-

zou uma exposição de trabalhos alusivos ao Dia de 

São Martinho, na Biblioteca Escolar da E.B.2,3 de 

Quarteira. Esta atividade envolveu todas as turmas do 

5º ano de escolaridade que tiveram a oportunidade de 

ler e selecionar textos de caráter popular, bem como 

de desenvolver a sua criatividade e autonomia na 

realização dos trabalhos.  

Visita ao Castanheiro  

Na comemoração do Dia de São Martinho, os meninos 

do Jardim de Infância da Abelheira, foram observar/

explorar um castanheiro que se encontra localizado perto 

da escola. Os meninos tiveram a oportunidade de explo-

rar o castanheiro, o ouriço e a castanha  

As educadoras do JI da Abelheira 
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Dia Nacional do Mar  

As educadoras do JI da Fonte Santa 

No passado dia 16 de novembro, assinalou-se o Dia 

Nacional do Mar. Tendo em conta que este dia se assi-

nala para destacar a importância do mar na história e 

identidade de Portugal, bem como na economia e desen-

volvimento do nosso país, e estando nós localizados 

num meio em que o mar está tão presente na vida das 

nossas crianças, o Jardim de Infância da Fonte Santa, 

em colaboração com os 

Encarregados de Educação. 

Antes do resultado final, as 

crianças apresentaram as 

lindas obras de arte, que 

elaboraram em casa, com as 

suas famílias, aos seus cole-

gas e posteriormente, elabora-

ram o painel.  

    

Para além disso, nas diferentes salas do jardim-de-

infância, foram desenvolvidas várias atividades alusivas 

ao tema: trabalhos de pesquisa sobre o Mar e registos 

das suas descobertas, exploração de várias palavras rela-

cionadas com o mar e exploração das mesmas quanto ao 

número de letras e ao número de sílabas, digitinta e a 

elaboração/construção de puzzles com diversos animais 

marinhos. 
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Comemoração do Dia Nacional do Mar na Sala de 

Estimulação Sensorial  

As educadoras do JI nº3 

A Sala de Estimulação Sensorial 

do Jardim de Infância nº 3, embo-

ra seja um projeto ainda em fase 

“embrionária”, já faz as delícias 

de quem a utiliza (miúdos e graú-

dos). Pelos seus benefícios o Dia 

Nacional do Mar foi comemora-

do nessa sala, uma sala cheia de 

provocações, onde habitam inú-

meras potencialidades, onde os espaços são preparados 

para provocar interesse e curiosidade. Foi dentro do 

dossel que nos imaginámos biólogos marinhos, 

“aqueles senhores que estudam os animais e as plantas 

que vivem no mar”. Recitámos um poema sobre o Mar, 

explorámos livros, ouvimos histórias contadas pelos 

adultos e recon-

tadas pelas cri-

anças, mani-

pulamos ani-

mais mari-

nhos. Desco-

brimos que 

alguns desses 

animais cor-

rem o risco de 

deixar de existir, tudo por culpa dos humanos e... com-

prometemo-nos a ser amigos do nosso planeta. 

Num jogo de luz e sombra mergulhámos no fundo do 

mar! Foi fantástico. Foi fantástico descobrir que exis-

tem plantas no fundo do mar (são algas – ficámos a 

saber o seu nome). Até questionámos se as algas são a 

horta dos peixinhos... e quem sabe, não são. No mundo 

do faz de conta tudo pode ser, tudo pode acontecer, 

basta a nossa imaginação querer!  
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Dia Nacional do MAR  E.B.1  de Quarteira  

Dina Contreiras 

A comemoração do Dia Nacional do Mar foi assi-

nalada com a realização de diversas atividades. 

O principal objetivo foi sensibilizar os alunos para 

a importância do mar e das ameaças que o mesmo 

enfrenta, assim como, a importância da reciclagem 

e da reutilização dos materiais e desperdícios, no 

combate à poluição.  

Os alunos elaboraram vários painéis alusivos ao 

Dia Nacional do Mar, onde se destaca a fauna e flora de 

vários ambientes marinhos e o apelo à preservação do oce-

ano. 

Dia do Mar   

As educadoras do JI da Abelheira 

No âmbito do Dia do Mar, os meninos do Jardim de in-

fância da Abelheira, com a colaboração dos Pais/E.E, 

fizeram trabalhos alusivos a este tema, utilizando somente 

material reciclado. Estes trabalhos estão expostos na Bi-

blioteca da escola e podem ser vistos através do link 

https://youtu.be/52X00mQDdDE 

Não queremos peixes de plástico  
Mar de plástico ameaça a  

vida marinha  

https://youtu.be/52X00mQDdDE
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Peça de teatro “A castanha que não queria cres-

cer”  
As educadoras do JI da Abelheira 

No dia 3 de dezembro os meninos do JI da Abelheira, 

assistiram na Fundação António Aleixo à peça de teatro 

“A Castanha que não queria crescer”, dinamizada pela 

ASMAL.  

O teatro veio ao JI da Fonte Santa  

As educadoras do JI da Fonte Santa 

O Dia Internacional 

das Pessoas com De-

ficiência, assinalado a 

3 de dezembro, é uma 

data comemorativa 

internacional promo-

vida pelas Nações 

Unidas desde 1992, 

tendo como principal 

objetivo a motivação para uma maior compreensão 

dos assuntos relativos à deficiência e a mobilização 

para a defesa da dignidade, dos direitos e do bem-

estar, para que se crie um mundo mais inclusivo e 

equitativo para as pessoas com deficiência, seja ela 

física ou mental. 

Neste dia o Jardim de Infância da Fonte Santa assistiu a 

um teatro de fantoches “A Castanha que não queria 

crescer”, promovido pelo grupo de teatro da Associa-

ção para a Saúde Mental do Algarve (ASMAL). 

As crianças mostraram muito entusiasmo no decorrer do 

teatro… no final, observaram o cenário e conversaram 

com os atores! 

Nas salas, refletimos sobre o que são deficiências, sen-

sibilizámos para a importância do respeito pelo outro 

enquanto ser diferente de nós.  
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Dia Internacional dos Direitos das Crianças…  

As educadoras do JI da Fonte Santa 

Ser criança, é ter liberdade para viver a infância com 

qualidade. Ser criança, é ter direito a casa adequada, à 

alimentação saudável e a uma boa educação. 

Ser criança, é poder ser amado, protegido, é ser feliz. 

No JI da Fonte Santa, assinalámos, o Dia Internacional 

dos Direitos das Crianças, de forma a divulgar e sensi-

bilizar os direitos de todas as crianças… 

A origem do Dia Internacional dos Direitos da Crian-

ça, foi a 20 de novembro de 1959 que se proclamou 

mundialmente a Declaração dos Direitos das Crian-

ças, (com 10 princípios) e foi também a 20 de novem-

bro de 1989 que se adotou a Convenção sobre os Di-

reitos da Criança.  

Assim, nas nossas salas, realizámos diversas atividades 

de expressões e sensibilização, ouvimos histórias, pes-

quisámos explorámos os nossos direitos…  

Temos o dever de proteger e valorizar as nossas crian-

ças, sem esquecer que são o nosso futuro. 

 

Respeitar os Direitos das Crianças, é fazer com que 

as crianças possam viver com DIGNIDADE, com 

muito CARI-

NHO…com mui-

to AMOR… FE-

LIZES  
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Dia Internacional dos Direitos das Crianças…  

Isabel Nunes 

No mês de novembro, as crianças do Jardim de Infân-

cia Nº3, da sala verde, trabalharam os Direitos das Cri-

anças, conversámos sobre como eramos felizes por 

termos uma família, uma casa, alimentação saudável, 

irmos à escola, de brincarmos, de sermos um pijami-

nha quentinho... de amor!! Concluímos que “SOMOS 

FELIZES”!! 

Fizemos experiências e muitas outras atividades. 

Aproveitamos uma experiência (“Mistura de cores”, 

com material descartável (guardanapos já reciclados) 

para a elaboração de um painel onde fizemos os nossos 

pijaminhas!  

Todos somos diferentes… Com características únicas que nos tornam especiais! 

Por teres muito dinheiro, não significa que és bom. Por não teres dinheiro, não quer dizer que és mau. Respeita todos 

da maneira que eles são! 

Alma não tem cor! 

Enquanto houver discriminação, estaremos em guerra! 

Uns têm Liberdade, outros lutam por tê-la! 

8ºE 

Reflexões do Dia Internacional dos Direitos      

Humanos 
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Ecoescolas 

Dia Nacional do Mar  

Ana Fernandes e Sónia Pires 

No passado dia 16 de Novembro comemorou-se o Dia Nacional do Mar e a adesão dos envolvidos foi notória! Algu-

mas turmas do agrupamento participaram na comemoração deste dia, desde o contributo para a elaboração de exposi-

ções à recolha de resíduos na praia. 

Para os mais atentos e curiosos foi possível visitar as exposições até ao início do presente mês. Para os mais distraídos, 

muito brevemente, encontraram as memórias da celebração desta data no Blog Eco-Escolas do nosso Agrupamento.  

Conselhos Eco-Escolas  

Nas últimas duas semanas, decorreram em todos os jar-

dins de infância e escolas básicas deste agrupamento os 

primeiros Conselhos Eco-Escolas. Estes visaram (in)

formar sobre a metodologia Eco-Escolas dos 7 passos, 

descomplicando-a, ao estabelecer-se planos de ação de 

acordo com as necessidades de cada escola/jardim de in-

fância. Neste momento, do plano de ação, destacam-se a 

realização de auditorias ambientais.  
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MatGira 

MatGira 

11017 segundos  

(queres saber como? Pergunta ao 

100comentarios@esla.edu.pt  

SOLUÇÕES 1ªEDIÇÃO 

Como podes dispor estes 10 soldadinhos de chumbo, de modo a formar 5 filas com 4 soldadinhos cada uma?  

Os soldadinhos 

- Meus senhores, eu sou ator e, portanto, encontro-me muito longe de qualquer espécie de Matemáticas - começou por 

dizer o homem de idade, a quem cabia a vez de expor o seu quebra-cabeças. - Por isso, não esperem de mim um pro-

blema de Matemáticas. Só posso apresentar questões sobre aquilo que conheço. Autorizam-me a apresentar um pro-

blema sobre o calendário? 

- Com muito gosto! 

- Ao décimo segundo mês chamamos de Dezembro. Sabem o que na realidade significa Dezembro? Esta palavra pro-

vém da palavra grega deka (dez) e dela se formam as palavras decalitro, dez litros, década, dez anos e o outras. Resul-

ta, pois, que o mês de Dezembro contém a denominação do décimo. Como explicar esta anomalia? 

- E falta apenas um quebra cabeças – disse o presidente. 

Um problema sobre o mês de dezembro:  

mailto:100comentarios@esla.edu.pt?subject=Soluções%20MatGira
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Desporto Escolar 

Filipa Duarte 


