
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DRA. LAURA AYRES, Ano XVIII, Edição I, setembro / outubro 2021 



02 

   100comentarios@esla.edu.pt 

 

Coordenadora: Milene Martins  

Equipa: Cristina Barbosa, Fátima Joaquim e Marisa 

Mártires 

 

Capa: Fotografia de Salomé Esteves, ex-aluna do cur-

so de Fotografia  

 

Colaboradores desta edição: Ana Inácio, Antonieta 

Silva, Carla Damásio, Luís Reis, Ramiro Rodrigues, 

Rosa Fernandes, Teresa Brandão e  todos os docentes e 

alunos do Agrupamento que nos enviaram material 

para a edição e identificados em cada artigo 

Cristina Barbosa 

Editorial 

O 100Comentários está de parabéns pelos seus 18 anos! 

Atingiu a maioridade, mas ainda tem muito que apren-

der. Cresceu com a colaboração de muitas mãos. Foi 

nutrido por múltiplos afetos de diversas proveniências: 

das Humanidades, das Ciências Exatas, das Artes… 

Alguns desamores tornaram-no mais forte. Fez-se, as-

sim, um adolescente que não gosta de passar desperce-

bido. Circula em papel e navega nas ondas cibernéticas. 

E, declaradamente, quer ter mais seguidores.  

Dados os parabéns, prossigo, lembrando que, há um 

ano, por esta altura, escrevia igualmente o editorial do 

número de setembro-outubro. Estive a relê-lo. As cir-

cunstâncias não mudaram muito, mas mudaram. Voltá-

mos à escola: ainda temos máscaras, falas abafadas por 

elas, portas e janelas abertas, álcool-gel… O distancia-

mento diminuiu e já ousamos alguns abraços, de tantas 

saudades que deles tínhamos. E os nossos alunos? An-

darão eles com o pensamento nos anseios dos pais, sen-

tirão angústia pelos empregos que, entretanto, se perde-

ram? Meninos que passaram, talvez, a ter menos bens 

materiais. Todos nós, embora uns mais do que outros, 

sentimos dificuldades, direta ou indiretamente. Contu-

do, andamos a aprender, por exemplo, que vivemos 

rodeados de objetos quase inúteis a que damos extrema 

importância. Estamos, quero acreditar, mais dados a 

partilhar. Devido aos diversos confinamentos, muitas 

ideias, novas ou adormecidas, irromperam com vigor: 

meditação, modalidades diversas de ginástica, reiki, 

prática do autoconhecimento, terapias diversas, comu-

nhão com a mãe natureza, conexão com o divino, des-

pertar da espiritualidade, vegetarianismo… É como se 

estivesse a começar uma época de iluminismo, um sécu-

lo XXI das luzes… quem sabe? Depende do que a Hu-

manidade fizer com estes múltiplos despertares. Darão 

fruto se forem mudanças genuínas, portanto dolorosas 

de efetuar. Serão passageiras, se forem modas. E que 

dizer do minimalismo? Vingará esta tendência de redu-

zirmos os objetos das nossas casas ao necessário? 

Entretanto, já passou setembro e  outubro avança , em 

frenesim: filhos que partem para longe, rendas de quar-

tos, ninhos vazios, mães com saudades, professores 

deslocados, rendas de casa, greves, muitos sindicatos 

para uma profissão cansada, bolsas ou ausência delas, 

fim das moratórias, eleições autárquicas… Roda viva. 

Vida que não para. Meninos adolescentes. Olhos que 

cativam e outros que se esquivam. Os professores são 

especialistas a descodificar olhares e a ler corações. 

Nem sempre acertam. A praia não foi famosa. Água 

fria, algas e vento. Temos negacionistas já nem sei do 

quê. Temos um vulcão que acordou enfurecido. Temos 

inundações, ventos doidos, sismos, incêndios. Gente 

sem casa. Animais sem dono. Gente que partiu sem um 

adeus. Reuniões em zoom, webinários, o mundo a mu-

dar. E as pessoas estão melhores? Mais solidárias? Há 

quem diga que não. Eu aposto no sim. 

É diferente este regresso? Penso que sim. Voltámos 

vacinados. Estamos mais confiantes. Estamos, talvez, 

sugestionados para o êxito. Há dias, pedi aos meus alu-

nos para se apresentarem sem máscara, para nos vermos 

por inteiro. Uma menina não quis tirar a máscara. Fi-

quei a pensar nas suas razões. Começámos com testes 

Covid. Soubemos que naquele momento não tínhamos o 

vírus. Lá para a frente se verá. 

Quero deixar aqui um agradecimento à professora Ma-

ria Fael, colega que muito estimo, que escreveu os edi-

toriais, durante a minha ausência. Escreve tão bem! 

Poesia, então... Quem costuma ler o editorial do jornal, 

vai notar. Vamos, certamente, continuar a ler os seus 

textos no espaço “Escrevinhando” e não só. 

Ando perdida neste editorial. Ainda quero dedicar uma 

música a todos, lembrei-me dela, quando falei de mini-

malismo. 

https://www.youtube.com/watch?v=S4J70C36RGU  

https://www.youtube.com/watch?v=S4J70C36RGU
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Irmãos Grimm  

Lurdes Seidenstricker 

A nossa  

  Escola 

Em colaboração com a Biblioteca, que está a dinami-

zar várias atividades relacionadas com os contos tradi-

cionais de vários países, não quisemos deixar de dar a 

nossa contributo para este tema e organizar a exposi-

ção : “Märchenwelten /O Mundo dos Contos”, que 

pode ser visita na Biblioteca da ESLA. Aqui fica mais 

alguma informação sobre estes contos tão bem conhe-

cidos de todos nós, e dos seus autores: os irmãos 

Grimm. 

de 1785 – 20 de setembro de 1863) e Wilhelm (24 de 

fevereiro de 1786 – 16 de dezembro de 1859), foram 

dois alemães que se dedicaram ao registro de várias 

fábulas infantis, ganhando assim grande notoriedade. 

Também deram grandes contribuições à língua alemã 

com um dicionário (O Grande Dicionário Alemão - 

Deutsches Wörterbuch) e estudos de linguística e fol-

clore. 

As obras comuns mais significativas de Jacob e 

Wilhelm Grimm são: a reunião de contos para crian-

ças, a coleção de lendas, assim como o dicionário.  

Buscando encontrar as origens da realidade histórica 

de seu país, os pesquisadores encontram a fantasia, o 

fantástico, o mítico em temas comuns da época medie-

val. Com suas pesquisas, tinham dois objetivos bási-

cos: o levantamento de elementos linguísticos para 

fundamentação dos estudos filológicos da língua alemã 

e a fixação dos textos do folclore literário germânico, 

expressão autêntica do espírito nacional. De qualquer 

forma, surge uma grande literatura infantil para encan-

tar crianças de todo o mundo. 

Características dos contos 

Na tradição oral, as histórias compiladas não eram 

destinadas ao público infantil e sim aos adultos. Foram 

os irmãos Grimm que as dedicaram às crianças por sua 

temática mágica e maravilhosa. Fundiram, assim, esses 

dois universos: o popular e o infantil. O título escolhi-

do para a coletânea já evidencia uma proposta educati-

va. Alguns temas considerados mais cruéis ou imorais 

foram descartados do manuscrito de 1810. 

Os Contos de Grimm não são propriamente contos de 

fadas, distribuindo-se em: 

- Contos de encantamento (histórias que apresentam 

metamorfoses, ou transformações, a maioria por en-

cantamento); 

- Contos maravilhosos (histórias que apresentam o 

elemento mágico, sobrenatural, integrado naturalmente 

nas situações apresentadas); 

- Fábulas (histórias vividas por animais); 

- Lendas (histórias ligadas ao princípio dos tempos ou 

da comunidade e onde o mágico aparece como 

"milagre" ligado a uma divindade); 

- Contos de enigma ou mistério (histórias que têm co-

mo eixo um enigma a ser desvendado); 

- Contos jocosos (humorísticos ou divertidos).  

 

Os contos mais famosos são: 

  Branca de Neve;  

  Cinderela;  

  O Alfaiate Valente;  

  O Flautista de Hamelin;  

  O Ganso de Ouro;  

  O Lobo e as Sete Cabras;  

  O Príncipe Sapo;  

  Os Músicos de Bremen  

  Os Sete Corvos;  

  Os Três Fios de Ouro de Cabelo do    Diabo.  

  Rapunzel;  

  Chapeuzinho Vermelho;  

  A Bela Adormecida;  

  Hansel e Gretel (João e Maria)  

  Rumpelstiltskin  

Jacob (direita) e Wilhelm Grimm 
(esquerda). Pintura feita em 1855 
por Elisabeth Jerichau-Baumann.  
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Bibliotecas 

Escolares 

Bibliotecas EB 2,3 e ESLA 
Os professores bibliotecários: Almiro Lemos, João Lopes e Madalena Mendes 

“Há só duas artes verdadeiras: a Poesia e a Escultura. A Realidade divide-se em realidade espacial e reali-

dade não espacial, ou ideal. A escultura figura a realidade espacial (que a pintura desfigura e abaixa e a arquitectura 

artificializa porque não reproduz uma coisa real mas outra coisa). A música, que é a arquitectura da poesia, isola 

uma coisa, o som, e quer dar o ritmo fora do humano, que é a ideia.” 

Ricardo Reis  

As Bibliotecas Escolares, em mais um início de ano 

letivo, encontram-se a laborar em pleno va-

por.Esperando que não se repitam momentos de confi-

namento (para os quais também estaremos preparados 

através de um Plano de Transição Digital próprio), 

continuamos com as nossas atividades presenciais. 

O regresso aos espaços físicos 

tem-se feito gradualmente, ha-

vendo um aumento do número 

de utilizações. As requisições 

domiciliárias também registam 

um aumento, para nossa alegria. 

Nesta fase, no dia 26 de setem-

bro, foi comemorado na E.B.2,3 

o Dia Europeu das Línguas.  

Nas bibliotecas escolares do pri-

meiro ciclo http://bibliotecas1cicloesla.blogspot.com/ 

as seguintes efemérides foram assinaladas com a cria-

ção e disponibilização a toda a comunidade escolar de 

vastas coleções temáticas de materiais didáticos em 

formato digital, com especial destaque para a divulga-

ção e apresentação de histórias infantis e de jogos edu-

cativos na área do Português, da Matemática, do Estu-

do do Meio, do Inglês, da Internet e da Tabuada. Outu-

bro - Mês Inter-

nacional das bi-

bliotecas; Mês da 

Saúde Mental, 

Dia Mundial do 

Animal (a 4 de 

outubro), Dia da 

Alimentação (a 

16 de outubro), 

Dia das Bruxas (a 31 de outubro,). Em outubro, no 

âmbito do Mês Internacional das Bibliotecas Escolares 

(cujo tema deste ano foi “Contos de Fadas e Contos 

Tradicionais de todo o mundo”, as Bibliotecas do 

Agrupamento também se juntaram às comemorações 

concelhias e, com o apoio das respetivas famílias, con-

vidou os 

alunos 

estran-

geiros do 

agrupa-

mento a recolherem em casa registos orais de contos 

tradicionais e de lendas dos seus países de origem, em 

língua materna, que depois traduziram para Português. 

Os alunos portugueses também contribuíram para este 

momento através de ilustrações dos contos tradicio-

nais. Todos esses trabalhos encontram-se em exposi-

ção digital no Padlet da BESLA, nas suas redes sociais 

e também na Rede de Bibliotecas Escolares do Algar-

ve. A Biblioteca da ESLA fez ainda uma recolha de 

vários contos que se encontram expostos no átrio e 

ainda a promoção de múltiplos títulos constantes do 

seu acervo contendo contos tradicionais, lendas e nar-

rativas populares, além de ter tido uma apresentação 

oral de uma lenda tradicional venezuelana por parte do 

aluno Jesus Oquendo, do 10ºA, orientado pela prof. 

Aurélia Farrajota. Na disciplina de Inglês, sob a dire-

ção da profª Cristina Fernandes, os alunos apresenta-

ram a tradução e análise de vários contos tradicionais 

na língua de Shakespeare, que se encontram também 

publicados nas redes sociais das Bibliotecas do Agru-

pamento. 

Especificamente no blogue das bibliotecas do primeiro 

ciclo, foi publicada uma coleção de Contos de Fadas e 

Contos Tradicionais de Todo o Mundo apresentada em 

formato digital. Durante outubro promoveu-se a requi-

sição de livros infantis alusivos a esta e a outras temá-

ticas, com a implementação dos projetos: “Leitura em 

Vai e Vem” para o pré-escolar, “Já sei ler” para o 1º e 

2º ano e “Passaporte da Leitura” para o 3º e 4ºano. 
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Bibliotecas 

Escolares 

Além disso, nesta fase do ano, na ESLA, tivemos tam-

bém palestras sobre Desinformação, como apoio ao 

projeto “Parlamento dos Jovens”. Essas palestras capa-

citaram os seus destinatários a serem utilizadores mais 

conscientes da informação que recebem e partilham.  

Foram ainda abordados os motivos que levam pessoas 

e organizações a espalharem informação falsa, os tipos 

de informação falsa e as consequências práticas e diá-

rias que a disseminação de informação falsa tem no 

quotidiano. Em síntese da mesma, basta dizer que to-

dos somos responsáveis pela disseminação da informa-

ção e é nossa prerrogativa decidir que tipo de informa-

ção fazemos circular. Está nas nossas mãos, enquanto 

cidadãos, parar o flagelo da informação falsa que cir-

cula pela internet. 

Tivemos também formação inicial de utilizadores para 

algumas turmas que se encontram pela primeira vez na 

Escola Secundária, assim como tivemos na E.B. 2,3 

para todas as turmas do 5º Ano. Esta formação capaci-

ta os seus destinatários a terem um melhor conheci-

mento do espaço e recursos da Biblioteca e a saber 

maximizá-los. 

A Biblioteca da ESLA também se associou ao Depar-

tamento de Ciências Sociais e Humanas na comemora-

ção, no dia 5 de outubro, da implantação da República 

em Portugal, através de uma 

exposição alusiva ao evento, 

em que se explorou também 

a bandeira nacional: a sua 

evolução, as propostas para a 

bandeira da república portu-

guesa e também a explicação 

da bandeira atualmente em 

vigor.Na B.E. da Escola de Quarteira nº2 realizámos 

um cartaz informativo acerca do significado da cele-

bração deste dia feriado e foi selecionada e ficou ex-

posta em maior evidência uma coleção de livros infan-

tis alusiva a esta temática. 

Já no dia 18 de outubro foi 

comemorado o Dia Mundial da 

Alimentação na Biblioteca 

Paula Moreira. No âmbito da 

celebração do Dia da Alimen-

tação, que decorreu no dia 16 

de outubro, a biblioteca da 

E.B.1 da Abelheira proporcio-

nou a colaboração dos alunos 

na realização de alguns carta-

zes alusivos à alimentação saudável e à má alimenta-

ção, com o objetivo de promover hábitos saudáveis e 

contribuir para a formação de cidadãos responsáveis 

pela manutenção do bem-estar e 

da saúde.  A turma do 2ºB tam-

bém assinalou esta data com 

uma atividade promovida na 

biblioteca pela prof. Eloísa 

Branco e participou ativamente 

na definição dos alimentos sau-

dáveis e não saudáveis. Já neste 

final de outubro, estão a decorrer 

as atividades alusivas à celebração do Dia das Bruxas, 

que merece sempre uma adesão muito especial, parti-

cularmente entre os mais jovens. A este propósito, foi 

preparada e publicada uma coleção de histórias digi-

tais que envolvem muitas bruxas, medos, sapos, mons-

tros, etc, no blogue das B.E. do primeiro ciclo. 

As Bibliotecas encontram-se ativamente a promover o 

Concurso Nacional de Leitura, cuja primeira fase se 

inicia já em novembro e se destina a todos os níveis de 

ensino (à exceção do primeiro ciclo), além do Concur-

so Sophia de Mello Breyner Andresen, que pretende 

desenvolver a escrita e a ilustração com base em obras 

da autora que lhe dá nome. 

Entretanto, as Bibliotecas também contribuíram, nas 

suas áreas de atuação, para a elaboração do Plano 

Anual de Atividades do Agrupamento e para o Plano 

de Apoio ao Desenvolvimento Digital das Escolas, 

criando múltiplas ações que se enquadram neste âmbi-

to. 

As Bibliotecas do Agrupamento encontram-se, neste 

momento, a atravessar uma fase de substituição do 

programa de gestão das bibliotecas e, por essa razão, 

poderão registar-se alguns constrangimentos nas requi-

sições de fundo documental. 

Os professores bibliotecários encontram-se a frequen-

tar ações de formação na área da cidadania digital e no 

modo como as bibliotecas poderão empregar e acom-

panhar essa amplitude de conteúdos. 

 

Boas leituras! 

 

Os professores bibliotecários, que estão sempre ao 

vosso dispor! 
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A nossa  

  Escola 

Projeto eTwinning  

Manuela Encarnação 

Os alunos dos 8ºC e 8ºE e respetivas professoras de 

Francês do passado ano letivo foram distinguidos com 

o Selo de Qualidade eTwinning pela sua participação 

no projeto “Amis francophones”, desenvolvido ao 

longo desse ano. As atividades realizadas pelos alunos 

promoveram intercâmbios e trabalhos colaborativos 

com os seus pares de escolas europeias parceiras, com 

vista ao desenvolvimento das competências linguísti-

cas em francês e das competências digitais. Foi um 

grande desafio numa altura em que se vivia um confi-

namento em quase todos os países das escolas partici-

pantes. Criaram-se belas histórias em conjunto e cons-

truíram-se belas memórias. 

O trabalho dos alunos envolvidos e das suas professo-

ras, Manuela Encarnação e Suzana Melo, obteve ainda 

um reconhecimento ao mais alto nível europeu, pois a 

escola também foi distinguida com o Selo Europeu de 

Qualidade.  

Parabéns a todos quanto se investiram e participaram 

neste projeto!  

8ºC 

8ºE 
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A nossa  

  Escola 

Proyecto eTwinning  
Sofia Anes 

No âmbito do projeto eTwin-

ning intitulado 

“expresARTE”, o Agrupa-

mento de Escolas Dr.ª Laura 

Ayres e os alunos da turma do 

8ºB (2020-2021) receberam o 

Selo de Qualidade Nacional. 

Estiveram envolvidos alunos de escolas de Portugal, 

Itália, 

Ucrânia e 

Espanha. 

A língua 

de comu-

nicação 

foi o cas-

telhano e 

visou 

aproximar os alunos da descoberta do que é a Arte. O 

fio condutor foi a expressão criativa, cultural e artísti-

ca das emoções que giram em torno da vida dos alu-

nos, numa abordagem multidisciplinar. Objetivou-se 

incentivar a capacidade artística e criativa dos alunos, 

conhecer o património artístico-cultural dos nossos 

países, melhorar a competência digital dos nossos 

alunos, utilizar metodologias ativas no processo de 

ensino-aprendizagem, como aprendizagem colaborati-

va, aprendizagem cooperativa, aprendizagem por meio 

de desafios e problemas, gamificação, e promover um 

clima de trabalho colaborativo respeitoso entre as di-

ferentes equipas mistas internacionais. 

Agradeço a todos colegas e parceiros do projeto, naci-

onais e internacionais, de todas as formas possíveis 

por todas as partilhas, por todos os ensinamentos, pela 

capacidade de abertura, de diálogo e interajuda.  

Aos alunos de Espanhol da turma 8ºB do ano 2020-

2021, obrigada por me acompanharem nestas andan-

ças, pela vossa dedicação e, sobretudo, por abraçarem 

novos desafios e novas formas de aprender a Língua 

Espanhola, a Arte e a Cultura, adquirindo novas com-

petências que vos irão acompanhar pela vida fora.  

 ¡Gracias a todos por este excelente trabajo! 

¡Enhorabuena al equipo de expresARTE."  

A nossa escola foi igualmente distinguida com o Selo 

Europeu de Qualidade pelo excelente trabalho do pro-

jecto eTwinning "expresARTE", desenvolvido durante 

o ano letivo 2020-2021 pelos alunos do 8ºB no âmbito 

da disciplina de espanhol. 

Isto significa que o trabalho desenvolvido pelos alu-

nos, pela professora e pela escola obtiveram um reco-

nhecimento ao mais alto nível europeu.  

¡Qué felices estamos con este reconocimiento!  
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Felismina Faustino, Marisa Mártires e Suzel Marcos 

A nossa  

  Escola 

KA229: SENART - Sky is the limit 

  
eTwinning: twinspace.etwinning.net/111356 

  

No âmbito do 

intercâmbio do 

projeto Eras-

mus “SKY IS 

THE LIMIT - 

SENART” 

realizado entre 

06 de setembro 

de 2021 e 10 

de setembro de 

2021 que se 

realizou em 

Konya – Tur-

quia, foram realizadas várias atividades de curta dura-

ção de acordo com os objetivos do projeto. 

Salientamos que o projeto tem como objetivo fulcral 

todas as expressões de arte. Quaisquer das expressões 

artísticas ajudam na promoção da concentração, criati-

vidade, relaxamento e desenvolvimento da autoestima 

dos nossos alunos. Neste sentido todas as atividades 

planeadas e realizadas foram ao encontro dos objetivos 

definidos pelo projeto, bem como promoveram uma 

melhoria das nossas competências enquanto agentes 

promotores da inclusão na nossa escola. 

Em Selcuklu Ozel Egitim Meslek Okulu tivemos a 

oportunidade de trabalhar a cerâmica e a madeira co-

mo veículos de 

expressão artís-

tica e cultural 

do próprio país 

acolhedor.   

Os diferentes 

workshops que 

frequentamos 

enriqueceram as 

nossas experi-

ências e abriram novos horizontes no trabalho com 

alunos das necessidades educativas especiais. Os 

workshops foram muito diversificados e muito bem 

organizados. É de salientar como toda a escola esteve 

envolvida no 

projeto.  

Agradecemos a 

toda a equipa e 

familiares pela 

forma calorosa 

que nos recebe-

ram.  

KA229: Let`s save the water as a 
natural resource 
 eTwinning: twinspace.etwinning.net/108453 

  

Depois de um ano praticamente inativo, o projeto 

“Let`s save the water as a natural resource” vai reto-

mar as suas atividades. A pandemia limitou as ativida-

des que estavam planeadas, quer ao nível local, quer a 

nível dos nossos parceiros internacionais. Para reiniciar 

os trabalhos, vai-se realizar no próximo mês, entre os 

dias 8 e 12 de novembro, o 3º intercâmbio de alunos na 

cidade de Almeria, no sul de Espanha. Depois de quase 

dois anos de interregno, vai ser o primeiro encontro no 

estrangeiro com alunos, o qual irá decorrer em moldes 

diferentes dos anteriores devido às normas de saúde 

pública ainda vigentes. Os “nuestros hermanos” já es-

tão a preparar o encontro com grande entusiasmo e nós 

aguardamos com bastante expectativa. 

Hugo Mártires 

https://twinspace.etwinning.net/111356
https://twinspace.etwinning.net/108453
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A nossa  

  Escola 

KA201: All In School - Analysis- Leaded approach of Levels 
of Inclusivity in School to reduce early school leaving 

 Website: https://allinschool.eu/ 

  

Hugo Mártires 

O projeto All Included tem como objetivos: i) promover 

uma abordagem de autoanálise de competências com 

base no sistema de valores e na filosofia do Índice de 

Inclusão; e ii) refletir sobre ações a partir de um conjun-

to de valores permitindo fazer escolhas operacionais 

coerentes para promover a aprendizagem e a participa-

ção de todos, identificando possíveis obstáculos e agre-

gando recursos para superá-los. 

Dando continuidade ao trabalho já realizado durante o 

ano letivo anterior, este ano continuamos a desenvolver 

em conjunto com os nossos parceiros o programa de 

competências docentes inclusivas (syllabus). Estamos 

neste momento a elaborar uma grelha com indicadores/

áreas de competência, criada a partir de repertórios exis-

tentes, a partir de indicações europeias/nacionais, a par-

tir dos resultados dos questionários que realizamos o ano 

passado. Este trabalho tem como objetivo construir um 

instrumento comum de autoavaliação docente, transver-

sal aos vários países participantes no projeto.  

Para além disso, a equipa de professores do projeto está 

também a preparar um “evento multiplicador” para par-

tilhar o instrumento e a metodologia de trabalho com 

diretores, coordenadores, equipas de autoavaliação, e 

EMAI de outras escolas da região, o qual prevê-se reali-

zar durante o mês de novembro de 2021.  

KA229: Union of Solar System via Geogebra 

 Website: www.solarsystemingeogebra.com 

eTwinning: twinspace.etwinning.net/52702/ 

Hugo Mártires, Miguel Neta e Nélida Filipe 

Passados três anos o projeto “Union of Solar System via 

Geogebra” chegou ao fim. Devido à situação pandémi-

ca que vivemos durante o último ano letivo, não foi 

possível realizarmos os dois intercâmbios de alunos que 

estavam previstos, primeiro em Pisek, Républica Checa 

e depois em Denizli, Turquia. O primeiro deveria ter 

decorrido ainda em março de 2020, altura em que en-

tramos em confinamento geral por toda a Europa. Ape-

sar de termos estendido o projeto por mais um ano, a 

situação pandémica nestes países no ano letivo 2020/21 

ainda não permitiu que pudéssemos realizar os inter-

câmbios como previsto.  

Para terminar o projeto, a escola coordenadora em De-

nizli, organizou um encontro de professores para prepa-

rar o relatório final do projeto, o qual foi submetido à 

agência nacional Erasmus+ em agosto de 2021. Neste 

encontro construímos o website do projeto que reúne 

toda a informação sobre as atividades realizadas nos 

diversos países. Este está disponível em 

www.solarsystemingeogebra.com. 

O balanço final do projeto é muito positivo. A colabo-

ração existente entre os professores das áreas discipli-

nares de Matemática (Nélida Filipe) e Física e Química 

(Miguel Neta) foi crucial para que os alunos desenvol-

vessem as competências necessárias para criarem os 

modelos digitais do sistema solar. Nas visitas aos ou-

tros países, os nossos alunos revelaram ter desenvolvi-

do competências ao nível do conhecimento do Geoge-

bra e aplicações da Matemática e Física e Química, 

sentindo-se muito seguros nas sessões de trabalho onde 

estiveram presentes e que nos deixam muito orgulho-

sos. Revelaram sempre facilidade de integração em 

grupos de alunos oriundos de diversos países e uma boa 

interação com as famílias acolhedoras. A opinião foi 

sempre de terem tido uma experiência enriquecedora, 

quer acerca do conhecimento de outras realidades esco-

lares, familiares e sociais, quer do ponto de vista das 

relações e laços pessoais que foram criando. 

Para os professores, a participação no projeto deu tam-

bém a oportunidade de conhecer sistemas educativos 

que não conhecíamos e de estabelecer contactos que 

possam evoluir para outros parcerias e/ou intercâmbios 

entre os alunos.  

https://allinschool.eu/
http://www.solarsystemingeogebra.com
https://twinspace.etwinning.net/52702/
http://www.solarsystemingeogebra.com
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Parlamento dos Jovens 
Inês Aguiar, Gabriel Almeida 

O Impacto da Desinformação na Democracia  

Um Programa: Parlamento dos Jovens, edição de 2020/21. 

Uma temática: O Impacto da Desinformação na Democracia 

A mesma organização, o mesmo método, tendo por base o regimento do supracitado programa: Vai haver na Escola 

um professor coordenador (professora Inês Aguiar), em colaboração com o professor Gabriel Almeida, que vão aju-

dar a estudar o tema, organizando inicialmente reuniões de debate em sala de aula, e que vão estar atentos às regras 

do programa e supervisionar o processo eleitoral, incluindo um debate especial com um deputado da Assembleia da 

República, procurando também dinamizar ações de sensibilização para a temática apresentada, tal como as já reali-

zadas nos dias 6 e 14 de outubro, orientadas pelo professor João Lopes, sobre  Desinformação. 

Várias fases e respetivas sessões de trabalho: escolar, distrital e nacional, sendo de entre os deputados da escola que 

são eleitos aqueles que vão participar nas fases seguintes, pela elaboração de um projeto de recomendação com 3 

medidas e respetivos argumentos que as fundamentem, no sentido de as colmatar. 

Um conjunto de objetivos: “incentivar o interesse dos jovens pela participação cívica e política; sublinhar a impor-

tância da sua contribuição para a resolução de questões que afetam o seu presente e o futuro individual e coletivo, 

fazendo ouvir as suas propostas junto dos órgãos do poder político; incentivar as capacidades de argumentação na 

defesa das ideias, com respeito pelos valores da tolerância e da formação da vontade da maioria”, prerrogativas tam-

bém da estratégia da escola para a Cidadania e Desenvolvimento.  Nesse sentido, e dado o número de turmas a parti-

cipar: 11º D, E, F e G, e 12º F, a simulação do espírito democrático será peripatético, ou seja, a discussão partilhada 

transparente passear-se-á em várias salas de aulas, no intuito de se apresentarem soluções que possam minimizar o 

impacto da desinformação na democracia. 

Disposições Gerais: prémios de participação e a possibilidade de a palavra ser uma arma contra aquilo que nos con-

tinua a incomodar, convertendo a impotência de ação em ação efetiva de reversão da mesma, face a uma linguagem 

algorítmica que nada mais é do que uma tentativa de manipulação maniqueísta, logo de redenção disruptiva ao outro 

que detém o poder, incluindo o poder de não permitir o poder democrático.  

11ºD 11ºE 

11ºF 11ºG 

12ºF 
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A minha experiência no projeto ESLA4All 

(ROV4All)  

Tiago Pereira, ex-aluno ESLA 

Juntamo-nos a este projeto 

no início do nosso 12º ano 

com a intenção de desenvol-

vermos algumas capacidades 

que não seriam possíveis 

apenas através das aulas. No entanto, quando o fizemos, 

não tínhamos a noção daquilo que seria realmente ne-

cessário da nossa parte. Só nos apercebemos da dimen-

são do projeto quando começamos a planificá-lo e ainda 

assim cometemos vários equívocos durante a dita plani-

ficação. 

Para mim, este foi o primeiro projeto desta natureza, 

pelo que, todo o processo foi um período de descobri-

mentos. Assim, com este projeto desenvolvi várias ca-

pacidades tais como a de co-

municação entre colegas e enti-

dades, a construção de um ví-

deo de comunicação, a apre-

sentação de um projeto perante 

uma comunidade, entre muitas 

outras.  

Como havia mencionado, quando começamos a traba-

lhar presencialmente no ROV começamos por fazer 

uma revisão da planificação que tinha sido preparada 

previamente e depois fizemos uma divisão de tarefas 

entre todos. A partir desta fase deparamo-nos com al-

guns percalços tais como com a placa de Arduíno que 

deixou de funcionar e teve que ser substituída por outra 

ou quando rebentamos com alguns LED’s… 

Apesar de todo este projeto ter sido um processo de 

aprendizagem e de não termos atingido todos os objeti-

vos inicialmente pretendidos, posso afirmar com toda a 

certeza que, todos nós tivemos uma experiência positiva 

através da participação neste projeto. 

Resta-me deixar uma mensagem aos alunos que retoma-

ram o projeto este ano, espero que consigam atingir os 

objetivos que definiram e espero que tirem tanto ou 

mais proveito do projeto como nós!  

Mais informações sobre o projeto:  

http://www.miguelneta.pt/atividades/rov4all   

A nossa  

  Escola 

O chá príncipe 
As educadoras do JI da Fonte Santa 

Com o objetivo de dar seguimento ao projeto de jardi-

nagem no Jardim de Infância da Fonte Santa, o profes-

sor Rui Rocha, em colaboração com as crianças e as 

equipas das salas da sala Amarela, Verde e Azul, apa-

nharam folhas de chá Príncipe plantado na nossa horta. 

As crianças tiveram também a oportunidade de explorar 

as folhas apanhadas e de as cortar pois eram enormes 

para colocar dentro da chaleira! Por fim, e mais saboro-

so, todos bebemos um copinho de chá príncipe. As cri-

anças levaram para casa algumas folhinhas para que os 

seus familiares também tivessem a oportunidade de se 

deliciarem com este maravilhoso chá.  

http://www.miguelneta.pt/atividades/rov4all
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Ciências em Ação – Sala Vermelha – JI nº3  
Sara Ramos 

“As crianças são “cientistas activos‟  que procuram, 

constantemente, satisfazer a sua insaciável curiosidade 

sobre o mundo que as rodeia” (Reis, 2008).  

É com este pensamento que procuro fomentar e fazer 

crescer a curiosidade natural das “minhas crianças”, 

levando-as a refletir, tendo sempre presente que  a cri-

ança deve ser colocada perante oportunidades de apren-

dizagem que lhes permitam desenvolver “a capacidade 

de observar, o desejo de experimentar, a curiosidade de 

saber, a atitude crítica” (ME, 1997).  Partindo dos inte-

resses e necessidades do grupo, realizamos duas experi-

ências tão diferentes, mas com objetivos comuns: pôr a 

criança a pensar, levá-la e experimentar, a pôr hipóteses 

e a tirar conclusões. 

A primeira experiência pretende sensibilizar as crian-

ças para a correta lavagem das mãos, levando-as a con-

cluir que a água por si só não mata vírus nem bactérias. 

Para o efeito usámos água, um frasco de pó de talco, 

que simulámos ser vírus, decorado com desenho de 

vírus e detergente da loiça, que simulámos ser sabonete 

das mãos. A conclusão a que o Carlos chegou não podia 

resumir melhor o que realmente descobrimos com esta 

experiência: “A água luta com o vírus, mas ela não con-

segue sozinha. O super sabonete vai super rápido matar 

o vírus.” (Carlos) 

A segunda experiência foi sugerida pelo Miguel (um 

menino fascinado por experiências). O Miguel e alguns 

amigos apanharam bagas no recreio e solicitaram fazer 

experiências com as bagas. Usámos as bagas, um recipi-

ente com água, lupas e a balança. Colocámos as bagas 

em água para ver se flutuavam ou não flutuavam. Des-

cobrimos que umas flutuavam e outras não. Porquê? 

Fomos buscar as lupas para observar as bagas com por-

menor e descobrimos que as bagas têm um buraquinho. 

Descobrimos que se a baga ficar na água com o bura-

quinho virado para cima, ela flutua, pois tem ar dentro. 

Se ficar virado para baixo, a água entra e a baga afunda. 

Depois colocámos as bagas nos dois pratos da balança 

para ver o que acontecia e verificamos que o prato com 

maior número de bagas ficava mais pesado, concluindo 

que o peso também aumenta com a quantidade. 

Duas atividades bastante interessantes, afinal “Ensinar 

não é transferir conhecimento, mas criar as possibilida-

des para a sua própria produção ou a sua constru-

ção.” (Paulo Freire, 1997) 
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A nossa  
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“Vamos relaxar…vamos massajar”  

Ana Baião 

“O tato é o nosso maior sentido social. Ao contrário 

de visão, audição, cheiro e sabor que habitualmente 

são realizados sozinhos, tocar implica uma interação 

com outra pessoa.” - T.Field, 2001. 

Com o dia-a-dia cada vez mais agitado é necessário 

acalmar as crianças, e treinar técnicas de relaxamento 

através de jogos, músicas e histórias mimadas. Estas 

técnicas, ao mesmo tempo que desenvolvem recursos 

para a vida das crianças, também permitem que estas 

se divirtam, se sintam e cresçam felizes. 

Assim, na sala amarela, reiniciámos o nosso projeto de 

relaxamento diário- mindfulness, com os nossos mo-

mentos de descontração, focando a atenção em cada 

movimento, controlando a respiração, a ansiedade, 

promovendo o bem-estar, a felicidade. 

São momentos bem divertidos de calma e descontra-

ção… 
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A nossa  

  Escola 

Estamos de Volta 

Lavínia Gouveia 

Na sala azul do JI da Fonte Santa, iniciámos o nosso 

ano letivo com a abordagem à temática : “ Identidade” 

em que desenvolvemos diversas atividades , através das 

quais explorámos o conhecimento do “eu” e do nosso 

corpo.  

Dada a transversalidade implícita nas OCEPS, foram 

abordadas todas as áreas de conteúdo e domínios que 

delas fazem parte, particu-

larmente o domínio da linguagem 

oral e domínio da matemática. 

Deixo aqui alguns registos de 

atividades desenvolvidas, indivi-

duais e coletivas em que se abor-

daram noções, como: noção de 

cor, quantidade, seriação, classifi-

cação, conjunto… 

À descoberta das Árvores  

Teresa Brandão 

Os alunos da Sala Azul, do Jardim de Infância da Fonte 

Santa, assinalaram a chegada da estação do ano do Outono 

como a realização de um Projeto… apesar do calor ainda 

temperar os dias, da partilha de uma novidade na reunião 

da manhã, surgiu a vontade de saber mais… sobre as árvo-

res!  

Começaram por partilhar o que sabiam uns com os outros, 

registaram o que queriam saber, fizeram pesquisas e regis-

taram as descobertas…  

1º - Descobriram como é constituída 

uma árvore… 

2º - Descobriram para que servem as árvo-

res… 

3º - Construíram árvores 3D com diferentes 

materiais de desperdício… e fizeram uma ex-

posição! 
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O OUTONO chegou – as frutas da estação  

Teresa Brandão 

Os alunos da Sala Azul, do Jardim de Infân-

cia da Fonte Santa, pesquisaram sobre as fru-

tas que nascem na estação do Outono… des-

cobriram a importância de consumir frutas da 

época, tanto para a saúde como para a econo-

mia da carteira das famílias!  

Sensibilizaram para que as famílias incluís-

sem estas frutas nas lancheiras, tornando ain-

da mais rico o lanche, quer no sabor quer a 

nível nutricional!  

1º - Fizeram uma 

lista das descober-

tas… e traçaram 

um plano! 

2º—Dividiram o trabalho: desenharam as árvores, relembra-

ram e/ou aprenderam o seu nome e o nome do fruto que da-

vam…  

3º - Foram “criando” as 

árvores… depois apre-

sentaram ao grupo as 

descobertas… e fize-

ram uma exposição! 

Lema: Consumam fru-

tas da estação! 

O OUTONO na sala verde 

Isabel Nunes 

Na Sala Verde do J.I. Nº3 de Quarteira vivenciámos o outono com a reco-

lha de folhas e outros elementos da natureza, fizemos a exploração do 

tato, cor e de como eram visíveis com uma lupa, descobrindo que a lupa 

ampliava e o que víamos. 

Mais tarde fizemos o decalque de folhas com lápis de cera 

para descobrir a textura.  

Foi uma experiência muito divertida onde todos participá-

mos com muito interesse. 



16 

A nossa  

  Escola 

Dia Europeu das Línguas  

Professoras de Espanhol, Francês e Inglês 

No passado dia 26 de setembro celebrou-se o Dia Eu-

ropeu das Línguas e como  já vem sendo habitual, o 

nosso Agrupamento assinalou esta comemoração nas 

aulas das áreas disciplinares do Departamento de Lín-

guas e Departamento de Português. O objetivo é cele-

brar a diversidade linguística e cultural que existe na 

escola. Assim, os nossos alunos criaram posters com 

particularidades interessantes e curiosas de diferentes 

línguas europeias, especialmente referentes aos países 

de onde são originários e que foram expostos na entra-

da da EB23, nas bibliotecas das escolas e nas escolas o 

1º ciclo. 

Em sala de aula e na Biblioteca da escola foi realizado 

um concurso através de um Quizz com questões relaci-

onadas com a diversidade linguística. 

 O seu principal objetivo é o de fomentar a aprendiza-

gem de idiomas em toda a Europa, mas visa também 

favorecer o plurilinguismo e a comunicação intercultu-

ral e, de maneira mais evidente, celebrar a diversidade 

linguística e cultural.  

https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/pt-PT/Default.aspx
https://edl.ecml.at/Home/tabid/1455/language/pt-PT/Default.aspx
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnguas_da_Europa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Multilinguismo
https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnguas_da_Europa
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Dia Mundial do Sorriso 

Ana Baião 

O Dia Mundial do Sorriso, celebra-se na primeira sexta-feira de outubro, 

este ano coincidiu com o Dia Mundial da Música, 1 de outubro. Este dia, 

conhecido como “World Smile Day”, comemora-se desde 1999 e deve-se a 

Harvey Ball, o criador do smiley- círculo amarelo sorridente, reconhecido 

internacionalmente. (Fonte: https://www.calendarr.com) 

 

O que me faz sorrir… 

 

https://www.calendarr.com
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Dia Mundial da Música 

As educadoras do JI da Fonte Santa 

O Jardim de Infância da Fonte Santa assinalou, no 

passado dia 1 de outubro, o Dia Mundial da Música. 

Para comemorar este dia, assistimos a uma dança da 

turma do 4º ano, coreografada pela professora Maria 

Passos.  

Depois, cada sala do Jardim de Infância apresentou 

uma canção.  

Bem-haja aos pequenos grandes artistas! 

Pelas salas do Jardim de Infância exploraram-se os 

instrumentos musicais, criaram-se simples sequências 

de ritmo e cantarolaram-se inúmeras canções... foi 

mais um dia marcado pela animação e pela alegria que 

tão bem a música sabe pautar!  
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Milene Martins 

Para celebrar o Dia Mundial da Música, 

os alunos do 4ºE, ensaiados pela sua 

professora, Maria Passos, presentearam 

os seus colegas da EB1/JI da Fonte Santa 

com uma magnífica coreografia do tema 

“Quem me dera”, da Mariza. Além disso trabalharam 

com a professora Aline Rodrigues o mesmo tema mas 

usando apenas instrumentos musicais.  

Posteriormente estas duas performances foram apre-

sentadas aos encarregados de educação da turma que 

estiveram presentes na reunião da eleição dos seus 

representantes. São algumas dessas as imagens que 

agora aqui vos deixo. 

Dia Mundial da Música 
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Visitando para aprender - Sagres 

Milene Martins 

Os professores Milene Martins e Cláudio Galego orga-

nizaram uma visita de estudo à Nova Escola de Sa-

gres ,no âmbito da disciplina de Programação e Robó-

tica, destinada às turmas 8ºA, 8ºC e 8ºG. 

No dia 1 de outubro, acompanhados pelas colegas Car-

la Candeias, Carla Gonçalves e Sofia Anes, rumaram à 

fortaleza de Sagres para explorarem conceitos relacio-

nados com as disciplinas de Programação e Robótica, 

Espanhol, História e Tecnologias de Informação e Co-

municação. 

Ao longo da visita, os alunos tiveram oportunidade de 

construir pontes suspensas, montar uma caravela em 

tamanho real, compreender o funcionamento e testar 

um relógio solar e um astrolábio, conhecer diversos 

tipos de peixes e de areias, bem como tiveram oportu-

nidade de conhecer mapas e instrumentos de navega-

ção antigos. Na área da 

programação e robótica, 

os alunos tomaram conhecimento dos diversos projetos 

do Centro de Ciência Viva de Lagos relacionados com 

a impressão 3D e a programação de pequenos robôs. 

Tiveram contato com objetos 3D que facilitam a vida 

às pessoas com dificuldades ao nível da motricidade 

fina e ainda com modelos modulares feitos à escala da 

cabeça humana, de caravelas, entre outros. Tiveram 

ainda oportunidade de programar e testar pequenos 

robôs. 

O Centro de Ciência Viva teve a amabilidade de pre-

sentear os docentes com alguns matérias, assim como 

a biblioteca escolar. 

Além de tudo isto, os alunos e os professores tiveram a 

oportunidade de explorar a Fortaleza de Sagres à sua 

vontade e de conhecer alguns dos seus segredos.  

Foi um dia muito bem passado, repleto de bons mo-

mentos, partilhas e amizades. Todos chegá-

mos a casa mais ricos. 
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Visitando para aprender - Sagres 

Cont. 
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Saída de Campo - Galeria da Praça do Mar 

10º , 11º e 12º 

Artes  Visuais 

 

Exposição de Artes Plásti-

cas “Pela Paz Contra as 

Armas Nucleares” organi-

zada pela CPPC. 

Patente de 21Set-06Nov  

Atividade de construção de 

narrativas visuais, textuais e poéticas.  

Turmas: 10º A, 11ºA e 12º A 

Disciplinas: Desenho A e Cidadania & Desenvolvimen-

to 

Professores: Marisa Mártires; Suzinda Neves; Miguel Taxa; 

Aurélia Farrajota.  
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Saída de Campo - Convento de Santo António 

12º 

Artes  Visuais 

 

Exposição de Artes Plásticas “Pela Paz Contra 

as Armas Nucleares” organizada pela CPPC. 

Patente de 17Set-20Nov  

Turma: 12º A 

Disciplina: Desenho A 

Professora: Suzinda Neves 



24 

Artes 

Diários Gráficos: 

12º Ano - Artes Visuais 

 

Temas de Desenho inspirados em: 

 

-"Cavalos" - Rubens - Técnica de Grafite; 

-"Luar de dias cheios" (pesca) - Pedro César 

Teles - Técnica de aguarela; 

-"Padrão" - de mulheres africanas - Técnica 

de pastel de óleo; 

-"Estudos em Azulejos" (Quarteira) - Pedro 

Vaz - Técnica de aguada a tinta da china 



Artes 
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Diários Gráficos: 

11º Ano - Artes Visuais 

 

Desenho de observação de: 

 

-Fatias de melancia e tomates - Técnica de pastel de 

óleo; 

-Árvore vista de baixo - Técnica de aguada a tinta 

da china; 

-Água de piscina ( inspiração em David Hockeney - 

Técnica de pastel de óleo; 

-Onda do mar (inspiração em Hokusai) - Técni-

ca pastel de óleo; 

-Flores de buganvília - Técnica de lápis de cor. 
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FOTOGRAFIA 

No âmbito da Prova de Aptidão Profissio-

nal, do Curso de Fotografia, a aluna Laura 

Martins desenvolveu um Projeto de Foto-

grafia de Produto, no final do ano letivo de 

2020/2021. Apresentamos o resultado fi-

nal, bem como, uma pequena parte do de-

senvolvimento teórico, do Projeto. 

As fotografias para a campanha publicitá-

ria foram divulgadas numa plataforma 

digital. Como objetivo mais específico, 

desenvolveu o conhecimento pela prática 

fotográfica , no que concerne ao tema, 

Fotografia de Produto.  

A fragância Good Girl  foi inspirada pela 

visão única de Carolina Herrera sobre a 

mulher moderna:  audaciosa, sexy, elegan-

te e enigmática.  

A perfumaria é um dos fenómenos sociais mais importantes da antiguida-

de, em todas as civilizações, independentemente do contexto social, políti-

co ou religioso. Por mais de quatro milénios, deu origem a milhares de 

objetos feitos de materiais preciosos ou humildes, usando todas as formas 

de arte, do realismo à abstração. 

Existem várias teorias no que diz respeito à origem do perfume, mas as 

mais comuns mencionam os Mesopotâmicos, Persas e Egípcios como os 

primeiros criadores de perfumes. A primeira criadora de perfumes conhe-

cida foi uma mulher chamada Tapputi, que criou o primeiro aroma com 

mirra, óleos e flores, na Mesopotâmica da Babilônia. No Egipto, à 4000 

anos, as pessoas usavam fragrâncias em tudo, desde cerimónias religiosas, 

ás cerimónias fúnebres, e no dia a dia. Os egípcios tinham inclusive um 

Deus do perfume, chamado Nefertum, na sua imagem tinha um acessório 

de cabelo feito com lírios aquáticos, um dos ingredientes mais comuns 

atualmente. Os persas eram também grandes admiradores de perfume, era 

frequentemente utilizado como símbolo de status político.  

Em 1190 o perfume espalhou-se pelo mundo e chegou a Paris, onde começou a crescer comercialmente, tornando-

se na indústria enorme, de hoje em dia. 

A publicidade de um perfume, não é só vender um produto, mas sim, uma ideia, um sonho. Cada perfume está as-

sociado a um tipo de mulher, toda ela, cheia de características muito próprias, únicas, tal como os perfumes. 
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FOTOGRAFIA 

No âmbito da Prova de Aptidão Profissional, do Curso de Fotografia, a 

aluna Diana Botelho desenvolveu um Projeto de Fotografia de Autor, no 

final do ano letivo de 2020/2021. Apresentamos o resultado final, bem 

como, uma pequena parte do desenvolvimento teórico, do Projeto. 

Tinha como objetivo principal criar uma exposição fotográfica intitulada 

de “SCREAM”. Criou imagens em diversas situações onde o medo se 

destacou. Tentou despertar a curiosidade das pessoas para o tema do terror 

sobrenatural. 

O terror é um intenso e profundo medo, é algo que inspira antipatia. Os 

filmes de terror são filmes que procuram despertar as emoções de medo, 

terror, pavor e causar pânico à plateia. O terror é um gênero cinematográ-

fico que essencialmente está conectado, com a fantasia.  

As pessoas estão habituadas a viverem em ambientes confortáveis e segu-

ros, sendo pouco provável experienciarem sensações fortes de medo. Em 

contrapartida, o ser humano está programado para lidar com estímulos 

assustadores, que são vivenciados pelos filmes de terror. 

 O fotógrafo Joshua Hoffine, desenvolve uma prática 

fotográfica com base na temática terror, explora temas 

inexplorados e sombrios. Com inspiração neste fotógrafo 

criei frames ”fotografias” que poderiam ter saído de um 

filme de terror. 

As imagens cinematografias também foram de grande 

inspiração, por exemplo, o The conjuring, Insidious e o 

Ouija. 

Foi fundamental criar um ambiente, onde a luz adquiriu 

um papel fundamental.  As fotografias tinham uma luz 

sombria, de forma a criar suspense e medo. Na constru-

ção da composição das imagens, todos os pormenores 

foram meticulosamente pensados, só dessa forma, é que 

foi possível chegar ao intimo de quem frui as imagens. 
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Apontamentos 

de História 

200 anos de Parlamento em Portugal 

As Cortes Constituintes de 1821 

Gonçalo Lopes, 12°F  

Portugal possui um parlamento desde 1821. 

 

Em 24 de agosto de 1820 deu-se uma revolução no Porto que consistiu num movimento liberal  que  teve repercus-

sões muito importantes tanto na História de Portugal pondo fim ao absolutismo, quanto na do Brasil  pois este movi-

mento provocou o regresso da corte portuguesa, em 1821, que se transferira para o Brasil durante as invasões fran-

cesas.  

Após o 24 de agosto, formou-se a Junta Provisional do Governo Supremo do Reino que tinha como um dos objeti-

vos convocar Cortes (parlamento), para se elaborar uma Constituição para o país, para tal realizam-se  eleições dos 

deputados para a formação das Cortes. Estipulava-se a eleição de um mínimo de 100 deputados, havendo “para cada 

30 mil almas um deputado”. A 26 de janeiro de 1821 realiza-se a sessão inaugural do primeiro parlamento portu-

guês, no palácio das Necessidades, onde elegeram uma mesa com um presidente, um vice-presidente e quatro secre-

tários e constituem, entre outras, uma comissão para elaborar os principios fundamentais da Constituição do 

novo regime. 

Para além da elaboração de uma Constituição, em 23 de setembro de 1822, que assenta nos direitos dos cidadãos, na 

soberania da Nação e na separação dos poderes,  as Cortes Constituintes aprovaram também diversas medidas im-

portantes tais como a abolição da Inquisição e de «privilégios exclusivos», a amnistia aos presos por opiniões políti-

cas e a lei da liberdade de imprensa.  

A formação do primeiro parlamento português - as  Cortes Gerais e Extraordinárias da Nação Portuguesa, também 

conhecidas na historiografia portuguesa como Cortes Constituintes -  foi um grande marco da nossa História pois 

deu-se inicio ao primeiro «sistema de governo parlamentar controlado por uma assembleia» pondo fim à mo-

narquia absoluta e inaugurando a monarquia constitucional, um período mais democrático, em que os cida-

dãos elegem os seus representantes no poder político. 

 

Fontes: https://www.parlamento.pt/Parlamento/Paginas/As-Cortes-Constituintes.aspx 

Fernandes Tomás a discursar nas Cortes Constituintes Extraordinárias de 1821, pintura de 

Veloso Salgado, 1920-1923, Palácio de S. Bento. 

about:blank
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Escrevinhando 

Os rostos continuam incompletos 

olhos, perscrutadores, admiram 

as novas caras, bocas mudas! 

A vida é compensada pela luz 

do sol, pelas ondas desenfreadas, 

 mareadas de algas. Invadem o ser! 

Setembro veio brilhante. 

Maria Fael 

Sonhos 

Preciso realizar os meus sonhos! 

Mas para que isso seja possível,… 

Preciso secá-los!. 

Para que os possa ver realizados 

Com muito AMOR, assim… 

Os meus olhos ao acordarem deles,  

Brilharão como estrelas e …. 

Uma dessas estrelas serás tu!  

Verónica Sancadas 

Píramo e Tisbe – o mito que inspirou Shakespeare 

e Camilo  

«Píramo e Tisbe» é uma história da mitologia romana contada por Ovídio, no séc. I. a.C., nas Metamorfoses, Livro IV. 

Fala-nos duma história de amor entre dois jovens vizinhos e apaixonados. Pertenciam a famílias ricas e rivais que im-

pediam a todo o custo a aproximação entre os enamorados. Estes dois corações cativos encontraram uma fresta numa 

parede que separava as suas casas. Por aí foram trocando palavras e silêncios. Tão próximos e ao mesmo tempo tão 

afastados. Quanto mais as famílias proibiam a sua relação, mais crescia o amor entre ambos.  

Decididos a lutar por essa paixão e a enfrentar a prepotência e chantagem das suas famílias, decidiram encontrar-se às 

escondidas, junto a uma amoreira branca. Tisbe chegou primeiro ao lugar combinado. Entretanto, ao ver uma leoa a 

beber numa fonte ali próxima, foge e deixa cair o véu que lhe cobria o rosto. A leoa aproxima-se do véu e despedaça-o 

com os dentes ainda ensanguentados duma presa que devorara momentos antes. Quando Píramo chega ao local, estra-

nha não ver a sua amada e procura-a. Olhando para o chão, vê o seu véu com marcas de sangue e depreende de imedi-

ato que fora morta por uma fera, enquanto este não chegara. Fora o seu atraso que a matara! Sentiu uma dor tão forte 

ao pensar na morte dela que desembainhou a sua espada e perfurou o seu próprio coração. Passado algum tempo, Tis-

be, que se escondera nas imediações, aproximou-se da fon-

te e vê Píramo inerte. Desolada por ver o futuro de ambos 

esvair-se naquele manto de sangue, pega na mesma espada 

e trespassa-se também. 

Diz-se que o sangue derramado destes dois amantes aos 

pés da amoreira terá mudado a cor dos seus frutos, dando-

lhes a cor vermelha. Há quem diga que algumas se torna-

ram mesmo negras em homenagem e luto a esta gémea 

morte.  

Luís Reis 
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Nós sugerimos 

Nós também  escrevemos 

O dia em que um sorriso mudou  

9ºB 

Conduzia aborrecido para mais um dia de trabalho, ouvindo o rádio distraidamente, quando, de repente, vejo os 

automobilistas a sorrirem uns para os outros.  De início senti-me incomodado e surpreso. Consequentemente sorri 

também.  Ah! Como um sorriso muda o nosso dia! Contagioso, um gesto simples que muda o nosso dia a dia. A 

importância de sorrir é, por vezes, esquecida. 

Regresso ao trabalho muito mais alegre e entusiasmado para enfrentar a rotina diária.  

O menino que não gostava de ler  

Vladeslava Privilean, 8ºA 

Eu adoro ler e já li tantos livros! Um dos livros que eu recomendo, é: “ O menino que não gostava de ler” de Susan-

na Tamaro. Este livro fala-nos de um menino que em todos os seus aniversários recebia livros. Ele tentava ler mas, 

por mais que tentasse não conseguia, porque as letras começavam a misturar-se umas com as outras. Os pais do Leo-

poldo não percebiam o porquê de ele não gostar de ler. Um dia triste e infeliz com o que recebeu no seu aniversário 

decidiu fugir de casa e conheceu alguém muito especial. Era um amigo que descobriu o que se passava com ele e 

juntos começaram a partilhar muitas páginas de aventuras, sonhos e fantasia. 

Agora que já vos contei uma parte da história deixo-vos descobrir. Nunca se esqueçam, que ler é importante e há 

centenas de variedades de livros, drama, romance, comédia, poesia e muito mais. Leiam  
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A nossa  

  Escola 

Dia Mundial do Animal 

As educadoras do JI da Fonte Santa 

O Jardim de Infância da Fonte Santa assinalou, 

no passado dia 4 de outubro, o Dia Mundial do 

Animal. Falámos sobre os Direitos dos Ani-

mais, conversámos sobre os animais de estima-

ção de cada um, desenhámos e apresentámos 

as nossas produções em plasticina, fizemos 

jogos de expressão dramática, onomatopeias, 

adivinhas… Para além isso, articulámos com a 

família, com uma proposta de trabalho de casa 

de pesquisa sobre um animal. Aqui ficam fotos 

de alguns registos desse dia…  

Lavínia Gouveia  

Comemorámos também o Dia do Animal com elaboração de um cartaz 

coletivo em articulação com as famílias e com as outras salas do Jardim 

de Infância em que para além de outros objetivos, pretendemos fomen-

tar o respeito pela vida animal.  

Isabel Nunes 
Em articulação com a família, a Sala Verde do Jar-

dim de Infância, Nº3 de Quarteira podemos vivenci-

ar este dia que tanto gostamos! 

Elaboramos um painel, onde constava as fotografias 

dos nossos amigos e exploramos o tema com muita 

motivação e empenho... Até fizemos carimbos com 

batatas que muito apreciámos.  
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A nossa  

  Escola 

Dia Mundial do Animal 

Dina Contreiras 

No Dia 4 de outubro celebrou-se o Dia Mundial do Ani-

mal.  

Os alunos do 4º D pesquisaram, analisaram e seleciona-

ram os Direitos do Animais que acharam mais importan-

tes, elaborando um painel para os mostrar a toda a Comu-

nidade Educativa.  

Também os alunos das diferentes turmas da E.B.1  nas 

AECs em articulação com a CAF , construíram  diferentes 

espécies de animais. Para a construção dos seus animais 

os alunos utilizaram diversos materiais reutilizáveis.  

Os Animais são muito importantes e nós gostamos muito deles. 

Contudo, nem sempre o Homem os trata bem, nem os respeita. 

Stela Lã 

Na sequência da sensibilização para a proteção 

dos animais, a Associação Coração 100 dono, 

de Loulé, esteve na Escola EB1 da Fonte Santa, 

onde relatou a história da vida do Zé Maria. Um 

cachorro que foi abandonado em bebé e que 

agora aguarda ser adotado por uma família 

consciente, que lhe queira dar muito amor e 

carinho, assim como aos quase 300 cães que a 

associação acolhe.  

As turmas envolvidas, fizeram uma doação de 

produtos de higiene e alimentares para ajudar 

quem mais precisa, estes cães que já foram tão 

maltratados. 

Foi gratificante ver o interesse e a alegria de 

todos os alunos.  
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A nossa  

  Escola 

No dia 4 de outubro, comemorou-se o “Dia Mundial do 

Animal”, e os alunos do 1.ºF, da Escola EB1 da Fonte 

Santa, pintaram cartazes informativos, apelando à ne-

cessidade de proteger e respeitar todos os animais e 

contribuir para a preservação das espécies e seus habi-

tats.  

Posteriormente, os cartazes foram afixados em diversos 

espaços públicos na nossa comunidade, no sentido de 

sensibilizar quem por lá passa, sobre esta causa tão no-

bre que é a importância dos animais na vida das pesso-

as.  

Assim sendo, a turma do 1.ºF, agradece a todos os esta-

belecimentos que se disponibilizaram expor os cartazes. 

Dia Mundial do Animal 

Stela Lã 
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A nossa  

  Escola 

Dia Mundial do Animal 

Liliana Ferreira 

A turma do 2º F da EB1 da Fonte 

Santa, assinalou o dia mundial do 

Animal, com a presença da Associa-

ção “Coração100dono”. A turma 

dialogou com a presidente da associ-

ação, Marisa Teixeira, que sensibili-

zou os alunos para esta tão nobre 

causa a da proteção de todos os ani-

mais. Os alunos foram surpreendidos com o cão Zé 

Maria (cria que foi deixada dentro de um saco plástico 

com os seus sete irmãos e este foi o único sobreviven-

te) que fez as delícias dos 

nossos pequenos. A turma retribuí a presença da asso-

ciação com alguns bem alimentares e outros de grande 

necessidade para higiene do espaço da associação. 

Já na sala de aula visualizaram várias imagens de ani-

mais doentes e recuperados e dialogaram acerca da 

importância de respeitar e proteger os animais que são 

de todos!  

Entoaram a canção “Gosto de Animais” da Sónia Ara-

újo.  
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A nossa  

  Escola 

Alimentação Saudável 

Isabel Nunes 

Na semana da “Alimentação Saudável”, de 11 a 15 de outubro, decidimos abraçar o Projeto “Lanchinho Bom” e reali-

zamos diversas atividades relacionadas. Continuamos a trabalhar neste Projeto com dedicação e articulação dos encar-

regados de educação.  

Começamos por identificar alimentos saudáveis e 

menos saudáveis e suas caraterísticas.  

Percebemos que devemos comer um pouco de tudo o 

que a Roda dos Alimentos nos indica e todas as sema-

nas elaboramos uma planificação de um lanche saudá-

vel e partilhamos sugestões com os nossos pais pela 

plataforma WhatsApp.  

Experimentamos leite da “Mimosa” que nos foi oferecido por 

participarmos no Projeto “Lanchinho Bom”, com sabor a 

fruta (banana e pera), gostamos muito!  

Fizemos pesquisa de imagens de alimentos saudáveis, recorta-

mos, colamos e fizemos um 

painel que se encontra no nos-

so refeitório. 

No dia 15 de outubro, sexta-feira comemoramos o “Dia Mundial da Alimentação” em articulação 

com os pais (que nos trouxeram variadas frutas), fizemos saladas de frutas comemos na hora de al-

moço como sobremesa, fizemos espetadas de frutas e ainda saboreamos uma limonada de frutos con-

fecionada na nossa salinha, estava bem gostosa.  

Para além destas 
atividades fize-
mos muitas ou-
tras mais, mas 

estas foram espe-
ciais!! 
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A nossa  

  Escola 

Dia da alimentação no JI da Fonte Santa  

As educadoras do JI da Fonte Santa 

“… um pão doce, bolos, fritos e 

sumos são lanches fáceis de pre-

parar… estão praticamente pron-

tos, as crianças gostam e comem! 

O problema é que estão carrega-

dos de açúcar, conservantes e 

gorduras! 

O lanche é parte da educação que se dá a uma crian-

ça. Uma boa alimentação influencia não só o bem-estar 

das crianças, mas também o seu desenvolvimento físico 

e cognitivo.”    Adaptado de Patrícia Leite, Nutricio-

nista. 

No dia 15 de outubro, nas salas do pré-escolar do JI da 

Fonte Santa, antecipámos o dia da alimentação. Tendo 

em conta que uma alimentação saudável é fundamental 

para o bom funcionamento do nosso cor-

po, promovemos diversas atividades de 

exploração e sensibilização para esta temá-

tica. Explorámos a roda dos alimentos, 

identificámos os alimentos saudáveis e 

pouco saudáveis e regras de higiene de 

manuseamento dos mesmos. 

Iniciámos também a nossa participação no programa 

“Lanchinho boom”, promovido pela Mimosa, que se 

vai desenvolver ao longo do ano. 

Porque foi dia de festa, preparámos as nossas maravi-

lhosas receitas: sopinha de legumes, batido de frutas e 

espetadas de fruta.  

Estava tudo delicioso… aprendemos e divertimo-nos 

imenso!  

 Elaborámos algumas su-
gestões de lanches saudá-
veis…  
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  Escola 

Dia da alimentação no JI da Fonte Santa  

Cont. 
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A nossa  

  Escola 

Dina Contreiras 

Dia Mundial da Alimentação 

No âmbito da comemoração do Dia Mundial da Alimentação , os professores das diferentes 

turmas, desenvolveram atividades variadas ,no sentido de sensibilizar os seus alunos para a 

importância de uma alimentação variada e equilibrada. 

Foram apresentadas e debatidas 

sugestões de lanches saudáveis 

As desvantagens do consumo excessivo de doces  

Os alunos do 3ºC saboreiam um delicioso batido de 

banana  

Com a realização destas atividades, pretendeu-se consciencializar os 

alunos para a importância de ganharem, o mais cedo possível, hábitos 

alimentares saudáveis e reconhecerem os benefícios dos alimentos na 

saúde do seu corpo.  
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  Escola 

Liliana Ferreira 

Dia Mundial da Alimentação 

A turma do 2º F da EB1 da Fonte 

Santa, assinalou o dia mundial da 

Alimentação, com diversos ativida-

des/desafios com o intuito de sensibi-

lizar para a importância de uma ali-

mentação saudável.  

Visualizaram um vídeo pedagógico 

acerca da temática; ao longo dia fo-

ram apresentadas adivinhas; analisaram a roda dos 

alimentos oferecida pelo projeto “Lanchinho Bom”; 

realizaram um jogo acerca da temática com uma per-

gunta para cada aluno; realizaram algumas atividades 

propostas pelo site “Lanchinho Bom”; elaboraram uma 

frase coletiva acerca da importância da alimentação e 

ainda saborearam diversos alimentos saudáveis 

(tremoços, amendoins, amêndoas, espinafres, cenoura, 

pimento vermelho e verde e medronhos). 

Entoaram e dançaram a canção “Alimentação” da Ban-

da vai à Escola!  

Milene Martins 

Para assinalar este dia, os alunos do 4ºE 

foram cozinheiros por um dia e elabora-

ram as suas sobremesas: uns deliciosos 

ouriços que foram confecionados com 

pera, oferecida pela escola, e uvas que 

os pais dos alunos mandaram de casa. 

«Cada aluno preparou a sua sobremesa, 

de forma criativa, divertida e 

saudável, onde não faltou a partilha, com-

panheirismo, alegria e,  claro, "pompa e 

circunstância".» (professora Maria Passos) 

Foi uma manhã muito divertida e os alunos foram para 

casa com uma experiência nova para contar. Afinal a 

escola é também isto: novas experiências! 
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  Escola 

Cláudia Melo 

Dia Mundial da Alimentação 

No passado dia 16 de Outubro come-

morou-se o Dia Mundial da Alimenta-

ção. Este dia comemora-se em todo o 

mundo, em mais de 150 países. 

É uma data importante que tenta cha-

mar à atenção de todas as pessoas 

para as questões da alimentação. Ce-

lebra-se há 40 anos, desde 1981. 

Uma alimentação para ser saudável deve ser variada e 

equilibrada, fornecendo ao organismo todos os nutrien-

tes essenciais nas quantidades adequadas. 

Deve basear-se em alimentos ricos em fibra como pro-

dutos hortícolas, frutos, cereais e leguminosas, vitami-

nas, sais minerais e com baixo teor de gordura, de sal e 

de açúcar. 

A roda dos alimentos e 

a Pirâmide da Dieta 

Mediterrânica são boas 

referências para a esco-

lha diária dos alimentos. 

Uma alimentação sau-

dável acompanhada de 

exercício físico regular 

ajudam a prevenir várias doenças. 

Para assinalar esta data importante, as turmas do 6º ano, 

no âmbito da disciplina de Ciências Naturais, realiza-

ram algumas atividades. Neste contexto, os alunos ela-

boraram cartazes com a Roda dos Alimentos da Dieta 

Mediterrânica e escreveram mensagens sobre como 

adotar uma alimentação saudável. 

Os trabalhos encontram-se expostos na Biblioteca Esco-

lar e no acesso à sala dos alunos, na escola E.B. 2,3 São 

Pedro do Mar.  
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As educadoras do JI Nº3 

A cozinha de lama e as visitas  

Olhámos o espaço e a ideia surgiu como uma lâmpada 

que fez luz: que espaço fantástico, mas se nele colocás-

semos uma cozinha de lama…. Bem, seria fantástico, 

seria a felicidade total destas crianças. Se a equipa o 

pensou, melhor o fez: falámos com a coordenadora de 

estabelecimento, que ficou tão entusiasmada como nós. 

Por momentos fomos crianças outra vez e no mundo 

das crianças, os sonhos misturam-se com a realidade, 

pois bem, connosco também foi assim. Metemos mãos 

à obra, falámos com as famílias e os pais da Beatriz 

deram as paletes de madeira, o pai do Matheo fez o 

resto. Queríamos muito ter a cozinha o mais rápido 

possível e, no dia 20 de Outubro o sonho tornou-se rea-

lidade, a cozinha estava neste fantástico recreio.  

 

E… bem, no dia 22 tivemos a visita de um grupo de 

educadoras da República Checa. Como anfitriãs recebe-

mo-las de braços abertos, com cartaz de Boas Vindas, 

com uma canção e oferecemos-lhe como presente deli-

ciosas compotas de abóbora feitas no jardim-de-

infância. Viram a nossa cozinha e também ficaram ma-

ravilhadas, era uma cozinha de faz de conta, mas os 

adultos sempre têm uma criança dentro de si.   

No final da visita tiveram uma surpresa: um lanche pre-

parado, pensado e organizado pela nossa fantástica Di-

na, que contou com a colaboração da equipa do número 

3, em especial a D. Virgínia que confecionou um delici-

oso bolo e um maravilhoso chá de erva prín-

cipe, colhida na nossa horta.  
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Ecoescolas 

No âmbito do Programa Eco-Escolas e, à 

semelhança dos últimos anos, o nosso 

agrupamento conseguiu atingir os objeti-

vos sendo galardoado com  Bandeira 

Verde. O Galardão Eco-Escolas 2021 

visa divulgar, reconhecer e premiar a qualidade do tra-

balho desenvolvido pelas Eco-Escolas durante o ano 

letivo e pretende estimular ações, no âmbito da Educa-

ção Ambiental para a Sustentabilidade. É um plano de 

carácter interdisciplinar, transversal, abrange todas as 

disciplinas bem como áreas de estudo. Fornece ainda 

metodologia, formações, materiais pedagógicos e apoi-

os às escolas. 

Este ano letivo foram selecionadas as seguintes temáti-

cas para serem abordadas com maior  destaque : a água, 

resíduos, energia, espaços exteriores e biodiversidade. 

No nosso agrupamento serão realizadas diversas ativi-

dades relacionadas com a separação dos resíduos, a 

utilização de ecopontos, limpeza/embelezamento dos 

espaços escolares. 

Mas para que tudo 

aconteça, conta-

mos com a ajuda 

de todos.  

Sónia Pires 

SEPARA E GANHA com a Algar  

Ana Patrícia Fernandes, Sónia Pires 

O concurso SEPARA E GANHA tem como objetivo 

premiar as escolas que separam e colocam as suas em-

balagens usadas de plástico, metal, papel, cartão e vi-

dro no ecoponto da escola.  

O Projeto Eco-escolas aderiu a esta iniciativa que in-

clui um apoio logístico, a definir com as escolas do 

nosso agrupamento em função da disponibilidade de 

material, (como por exemplo os ecobags) acrescido de 

ações de sensibilização presenciais ou online a realizar 

por monitores de ação ambiental.  

Este concurso abrange ainda a separação dos Resíduos 

de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos (REEE), pi-

lhas e acumuladores, numa parceria da Algar com a 

entidade gestora “Electrão”, que pretende beneficiar as 

escolas da nossa região através da disponibilização de 

contentorização, o serviço de recolha e a atribuição/

pagamento dos prémios pelas quantidades recicladas. 

As escolas que separarem REEE e que apresentarem 

melhor resultado na produção deste material no Muni-

cípio, receberão ainda uma bonificação extra. O con-

curso de embalagens consiste numa competição entre 

instituições de qualquer nível de ensino e dimensão. As 

escolas serão premiadas de acordo com os materiais/

quantidades de embalagens separadas para reciclar e 

haverá prémios para todas as que atinjam o mínimo por 

eles definido. A Algar irá divulgar mensalmente às 

escolas, por e-mail, os quantitativos que foram produzi-

dos. 

É da respon-

sabilidade da 

Algar efetuar 

a recolha, 

dentro de 

uma janela 

temporal até 

3 dias, após o 

pedido reali-

zado pela 

escola, no 

âmbito do 

concurso 

“Separa e Ganha”, das embalagens recicláveis separa-

das e depositadas no ecoponto localizado no exterior da 

escola. A última recolha para contabilização no concur-

so deve acontecer até 31 de maio para posteriormente 

serem divulgados os resultados finais dos quantitativos 

de recicláveis recolhidos até 30 de junho e os prémios 

das escolas. 
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Passatempos 

MatGira 

Um relógio digital marca 16:53:23. 

 

Ao fim de quantos segundos é que, pela primeira vez, todos os algarismos do relógio 

foram alterados?  

Pensando como um computador 

Desafios Matemáticos 

O avô e o neto 
 

O que vou contar sucedeu em 1932. A minha idade nesse ano era expressa pelo número formado pelos dois últimos 

algarismos do ano em que nasci. Ao dar conhecimento ao meu avô desta coincidência ele deixou-me perplexo ao dizer

-me que com a sua idade acontecia o mesmo. Isso pareceu-me impossível. 

- Claro que é impossível! – acrescentou uma voz. 

- Pois é perfeitamente possível. O meu avô demonstrou-mo. Quantos anos tinha cada um de nós? 

Speranta Cargan, 8ºG 

Os computadores representam toda a informação sob a forma de 1(existência) e de 0 (não existência). Abaixo está 

uma imagem escondida. Pensa como um computador e descobre-a sabendo que o 1º algarismo apresentado é o nú-

mero de casas vazias, o 2º algarismo é o número de casas pintadas e assim sucessivamente em cada linha. Sempre 

que tens vários algarismos na mesma linha eles significam, alternadamente, casas vazias e casas pintadas. 



A nossa  

  Escola 

100Comentários - Desafio 

Milene Martins 

O nosso / vosso 100Comentários está de parabéns! Completa este ano os 18 anos de edições. 

Já tivemos todo o tipo de rubricas ao longo dos anos, já fomos um jornal de escola e agora somos de agrupamento. 

Já fomos jornal apenas no papel, agora somos também jornal online. Já tivemos mais participação dos nossos alu-

nos, menos participação dos nossos alunos, mas o que gostamos mesmo é de quando os alunos do nosso agrupamen-

to participam voluntariamente no jornal escolar. E é daqui que surge o nosso convite a todos os alunos do agrupa-

mento: participem no 100Comentários. 

Podem fazê-lo de diversas formas: através de notícias escritas por vocês, poemas da vossa autoria, passatempos que 

considerem interessantes, curiosidades! Façam do 100Comentários ainda mais o vosso jornal, deem sugestões, fa-

çam críticas construtivas e indiquem as possíveis soluções. 

Estamos aqui para vocês, para vos dar voz: 100comentarios@esla.edu.pt 

mailto:100comentarios@esla.edu.pt

