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Cristina Barbosa 

Editorial 

A Escola é sempre um espaço a fervilhar de vida. Há 

fases em que o ritmo dessa vida se acelera. Umas vezes 

pela pressa que nos é imposta por metas e datas, outras 

pela ebulição dos alunos. O período pré-natalício é um 

desses momentos em que a Escola se agita de forma 

intensa. Subitamente, como que por artes mágicas, os 

átrios ficam repletos de coloridas exposições de traba-

lhos alusivos à quadra que se avizinha, o mesmo entusi-

asmo de sempre por parte de todos os intervenientes. 

São fantásticos os professores de Educação Visual e 

Tecnológica pela forma como estimulam a criatividade 

dos seus alunos. Decorações, árvores, presépios, em 

grande parte construídos com materiais reutilizados e 

reinventados, espalham-se pelos átrios da Escola. O 

jantar de Natal do Agrupamento aconteceu nesse espaço 

festivo da EB2,3, esticando-se até quase à entrada do 

refeitório. Tudo decorado com capricho. Comida boa e 

pessoas amorosas que a confecionaram. Juntos fizemos 

acontecer o que havia para acontecer. Vestimo-nos de 

amor fraterno, mais intenso por esta altura do ano, e 

fomos viver o Natal! Foi diferente na escola, este de-

zembro. Fomos mais tranquilos para a interrupção e o 

merecido descanso para todos, sem o peso das avalia-

ções. Em casa de cada um fizeram-se os costumados 

festejos. Natal com família, bolo-rei e fritos diversos 

conforme a tradição da região. Natais de solidão e fome 

também os houve, que o Homem ainda não aprendeu a 

amar o próximo como a si mesmo. Ano Novo com mú-

sica, foguetes e euforia ou em casa à espera das doze 

badaladas para ir dormir. A mesma vontade de sempre 

de matar o ano velho e desejar um novinho em folha, 

sem mácula. Esperança renovada, expectativas em alta. 

“2023 é que sim!” 

Voltámos à Escola, mas viemos plenos de inquietação. 

Nós, os professores, e também os auxiliares de ação 

educativa. A escola pública range e contorce-se numa 

agonia anunciada. Como paciente moribunda, nasceu-

lhe uma força urgente de lutar pela vida. Assim está, 

ainda, à espera de um milagre e nós com ela. 

Leiam o jornal, ainda que seja só para verem as obras 

em que estiveram envolvidos, vocês, alunos, ou os vos-

sos educandos, vocês, encarregados de educação.  

Termino com dois momentos de poesia. O primeiro 

para comemorar o centenário do nascimento de Eugénio 

de Andrade, com o poema “Urgentemente “ integrado 

no livro Até Amanhã.: 

É urgente o amor 

É urgente um barco no mar 

É urgente destruir certas palavras, 

ódio, solidão e crueldade, 

alguns lamentos, muitas espadas. 

É urgente inventar alegria, 

multiplicar os beijos, as searas, 

é urgente descobrir rosas e rios 

e manhãs claras. 

Cai o silêncio nos ombros e a luz 

impura, até doer. 

É urgente o amor, é urgente 

permanecer. 

 

 

O segundo momento com o poema “A Nêspera” de Má-

rio Henrique Leiria que poderão ouvir, pela voz do ta-

lentoso e saudoso Mário Viegas, aqui: 

https://dasculturas.com/2015/12/30/poema-da-nespera/ 

 

 

Dois poemas com mensagens urgentes. Fiquemos o 

melhor que pudermos! 

https://dasculturas.com/2015/12/30/poema-da-nespera/
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INTERCÂMBIO DE JOVENS – Summer Camps  

Lurdes Seidenstricker 

Teve 

lugar no passado dia 17 de novembro na ESLA, o en-

contro dos Rotários de Almancil (AIRC) com os alu-

nos que participaram no intercâmbio no verão passado. 

Houve uma receção no restaurante pedagógico, prepa-

rada pela escola em que pais, alunos, famílias, amigos, 

rotários, diretora e professora responsável pelo projeto 

conviveram de forma descontraída e animada. De se-

guida passou-se às apresentações de 8 dos 10 alunos 

que participaram nos Summer Camps em diversos 

países europeus, e da aluna que esteve um mês em 

Oberstdorf (Baviera, Alemanha) em casa duma família 

alemã e depois recebeu a colega alemã em sua casa 

(family to family exchange, que é outra das modalida-

des possíveis). Para as apresentações, que tiveram lu-

gar no auditório da ESLA, foram convidados a estarem 

presentes os alunos e pais que tenham interesse em vir 

a integrar este projeto. Os alunos partilharam as expe-

riências vividas nos campos e nas famílias de acolhi-

mento, as aventuras por que passaram, o que ficaram a 

conhecer do país onde estiveram e os amigos que fize-

ram, tendo mais uma vez provado que, para além de 

terem desenvolvido as suas competências em língua 

inglesa, desenvolveram outras a nível pessoal e social. 

Sem dúvida que este projeto é uma mais valia para os 

nossos alunos e uma oportunidade de viajar e fazer 

amigos, que de outro modo, não teriam. Estão de para-

béns os alunos que participaram e souberam aproveitar 

esta oportunidade, os pais que os autorizaram a ir, 

mesmo com aquele receio natural de os deixar “criar 

asas”, os rotários que permitiram esta experiência e a 

escola que tem apoiado este projeto desde o início. 

Vamos dar continuidade ao projeto e oportunidade a 

mais alunos de viverem esta aventura! 
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Bibliotecas ESLA 
Os professores bibliotecários: Almiro Lemos, João Lopes e Madalena Mendes 

O mês de novembro trouxe consigo o verão de São 

Martinho, cuja efeméride  foi celebrada em todas as 

Escolas do Agrupamento. 

Nas bibliotecas do 1ºciclo, o estudo 

de obras alusivas à temática do outo-

no que deram ênfase à abordagem 

dos sentimentos de empatia e solida-

riedade aconteceram com as histó-

rias: “Adivinha o quanto eu gosto de 

ti no outono” e “O Cuquedo” no pré-

escolar e 1ºano;  “O gigante Egoísta”  

e  “A Maior Flor do Mundo” no 3º e 4ºano. Estas ativi-

dades de Leitura Orientada e Tempo Para Ler e 

Pensar  decorreram em todas as bibliotecas do 1º ciclo 

e foram dina-

mizadas pela 

equipa das 

Bibliotecas 

Escolares:  

Aline Rodri-

gues, Elvira 

Borges e 

Fátima Lopes, constituída no âmbito do Projeto: “ Es-

cola a Ler”. 

As atividades Livr´à Mão e Vou Levar-te comigo 

também  continuaram a ser dinamizadas em todo o 

agrupamento, com regularidade semanal, envolvendo, 

no primeiro ciclo, todas as turmas e em todas as biblio-

tecas  através da  realização das propostas do PNL:  

“Leitura em Vai e Vem” executada nas salas de aula 

do ensino pré-escolar; “Já Sei Ler” para o 1º e 2ºano e 

“Passaporte 

da Leitura” 

para o 3º e o 

4º ano de 

escolarida-

de. 

No início do 

mês de no-

vembro, 

decorreu na Biblioteca da E.B. 2,3 uma exposição rela-

tiva ao Dia de São Martinho. Os trabalhos estavam 

muito bonitos e todos os alunos estiveram de parabéns.  

A professora Marlene Frazão, conjuntamente com os 

seus alunos do 7º F, recriou a lenda de São Martinho 

“vestindo” a coragem do jovem romano Martinho, que 

com a sua bondade e generosidade ofereceu a sua capa 

a um mendigo que tinha frio e 

fome. 

Num dia tempestuoso e de chuva, 

por milagre o sol raiou, por isso 

se diz “o verão de São Martinho”.   

O espaço da nossa biblioteca es-

colar ficou enriquecido não só 

com a decoração de vários traba-

lhos alusivos ao assunto bem como a encenação sim-

ples da lenda tornou o ambiente aprazível. É de salien-

tar que os alunos do Projeto All Included estiveram 

presentes e lhes foi oferecido a tradução em inglês da 

respetiva lenda.  

Na Biblioteca da E.B. 2,3 e na semana de 21 a 25 de 

novembro e no âmbito do projeto “Cientificamente 

provável” - RBE, o grupo de Ciências Naturais e a 

equipa da Biblioteca através das professoras Ana Mar-

garida Neto e maria Almeida) desenvolveram na Bibli-

oteca com os alunos do 5º e 6º ano, a Atividade Expe-

rimental “Observação com o microscópio”. Na Escola 

Secundária, em novembro, decorreu a exposição sobre 

a queda do mundo de Berlim (em articulação com o 

Departamento de Ciências Sociais e Humanas) e, na 

última quinzena, uma outra sobre a Restauração da 

Independência. No que se refere ao Concurso Nacional 

de Leitura, procedeu-se, durante o mês de novembro, à 

divulgação das obras a concurso. No que se refere às 

sugestões de leitura, escolheu-se o escritor Sándor 

Márai.  

Em dezembro preparou-se a chegada do inverno, nas 

BE do 1º ciclo, com a apresentação das obras de leitura 

infantojuvenil: 

“Frederico” e “Eu sei 

tudo sobre o Pai Na-

tal” no pré-escolar e 

“Corre, corre cabaci-

nha” para o 1º e 2º 

ano. 
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Durante este mês, também aconteceram três encontros 

(um em cada biblioteca) com a escritora Paula Mari-

nho, que nos proporcionou um diálogo muito agradá-

vel e proveitoso em torno da temática da dedicação e 

da resiliência, essenciais para a concretização de so-

nhos, através da apresentação da sua obra: “Niko Pan-

duru e a Missão Especial”, que faz uma abordagem 

exemplar ao espírito natalício. Na Biblioteca Escolar 

da Abelheira participaram duas turmas do pré-escolar, 

mas na Biblioteca da Fonte Santa e na de Quarteira a 

atividade foi direcionada para o 3º e o 4º ano. Esta 

iniciativa foi promovida pela Junta de Freguesia de 

Quarteira, através do Projeto: “O Polvo Octávio”, que 

tem como objetivo principal divulgar e apoiar as obras 

dos escritores locais. 

No dia 6 de dezembro comemorou-se, na Biblioteca da 

E.B. 2,3, o dia de São Nicolau (Nikolaustaf). Na Ale-

manha esta data é muito aguardada pelas crianças que 

na noite anterior colocam um sapato à porta para que 

São Nicolau lhes deixe um presente (guloseimas). 

São Nicolau, bispo de Myra, nasceu em Patara 

(Turquia), no 

século III e fale-

ceu no dia 6 de 

dezembro do ano 

de 350. Filho de 

uma família rica e 

nobre, ficou órfão 

muito jovem e  

distribuiu anonimamente, a sua riqueza pelos pobres. 

Devido à sua imensa generosidade e aos milagres que 

lhe foram atribuídos, foi canonizado pela igreja católi-

ca. 

Nos dias 19, 20 e 21 de dezembro, decorreu na Biblio-

teca da E.B. 2,3 uma Feira dos Minerais. Nesta Feira 

os alunos puderam comprar alguns minerais. 

Durante a época natalícia a Biblioteca ficou muito en-

feitada. Tivemos uma árvore de Natal e um presépio 

da Química. Foi decorada com motivos alusivos ao 

Natal. A disciplina de Matemática teve uma amostra 

de lanternas de Natal. Também esteve exposta uma 

árvore de Natal com motivos alusivos ao EcoEscolas e 

aos materiais recicláveis. 

Durante o mês de de-

zembro continuou a 

decorrer nos Espaços 

da Biblioteca da EB23 

e da Escola Secundária 

a Escola a Ler, atra-

vés do Livr´à Mão e 

Vou Levar-te comigo também continuaram a ser rea-

lizadas, atividade dinamizada pelo grupo de Português 

em colaboração com a Biblioteca. 

Na Biblioteca da Escola Secundária, organizou-se um 

mural com mensagens, em várias línguas, sobre a im-

portância do Natal. No dia 20 de dezembro, vários 

alunos apresentaram livros que leram e que os marca-

ram, partilhando a sua experiência com os colegas.  

Na semana de 3 a 6 de janeiro e no âmbito da proposta 

de uma atividade sugerida pela R.B.E.” 

“Cientificamente Provável”, a equipa da Biblioteca 

juntamente com o grupo de Ciências Naturais, desen-

volveu-se uma atividade prática, que consistiu na ob-

servação macroscópica e na análise dos vários tipos de 

rochas. 

No dia 4 de janeiro realizou-se na Biblioteca da E.B. 

2,3, a Fase de Escola do Concurso Nacional de Leitu-

ra. As obras escolhidas foram A Floresta e o Cavaleiro 

da Dinamarca da escritora Sophia de Mello Breyner 

Andresen. Os vencedores foram no 2º Ciclo, o Gustavo 

Vidal do 5ºE e o Bernardo Vianna do 7ºF. Parabéns 

aos alunos vencedores assim como a todos os outros 

participantes. 

Na Biblioteca da Escola Secundária, continuou-se a 

atualização das redes sociais e o padlet de Educação 

Literária com o acervo pertencente ao Plano Nacional 

de Leitura e que se encontra disponível em pad-

let.com/bibliotecaESLA/educacaoliteraria. 

Por último, em janeiro, a Biblioteca da Escola Secun-

dária colaborou com o Departamento de Português na 

atividade “À roda dos livros” e com o Departamento 

de Ciências Sociais e Humanas no projeto “Parlamento 

dos Jovens”: no espaço da Biblioteca decorreram as 

sessões de preparação das várias listas, a publicidade 

aos programas eleitorais e a votação final. Parabéns à 

Lista A, que venceu a votação com o projeto “Saúde 

Mental nos jovens”. 

Despedimo-nos com votos de boas leituras e até à pró-

xima edição. 
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No domingo, dia 16 de outubro, partimos para a terceira 

mobilidade do projeto Erasmus+ - Set Up Your Future. 

O destino: Aeroporto de Nápoles para depois seguirmos 

até Airola, onde fica o Istituto d'Istruzione Superiore 

"A. Lombardi". Connosco levamos a Beatriz, a Dária, a 

Leonor e a Maria Clara, alunas do 11ºA. Apesar do 

enorme atraso em Lisboa, a viagem correu bem e fomos 

lindamente recebidas em Airola quando chegámos, já 

tarde na noite. 

Ao longo de toda a semana, o tempo esteve  

relativamente bom o que nos permitiu des-

frutar ao máximo das atividades preparadas 

pelas colegas Caterina e Angela. 

A semana de atividades teve início na escola 

que nos acolheu, com uma receção e uma 

apresentação sobre a mesma e as atividades 

nela desenvolvidas. De seguida, Sonia Capu-

to, uma expert na área empresarial, falou acerca das 

marcas mais populares de Itália e desvendou-nos um 

pouco dos segredos do seu sucesso. 

Após o almoço foi o momento de darmos início à Expe-

riência pela Água, de 

nos fazermos à estrada e 

ir ver um dos aquedutos 

mais importantes da 

região da Campania. 

Este aqueduto, conside-

rado Património Mundi-

al da UNESCO, foi 

inaugurado no século 

XVIII, tem um comprimento total de 38Km e foi cons-

truído para levar água até ao Reggia di Caserta (Palácio 

Real de Caserta) e a San Leucio, onde ficava a fábrica 

da seda. Infelizmente só o pudemos apreciar de dentro 

do autocarro em movimento, mas pudemos perceber 

que é uma obra magnífica e que se encontra num estado 

de conservação 

absolutamente 

espantoso. De 

seguida rumá-

mos ao Palácio 

Real de Caser-

ta, onde tive-

mos direito a 

uma visita guia-

da seguida de 

algum tempo 

para explorar-

mos autonoma-

mente o interior 

do palácio bem 

como percorrer 

o seu esplendoroso jardim. O palácio, do 

século XVIII, também reconhecido como 

Património Mundial pela UNESCO, que 

tem 1200 divisões, divididas por 5 pisos, é 

considerado a maior residência real da 

Europa. O jardim, de 120ha, é composto 

por caminhos, relvados, zonas de arvore-

do, fontes e cascatas artificiais ligadas por 

um canal de água, indo desde 

as traseiras do palácio até se perder de vista. 

Quando visto o ar, é possível percecionar que 

todo o complexo assume a forma de um vio-

lino. Infelizmente não tivemos tempo para 

percorrer todo o jardim, pois fizeram-se ho-

ras de retor-

nar ao ho-

tel, os pro-

fessores, e a 

casa, os 

alunos. 
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Após uma 

noite bem 

dormida, 

rumámos à 

Fábrica de 

Seda de San 

Leucio, onde 

nos foi explicado o processo de fabrico da 

seda e das roupas, bem como a importância 

que a água, transportada pelo aqueduto, ti-

nha em todo o processo.  

 

 

 

 

De seguida fomos passear para 

a reserva natural do Bosco di 

San Silvestro, antiga floresta 

onde o rei caçava, de onde 

pudemos ter uma visão, 

de um ponto elevado, do 

Palácio Real de Caserta e 

da extensão de todo o seu jardim e 

canal de água. É sem sombra de dú-

vidas, uma vista de tirar o fôlego. 

Seguiu-se um almoço bastante agra-

dável no espaço exterior da reserva.  

Seguimos de autocarro até à fábrica de 

água Ferrarelle, na zona de Riardo. Esta é 

uma das águas mais consumidas em Itá-

lia. Sendo naturalmente gaseificada e 

brotando do único geiser frio da Europa, 

no Riardo Springs Park, percorre o seu 

caminho desde que a chuva cai e entra 

em contacto com o vulcão Roccamonfi-

na, já extinto, penetrando no sub-solo e percorrendo as 

suas encostas ao longo de 15km numa viagem que dura 

cerca de 30 anos. São todas as camadas sub-

terrâneas percorridas por esta água que lhe 

conferem as suas características e sabor. Foi

-nos explicado todo o processo desde a chu-

va ao engarrafamento. Tivemos oportunida-

de de visitar o interior da fábrica e conhecer 

o processo de engarrafamento. E assim se 

completou a nossa terça-feira.  

 

Na quarta-feira, foi o início da Experiência pelo Vinho. 

O dia iniciou na escola, com um workshop subordinado 

ao tema “Como elaborar um plano de negócio” dinami-

zado, uma vez mais, por Sonia Caputo. Durante a ma-

nhã deste 

dia, os alu-

nos aprende-

ram os pas-

sos necessá-

rios à cria-

ção de um 

plano de 

negócios para uma empresa e, de seguida, tiveram de 

criar o seu plano de negócios para uma 

empresa por si criada. Os grupos de tra-

balho foram constituídos de forma que 

cada grupo integrasse um aluno de cada 

país, possibilitando assim uma troca de 

ideias mais rica. Posteriormente, os pla-

nos de negócios foram devolvidos com 

algumas anotações por parte da expert 

convidada. O almoço foi, uma vez mais, ao ar livre, 

desta vez na L’Abbazia di San Fortunato. Este foi mais 

um momento de 

prazeroso con-

vívio entre to-

dos os partici-

pantes, tendo os 

responsáveis 

pela abadia or-

ganizado um 

almoço que 

contou com a presença de uma cantora italiana. Ao lon-

go do almoço houve muita conversa, risos, dança, ale-

gria. Foi ainda possível, a quem o desejou, subir à torre 

da abadia e desfrutar de uma vista magnífica a 360º.  
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Na tarde de 

quarta-feira 

teve lugar 

um dos mo-

mentos cul-

turais mais 

aguardado 

por todos: 

Pompeia. É simplesmente de arrepiar e tirar o fôlego a 

compreensão 

que se tem in 

loco da tragé-

dia que ali 

ocorreu há 

tantos séculos. 

Pompeia era 

uma cidade 

magnificente, próspera e requintada até que, no ano 79 

dC, a imensa 

e abrupta 

erupção do 

Monte Vesú-

vio a soter-

rou sob vá-

rios metros 

de cinza. Foi 

este fator que levou ao excelente estado de conservação 

da cidade quando foi acidentalmente descoberta em 

1748. Existem vilas, nome dado às casas dos habitantes 

mais abastados, em perfeito estado de conservação, 

incluindo as pinturas nas paredes e os azulejos. Uma 

vez mais, infelizmente, o tempo não deu para ver toda a 

cidade, mas tivemos a companhia de uma guia que nos 

mostrou e explicou alguns dos edifícios mais importan-

tes e, no fi-

nal, ainda 

pudemos 

explorar um 

pouco mais 

sozinhos. Na 

viagem de 

regresso o 

cansaço era 

evidente, mas ainda assim os alunos ani-

maram-nos com as suas canções, propor-

cionando a todos momentos de grande 

fraternidade. 

 

 

 

 

A quinta-feira começou com a visita guia-

da à Terre Stregate, uma fazenda olivinico-

la tradicional e biológica com tradições 

ancestrais, situada em Guardia Sanframon-

di, produtora de vinho e azei-

te, onde nos explicaram as 

diversas fases no processo da 

produção dos seus vinhos.  
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Rumámos depois à câmara municipal de 

Guardia, onde fomos recebidos pelo seu pre-

sidente. Após o almoço fizemos uma visita 

guiada à zona histórica e tivemos oportuni-

dade de visitar uma galeria de arte, as mura-

lhas do castelo, uma exposição de borboletas 

e algumas das igrejas mais importantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O último dia foi dedicado à visita à zona da costa Al-

mafitana. Visitamos os estupendos jardins da Villa Ci-

mbrone em Ravello e a própria comuna (o mesmo que 

um concelho no nosso país) de Ravello. Ao contrário 

das visitas dos outros dias, pudemos explorar os jardins 

e Ravello de forma autónoma, cada um ao seu ritmo. A 

Villa Cimbrone foi, em tempos idos, um 

local muito desejado devido à sua locali-

zação e aos vastos campos que permitiam 

o cultivo. No entanto, acabou por ficar ao 

abandono (como é possível? pergunto-me 

eu!) até ao final do século XIX quando 

Lord Grimthorpe a visitou, tendo ficado 

encantado ao ponto de a comprar já no 

início do século XX. Foi Ernest William Beckett, o seu 

verdadeiro nome, quem, com o seu bom 

gosto pela beleza e arte, recuperou a Villa 

e lhe deu o aspeto que tem nos dias de 

hoje. Os jardins da Villa ocuparam grande 

parte do tempo da nossa visita. São com-

postos por inúmeros recantos e pontos de 

interesse, cada um mais belo que o outro. 

Ao entrar nos jardins pela imponente por-

ta XVI temos logo à nossa esquerda Il 

Chiostro, um claustro que nos leva à am-

pla La Cripta composta por vários arcos 

de estilo gótico que nos proporcionam 

uma vista ampla das encostas de Ravello. 

Apesar de se 

encontrar 

logo à entra-

da, foi o últi-

mo local que 

visitei dentro 

da Villa. Per-

correndo a 

Viale 

dell'Immen-

sità (Avenida 

da Imensi-

dão), ladeada por um jardim à esquerda 

que nos permite vislumbrar o Mar Medi-

terrâneo e por um arvoredo à direita, sen-

do o local perfeito para 

servir de refúgio em dias de 

calor, chegamos à Statua di 

Cerere, o Templo de Ceres, 

dedicado à Deusa da fertili-

dade, dos cereais e da agricultura. Com 

alguns bancos, é mais um local privilegia-

do para descansar um pouco enquanto 

contemplamos o Terrazzo dell'Infinito 

(Terraço do Infinito) e a imensidão azul 

do mar. O Terrazzo dell'Infinito é uma 

varanda situada 365m acima do mar que 

faz tremer as pernas a muitos dos visitan-

tes, que apesar das vertigens não querem 

deixar de o percorrer, está decorado com 

bustos do século XVIII que mais parecem 

os guardiões daquela vista irresistível. O 

terraço permite ainda uma 

vista deslumbrante sob a Costa Almafita-

na e as suas encostas cobertas de peque-

nas casas coloridas amontoadas. Infeliz-

mente o tempo estava um pouco encober-

to, o que nos impossibilitou uma vista 

límpida sob o mar e  sob a Costa. 
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Milene Martins 

Set up your future  

KA220: Set up your future    

Segui caminho, ao longo do muro da Vil-

la, encantando-me com todos os recantos 

naturais dos jardins e encontrei o Poggio 

di Mercurio, o Assento de Mercúrio, onde 

uma vez mais podemos descansar à som-

bra das frondosas árvores; o Tempietto di 

Bacco, o Templo de Baco, sustentado por 

oito colunas, onde Sátiro sus-

tenta Baco e os seus cachos de uvas, é o 

local estão as cinzas de Ernest, falecido em 

1917. Um pouco mais à frente quase me 

passou despercebida a 

Grotta di Eva, onde a está-

tua repousa numa gruta 

escondida, protegida por 

uma vedação de acrílico e ferro. Conti-

nuando pelos caminhos que serpentei-

am ao longo dos jardins encontramos a 

Casa de Chá, o Terrazzo della Rose e a 

Viale delle Or-

tensie, que são 

outros dos pon-

tos de interesse 

onde a vista 

não se cansa de 

repousar. De-

pois da imensa caminhada pelos jardins, 

foi tempo de descansar e almoçar: gelado 

italiano. Sim, não é de todo o almoço mais 

adequado, mas foi o mais delicioso. Sain-

do da Villa, fomos visitar Ravello, as suas 

ruas estreitas de calça-

da ladeadas por inú-

meras lojinhas. São 

dois locais de tirar o fôlego; só te-

nho 393 fotografias, abençoado seja 

o mundo digital. Após o regresso a 

Airola, foi altura de preparar para o 

jantar de despedida, onde do lado 

dos professores reinou a boa dispo-

sição e do lado dos alunos muitas emoções fortes num 

misto de tristeza pela partida do dia seguinte e alegria 

pelas novas amizades e muitas promessas de não perder 

o contacto.  Este foi, sem sombra de dúvidas, o dia mais 

cansativo da semana. 

Sábado foi o dia da partida, mas como o 

nosso voo era apenas à tarde, deixámos as 

bagagens no aeroporto e seguimos rumo a 

Nápoles. Apesar do itinerário estar estabe-

lecido, um erro de navegação através do 

GPS e uma, ou mais, más interpretações 

no uso do mesmo fizeram com que não 

tivéssemos oportunidade de visitar tudo o 

que quería-

mos, mas 

ficámos com 

uma ideia do 

que é o rebu-

liço nesta 

cidade quan-

do subimos a 

estreita, mas movimentada, Via dei Tribunali onde tran-

seuntes, bicicletas, motas e até carros 

circulam no mesmo espaço. Ao subirmos 

esta artéria não nos podemos esquecer de 

ir olhando para todo o lado, 

para não sermos atropela-

dos, mas especialmente para 

não perdermos os monu-

mentos que se erguem no 

fim de cada viela ou mesmo escondidos 

atrás de portões que ocasionalmente se 

abrem. É simplesmente magnífica.  

De volta ao aeroporto descobrimos que o nosso voo 

para Lisboa estava muito atrasado e podíamos ter esta-

do mais tempo na cidade e explorar o que nos faltou. 

Esse atraso custou-nos o voo de ligação para Faro, pelo 

que dormimos em Lisboa e só no domingo à hora do 

almoço é que aterrámos no nosso destino final. 

Cansativo? Sim! Gratificante? Ainda mais! 

Obrigada Caterina e Angela por todo o trabalho que 

tiveram na organização desta mobilidade.  

De seguida ficam os comentários das alunas que parti-

ram connosco nesta viagem. Acho que os sorrisos delas 

disseram-nos muito. 
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Set up your future  

O Erasmus+ proporcionou-me 

uma das viagens mais inesque-

cíveis da minha vida. 

Nesta viagem pude visitar um 

país novo tendo a experiência 

completa morando por uma 

semana na casa de uma host 

family incrível que apesar de 

nem eu nem elas serem tão 

fluentes conseguíamos comu-

nicar em casa. 

A casa onde fiquei tinha a mãe e duas filhas que eram 

gémeas, a mãe não falava inglês por isso era mais 

complicado comunicar. Já as filhas falavam muito bem 

inglês. Apesar de só ter tido mais contato com uma das 

meninas, pois a outra era de outra turma, todas elas me 

acolheram muito bem e me deram a oportunidade de 

ter uma experiência muito mais completa. 

Nós não ficávamos muito na escola. Passámos a sema-

na a conhecer lugares incríveis da Itália, tais como em 

Caserta o palácio e o museu da seda, em Teano a fábri-

ca de Ferrarelle. Fomos também a Pompeia, La Guar-

dia e por último Ravello. 

Passamos por vários lugares incríveis, que quando vi 

no roteiro achei que não seria nada e na verdade eram 

cidades belíssimas e com histórias lindas. 

Estas viagens são oportunida-

des únicas de conhecer luga-

res e pessoas novas. Vais 

levar para toda a vida aquele 

momento e aquela conexão 

que todos tiveram. Participar 

deste projeto é algo extraordi-

nário que todos deviam expe-

rimentar um dia. 

Extraordinário 

Beatriz Henriques, 11ºA 

Viagem única 

Leonor Guerreiro, 11ºA 

Gostei muito da minha experiência no ERASMUS+. 

Há muito tempo que queria conhecer a Itália e tendo a 

oportunidade de conhecer uma parte dela com minhas 

colegas, foi uma experiência inesquecível. 

Tive também vários momentos com minha “host fa-

mily” e pude partilhar quarto com a minha colega Dá-

ria, o que me ajudou bastante a conseguir comunicar-

me com a família.  

Nesta viagem pudemos conhecer o palácio de Caserta, 

Pompeia, Ravello, a fábrica da seda, a fábrica Ferrare-

lle entre outras coisas.  

Foi uma viagem única, 

recomendo a todos 

participarem do projeto 

Erasmus.  
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Uma experiência única 

Maria Clara Duarte, 11ºA 

Eu sempre quis conhecer a Itália, 

mas não era uma viagem que eu 

esperava fazer por agora com de-

zessete anos e muito menos sem 

pagar absolutamente nada! 

Sou muito grata ao projeto ERAS-

MUS+ porque foi tudo muito úni-

co e eu gostaria que qualquer pes-

soa que tivesse oportunidade de 

participar, participasse. Eu penso 

que essa experiência é única e 

deveria ser vivida por qualquer 

um pelo menos uma vez na vida. 

Por ser uma pessoa que adora viajar, conhecer os cos-

tumes de outros países sempre foi um desejo muito 

grande meu. Mas a minha preocupação era ficar, sozi-

nha, na casa de pessoas que eu nunca tinha visto na 

minha vida, mas felizmente foi tudo muito tranquilo. 

Eles me fizeram sentir parte da família e apesar de não 

falarem inglês isso não foi uma barreira para a gente. 

Como italiano é uma língua que lembra um pouco do 

português eu pedia para eles falarem como se eu não 

estivesse ali e foi assim que eu acabei aprendendo um 

pouco do italiano e eles português. Eu acabava falando 

mais português do que propriamente o inglês infeliz-

mente, mas isso era só dentro de casa porque nos pas-

seios com os colegas de outros países o inglês era a 

única maneira de se comunicar. Eu e as meninas da 

minha turma, que me acompanharam na viagem, evo-

luímos muito o nosso inglês graças a essa experiência.  

 Eu gostei de todos os passeios, não teve nenhum que 

eu particularmente não tivesse gostado. Nem sei se sou 

capaz de escolher algum como favorito, mas penso que 

os mais marcantes para mim foram o palácio de Caser-

ta, Pompeia e Ravello. O museu da seda eu adorei a 

vista, tinha uma arquitetura incrível, mas a visita guia-

da em si não achei muito interessante e foi a mesma 

coisa com a fábrica de água de Ferrarelle.  

Criei amizades inesperadas com pessoas do outro lado 

da Europa e mantenho contato com elas até hoje. Fo-

ram muitas coisas vividas muito intensamente numa só 

semana e foi muito doloroso voltar para casa e, por 

incrível que pareça, uma semana foi suficiente para 

viver tudo aquilo que foi programado para acontecer e 

muito mais. 

Os meus momentos preferidos de todos os dias eram 

dentro dos autocarros quando ficávamos todos juntos, 

eu acho que era o momento em que mais ficávamos 

unidos e tentávamos conhecer uns aos outros melhor e 

aprendi músicas de todos os países que lá estavam.  

 

 

 

 

 

Minha host family 

 

 

 

 

Palácio di Casetta 

 

 

 

 

 

 

 

Pompeia 

 

 

 

 

Ravello 
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Parlamento dos Jovens 

Fernanda Bodi, 12ºC 

Enfermeira Susana Paz e a Saúde Mental nos Jovens  

No dia 14 de dezem-

bro, no auditório da 

escola Secundária Dr.ª 

Laura Ayres, foi con-

vidada a dinamizar 

uma palestra, a enfer-

meira Susana Paz, no 

âmbito do Parlamento 

dos Jovens. Este é um projeto desenvolvido pela As-

sembleia da República Portuguesa, com o intuito de 

suscitar o interesse político e crítico dos alunos do 

ensino básico e secundário e incentivar o trabalho de-

mocrático.  

O tema deste ano é 

“A saúde mental nos 

jovens” e nada melhor 

do que chamar uma 

especialista, que todos 

os dias ajuda pessoas 

com distúrbios relaci-

onados com a saúde 

mental, para dar o seu depoimento e transmitir o seu 

conhecimento e experiência na área para os alunos das 

turmas B, C, E, G, do 12º ano e as turmas C e G, do 

10º ano.                

Deste modo, algumas das temáticas extremamente 

pertinentes abordadas foram a saúde mental nos jovens 

no mundo, na Europa e em Portugal; a ansiedade, a 

depressão e o suicídio 

na Europa; as equipas 

comunitárias de saú-

de mental e, por fim, 

como podem as esco-

las combater o stress 

nos jovens. 

 

Seguem-se pequenas apreciações apresentadas por 

alguns dos participantes na sessão supracitada: 

 

Acredito que foi interessante para nos abrir os olhos 

em relação ao que se passa ao nosso redor sobre os 

problemas de saúde mental. Para além disso, o contri-

buto da enfermeira ajudou-nos a dissipar algumas 

dúvidas que tínhamos sobre este tema. - Carlos Silva, 

12ºC 

 

Penso que esta sessão tenha sido bastante importante, 

já que, não só nos mostrou a grande relevância de um 

problema não muito falado na nossa sociedade, a saú-

de mental, como também nos deu mais conhecimento 

sobre este tema. - Carolina Silva, 12ºC 

 

Na minha opinião, foi uma palestra interessante, em 

que a oradora adotou uma postura que permitiu uma 

conversa aberta e agradável. Desta forma, foi-nos 

possível esclarecer algumas das nossas dúvidas. Para 

além disso, a enfer-

meira abordou temas 

bastante pertinentes, o 

que cativou a atenção. 

- Bárbara Reis, 12ºC  
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Dia Mundial da Alimentação 

Equipa Eco-escolas 

No âmbito da comemoração do Dia Mundial da Ali-
mentação, a Escola E.B. 2, 3 de Quarteira com o intuito 
de promover a criação de hábitos de consumo alimentos 
saudáveis nos lanches escolares e incentivar ao consu-
mo de fruta da época, ofereceu uma peça de fruta, 
nos dias 17 e 18 de outubro, no intervalo das 09h55 da 
manhã aos seus alunos. Esta iniciativa foi bem-sucedida 
e com bastante adesão por parte dos alunos que rapida-

mente comeram as peças de fruta solicitadas, indo ao 
encontro das Boas Práticas de Sustentabilidade, no cam-
po de ação dos ODS (Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável).  

Uma experiência para nunca mais esquecer…  

Bryan Rufino, Leonor Giebels , Catarina Relvas e Eliza Portela , 4ºD 

Nós, alunos do 4º D, tivemos uma experiência que 

nunca vamos esquecer.  

Aprendemos a surfar e a divertirmo-nos todos nesta 

grande aventura. Fomos em direção à marina de Vila-

moura, no dia 25 de outubro de 2022. 

Quando chegamos, andamos de skate para aprender e 

saber, a posição de andar de prancha. 

Todos metemos água, mas foi um dos maiores dias da 

vida, para alguns de nós. Partilhamos esse momento 

juntos e até os colegas com maiores dificuldades se 

sentiram incluídos e souberam aproveitar e disfrutar 

deste prazer. Convidem-nos mais vezes, pois fazíamos 

isto sempre…  
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Projeto Jardim de Infância em movimento  

Educadoras do JI Nº3 

Desenvolveram-se atividades de edu-

cação física no jardim de infância 

num projeto de coadjuvação com um 

docente da área, bem… é realmente 

uma mais-valia para todos os interve-

nientes. E nós, educadoras e assisten-

tes estamos em aprendizagem cons-

tante. É como que pegar nas orienta-

ções curriculares, chegar à página 43, tirá-la da teoria e 

transformá-la na prática. Com o professor Idálio, que 

uma vez por semana nos brinda com o seu plano de 

trabalho, são proporcionadas às nossas crianças 

“experiências e oportunidades desafiantes e diversifica-

das”.  Estas atividades são de tal forma fundamentais no 

jardim de infância, ao ponto de levarem a criança “a 

conhecer e a usar melhor o seu corpo, criando uma ima-

gem favorável de si mesma; a participar em formas de 

cooperação e competição saudável; a seguir regras para 

agir em conjunto; a organizar-se para atingir um fim 

comum aceitando e ultrapassando as dificuldades e os 

insucessos.” (OCPEPE, pp 43,44) 

São momentos muito desejados pelas nossas crianças; 

são momentos de interesse, motivação, muita alegria, 

com as atividades mais diversificadas, culminando sem-

pre com um momento de relaxamento, numa ajuda in-

trospetiva, fundamental no desenvolvimento social e 

emocional da criança. E à terça-feira lá chegam elas, ao 

JI equipadas a rigor e assim que chegam ao espaço des-

tinado à prática do exercício físico declamam, quase 

que em uníssono: “Professor Idálio, bom dia!” 

 E é assim que a atividade começa! 
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Horta Pedagógica 

Educadoras do JI Nº3 

A Horta Pedagógica é um projeto de 

articulação, dos mais completos peda-

gogicamente falando. É um projeto 

cujas atividades envolvem todas as 

áreas de conteúdo das orientações 

curriculares. Envolve emoções, envol-

ve e desenvolve a atenção e concen-

tração. Envolve articulação com as 

famílias, com as turmas de jardinagem, inserindo-se no 

projeto Eco escolas. 

A horta pedagógica ensina a cuidar, a tratar, desenvolve 

a capacidade de espera e o espírito de responsabilidade. 

A horta pedagógica permite o contacto com a natureza, 

desenvolve a curiosidade e desperta o espírito científi-

co. No contacto com a horta, a criança adquire noção do 

ciclo de vida vegetal. Permite desenvolver o raciocínio 

lógico matemático, adquirindo noções de sequência, de 

tamanho, de altura, de forma e cor. A horta pedagógica 

é música, quando cantamos a canção da Horta, é lingua-

gem oral quando exploramos histórias sobre hortas, 

quando soletramos o nome dos legumes e dos vegetais 

que plantamos e semeamos. É abordagem à escrita 

quando fazemos o nosso dicionário de imagens dos 

legumes e vegetais que plantamos. Com a horta perce-

bemos que cada estação do ano interfere em determina-

das sementeiras, plantações e colheitas.  

É sensibilizar para hábitos de vida saudável, é diferenci-

ar os produtos, é muito conhecimento do mundo e por 

tudo isto, a horta envolve-nos, nela passamos grandes 

momentos de aprendizagem, nela crescemos todos jun-

tos e todos os dias.  
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Pequenos grandes artistas… com elementos da  

Natureza  

Teresa Brandão 

Na Sala Azul do Jardim de Infância da Fonte Santa 

aprendemos a dar asas à imaginação: apanhámos, tocá-

mos, sentimos, cheirámos, criámos e fizemos uma ex-

posição com os nossos quadrados da natureza alusivos 

ao outono. 

O contacto com a Natureza não tem contraindicações 

e recomenda-se: reforça a imunidade, melhora a me-

mória, melhora a qualidade do sono, a capacidade de 

aprendizagem, a sociabilidade e as capacidades físi-

cas, contribuindo significativamente para o bem-estar 

integral da criança.  

Adaptado, Marina Tsevetana 

Apanhámos, tocámos, sen-

timos, cheirámos, criá-

mos… 

Os nossos quadros com 
elementos da natureza! 
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O Nosso Superpoder é a PAZ 

Carla Oliveira 

Apoiámos a Seleção Portuguesa…  

Ana Baião 

Como já fizemos anteriormente, na sala amarela do J.I. da Fonte Santa, voltá-

mos a apoiar a nossa seleção de futebol… Elaborámos uma bandeira gigante, 

fizemos autorretratos e cantámos o Hino Nacional… 

No 10º Concurso de Decoração de Natal da Fundação 

Make-A-Wish - Vai à Escola, a Escola EB 2/3 de Quar-

teira obteve o 2ºlugar a nível nacional e conseguimos 

obter o respetivo donativo para ajudar a concretizar os 

sonhos de crianças e jovens gravemente doentes de Por-

tugal. 

"A minha Escola é uma constelação com superpoderes. 

O teu, qual é?" ...O Nosso Superpoder é a PAZ.  

Assim, vimos agradecer a toda a comunidade escolar 

(colegas, funcionários, alunos, amigos, familiares...) a 

participação e todo o apoio cedido para alcançarmos 

este excelente resultado e permitir existir mais sorrisos 

no nosso País...Sonhar 

é Acreditar. 

Obrigado 
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Famílias empenhadas criam chapéus “mágicos”  

Educadoras do JI Nº3 

Por altura do Halloween, o Jardim de 

Infância foi invadido por chapéus: 

chapéus de bruxa, de feiticeira, de 

fada ou de duende. Chapéu de mago, 

de abóbora, de caveira… chapéus 

com aranhas, com teias. Chapéus de 

diversas cores, feitios e tamanhos, e 

todos eles tinham em comum a reutilização de resí-

duos, a reciclagem, e todos eles foram, carinhosamente 

feitos nas casas das nossas crianças, em família.  

Chegaram ao JI chapéus de sonho, chapéus que quise-

mos experimentar, chapéus que, mesmo querendo as-

sustar, não passaram de maravilhosas obras de arte. 

Foi com todos estes chapéus que, e em articulação com 

a AAAF, se decorou o jardim-de-infância: desde as 

paredes aos tetos, corredores e refeitório… os chapéus 

deram vida, deram cor e deram alegria ao JI. Os cha-

péus foram o “mote” para se abordar e comemorar 

uma data que, não sendo nossa, faz as delícias das nos-

sas crianças, pelo que não podemos 

passar-lhe ao lado. O Halloween é 

magia, é infância… por isso todos 

nós fizemos questão de o viver, uns 

porque são crianças e outros, por-

que sendo adultos, não perderam a 

criança que existe dentro de si. 
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Halloween / Dia das Bruxas  

As docentes de Inglês do 1ºCEB 

Durante a última semana de outubro, comemorou-se o 

Halloween /Dia das Bruxas nas três escolas do 1º ciclo 

do Agrupamento.  

Este ano, as professoras Andreia José, Gracinda Cor-

reia e Sílvia Ventura, responsáveis pela Oferta Com-

plementar de Inglês e pela disciplina de Inglês, solici-

taram aos alunos a participação num “Halloween Chal-

lenge” (Desafio de Halloween). Neste desafio, os alu-

nos, com a colaboração da família, elaboraram um 

objeto/adereço decorativo alusivo à festividade com 

material reciclado/reutilizável.  

Nas três escolas estão patentes exposições 

“assustadoras” com os trabalhos elaborados. Os alunos 

participaram ativamente neste desafio com muito em-

penho e dedicação. É de realçar e de louvar o envolvi-

mento das famílias para a concretização dos mesmos. 

 Para além do desafio, os alunos ouviram e cantaram 

canções em inglês alusivas ao Halloween e realizaram 

diferentes atividades para celebrar esta festividade.  
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No âmbito das celebrações do Hallowe’en, as docentes 

de Inglês do 2º ciclo solicitaram aos seus alunos a ela-

boração de um adereço/trabalho alusivo a essa temática 

com a ajuda da família.  

Os alunos deveriam utilizar materiais recicláveis/

reutilizáveis na elaboração dos trabalhos, uma vez que o 

Agrupamento se encontra a desenvolver o projeto Eco-

Escolas. Surgiram trabalhos muito criativos e surpreen-

dentes, desde vassouras, chapéus e botas de bruxa, ca-

sas assombradas, fantasmas, gatos pretos, cemitérios, 

esqueletos, abóboras...  

Durante a última semana de outubro e até à segunda 

semana de novembro, os trabalhos estiveram expostos 

na entrada da EB 2, 3.  

A exposição ficou realmente assustadora e muito com-

posta. Muito obrigada a todos os participantes! 
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Dia de S. Martinho 

Sónia André 

No passado dia 11 de novembro, a 

comunidade escolar comemorou o dia 

de São Martinho, com dramatizações, 

canções, castanhas, sorrisos e muita 

alegria e boa disposição.  

As nossas crianças foram presenteadas 

com a lenda de São Martinho dramati-

zada pelas educadoras, da nossa esco-

la. Todas as turmas cantaram e alegra-

ram a nossa festa. À tarde, o “vendedor de castanhas” 

distribuiu as sabororas castanhas, quentes e boas, ofere-

cidas pela Junta de Freguesia de Quarteira, a toda a co-

munidade escolar.  

Pintaram-se cartazes e viveu-se a lenda, com o radioso 

Verão de São Martinho. 
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Comemoração do Dia de São Martinho - Lenda  

Marlene Frazão 

Atividade – Outono / São Martinho  

Grupo disciplinar de Português  do 2ºCEB 

O grupo disciplinar de 

Português do 2º Ciclo 

organizou uma exposi-

ção de trabalhos alusi-

vos ao Outono e ao 

Dia de São Martinho, 

na Biblioteca da 

E.B.2,3 de Quarteira. 

Esta atividade envolveu todas as turmas dos 5º e 6º anos 

de escolaridade que se 

inspiraram na beleza e 

nas cores do outono, 

em articulação com a 

data festiva de 11 de 

novembro. 

Porque as tradições 

constituem um dos do-

mínios mais ricos da 

nossa cultura e da nossa 

identidade, os alunos 

deram largas à sua ima-

ginação e criatividade 

neste projeto que envolveu também a participação das 

famílias que puderam, deste modo, participar nas tarefas 

escolares dos seus educandos, com base na partilha e 

entreajuda. 

Parabéns a todos os 

intervenientes pela qua-

lidade dos trabalhos 

que embelezaram o 

espaço da nossa Biblio-

teca!  

Para se comemorar o Dia de 

São Martinho, alguns alunos do 

7.º F recriaram a lenda de São 

Martinho “vestindo” a coragem 

do jovem romano Martinho, 

com a sua bondade e generosi-

dade ofereceu a sua capa a um 

mendigo que tinha frio e fome. 

Num dia tempestuoso e de chuva, 

por milagre o sol radiou, por isso 

se diz “o verão de São Martinho”. 

O espaço da nossa biblioteca es-

colar ficou enriquecido não só 

com a decoração de vários traba-

lhos alusivos ao assunto bem 

como a encenação simples da lenda 

tornou o ambi-

ente aprazível. 

É de salientar 

que os alunos 

do Projeto Al-

lincluded esti-

veram presentes 

e lhes foi oferecido a tradução 

em inglês da respetiva lenda.  

Aprender com a nossa tradi-

ção, motivar os discentes a 

preservar o que faz parte do 

património cultural português e 

usar a língua portuguesa para 

comunicar de forma adequada e 

estruturar o pensamento pró-

prio foram os objetivos pilares 

da atividade. 
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Martinstag 

Helga Martins 

No dia 11 de no-

vembro comemo-

rou-se o dia de São 

Martinho 

(Martinstag). Em 

Portugal essa cele-

bração é sinónimo 

de castanhas e vi-

nho, mas nos países de língua alemã esta tradição apre-

senta algumas diferenças. 

Na Alemanha o dia de São Martinho é vivido de forma 

muito intensa. No passado acendiam-se fogueiras 

(Martinsfeuer) com o objetivo de simbolizar a luz que 

o santo levou aos pobres, atualmente são mais vulgares 

as procissões com lanternas (Martins-Umzüge), prota-

gonizadas essencialmente por crianças que desfilam ao 

anoitecer pelas ruas, entoando cânticos de São Marti-

nho (Martinslieder). 

No que toca à gastronomia, o ganso e o porco assado 

(Gänse und Schweinebraten) são reis. Os pequenotes 

deliciam-se com guloseimas (Süβigkeiten) e bolos tra-

dicionais de pão doce em forma de massa entrelaçada 

(Brezel) , gansos (Gänse) e bonecos com cachimbo 

(Weckmänner), enquanto os adultos degustam o vinho 

quente, característico do inverno (Glühwein). 

Para entender mais sobre a celebração desta data na 

Alemanha, os alunos 

do clube de línguas e 

das turmas de alemão 

extracurricular, assisti-

ram a vídeos que con-

tam a lenda de São 

Martinho 

(Martinsgeschichte), 

ouviram a canção tradi-

cional “Laterne, Later-

ne, Sonne, Mond und 

Sterne” e realizaram 

trabalhos alusivos à 

data, que podem ser 

vistos numa pequena 

exposição na EB 2,3 de 

São Pedro do Mar.  

https://www.youtube.com/watch?v=CdJPDlO3m6s
https://www.youtube.com/watch?v=6cV1o_JlgWY&ab_channel=Singmitmir-Kinderlieder
https://www.youtube.com/watch?v=6cV1o_JlgWY&ab_channel=Singmitmir-Kinderlieder
https://www.youtube.com/watch?v=6cV1o_JlgWY&ab_channel=Singmitmir-Kinderlieder


"Isto é Matemática" ao vivo  

Carla Damásio 

Tivemos o privilégio de, na nossa escola, assistir a algo 

mais que uma palestra e pouco menos que um show. 

Para isso contámos com o matemático Rogério Martins, 

professor e investigador da Faculdade de Ciências e 

Tecnologias da Universidade NOVA de Lisboa, e tam-

bém autor e apresentador do programa “Isto é Matemá-

tica”. 

“Isto é Matemática” é um programa de divulgação ci-

entífica que aborda tópicos da Matemática de forma 

descontraída e divertida, tornando-se assim um exce-

lente recurso em sala de aula. É um programa que já vai 

na 12ª temporada e que é transmitido na SIC e SIC No-

tícias. 

Foram 5 as sessões apresentadas, sob o tema: “Os mai-

ores segredos do 

Mundo”. Viajámos 

pelo desconhecido e 

espreitámos o mun-

do das coisas que 

sabemos… que não 

sabemos. 

No final, foi ainda 

possível conversar e colocar 

questões ao 

professor 

Rogério 

Martins.  
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Martinstag 
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10º A - Artes Visuais 

SAVE OUR SEAHORSES - Art Exhibition 

Elaboração de Trabalhos Diversos: 

 - Acrílico sobre Tela, 100 X 120 cm (fila superior) 

 - Técnicas Mistas sobre Papel, A3 (fila inferior) 

Artes 
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10º B - Artes Visuais 

SAVE OUR SEAHORSES - Art Exhibition 

Elaboração de Trabalhos Diversos: 

- Acrílico sobre Tela, 100 X 120 cm (fila superior) 

- Técnicas Mistas sobre Papel, A3 (fila inferior) 

 

Artes 
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Artes 

11º A - Artes Visuais 

SAVE OUR 

SEAHORSES 

Art Exhibition 

Elaboração de Trabalhos Diversos: 

- Ilustração Científica, A3 

- Técnicas Mistas 
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Artes 

12º A - Artes Visuais 

SAVE OUR 

SEAHORSES 

Art Exhibition 

Puzzle Cavalo Marinho - Instalação. 

Retrato da ameaça em que a espécie se encontra. 

Junção da várias espécimes numa única representa-

ção dividida em 12 partes. Esta divisão representa a 

fragmentação da espécie sobretudo nos últimos 

anos. A monocromia simboliza a falta de vida e o 

único cubo azul simboliza  a esperança e oportunida-

de de reverter está trágica situação. 
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Exposição - Save Our Seahorses 

A Exposição SAVE OUR SEAHORSE esteve patente no Museu do Traje 

em São Brás de Alportel de 17 de dezembro a 29 de dezembro de 2022 

Os trabalhos dos alunos de várias turmas da nossa escola participaram nesta exposição de sensibilização para 

a proteção dos cavalos marinhos da nossa Ria Formosa, na Galeria do Museu do Trajo em São Brás de Al-

portel. As turmas participantes foram as seguintes: 

 - Artes Visuais: 12º A; 11º A, 10º A e 10º B. 

 - All Included - Secundário 

 - PIEF 

 - 1º Cíclo 

Artes 
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Exposição Dra. Laura Ayres em Lisboa 

Exposição Comemorativa do Centenário do Nascimento da Dra. Laura 

Ayres  

 

Os trabalhos expostos foram os seguintes (da esquerda para a direita): 

Turma do All Included - Secundário (2021/22) com o painel “Laura Ayres”: Teclas de teclados sobre madeira 

(com resina epoxy) 100 X 120cm. 

Turma do 10ºA (2021/22) Artes Visuais, disciplina de Desenho A, com o painel “Janela Aberta Sobre a Laura 

Ayres”: Técnica Mista 100 X 120cm. 

Turma do 12ºA (2021/22) Artes Visuais, disciplina de Oficina de Artes com a instalação “Mural Portátil Laura  

Pintura com tinta têmpera sobre caixas de computadores portáteis.   

 

Participação da ESLA 

na Exposição  "Laura 

Ayres 1922-2022" no 

Instituto Nacional de 

Saúde Dr. Ricardo 

Jorge em Lisboa 

Data: 15 Nov - 31 Dez 

de 2022 

Artes 
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Ação Pelo Clima: 

4º´s Anos: 

Educar para uma maior consciencialização através da 

arte! Foi desta forma que os alunos de Educação Artís-

tica ilustraram o tema depois de abordarem as princi-

pais causas para construírem um planeta mais saudável. 

Cabe a cada um de nós fazer a mudança!  

Artes 



33 

ALL INCLUDED               

- Secundário 

SAVE OUR 

SEAHORSES 

Art Exhibition 

Painéis contruídos com materi-

ais reaproveitados como tampos 

de mesas, revistas e areia reco-

lhida da praia.  

Dimensões: 60 X 100cm  

Artes 
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FOTOGRAFIA 

Trabalho realizado pelo Curso Profissional de Fotografia, com inspiração na artista 

contemporânea Jenny Holzer. 

Torture is Barbaric by Jenny Holzer 

  

As pessoas continuam inexplicavelmente a poluir o ambiente. 

Esquecendo-se que necessitamos de um planeta habitável, onde é neces-

sário tomar medidas, de forma, a diminuir a poluição. 

 

Como consequência, a poluição é uma tortura e uma barbárie para o pró-

prio ser humano. 

  

Daniel Alexandre 

 

JENNY HOLZER 

Protect me from what i Want by Jenny 

Holzer 

  

De muitas maneiras diferentes, as pessoas 

passam muito tempo a protegerem-se do que 

querem, ou do que mais frequentemente cha-

mamos de auto-sabotagem. 

A imagem é um alerta para os jovens que tan-

tas vezes são tentados a experimentar coisas 

novas, o uso de drogas não é algo aconselhá-

vel, não experimentem. 

 Catarina Mota 

  

Your oldest fears are the worst ones by 

Jenny Holzer 

  

Esta fotografia é sobre velhos medos. 

Quando o medo envelhece, esse medo 

mata as pessoas por dentro. 

Nesta fotografia o rapaz tem medo das 

pessoas, cobre o rosto, deixando apenas 

os olhos abertos. 

Está solitário, mas não consegue, se en-

volver com os resto do mundo. 

Ele tem medo. 

  

Purnima Khatri 
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FOTOGRAFIA 

Catarina Mota 

Daniel Alexandre 
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Dia Internacional dos Direitos das Crianças…  

Ana Baião 

Na sala Amarela da Fonte Santa, 

realizámos trabalhos para sensi-

bilizar o Dia Internacional dos 

Direitos das Crianças, 20 de no-

vembro. Foi nesta data em 1959, 

que se proclamou mundialmente 

a Declaração dos Direitos das 

crianças e em 1989, adotou-se a 

Convenção sobre os Direitos das Crianças. 

Para assinalarmos esta data, ouvimos histórias, pesqui-

sámos e explorámos os nossos direitos, depois traba-

lhámos a nossa identidade, nome, idade… 

As famílias também nos ajudaram a construir a árvore 

dos direitos….  

 

Respeitar os Direitos 

das Crianças, é fazer 

com que as crianças 

possam viver 

dignamente, 

com muito 

carinho e 

AMOR… 

Veículo de Educação Ambiental  

Anabela Machado, Judite Rebelo, Ana Cavaco, Ana Rita, Carla Silva, Mónica Amaro  

Nos dias 

22, 23 e 24 

de novem-

bro na Es-

cola Básica 

2,3 de São 

Pedro do 

Mar esteve 

presente o Veículo de Educação Ambiental, disponi-

bilizado pela ALGAR. Este veículo é uma unidade 

móvel que percorre a área de abrangência geográfica 

da empresa e está equipado com painéis expositivos, 

interativos e vários jogos multimédia de cariz ambien-

tal, que entre outras temáticas aborda a importância 

dos “3 R’s: Reduzir, Reutilizar e Reciclar os resíduos”. 

Esta atividade está inserida nas atividades dinamizadas 

pelas docentes de Ciên@A (Físico-Química e Ciências 

Naturais) das turmas do 7º ano e devido à pertinência 

do tema, a atividade abrangeu outros ciclos de ensino, 

em articulação com o Projeto Ecoescolas.  

Nesta visita houve a consciencialização das atividades 

de recolha, triagem e valorização dos resíduos urbanos 

e os alunos puderam refletir sobre as consequências 

ambientais caso os processos dos “3 R’s: Reduzir, 

Reutilizar e Reciclar os resí-

duos” não forem implemen-

tados por toda a comunidade.  
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A escola foi ao Teatro  

Sónia André 

No dia 6 de 

dezembro os 

alunos do 

1.º Ciclo da 

E.B.1/J.I. da 

Abelheira 

assistiram a 

uma peça de 

teatro infantil intitulada “A Fábrica dos Brinquedos”, 

representada pelo Grupo de Teatro Limondjazzi – Idei-

as e Processos Criativos, nas instalações da Fundação 

António Aleixo. Uma história entre dois irmãos, o 

Cascas, que trabalha na fábrica dos brinquedos e o 

Cebolinha que toma conta da casa e trabalha na horta. 

A fadiga do Cascas e do seu trabalho repetitivo na fá-

brica con-

trasta com o 

sonho do 

Cebolinha 

vir a traba-

lhar nela, 

contudo a 

vida no 

campo 

para ele 

é  tão ou 

mais im-

portante 

que qual-

quer outra coisa. Uma aventura hilariante repleta de 

peripécias, e brincadeiras do dia que culmina numa 

bela magia dos contos de natal. 

Um dos objetivos principais da peça foi levar as crian-

ças a constatarem que muitos brinquedos podem terem 

nova vida nas mãos de outras. 

Durante a apresentação houve muita música, gargalha-

da e diversão. As crianças desfrutaram de uma manhã 

bem alegre, 

divertida e 

diferente, 

nunca dei-

xando de 

lado a ma-

gia do Na-

tal.  

Futuros cientistas? Serão ou não?  

Leonor Giebels e Catarina Relvas, 4ºD  

No mês de dezembro, 

recebemos uma profes-

sora de Geologia, no 

âmbito do Projeto Ciên-

cia Viva ESLA, na nos-

sa escola. 

Foi uma oportunidade 

fantástica, por momen-

tos, sentimos que a sala se transformou num laboratório, 

que nós éramos as cientistas e só queríamos fazer des-

cobertas e aprender. Foi uma experi-

ência única.  

Foi bom descobrir, como é que nos 

sentimos ao vestir uma bata branca e 

ser umas doutoras quase de verdade, 

durante um pouco do nosso dia. Eu 

acho que muitos meninos 

da minha escola teriam 

adorado.  

Nós vol-

taremos a 

fazer e ter 

esta experiência, porque queremos ir 

juntas para a universidade e fazermos o 

que realmente gostamos. Obrigada aos 

professores que são responsáveis, por 

estes grandes 

e felizes mo-

mentos.  



Nikolaus  

Helga Martins e Lurdes Seidenstricker 

O Nikolaus, celebrado no dia 6 de dezembro nos países de língua alemã não é 

equivalente ao Pai Natal. Existem muitas diferenças, tais como: 
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No dia 6 de dezembro comemora-se 

o dia de São Nicolau (Nikolaustag). 

Na Alemanha esta data é muito 

aguardada pelas crianças, que na 

noite anterior colocam um sapato à 

frente da porta na esperança de rece-

ber guloseimas ou presentinhos de 

São Nicolau. 

São Nicolau, bispo de Myra, nasceu em Patara (na 

Turquia), no século III e faleceu no dia 6 de dezembro 

do ano de 350, motivo pelo qual se celebra o seu dia 

nessa data. Filho de uma família rica e nobre, ficou 

órfão muito jovem e distribuiu, anonimamente, a sua 

riqueza pelos pobres. Esta boa ação é considerada uma 

das muitas atitudes heroicas e milagrosas associadas à 

figura de São Nicolau, que ficou conhecido pela sua 

sabedoria, caridade e afinidade com as crianças. Devi-

do à sua imensa generosidade e aos milagres que lhe 

foram atribuídos, foi canonizado pela igreja católica. 

Os alunos das turmas de alemão aprenderam a história 

e algumas lendas asso-

ciadas à figura de São 

Nicolau, o que lhes 

permitiu entender o 

motivo da celebração 

desta data; compara-

ram as imagens de São 

Nicolau e do Pai Natal 

identificando as dife-

renças existentes entre ambas as figuras e realizaram 

diferentes atividades lúdicas para comemoração desta 

festividade (colorir desenhos, fazer figuras de São Ni-

colau e sacos de papel para colocarem as prendinhas: 

chocolates, nozes e 

tangerinas, como man-

da a tradição.) Froher 

Nikolaustag!  



Torneio de Voleibol  

Luís Romão 

39 

A nossa  

  Escola 

Realizou-se no dia 14 de dezembro, o Torneio de Volei-

bol 4x4 ESLA. A atividade, organizada pelos alunos do 

11° Ano do Curso Técnico de Desporto, contou com a 

participação de mais de 130 alunos, do 9° ao 12° ano.  

Numa manhã muito animada, no final, os grandes ven-

cedores do torneio foram as turmas 10F e 12 I/I1. 

Exposição e feira de Minerais, Rochas e Fósseis 

Carla Silva e Maria Lourenço  

A nossa escola realizou uma exposi-

ção/feira de minerais, rochas e fós-

seis. O evento decorreu na biblioteca 

da escola básica 2,3 de Quarteira, nos 

dias 19, 20 e 21 de dezembro de 

2022.  Esta exposição teve como prin-

cipais objetivos promover e incre-

mentar o interesse dos alunos pelas 

Ciências e mundo natural, assim como permitir a toda a 

comunidade educativa conhecer e identificar rochas, 

minerais e fósseis, reconhecendo a importância e utili-

zações práticas dos recursos naturais  na sociedade.  

O evento contou também com a participação da profes-

sora responsável da biblioteca que efetuou uma breve 

explicação científica-pedagógica, permitindo a operaci-

onalização de aprendizagens essenciais, nomeadamente 

a distinção 

entre mineral e 

rocha, identifi-

cação de dife-

rentes minerais, tipos 

de rochas e o conheci-

mento de diversos pro-

cessos de fossilização. 

Esta atividade permitiu 

a aquisição de fósseis e 

minerais para os Labo-

ratórios de Ciências 

Naturais do 2º e 3º ciclo, que enriqueceram o espólio 

disponível. 

Os objetivos do evento foram plenamente cumpridos, 

com bastante adesão e interesse por parte dos alunos e 

restante comunidade educativa. 

Esta atividade foi dinamizada pela Biblioteca Professora 

Paula Moreira e pelos 

grupos disciplina-

res  520 e 230. 
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Oferta de Obra Artística 

 

Na cerimónia da entrega de prémios realizado no pas-

sado mês de dezembro, a nossa diretora, Conceição 

Bernardes, em representação da ESLA, ofertou um 

painel artístico realizado pela turma do All Included - 

Secundário (2021/22), à Camara Municipal de Loulé, 

na pessoa do Exmo. Sr. Presidente Dr. Vitor Aleixo. 

Os alunos, Viola Calatroni; Dumitru Levinschi; 

Pablo Rodriguez; Dinis Mokrytskyy; Pavel Le-

vinschi; Vlada Senzuik; Haoyi Chen e Aleksander 

Sulimov desta turma acima referida, realizaram 

este trabalho sob a orientação da professora Marisa 

Mártires. 

 

 

 

Turma do All Included - Secundário 

Painel “António Aleixo” 

Teclas de teclados sobre madeira (com resina epoxy) 

100 X 120cm. 

Marisa Mártires 

Op Art  

Marisa Mártires 

Para o evento da entrega de prémios, 

a turma do 12ºA, no âmbito das disci-

plinas de oficina de Artes, Desenho 

A, Oficina de Multimédia B e Cida-

dania e Desenvolvimento, executa-

ram painéis decorati-

vos inspirados na cor-

rente artística “Op 

Art”.  
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Palavras com História - O Atleta sob pressão 

Maria Fael 

A nossa  
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No dia 16 de dezembro, 

recebemos o ex-aluno 

do Curso Profissional 

Técnicas de Salvamen-

to em Meio Aquático, 

Bruno Gregório, atleta 

medalhado e represen-

tante de Portugal em Marrocos na modalidade Surf.  

O tema abordado com emoção foi "O 

Atleta sob pressão". Testemunho na pri-

meira pessoa, Bruno deixou conselhos, 

sugestões sobre como ultrapassar aquele problema e as 

vantagens de ter aproveitado tudo o que a escola lhe 

deu. 

Ficámos confiantes de 

que a plateia ouviu com 

interesse o seu testemu-

nho. 

Obrigada, Bruno. 

Palavras com História - A mulher típica de Quar-

teira  

Maria Fael 

O projeto "Palavras com História" - Histórias (con) Vi-

da termina o seu conjunto de palestras neste 1º semestre 

com a palestrante octogenária Solange Guerreiro, convi-

dada pela docente Madalena Barbosa, membro da equi-

pa deste projeto.  

O tema apresentado - a mulher típica de Quarteira - foi 

apresentado de forma humilde, por quem viveu tempos 

difíceis numa Quarteira rural e piscatória. 

Solange fez-se acompanhar de peças produzidas, a em-

preita,  por voluntárias que com esta e outras artes ma-

nuais ocupam o seu tempo livre na Academia do Saber. 

A plateia composta por jovens 

ouviu e registou o quão difícil 

era viver e estudar naquele 

tempo do Estado Novo. Riram, 

fizeram perguntas e no final 

saíram agradecendo, deixando 

Solange emocionada. 

Obrigada a todos. 
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Árvores de Natal 

Milene Martins 

Há lá símbolo de Natal mais universal que a Árvore de 

Natal? 

Grandes, pequenas, muito pequenas, minis… não im-

porta o tamanho, importa o espírito, o calor que nos 

trazem ao coração. 

Haverá tradição mais enraizada nos nossos pequenos do 

que a de enfeitar a árvore de Natal, colocar as luzes, 

posicionar as decorações e a estrela, essa que merece 

local de destaque no topo de qualquer árvore de Natal? 

Quantos de nós, pais de alunos deste agrupamento, não 

teremos nas nossas árvores decorações feitas pelos nos-

sos petizes na creche, no pré-escolar e até no 1ºciclo?

Quiçá, alguns até terão decorações feitas no 2º ciclo, 

nos ATL e até em casa. Quantos de nós não teremos 

recordações das nossas árvores montadas em família 

quando éramos nós os petizes? 

Pois é… a árvore de Natal é a decoração fundamental 

das casas, de quem dela gosta, nesta época tão especial. 

Por ser um elemento tão importante, vários foram os 

artigos que nos chegaram sobre ela, sobre diversas for-

mas de a construir e decorar. São esses os artigos que, 

agora, vos convido a ler. 

Uma Árvore de Natal Especial 

Cátia Alagoinha 

De forma a reviver tradições, e a trabalhar conteúdos 

programáticos, como os sólidos geométricos, os alu-

nos da Educação Especial da EB1 de Quarteira, cons-

truíram estas   árvores de Natal, que posteriormente 

foram recheadas com uns miminhos de forma a tornar 

esta quadra mais doce.  

Wishing tree  

Docentes de Inglês do 2ºCEB 

As docentes de Inglês do 2º ciclo dinamizaram a ativi-

dade “Wishing Tree” (Árvore dos Desejos) em todas as 

turmas dos 5º e 6º anos, como forma de comemoração 

da época natalícia.   

Os alunos elaboraram frases e escreveram-nas em bolas, 

que decoraram também de acordo com a temática, para 

a composição da árvore de Natal.  

A árvore, composta pelas pro-

duções dos alunos, cativou a 

atenção de todos pelo seu efeito 

visual e pela importância das 

mensagens.  
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Árvores de Natal 

NATAL na ESLA…. 

José Araújo - Eco-Escolas 

O Natal é sempre um momento recheado de momentos 

fraternos, incomparável no tempo e no espaço, um ver-

dadeiro exercício de Cidadania. 

Este ano letivo, a Equipa Eco-Escolas desenvolveu pro-

jetos diferenciados, utilizando a madeira e o plástico, 

como matérias-primas para a construção de árvores de 

natal. Na Escola Secundária, os alunos do Centro de 

Apoio à Aprendizagem (CAA); do 10.º M1 e do 11.º I, 

colaboraram na construção e decoração da árvore, cria-

da a partir de garrafões de plástico; rolhas de cortiça e 

adereços em papel, contando com um toque final de 

eleição, ou seja, as dedicatórias que os alunos das tur-

mas presentes na Escola, desenvolveram. 

Por isso, hoje…é NATAL!!! 

Boas-Festas…. 

Lanternas de Natal 

Mateus Lourenço 

Entre os dias 

12 e 21 de de-

zembro, as 

turmas do 5º e 

6º ano realiza-

ram uma ex-

posição de 

lanternas de Natal construídas em articulação 

com os Professores de Matemática, EV/ET e 

TIC na biblioteca da Escola EB 2,3. Este Pro-

jeto interdisciplinar fez com que cada discipli-

na trabalhasse um determinado conteúdo: ex-

ploração do programa Geogebra para a cons-

trução dos pentágonos (TIC), 

das figuras no plano e sólidos 

geométricos (Matemática), tra-

balhos em aguarelas (EV/ET). 

A professora de Português Car-

la Lacerda também ajudou na construção desta 

notícia, trabalhando assim os seus conteúdos. 

Os alunos que frequentam o Centro de Apoio 

à Aprendizagem (CAA) também participaram 

de forma interessada e empenhada na constru-

ção das lanternas.  Esta atividade envolvia vá-

rios conceitos matemáticos do agrado dos alu-

nos.  
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O Natal na sala amarela…  

Ana Baião 

Com muita criatividade e alegria … aos olhos das crian-

ças, a folha de papel em branco é transformada, numa 

magnifica criação…. 

 

Quando chega o Natal, chega a confusão saudável, a 

magia, e adultos e crianças vivem esta época mágica 

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

casa se transforme em Natal… 

As crianças com a sua imensa criatividade dão vida às 

suas criações, às suas brincadeiras, e com muita motiva-

ção a magia acontece… e toca os nossos corações… 

A nossa sala parecia a fábrica do Pai Natal, com todas 

as atividades que foram desenvolvidas… e também as 

famílias colaboraram com as suas criações para toda 

esta magia acontecer, na nossa árvore de Natal de CDs 

e na elaboração de um elemento para a Aldeia Natal da 

nossa escola. No final tivemos a nossa festa e lanche 

convívio com o 1º ciclo.  

A nossa porta…  

A árvore de Natal… as decorações e as mensagens 

O nosso calendário do Advento com as suas surpre-
sas... 
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Natal é amor…é família …. é solidariedade…. é amizade…é tudo o que está no nosso coração… 

Com o Natal…chega a magia, a cor…a alegria, a confusão saudável das crianças e adultos 

As nossas criações  

O cinema… a festa…o nosso almoço…  
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Festa de Natal no JI nº3  

As educadoras do JI nº3 

O natal perfeito é o natal da alegria, 

da partilha, do convívio. É o natal das 

gargalhadas. É o natal da união, do 

sorriso sincero, onde nos sentimos 

bem e onde queremos ficar. Foi assim 

o natal do JInº3, representado numa 

grande festa. A festa da família nº3… 

sim, família! O Ji nº3 é uma grande família, onde se 

partilha, onde todos se envolvem em nome da educação 

dos mais pequenos.  

Foi com este espírito que se planeou e realizou a Gran-

de Festa da Família, onde todos brindaram cada um e 

onde cada um brindou todos com a magia das canções 

de natal. E cla-

ro, o convívio 

terminou num 

grande lanche 

partilhado por 

todos, onde os 

votos e desejos 

de festas felizes foram 

desejados e agradeci-

dos. É neste espírito 

que o JInº3 deseja Boas 

Festas a todo o Agrupa-

mento Dra. Laura 

Ayres, alunos e famílias! 
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Natal na EB 1 

Dina Contreiras 

Na E.B.1 desenvolvemos a atividade de Natal, no âmbi-

to do projeto Eco escolas.  

Foi uma atividade de sucesso que envolveu toda a co-

munidade escolar.  

Os alunos, na componente de apoio à família, pintaram 

as caixas de ovos para a construção da árvore de Na-

tal…  

Professores, alunos, assistentes e professoras das AECs, 

todos participaram na elaboração dos diferentes enfeites 

de Natal, para a ornamentação do espaço escolar.  

Toda a decoração de Natal foi feita com materiais reuti-

lizáveis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As crianças das diferentes turmas cantaram bonitas can-

ções de Natal, tendo todas as turmas participado. 

Os alunos mostraram-se bastante empenhados e partici-

pativos nas diferentes atividades desenvolvidas.  
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Natal / Christmas  

Docentes de Inglês do 1ºCEB 

Durante o mês de dezembro, celebrou-se o 

Natal / Christmas no âmbito da Oferta Com-

plementar de Inglês (1º e 2º anos) e da disci-

plina de Inglês (3º e 4º anos) nas três escolas 

do 1º ciclo do Agrupamento com a realiza-

ção de várias atividades. Os alunos explora-

ram e aprenderam vocabulário alusivo à 

época festiva; elaboraram diferentes traba-

lhos para decoração das salas; e cantaram canções alusi-

vas ao Natal – Christmas Carols.  

As diversas atividades realizadas suscitaram muita curi-

osidade, empenho e criatividade da parte dos alunos que 

evidenciaram elevada motivação na concretização das 

mesmas. 
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Convívio Multicultural de Natal  

Formadores de Português Língua de Acolhimento (PLA)  

Concurso Nacional de Leitura 

Grupo disciplinar de Português do 2ºCEB 

A nossa  

  Escola 

No dia 15 de dezembro, realizou-se, na Escola Secun-

dária Dr.ª Laura Ayres, o Convívio Multicultural de 

Natal com os formandos dos Cursos de Português Lín-

gua de Acolhimento (PLA) e Educação e Formação de 

Adultos (EFA).  

A celebração decorreu no bufete e contou com a partici-

pação de cerca de 130 formados, formadores e funcio-

nários. Todos puderam confraternizar, dançar, cantar e 

petiscar, num ambiente de muita alegria. A festa foi 

contagiante e em cada rosto foi possível ver esboçado 

um sorriso de satisfação. O culminar da noite foi emo-

cionante, dado que todos puderam receber o tão deseja-

do presente e cantar a música “A todos um Bom Natal”.  

No final, os participantes regressaram às suas casas, 

onde se espera que possam desfrutar desta quadra em 

harmonia. Que o próximo ano seja um ano de paz, saú-

de e alegria para todos! 

 

Feliz Natal e Bom Ano Novo!  

No dia 4 de janeiro, realizou-se o Concurso Nacio-

nal de Leitura (Fase Escolar) do 2º ciclo. Participa-

ram 20 alunos dos 5º e 6º anos, tendo ficado apura-

do para a Fase Municipal o aluno Gustavo Vidal, do 

5ºE.  

Parabéns, Gustavo!  
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Festejando o Dia de Reis 

Ana Baião 

No Dia de Reis, encerramos os festejos de Natal… em 

casa …na escola… e na sala amarela, aprendemos mui-

to sobre esta festividade… 

“O Dia de Reis, que se celebra anualmente no dia 6 de 

janeiro, é uma tradição cristã que comemora o dia em 

que se diz que Jesus Cristo recém-nascido recebeu a 

visita de magos do Oriente, que chegaram a ele depois 

de serem guiados por uma estrela. 

De acordo com a tradição, os Reis 

Magos ofereceram ao Menino Je-

sus ouro, incenso e mirra.” In 

Pumpkin 

Assim, na sala amarela, festejámos este dia com várias 

atividades, fizemos a chegada dos reis ao presépio, ela-

borámos coroas e fomos reis e rainhas e como não po-

dia faltar comemos bolo rei e romã, para nos trazer 

“fortuna” … Também colegas do 1º ciclo vieram ale-

grar-nos com as janeiras…  
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O Meu Pé de Laranja Lima 

Andrei Muncacium, 9ºA 

Nós sugerimos 

Eu gostei do livro, porque nos ensina como os comportamentos dos adultos afetam as crianças. 

Recomendo, fiquei emocionado, uma coisa que raramente me acontece ao ler um livro. 

Rebeldes 

Leonor Simões, 12ºA 

Gostei do livro "Rebeldes" de Sándor Márai. Achei interessante a imaginação que o autor teve para 

criar uma história sobre a saída trágica da adolescência. Recomendo este livro para as pessoas que real-

mente gostam de ler e que já tenham hábitos de leitura e uma boa interpretação de texto porque a sua 

escrita, em certas partes, não é propriamente fácil de entender, mas é um bom livro de um bom escri-

tor. 

Memórias Póstumas de Brás Cubas 

Rodrigo Germano, 12ºB 

Eu selecionei este livro, devido ao facto de ser um grande apreciador de obras realistas e de aforismos, 

sendo Machado de Assis um corifeu destas temáticas. Para além de mais pessoas, cujo trabalho apre-

cio, como Ricardo Araújo Pereira, teceram comentários bastante positivos a esta obra. 

Contudo, gostei bastante do livro, muito por causada forma sagaz com que Machado elabora os seus 

juízos de valor moral, relativamente à classe burguesa brasileira de uma forma irrisória, o que me pro-

porcionou sensações deveras benévolas. 

No entanto, recomendo este manuscrito a qualquer pessoa que procure diversificar o seu portefólio 

lexical e que ambicione conhecer, aprofundadamente, a realidade da sociedade brasileira, no final do 

séc. XIX. 

A Floresta 

Gustavo Vidal, 5ºE 

Eu gostei de ler este livro porque a história é interessante e bonita e por isso acho que também 

o devem ler. Esta história fala sobre um tesouro que foi enterrado numa floresta e protegido 

durante muito tempo por anões que nela viviam. Uma parte dessa floresta fazia parte da quin-

ta onde Isabel, uma menina da nossa idade, morava. Este tesouro só pode ser entregue a uma 

pessoa humilde e bondosa e Isabel acha que conhece a pessoa certa! Têm de ler esta história 

para descobrirem o seu final. 
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Escrevinhando 

Amar… 

O nevoeiro ofuscava o horizonte, 

o vento bamboleava os arbustos. 

Os amantes juravam amor. 

Os beijos e as carícias transbordavam dos rostos 

gelados. 

A união consumava o poder, a afirmação do reino: 

o do fogo. 

O sangue que os unia, não impediu o furor do ato. 

Sob a carcaça, as tábuas frágeis, podres, o ondulado 

colchão de areia e o som distante do mar foram 

testemunhas da singeleza do amor carnal. 

Desnudaram-se, e num ofegar de respiração, 

uniram-se, possuíram-se e amaram-se!  

Maria Fael 

A vida passa num sopro 

num respirar ofegante 

num último fôlego! 

  

A Vida é um nada que é tudo! 

  

A vida sente-se, vive-se 

em família, com amigos 

em Paz e Harmonia. 

  

A Vida é um nada que é tudo! 

Maria Fael 

Não queres ser feliz? 

A vida não é vivida plenamente 

A amargura ocupa o teu 

coração sabiamente, 

permites a humilhação, 

a frustração, a distração. 

Não queres ser feliz? 

  

Abraças o rancor em vez do amor 

Não tens pudor. 

Espelhas inveja, ciúme, raiva. 

Arrogância, ganância, sem medida 

e de forma incontida. 

Não queres ser feliz? 

  

Tens um coração frio, mente 

diluída em futilidades, mentes 

com habilidade, foges da realidade. 

Carregas nos ombros 

Despotismo, egocentrismo, indiferença 

maledicência. 

Não queres ser Feliz? 

  

Se nesta época de maior reflexão, 

não entenderes que tens de mudar 

 de partilhar, perdoar e amar 

Então não queres ser feliz. 

Muda, para conseguires mudar o Mundo! 

Maria Fael 
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Nós também 

 escrevemos 

Por fim, as árvores altas dançam nuas 

ao ritmo do vento frio e sussurrante, 

o Inverno anuncia em todas as ruas 

que, após pelo Sul e Norte ir errante, 

chegou outra vez e chegou forte 

e chegou agora rigoroso, intenso e verdadeiro, 

chegou como chega sempre: Com Janeiro. 

  

Por fim, o ano não tem memória, nem passado, 

e a alma grita suavemente em esperança, 

num brado destemido de enérgica confiança, 

que o hoje, com todo o ser, será vivido inteiro 

e o amanhã será tanto e ainda mais amado. 

E novamente nascerão doces sonhos de um doce fado, 

nascerão como nascem sempre: Com Janeiro. 

  

Por fim, sente-se no coração o quente cheiro 

da saudade que acaba com um abraço: Com Janeiro. 

 

Diogo Tintas 

Janeiro 

Autobiografia 

Revejo, para mim, as cartas 

que deixo desendereçadas, 

do meu grande coração, fartas; 

de curta razão, inundadas. 

  

Como uma triste assombração, 

as verdades lá espelhadas 

serão sempre a minha prisão, 

cordas das minhas mãos atadas. 

  

Porque se tento, então revejo 

as esperanças já falhadas 

e lá se vai qualquer desejo... 

Tantas cinzas já assinadas! 

  

(Assim percebida a canção, 

dançar parece maldição...) 

 

Diogo Tintas 

Morrer e viver em ti 

Descrever-te é aventura que nunca me cansa, 

mergulhar no teu encanto é azul céu sem fim, 

sonhar teus olhos é uma tortura de prazer, 

sofrer tua ternura, o mais delicado jardim. 

Adormecer pela tua doce melodia 

é acordar numa resplandecente alegria, 

admirar-te é bênção e satisfação em mim, 

é felicidade, constante e inebriante ânsia. 

Repousar é ter de ti uma boa lembrança, 

respirar é conter na mente tua fragrância. 

Amar-te, a única justificada esperança, 

desejar-te, a preciosa razão de viver, 

e, pela vida entregue, a mais cobiçada herança. 

  

Morrer e viver em ti, chorar e rir por ti. 

 

Escravizar minha vontade assim que te vi. 

 

Diogo Tintas 
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Somos Eco-Agrupamento 

A equipa eco-escolas 

Este ano a Equipa Eco-Escolas abraçou novamente este 

projeto e regressou ao trabalho alargando a equipa de 

coordenação a três elementos. Este ano letivo procura 

promover este programa com muita criatividade, dina-

mismo, campanhas de sensibilização e parcerias. Para 

isso contamos com o contributo de toda a comunidade 

escolar. 

O nosso Agrupamento apresentou a candidatura das 

suas seis escolas ao galardão ambiental 22-23, uma 

aposta que será certamente bem-sucedida, uma vez que 

já somos Eco-

Agrupamento e 

pretendemos con-

tinuar a sê-lo pelo 

trabalho realizado 

em prol da susten-

tabilidade ambiental. As bandeiras e os certificados no 

ano letivo 21-22 serão entregues num evento formal, 

em cada escola, que contará certamente com a presença 

de toda a comunidade. 

Conselhos Eco-Escolas 

No âmbito do Projeto 

Eco-Escolas já foram 

realizados os primeiros 

Conselhos Eco-Escolas 

em todos os estabeleci-

mentos de ensino do 

nosso Agrupamento. Os 

jovens Eco-Delegados 

das nossas escolas usufruíram de uma excelente reu-

nião, assistiram à apresentação dos conselheiros, do 

projeto de cada escola e das temáticas que seriam fun-

damentais para trabalhar ao longo deste ano: Resíduos, 

Água e Energia. Para além disso, alguns alunos já co-

meçaram a implementar os dois temas do ano: 

“Biodiversidade – Preservar e Regenerar” nas E.B. do 

1.º ciclo e E.B. 2, 3 de Quarteira; a criação de um jar-

dim aromático e duas hortas biológicas na E.B. 2, 3 de 

Quarteira, JI n. º3 de Quarteira, ESLA e tratamento dos 

“Espaços Exteriores” em todas as escolas. Os Conse-

lheiro Eco-Escolas de todo o Agrupamento agradecem a 

colaboração de toda a comunidade 

escolar no âmbito das atividades: cap-

tação da água da chuva para aproveita-

mento da água de chuva que será desti-

nado à irrigação de jardins, lavagem de 

pisos e descarga de vasos sanitários. 

Trata-se de uma solução que racionali-

za o consumo potável e contribui pa-

ra reduzir as enchentes. Enaltece-se 

também todos os participam na construção de “tijolos 

ecológicos” em parceria com a Associação Môçes, uma 

associação sem fins lucrativos de apoio social focada no 

desenvolvimento de programas de curta e longa duração 

na área das artes, cultura, ambiente, desporto e educa-

ção; todos eles com uma 

vertente terapêutica e cria-

tiva.  

O Conselho Eco-Escolas 

da escola secundária tam-

bém já reuniu. A apresen-

tação do projeto ficou ao 

cargo do representante da 

equipa Eco-Escolas, ao 

serviço do agrupamento na Escola Secundária, José 

Miguel Araújo. Nesta sessão inicial, estiveram presen-

tes os Eco-Embaixadores, docentes, a representante do 

Órgão de Gestão e os representantes da Junta de Fre-

guesia. Com este propósito, foi apresentada a proposta 

de ação para a concretização dos projetos, (já do conhe-

cimento da Comunida-

de Escolar); os sete 

passos para a imple-

mentação do Eco-

Escolas, e o regulamen-

to que viabiliza toda a 

ação, validará a monito-

rização e a avaliação, 

assim como a pertinência dos projetos a desenvolver na 

Escola Secundária. O trabalho colaborativo fundamen-

tado na Educação Ambiental é uma “rotina desejada”, 

sem desgaste emocional e capaz de olhar para o presen-

te como uma forma de ganhar o futuro. A missão é sim-

ples, criar as condições para uma Escola Sustentável, 

des(construir) o adquirido e abraçar o desafio emergen-

te. Não tenhamos receio de deixar um caminho em que 

possamos todos caminhar.  
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Concurso Separa e Ganha - Ecovalor  

O Agrupa-

mento de 

Escolas Dr.ª 

Laura Ayres 

decidiu, este 

ano letivo, 

alargar o 

concurso 

“Separa e Ganha” a todas as suas escolas. Para isso 

contamos com a colaboração de toda a nossa comunida-

de escolar. Este concurso consiste numa competição 

entre escolas do mesmo município. As escolas serão 

premiadas de acordo com as quantidades de embala-

gens de plástico, metal e pacotes de bebida separadas 

para reciclar. Vence quem separar mais quantidade no 

período estabelecido pelo seu município. Esta iniciativa 

será mais uma evidên-

cia para demonstrar que 

somos um Agrupamen-

to sustentável, realizan-

do iniciativas que possi-

bilitam parcerias e valo-

rizam os nossos alunos 

e as nossas escolas.  

Uma Escola LIMPA…  

A Escola é um espaço prazeroso, uma 

casa comum, reflexo das diferentes 

aprendizagens que nos é permitido 

desenvolver. Não tenhamos dúvidas, 

do tamanho do caminho que ainda 

temos de percorrer, desbravar, explo-

rar, esmiuçar, tornar humanizado. 

Pois bem, juntamente com os alunos 

do CAA, da Escola Secundária, começamos uma tarefa 

que só é possível atenuar contando com cada um de nós, 

vigilantes do progresso e eternos guerreiros do sucesso. 

Vagueamos pela Escola e recolhemos os resíduos que 

por lá se encontravam, desejosos do nosso abraço e re-

conhecimento, talvez, um episódio de sensatez e sensi-

bilização. Parece-nos um caminho que só por si, merece 

ser percorrido……e é com este charme, que contamos 

com a vossa colaboração. Até breve. 

Dia Nacional do Mar  

A Eco-Escolas, com a sua forma de ser dinâmica e cria-

tiva, criou, com recurso à reciclagem, reutilização e 

restauração de materiais, um cenário tridimensional e 

uma moldura para tirar fotos, como forma de comemo-

rar um dia de extrema importância para um País banha-

do por água e em especial na região Algarvia, a qual 

ainda vive muito do mar. 

"O Mar é uma eterna paixão e é essencial que as nossas 

mãos, tenham força e energia suficientes, para parar 

com a sua destruição." (CO.2022)  



Passatempos 

MatGira 

Qual o valor da          ?  

Explica o teu raciocínio. 

(Nota: Considera apenas os números inteiros positivos) 

Soluções 1ª edição 

Quadrados Numéricos 

Desafios Matemáticos 

Vemos 3 vistas frontais e 2 vistas traseiras. Como a vista (C) e 

a (A) têm a mesma perspetiva e janelas diferentes, uma delas 

será a minha e a outra a da minha amiga Leonor. Se a vista 

(B) for outra vista da casa (C), então, como a casa da Leonor 

só aparece uma vez, (C), (B) e as vistas restantes (D) e (E) 

teriam que ser da minha casa, que só poderia ter 2 janelas 

laterais, uma de cada lado. Mas a vista (D) mostra uma casa 

com 2 janelas laterais de um só lado, pelo que a minha casa 

teria que ter com 3 janelas. Logo, (B) não pode pertencer à 

mesma casa que (C). Donde, as representações da minha 

casa têm que ser (A), (B), (D) e (E), e, portanto, (C) é a 

representação da casa da Leonor. 
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