
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DRA. LAURA AYRES, Ano XIX, Edição I, setembro / outubro 2022 



2 

   100comentarios@esla.edu.pt 

 

Coordenadora: Milene Martins  

Equipa: Cristina Barbosa, Fátima Joaquim e Marisa 

Mártires 

 

Capa: Fotografia de Catarina Veríssimo, 11ºJ1 

Colaboradores desta edição: Ana Sena, Carla Damá-

sio, Dina Contreiras, Eunice Carvalho, Fátima Lopes, 

Filipa Duarte, Gracinda Correia, Isabel Teixeira, José 

Araújo, Luís Reis, Ramiro Rodrigues, Rosa Fernandes, 

Sara Ramos, Sónia Pires, 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 

Passou depressa o tempo em que estivemos afastados 

da escola. O Verão foi quente e demasiado seco e, 

consequentemente, os trágicos incêndios voltaram a 

acontecer, não só no nosso país, mas um pouco por 

todo o planeta. Arderam, inclusivamente, áreas prote-

gidas, que, como o nome sugere, deviam estar livres 

das chamas e de outros males. Por exemplo, a nossa 

Serra da Estrela foi uma das regiões de calamidade.  A 

guerra na Ucrânia continuou e continua. Os poderosos 

fabricam armas; vendem-nas e oferecem-nas também 

(hão de colher os frutos lá para a frente). Fala-se muito 

de milhões de euros e biliões de dólares nos telejor-

nais. Para onde irão, que há tantos pobres? Pobres, 

não, “paupérrimos”! As guerras e a seca deixam mui-

tas pessoas à míngua de tudo. Andam feitas nómadas à 

procura de água e de comida; as mães, de seios secos, 

a arrastarem-se no pó dos caminhos, a enterrar os fi-

lhos onde eles acabam por perder a vida. A violência 

não para de aumentar, até no seio da família. Relatam-

se crimes tão hediondos! Contra crianças, idosos, mu-

lheres-mães, animais … Com tanta desumanidade, 

dificilmente o ser humano poderá ser feliz. Andarão 

felizes os que padecem de cegueira ou os que vivem 

submersos em ruído, muito ruído, para não ouvirem 

nada, nem o próprio pensamento. Contudo, o impulso 

vital e o instinto de sobrevivência são molas fortes. 

Assim, o Homem vai caminhando em busca de algum 

contentamento. Assim, voltámos à escola. Com pre-

guiça e pouca vontade? Talvez. Intimamente felizes e 

gratos pelo nosso pequeno mundo? Certamente. Está 

tudo no lugar e a funcionar. Há falhas e faltas? Há. 

Ainda assim, temos tanta abundância! Começando 

pela paz no nosso país. 

Chegou o dia de voltar a entrar nas salas de aula, para 

conhecer e reencontrar os alunos. Perguntei aos meus 

oitavos anos como tinham passado as férias. Muitos, 

mas mesmo muitos, responderam-me que não tinham 

feito nada, ou melhor, tinham ficado em casa com os 

seus telemóveis e a sua internet. Não tinham saído 

nem para ir à praia com os amigos. Vêm calados, abor-

recidos com o regresso à escola que os priva desses 

passatempos. Este tema leva-me a outro. Encontrei, 

enquanto preparava as aulas, um texto de Afonso Pe-

dro, médico psiquiatra, que não podia ser mais oportu-

no. Passo a transcrever: “As redes sociais vieram mu-

dar significativamente as nossas vidas. A emigração 

maciça da vida social real para o mundo virtual das 

redes sociais da internet corresponde, num sentido 

lato, à maior emigração humana da história. (…) Cada 

vez mais pessoas passam demasiado tempo imersas no 

mundo virtual das redes sociais da internet, agarradas 

obsessivamente ao computador, procurando a sua au-

torrealização. Mas julgo que este caminho é enganador 

e não ajuda ao crescimento individual, nem à aquisição 

de uma verdadeira aprendizagem social. O mundo real 

é muito mais rico, profundo, e valioso do que o mundo 

virtual. É motivo para dizer “viva cá fora, não se refu-

gie lá dentro”. https://observador.pt/opiniao/as-redes-

sociais-cultura-da-imaturidade/ Muito se tem falado 

destes novos hábitos de socialização (ou 

“dessocialização”?) mas, a não ser que a internet desa-

pareça, não se vislumbra um movimento de marcha-

atrás. Então, aproveitemos as aulas para colocar estes 

adolescentes frente a frente, olhos nos olhos, questio-

nados, levados a participar, a criticar, a interagir. Não 

sendo fácil, é possível. Que venham mais intervalos de 

20 minutos sem telemóvel! 

Depois disto, termino, mas não sem antes mencionar a 

grande novidade da semestralidade que chegou ao nos-

so agrupamento. Penso que o sentimento geral é de 

curiosidade e recetividade. Fica a referência no fim do 

editorial que, como se sabe, é um lugar tão bom como 

o início.  

Um bom ano letivo para todos! Vivam os intervalos a 

comer, falar e correr! Viva a paz! 

 

https://observador.pt/opiniao/as-redes-sociais-cultura-da-imaturidade/
https://observador.pt/opiniao/as-redes-sociais-cultura-da-imaturidade/
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Rotary International - Caminhada pela POLIO 

Lurdes Seidenstricker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Há mais de 35 anos que os Rotários se empenham para 

erradicar a doença poliomielite (pólio) do mundo, que 

atinge principalmente as crianças e as paralisa. Todos 

os anos os clubes de Rotários do mundo inteiro organi-

zam eventos para angariar fundos e chamar a atenção 

para esta causa, tendo já angariado mais de 2 bilhões de 

dólares, envolvendo um número incontável de voluntá-

rios para protegerem milhões de crianças em 122 paí-

ses. Mais uma vez, o AIRC (Almancil International 

Rotary Club), clube com o qual a nossa escola tem vá-

rios projetos, organizou a caminhada "ROTARY 

WALK FOR POLIO", com a colaboração do nosso 

clube de voluntariado, INTERACT.  

Para permitir a participação dos nossos alunos, comuni-

dade escolar e famílias, a caminhada deste ano teve 

lugar em Quarteira, 

evitando assim des-

locações. 

Os alunos participa-

ram e estão consci-

ente de que é preciso 

estar atento a esta 

causa!  

Já temos presidente do INTERACT este ano é a aluna Maria D'Faria, do 11º A  

Encontro de escolas PEPA  

Lurdes Seidenstricker 

Teve lugar no passado dia 22 de outubro o Encontro 

das escolas-piloto de alemão, no Goethe Institut de Lis-

boa, retomando o formato presencial. Contou com a 

presença dos diretores e professores coordenadores da 

rede de escolas e agrupamentos PEPA, professores de 

alemão e parceiros no projeto – Goethe Institut, Embai-

xada alemã, APPA, DGE e DGEST, bem como do re-

presentante da Associação São Bartolomeu dos Ale-

mães. 

Durante a manhã, foram divulgados os dados atualiza-

dos relativamente ao número de alunos/turmas/

professores envolvidos neste projeto, que neste ano 

letivo conta com um total de 2715 alunos (504 nas es-

colas PEPA do Algarve). De seguida, os diretores reu-

niram com os parceiros do projeto, e os coordenadores 

e professores reuniram separadamente, para balanço das 

atividades desenvolvidas, troca de experiências e parti-

lha de iniciativas inovadoras, bem como para planear 

atividades conjuntas para este ano letivo. Devido à situ-

ação de recessão que vivemos, algumas atividades fo-

ram suspensas, nomeadamente o teatro e o jornal digi-

tal. Outras terão continuidade e poderemos, a seu tem-

po, inscrever os nossos alunos/turmas.  

Seguiu-se um almoço convívio e, durante a tarde, uma 

formação para os professores de alemão. 

O próximo encontro 

dos professores de 

alemão terá lugar na 

nossa escola, a 3 e 4 

de março - Encontro 

Nacional APPA/GI, 

um evento formativo, 

acreditado pelo CCPF. 

As inscrições estão 

abertas. São todos 

muito bem-vindos!  
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Bibliotecas 

Escolares 

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

A chegada do Outono foi celebrada nas bibliotecas do 

agrupamento com grande azáfama. No primeiro ciclo, 

foram realizadas sessões de leitura orienta-

da promovidas 

pelas docentes 

da equipa da BE 

com a dinamiza-

ção de sessões 

de leitura orien-

tada da obra: 

“Adivinha o quanto eu gosto de ti no Outono” nas tur-

mas do pré-escolar .  

O Dia Internacional da Paz foi celebrado no dia 22 de 

setembro com a elaboração de cartazes coletivos em 

todas as bibliotecas, 

à qual se sucederam 

diversas sessões de 

leitura orientada na 

biblioteca, acerca da 

obra: “O Gigante 

Egoísta” de Oscar Wilde”, dinamizadas pela equipa das 

bibliotecas. 

No dia 26 de setembro 

comemorou-se o Dia Eu-

ropeu das Línguas. A 

Biblioteca da EB23 mais 

uma vez associou-se a 

esta data através de traba-

lhos expostos e do Con-

curso Caça ao Tesou-

ro elaborado pelo Departamento das Línguas Estrangei-

ras. 

O Dia Mundial do Animal que se celebrou no dia 4 de 

outubro foi assinalado, nas bibliotecas do 1º ciclo, com 

a divulgação de uma vasta coleção de histórias de ani-

mais apresentadas em formato digital e também com a 

apresentação de sessões de leitura orientada da obra: “O 

tubarão na Banheira” de David Machado.  

 No âmbito do projeto “Escola a Ler” foram imple-

mentadas as atividades “Vou levar-te comigo” de acor-

do com o horário semanal pré-estabelecido com trinta 

minutos semanais por cada turma para devoluções e 

requisições de livros, sendo divulgadas as modalidades 

e material informativo do PNL “Leitura em Vai e 

Vem” para o pré-escolar, “Já sei ler” para o 1º e 2ºano 

e “Passaporte da Leitura” para o 3º e 4º ano. A ativi-

dade “Livr’à mão”, também foi proporcionada, confor-

me as necessidades de livros em cada sala de aula.  

Na Biblioteca da ES-

LA, na primeira sema-

na de outubro, organi-

zou-se uma exposição 

sobre a implementação 

da república para elu-

cidar acerca do que se 

passou em Portugal 

entre os dias 4 e 5 de outubro de 1910. 

Nas Bibliotecas do 1º ciclo, na semana de 17 a 21 de 

outubro, comemorou-se a Semana da Alimentação. O 

Dia Mundial da Alimentação é comemorado desde 

1979, por iniciativa da ONU. Esta comemoração pre-

tende alertar entre outros objetivos para a problemática 

da fome, pobreza, desnutrição e desperdício alimentar 

no Mundo. 

Na Biblioteca da EB23, mais uma vez nos dias 17,18 e 

19 de outubro realizou-se um conjunto de atividades 

envolvendo os alunos das turmas de 6º ano, na Bibliote-

ca: visita à exposição sobre Alimentação Saudável e 

Sustentável que destacou este ano a Pirâmide da Dieta 

Mediterrânica, com colocação de etiquetas nos vários 

alimentos expostos e a realização de um Kahoot. 

Os alunos do 5º ano fizeram trabalhos de pintura que 

foram expostos à entrada do refeitório e os discentes do 

6º ano realizaram ementas e trabalhos sobre o desperdí-

cio alimentar. Também foi realizada uma exposição de 

trabalhos elaborados pelos alunos do 5º ano, dinamiza-

da pelas professoras Ana Assunção, Cláudia Melo e 

Esmeralda Campos.  

Comemorou-se em outubro, o Mês Internacional das 

Bibliotecas Escolares.  O dia mais importante é sempre 

festejado na 4ª segunda-feira do mês de e este ano foi 

no dia 24. O tema escolhido foi o Ler para a paz e 

Harmonia Globais. As Bibliotecas, mais uma vez, 

associaram-se a estas comemorações. No 2º ciclo, regis-

tou-se a vinda às Bibliotecas das turmas onde se realiza-

ram várias sessões de Leitura e também a ida à sala de 

aula do Carrinho da Leitu-

ra. Foi elaborado um cartaz 

alusivo ao MIBE realizado 

pela professora de Artes, 

Lia Lamarão. 
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Bibliotecas 

Escolares 

Nas bibliotecas do 1º ciclo 

foi disponibilizada uma co-

leção de histórias infantis em 

formato digital que abordam 

a paz, a solidariedade e a 

harmonia. Foram, ainda, 

construídos murais alusivos 

a esta temática, onde os alu-

nos puderam colaborar com 

a inscrição das suas palavras 

ou mensagens alusivas à temática.  

Na Escola Secundária, a Biblioteca assinalou a data 

através de várias atividades: a já tradicional Formação 

Inicial de Utilizadores de bibliotecas, destinada às tur-

mas que frequentam esta escola pela primeira vez. 

Também foram promovidas sessões de leitura e debate 

sobre o tema do MIBE. A partir de excertos ou cita-

ções, organizaram-se sessões que promoveram a refle-

xão sobre a paz e a harmonia globais. Foram aborda-

dos pensadores como Voltaire, Locke, Popper, além de 

alguns escritores, como Amin Maalouf, Machado de 

Assis, Umberto Eco ou Saramago. O objetivo foi a 

promoção da leitura, o debate e a reflexão com os alu-

nos a partir de livros e autores que gostamos e que, de 

algum modo, abordem (direta ou indiretamente) o te-

ma em causa. Assim, numa parceria entre a Biblioteca 

e os grupos de Filosofia e História, promovemos ses-

sões de leitura e debate no âmbito da temática referida. 

Esta atividade poderá desenrolar-se ao longo de todo o 

ano, mediante requisição prévia. Também foi criado 

um cartaz pela docente Lia Lamarão e, a partir dele, 

exposto na entrada da Biblioteca, os visitantes pude-

ram deixar as suas mensagens em redor do mesmo, 

apelando à paz e harmonia globais. Em complemento, 

foi organizada uma exposição e destaques de autores e 

obras dentro da temática do MIBE, divulgada também 

pelos canais digitais da Biblioteca. Por último, foram 

produzidos marcadores de livros alusivos ao tema e 

que incentivem a leitura. Foram distribuídos pela co-

munidade educativa durante o mês de outubro.  

Durante o mês de outubro foram realizadas várias ses-

sões de Formação de Utilizadores nomeadamente para 

os alunos novos na Escola e em particular do 1º e do 5º 

ano. 

Na Biblioteca da EB23 começou a ser dinamizado 

neste ano letivo o projeto “A caminho do lazer…” 

Este projeto surgiu devido ao facto de um grande nú-

mero de alunos se dirigirem à Biblioteca com o intuito 

de solicitarem o tablet exclusivamente para atividades 

lúdicas. Conscientes de que o jogo é uma boa ferra-

menta para desenvolver diversas competências, o pro-

fessor-bibliotecário e a sua equipa tentaram arranjar 

uma estratégia para, de forma pedagógica, não impedir 

que os alunos usem os tablets para esse efeito. Assim, 

sempre que um estudante pede o tablet para jogar, tem 

de fazer antes uma pequena atividade lúdica (palavras 

cruzadas, sopas de letras, pinturas, …) ou ler algumas 

páginas de um livro à sua escolha, acompanhado(a) 

por um(a) professora que esteja na biblioteca. Os gran-

des objetivos deste projeto são estimular os alunos a 

procurarem outras ativida-

des diferentes das digitais, 

assim como incentivar e 

motivar os discentes para a 

leitura, porque muitas vezes 

a “fuga à leitura” é conse-

quência da pouca aptidão 

neste domínio.  

No âmbito do projeto Escola a ler durante este mês, 

inúmeras turmas dirigiram-se à Biblioteca acompanha-

das pelo professor de Português e aí realizaram sessões 

de leitura. 

As sessões de leitura orien-

tada efetuadas no 1º ciclo 

tiveram em conta a celebra-

ção do Dia das Bruxas no 

final do mês de outubro e 

aproveitaram o mote para a 

apresentação da obra: “O 

Cuquedo” de Clara Cunha. 

Para além de tudo isto, 

podem ainda visitar-nos 

nas redes sociais, onde 

fazemos sugestões de leitu-

ra no Padlet das BEs, podem encontrar sinopses atuali-

zadas de obras do Plano Nacional de Leitura disponí-

veis nas BEs do Agrupamento. No Facebook e no Blo-

gue, notícias atualizadas das atividades realizadas, 

destaques das novas aquisições e promoção de concur-

sos internos e externos. A nível administrativo, as BEs 

ainda se encontram a recolher elementos para a elabo-

ração do seu Plano Anual de Atividades e outras esta-

tísticas para preenchimento dos formulários do Siste-

ma de Informação da Rede de Bibliotecas Escolares. 

Terminamos fazendo votos de boas leituras e de um 

excelente primeiro semestre.  
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  Escola 

Para darmos início ao ano 

letivo 2022/23 em beleza, 

na semana de 26 a 30 de 

setembro decorreu na Tur-

quia a segunda mobilidade 

do projeto Erasmus+ “Set up your future”. Desta vez 

fomos recebidos pela escola İlker-Eren Çevik Anadolu 

Lisesi na cidade de Silifke, no Sul daquele país. Nesta 

mobilidade foram quatro alunos do 12ºI, acompanhados 

por dois docentes. 

A semana foi intensa e repleta de atividades. 

Dia 26 foi o dia da nossa partida rumo à Turquia. Le-

vantámos voo de Faro ainda o sol não se vislumbrava e 

aterrámos em Antália (Antalya Havalimanı) também já 

havia anoitecido, depois de fazermos escala em Colô-

nia, na Alemanha, e em Istambul, já na Turquia. Foi um 

dia longo, mas com voos tranquilos. Após a chega a 

Antália, ainda nos esperava uma viagem de cerca de 

uma hora e meia a duas horas até aos nossos destinos. 

Os docentes ficaram aloja-

dos num hotel da cidade de 

Silifke e os alunos segui-

ram viagem para a casa das 

quatro famílias que os iri-

am acolher. 

O dia 27 foi preenchido com um intenso passeio turísti-

co por diversos pontos de interesse histórico nos arre-

dores de Silifke. Iniciámos a visita em Uzuncaburç, 

antiga cidade de Diocaesarea que remonta ao período 

helenístico (pré Império Romano) onde pudemos co-

nhecer os Templos de Tyche e de Zeus. Esta zona está 

repleta de ruínas em que é possível contemplar o im-

pressionante trabalho arquitetónico e de escultura na 

pedra. Esta cidade era conside-

rada como um local sagrado 

pela população de Olba (situada 

nas suas imediações) e contro-

lada pela realeza desta cidade. 

Deixando para trás este 

local magnífico, dirigimo-

nos para Olba. Primeira-

mente visitámos um antigo 

teatro romano, construído 

após o Império Romano ter 

invadido esta zona. Estão ainda bem visíveis as ruínas 

do Aqueduto de Olba. Neste local tivemos oportunida-

de de explorar livremente o espaço. É simplesmente 

magnífico e, se bem aproveitado, é propício para umas 

belas caminhadas pelo vale ladeado pelas montanhas. 

Seguiu-se o almoço no jardim de um restaurante situa-

do entre as montanhas e a cidade de Silifke. Com vista 

para o Mar Mediterrâneo e tendo galinhas, galos, gan-

sos, gatinhos e o chilrear de passarinhos, além de uma 

flora bastante variada, pudemos degustar algumas das 

iguarias turcas. A tarde deste dia foi excecionalmente 

bela e dura, em simultâ-

neo. Começámos pela visi-

ta às cavernas “Heaven 

and Hell”. Esta visita teve 

início pela parte do infer-

no. Após a subida de al-

guns metros, tivemos acesso a uma plataforma de vidro 

suspensa sob uma caverna com 50m de diâmetro e 

128m de profundidade. Conta um mito que Typhon, um 

dragão com 100 cabeças, lutou com Zeus e, tendo ga-

nho, aprisionou-o nesta caverna até Zeus ter sido resga-

tado. A vista para as profundezas da caverna é impres-

sionante e mentiria se dissesse que não faz tremer as 

pernas. Do inferno ao paraíso, que distam cerca de 

50m, descobrimos que descer ao paraíso é muito mais 

penoso que subir ao inferno. A caverna designada por 

“Paradise Doline” tem um diâmetro de 200m e uma 

profundidade de 135m que se atinge após desder 452 

degraus, alguns íngremes, outros bastante escorregadios 

e alguns 

que podere-

mos chamar 

de normais. 

Após a des-

cida dos 300 degraus mais fáceis pudemos contemplar a 

Igreja da Virgem Maria contruída no século V. Segui-

mos caminho pelos piores 152 degraus das nossas vi-

das, mas ao chegarmos ao ponto mais fundo da caver-

na, a humidade é intensa e a vista ao olhar para cima é 

de cortar o fôlego, se ainda nos restasse algum… feliz-

mente, só tivemos de voltar a subir 152 degraus, e mais 

uns quantos, para ter acesso ao elevador que nos traria 

de volta ao limbo entre o inferno e o paraíso.  

Milene Martins 

Set up your future  

KA220: Set up your future    
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Set up your future  

Seguiu-se uma 

visita ao Mai-

den’s Castle, 

um castelo no 

meio do mar que, segundo reza a lenda, foi mandado 

contruir por um rei que tinha uma linda filha cujo desti-

no, lido por uma cartomante, era o de morrer envenena-

da por uma cobra e que o rei nada poderia fazer para 

salvar a princesa. Para tentar salvar a filha, o rei manda 

construir o castelo numa ilha onde não existem cobras e 

manda a sua filha para lá. No entanto, uma cobra escon-

deu-se num cesto enviado do continente para a ilha e 

acabou por matar a princesa. O castelo ainda se encon-

tra em bom estado de conservação e é possível visitar o 

interior de algumas das suas torres, passear por cima 

das muralhas e admirar a arte elaborada no chão com 

pedras. De regresso ao hotel e às casas das famílias foi 

tempo de descansar. 

No dia 28 tivemos oportunidade de visi-

tar a igreja subterrânea de Saint Thecla. 

Uma vez mais, podemos contemplar a 

perícia e a qualidade do trabalho esculpi-

do na pedra, tanto nas colunas da igreja, 

como no espaço circundante. De seguida 

participámos numa palestra na “Mersin 

Üniversitesi 

Silifke Mes-

lek Yüksekokulu” (Escola 

Profissional de Silifke da 

Universidade de Mersin) 

sobre 

“Empreendedorismo” que 

abordou temas como “o que 

é ser empreendedor”, “as 

características do empreen-

dedor”, “a importância das fases de preparação de um 

plano de negócios”, entre outros. De seguida, todos os 

alunos tiveram oportunidade de conviver num piqueni-

que e ida à praia enquanto os professores foram, tam-

bém eles conviver e almoçar, seguindo-se a reunião de 

preparação da próxima mobili-

dade que terá lugar em Itália, 

entre os dias 17 e 21 de outu-

bro. 

No dia 29 visitamos uma em-

presa familiar de construção 

de instrumentos típicos turcos. 

Tivemos oportunidade de visitar a oficina e o seu dono 

tocou algumas músicas tradicio-

nais nesses instrumentos, o que 

proporcionou um momento de 

descontração e divertimento 

para alunos e professores. Se-

guiu-se a viagem até Pozitifköy, 

um aldeamento turístico ecológico. Após uma visita às 

instalações, almoçámos 

tendo-se seguido uma 

palestra sobre a história 

deste empreendimento 

localizado, literalmente, 

no meio do nada, e que surgiu 

em plena pandemia de COVID-

19. Uma vez mais, os alunos 

tiveram oportunidade de com-

preender a importância de se ser 

empreendedor. De seguida decorreu uma prova de ori-

entação e a visita finalizou com a presença de dois mú-

sicos que tocaram para nós, proporcionando um mo-

mento de convício muito alegre. Após os alunos fica-

rem com os seus companheiros de casa, os professores 

foram ainda visitar uma adega local que tem vários vi-

nhos premiados. 

Dia 30 foi o último dia de 

atividades. O dia começou 

com a cerimónia de entrega 

dos diplomas aos participan-

tes, seguindo-se uma aula de 

arte na qual os alunos e pro-

fessores puderam conhecer e 

aplicar uma técnica de pintura com água, óleo e tinta. 

Seguiu-se uma visita a um mercado de rua e o almoço. 

Durante a tarde todos os alunos envolvidos na mobilida-

de puderam conviver mais uns com os outros sem esta-

rem restringidos a um planeamento prévio. 

Dia 01 de outubro foi a nossa viagem de regresso, que 

implicou uma viagem de quase 24h desde que nos le-

vantámos em solo turco até que nos deitámos nas nos-

sas camas. Mas, apesar do tempo que demorámos, a 

viagem foi tranquila. 

Não podemos acabar este artigo sem agradecer aos co-

legas turcos e às famílias que receberam os nossos alu-

nos que tão bem nos acolheram e por toda a sua dispo-

nibilidade para que a mobilidade corresse bem. 
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Set up your future  

Em relação aos quatro alunos que acompanhámos, não 

podemos expressar nada mais que orgulho e gratidão. 

Sabemos que para eles foi uma oportunidade única, que 

se divertiram, tiveram oportunidade de fazer novas ami-

zades e de conhecer uma cultura diferente da nossa. 

Aqui ficam os seus testemunhos. 

No dia 26 de setembro de 2022 começou minha experi-

ência no projeto Erasmus embarcando para Mersin na 

Turquia, acompanho com 3 colegas de turma e 2 pro-

fessores. Ao chegar fui recebido por uma família aco-

lhedora que me recebeu muito bem. A programação 

incluío visitas em pontos turísticos históricos, palestras 

sobre o tema da viagem, empreendedorismo, tendo 

assim uma carga horaria bem puxada das 8 da manhã 

até 18 da tarde, tendo o período da noite para descan-

sar e ficar com a família.  

Tivemos contato com estudantes de outros países que 

também participaram no projeto, como Letônia, Romê-

nia, Itália e República Checa, que participaram nas 

mesmas atividades em que houve trocas de experiên-

cia. 

Gostei muito de ter participado desta experiência. Foi 

uma boa aprendizagem e conhecendo novas culturas 

de diversos países, mas principalmente da Turquia. 

Gostaria de participar novamente no projeto principal-

mente se for noutro país, para conhecer novas cultu-

ras. 

 

Victor Janowski, 12ºI 

A ida para a Turquia decorreu com voos com uma escala 

muito interessante levando-nos a lugares que antes não 

tivemos a possibilidade de visitar, como, Colónia, Bruxe-

las e Istambul. Quando chegamos de fato à Turquia fo-

mos guiados para a casa das famílias de acolhimento por 

funcionários da escola turca Ilker Eren Çevik Anadolu 

Lisesi. 

Na parte da convivência, foi algo bem diferente no come-

ço devido aos costumes diferentes e à língua falada, mas 

nada que atrapalhasse a experiência. Provamos a maio-

ria das comidas feitas tipicamente na Turquia, comidas 

como os Kebabs no pão, lahmacun, etc. 

A convivência com as pessoas também foi outro ponto 

notório em si, todos tratavam muito bem todos os estran-

geiros presentes, a hospitalidade, a casualidade com que 

eramos tratados foi algo simplesmente incrível. Foi como 

se sempre tivéssemos feito parte da família. 

Vimos bastantes trabalhadores independentes com suas 

próprias lojas, meio de turismos, etc. Tudo parecia ser 

uma forma de ganhar dinheiro, mesmo em meio a uma 

economia tão afetada. 

Constatamos também as fortes crenças e religião das 

pessoas que se conseguia ouvir fazendo as suas orações 

entre as 07:00 AM de dentro de suas casas todos os dias, 

sem exceção. Havia também as famílias mais conserva-

doras que tinham suas plantações perto de casa, que 

viviam da produção própria, sem comprar nada da cida-

de sobrevivendo de suas plantações, colheitas e fabrico 

das suas especiarias. 

Visitamos o uma universidade onde nos foi apresentada 

uma palestra falando um pouco sobre a história da Tur-

quia e abordando outros temas mais informativos. 

Foi deveras uma experiência muito boa na minha opini-

ão, muito educativa e espero poder participar em outros 

projetos como este no futuro. 

 

Gabriel Gomes, 12ºI  
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Este ano, fui convidado para participar no projeto 

Erasmus+ numa visita à Turquia com 2 professores e 

mais 3 alunos. Esta visita foi à cidade de Mersin, onde 

tivemos na casa de pessoas a morar durante a semana 

que tivemos na Turquia, e onde fui muito bem recebido 

pelas pessoas que me acolheram, assim como pelas 

pessoas que estavam na escola.  

O projeto tinha uma programação que incluía vários 

pontos turísticos, palestras sobre o empreendedorismo, 

onde a carga a horária acabou por ser um pouco puxa-

da. Mas foi divertido porque tivemos oportunidade de 

conhecer pessoas novas e de outras culturas, pois tinha 

pessoas de outros países, tais como, Letónia, Itália, 

República Checa e Roménia.  

Fiquei feliz por ter sido escolhido neste projeto, foi 

uma experiência diferente, mas muito divertida, muito 

devido às pessoas que nos acompanhavam e também 

por ter tido oportunidade de ter conhecido novas cultu-

ras de diferentes países. Gostaria de ir novamente nou-

tro projeto para poder conhecer não só pessoas novas, 

mas também novas culturas. 

 

Francisco Joaquim, 12ºI 

Set up your future  

A viagem à Turquia que aconteceu entre os dias 26 a 30 

de setembro, através do Projeto Erasmus, foi um momento 

importante e inesquecível na minha vida. Um período de 

muitas alegrias e aprendizagem junto dos meus colegas e 

professores. Pude vivenciar a experiência de estar num 

país bastante diferente da minha rotina. 

Eu normalmente acordava por volta das 07:00h no horá-

rio local, tomava o meu pequeno-almoço com a família 

em que fiquei durante a semana, me arrumava e ia com 

eles para a escola. Chegando lá encontrava com os meus 

colegas de viagem (Gabriel, Francisco e Victor), esperá-

vamos os professores também chegarem à escola e iramos 

aos locais que estava previsto. 

No primeiro dia fomos ver algumas ruínas antigas na par-

te da manhã, tivemos um almoço num restaurante muito 

aconchegante, rodeado de árvores, animais e com uma 

comida muito boa. À tarde visitamos o “paraíso e o infer-

no” e depois fomos a um castelo no meio do mar. Um dia 

muito bom, porém, cansativo. Nos outros dias visitamos 

outros lugares bem divertidos, conhecemos novas pessoas, 

experimentamos comidas diferentes, etc. 

Gostei muito de participar neste projeto, vou sempre lem-

brar-me desta viagem, o quanto ela foi importante para 

mim. É muito bom vivenciar uma nova cultura, conviver 

com outras pessoas, até aprender outro idioma. Agradeço 

a todos pela oportunidade de fazer parte desta viagem. 

 

Claúdio Souza, 12ºI 
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We do STEM together  

KA229: We do STEM together  

Hugo Mártires 

No âmbito do 

projeto “We do 

STEAM toget-

her” o nosso 

agrupamento 

esteve em 

Swidniku, uma 

pequena cidade no sul da Polónia, entre os dias 10 e 14 

de outubro de 2022. Estiveram em representação do 

agrupamento a diretora, professora Conceição Bernar-

des, os professores Hugo Mártires e Miguel Neta, e as 

alunas Lia Palma, Mariana Gonçalves, Inês Pedreira e 

Matilde Oliveira. 

Este foi o 2º in-

tercâmbio de 

atividades de 

aprendizagem 

para alunos, de-

pois da Turquia. 

Os workshops 

pedagógicos nas áreas STEAM foram o centro das aten-

ções. Mas para além destas, participamos ainda em vá-

rias experiências culturais, tais como a visita ao centro 

de interpretação judaico de Lublin, a visita ao antigo 

campo de concentração de Majdanek, aprendemos a 

cozinhar os tra-

dicionais pierogi 

polacos 

(dumplings em 

inglês).  

O final do even-

to decorreu na 

capital Varsóvia, onde visitamos o impressionante mu-

seu da revolta de Varsóvia (período de insurreição con-

tra as forças nazis durante a II guerra mundial - https://

www.1944.pl/), bem como o centro de ciência Copérni-

co, onde os alunos puderam realizar diversas experiên-

cias interativas.  

 

 

Foi uma semana intensa com muitas atividades, como é 

habitual nestes eventos, mas “escutemos” os testemu-

nhos dos alunos nas linhas que se seguem: 

Na semana de 9 a 15 de outubro de 2022 participei no 

projeto Erasmus+ “We do STEAM together”, tendo via-

jado para a Polónia, onde visitei as cidades de Świdnik, 

Lublin e Varsóvia. 

Durante a minha visita à Polónia aprendi bastante sobre 

a sua cultura, gastronomia, história e arte. Também fi-

quei a conhecer um pouco sobre os outros países que 

participaram no projeto (Estónia, Roménia e Turquia). 

Gostei imenso de conhecer pessoas de sítios diferentes, 

de aprender o modo como vivem e de passar tempo com 

elas. Fizemos muitas atividades em grupo. De início es-

tava um pouco desconfortável por estar em grupos com 

pessoas que não conhecia, mas depois de falar com elas 

foi bastante divertido. 

O que mais gostei foi de ver e explorar as cidades, que 

eram lindas e tinham edifícios belíssimos, e de conhecer 

pessoas novas. Adorei fazer amigos de nacionalidades e 

culturas completamente diferentes da minha e, no fim, 

foi difícil despedir-me deles. No geral foi uma experiên-

cia interessante, única e diverti-me imenso. 

 

Mariana Gonçalves, 11ºA 

https://www.1944.pl/
https://www.1944.pl/
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A semana que passei na polónia foi uma das melhores 

experiências de minha vida. Todos fomos muito bem re-

cebidos e fizemos amizades com várias pessoas. Conse-

guimos experienciar a cultura e aprendemos imensas 

coisas novas entre as quais pratos típicos e conhecer a 

história do país. 

Foi sem dúvida uma semana para relembrar e espero 

manter contacto com as pessoas que conheci! 

 

Lia Palma, 11ºA 

We do STEM together  

Este ano tive a oportunidade de participar no projeto 

Erasmus+. O destino foi a Polónia e adianto que é um 

país que me superou as espectativas. 

Visitamos três cidades Świdnik, Lublin e Varsóvia cada 

uma com as suas particularidades, mas todas elas ricas 

em história, com monumentos majestosos e museus/

campo de concentração ilustrativos das vivencias da Po-

lónia. Assim que aterramos o que sentimos mais foi o frio, 

mas a forma calorosa com que fomos recebidos ao longo 

de toda a semana já deixa saudades e a promessa de um 

regresso. Tivemos muitas atividades com a comunidade 

escolar e isso proporcionou a troca de experiências e 

culturas com os outros países participantes no projeto. A 

gastronomia é peculiar, mas o melhor é experienciar no-

vos sabores e pratos, como o pierogi que tivemos oportu-

nidade de sermos nós próprios a confecionar. 

Foi uma experiência incrível e que nos permitiu conhecer 

não só um novo país como também novas culturas e fazer 

muitas novas amizades. Adorei e gostava que todos tives-

sem oportunidade de um dia também conhecer este país 

fantástico. Boa viagem! 

 

Matilde Oliveira, 12ºC  

Foi uma experiência fantástica e inesquecível. Pude 

conhecer um país novo e completamente diferente, e 

também conhecer pessoas de países e culturas diferen-

tes, da Roménia, da Turquia, da Estónia e da própria 

Polónia. Conheci pessoas maravilhosas, vi sítios lin-

dos, visitei museus e conheci um pouco da cultura de 

cada um deles. 

Esta viagem foi muito marcante para mim, pois adoro 

viajar e conhecer sítios novos, mas também porque 

ajudou-me a socializar mais e a sair da minha zona de 

conforto, o que não é uma coisa que eu faça muito. Era 

obrigada a conviver com pessoas diferentes, num ambi-

ente completamente novo, o que foi bastante importante 

para a melhoria da minha ansiedade social, acho que 

agora, depois desta viagem, falo mais facilmente com 

pessoas novas sem tanta vergonha ou nervosismo.  

No final da viagem houve uns contratempos com o voo, 

mas não deixei que isso arruinasse o meu humor e a 

minha visão da minha experiência neste projeto, pois 

percalços acontecem e o que interessa é que foi resolvi-

do.  

Gostaria muito de repetir uma viagem destas, dei-me 

muito bem com as minhas outras colegas, criando la-

ços. Gostei muito de conhecer pessoas novas, ver e 

conhecer diferentes realidades da minha, e ajudou-me 

a “sair da casca” e aproveitar esta oportunidade incrí-

vel que me foi dada. Estou imensamente grata por ter 

tido a chance de participar neste projeto. 

 

Inês Pedreira, 12ºE  
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All In School  

KA201: All In School - Analysis- 

Leaded approach of Levels of In-

clusivity in School to reduce early 

school leaving 

Website: https://allinschool.eu/  

Felismina Faustino 

No âmbito do intercâmbio do projeto “ All in school Project - Analysis - Leaded approach of Levels of Inclusivity in 

School to reduceearly school leaving - 2020-1-IT02-KA201-078977” que decorreu entre dias 29 e 30  de setembro do 

corrente ano foi realizado o seminário de apresentação dos resultados finais, decorrentes dos diversos workshops pro-

movidos pelos diversos parceiros. 

De referir que durante o projeto foram realizados Workshop de apresentação e disseminação da referida ferramenta, 

dos quais identificamos:  

Workshop 1 - apresentação/disseminação (online) realizado a 22 de março de 2021 e 5 de abril de 2021; 

Seminário 1 – apresentação/disseminação realizado a 17 de novembro de 2021 

Workshop 2 – disseminação/validação (Focus Group) realizado a 22 de fevereiro de 2022 

Projeto piloto   e o Seminário 2 realizado a 24 de junho de 2022 

 

Salientamos que o projeto teve como objetivo fulcral aferir o nível de inclusão da comunidade escolar, através da utili-

zação de uma ferramenta que foi desenvolvida em conjunto por todos os parceiros envolvidos no projeto. 

Em suma, chegou-se à conclusão que a implementação desta ferramenta é passível de ser utilizada por todos na comu-

nidade escolar, sendo que o objetivo é monitorizar o grau de inclusão da e na escola. 

Agradecemos a toda a equipa pela forma calorosa como nos receberam em Brindisi, Itália. 

 

O video da sessão da conferência final pode ser visto em:  

https://www.youtube.com/watch?v=vzx6_raCoog 

https://allinschool.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=vzx6_raCoog
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Ensinar a Sorrir  

Coordenadora das AECs da Abelheira  

Foi com entusiasmo que toda a Comunidade Educativa 

iniciou mais um ano letivo. Para os meninos do 1º ano 

foi o início de uma nova fase nas suas vidas. Nos pri-

meiros dias os seus olhinhos brilhavam com a curiosi-

dade de como seria a escola dos mais crescidos. Novas 

rotinas, novos amigos, novos professores, momentos 

que vão ficar marcados para sempre nas memórias da 

sua infância. Cada vez mais autónomos e integrados 

neste novo ciclo, vão desenvolvendo as atividades pro-

postas pela equipa das Atividades Extra Curriculares 

com motivação, empenho e muita energia. A equipa da 

Ensinar a Sorrir deseja a toda a Comunidade Educativa 

um excelente ano.  

As TIC no 1º Ciclo  

Ana Sena 

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) 

como áreas de integração curricular transversal no 1.º 

Ciclo do Ensino Básico, potenciadas pela dimensão 

globalizante deste nível de ensino, é um recurso de 

extrema importância nas aprendizagens a desenvolver 

em todas as componentes do currículo. As aulas são 

desenhadas de forma a permitir que os alunos se envol-

vam em projetos, resolvam problemas e se apropriem 

de forma saudável dos ambientes e das ferramentas 

digitais. Temos sem dúvida que preparar as nossas cri-

anças para o futuro digital e neste campo o nosso Agru-

pamento está a apostar tudo para proporcionar aos nos-

sos alunos o desenvolvimento de competências digitais, 

que farão toda a diferença no seu dia a dia e futuro pro-

fissional. 
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Dia Internacional da Paz 

Cristina Barbosa 

Como foi amplamente divulgado em vários suportes infor-

mativos, o Dia Internacional da Paz, em 21 de setembro, 

foi comemorado pelos alunos e professores da nossa 

EB2,3 de forma muito criativa e bela. Mais do que as mui-

tas palavras que se possam escrever sobre este aconteci-

mento, falam as fotografias tiradas e o vídeo realizado. 

Deste modo fazem os alunos as aprendizagens mais im-

portantes. Estão de parabéns, obviamente, todas as pessoas 

que se mobilizaram para tornar possível a realização da 

atividade. 

Fátima Lopes 

No dia 21 de setembro foi celebrado, em todo o mundo 

o Dia Internacional da Paz. Este dia foi proclamado 

em 1981 pela Assembleia Geral das Nações Unidas, 

como um dia de cessar-fogo e de não-violência em todo 

o mundo. Pretende-se sensibilizar as pessoas para a 

necessidade da paz no mundo e para promoverem atos 

que tenham como resultado, entre outros, o fim dos 

conflitos entre povos, o cessar-fogo e a consagração da 

paz mundial 

Este ano, o Dia Internacional da Paz tem como tema 

“Recuperar para um mundo mais equitativo e sustentá-

vel” e tem como objetivo que as nações pensem criati-

va e coletivamente resoluções e estratégias para que 

todos tenham a oportunidade 

de recuperar da pandemia e 

assim, podermos construir um 

Mundo mais resiliente, justo, 

sustentável, saudável e inclusi-

vo. 

Este dia, foi comemorado na 

Escola E.B. 1 de Quarteira de 

uma forma alegre, porém cons-

ciente e responsável. Pretende-

mos com as nossas atitudes 

contribuir para a concretização 

do objetivo deste Dia.   
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International Day of Peace  

As docentes de Inglês do 1ºCEB 

Nas três escolas do 1º ciclo Agrupamento, os alunos 

assinalaram o Dia Internacional da Paz (21 de setem-

bro) com a realização de várias atividades, no âmbito da 

Oferta Complementar de Inglês (1º e 2º anos) e da dis-

ciplina de Inglês (3º e 4º anos). 

Os discentes ouviram e visualizaram a história “The 

Peace Book”, de Todd Parr. A mesma permitiu a explo-

ração e aprendizagem de vocabulário e pequenas frases 

sobre os diferentes significados da palavra Paz e a partir 

de simples gestos, atitudes podemos ajudar os outros.  

Os alunos dos 1º e 2º anos, inspirados pela história, 

coloriram alguns desenhos sobre este dia comemorativo 

e colaram algumas palavras relacionadas com a Paz. Os 

alunos dos 3º e 4º anos elaboraram mãos de várias cores 

onde escreveram frases relacionadas com a importância 

da Paz.  

As atividades realizadas suscitaram muita curiosidade, 

empenho e criatividade da parte dos alunos que eviden-

ciaram elevada motivação na concretização das mes-

mas. 
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Sou Quarteira  

Maria Fael 

No passado dia 

1, o Movimento 

"Sou Quarteira" 

festejou o femi-

nino. O bairro 

da Abelheira 

assistiu a um 

espetáculo 

100% no Feminino - "Ela por Ela".   

Num desfile de vozes quentes e doces, a plateia foi con-

tagiada não só pelas músi-

cas, mas também pelo 

ritmo, pela dança e pelas 

cores de África. 

A turma do Profissional - 

Técnico de Fotografia 

registou alguns desses 

momentos.  

Dia Mundial do Animal  

Ana Sena 

O dia do animal foi comemora-

do intensamente na Escola da 

Abelheira nas várias valências. 

A maioria dos grupos assisti-

ram nas suas salas e biblioteca, 

ao direto realizado pelos biólo-

gos do Jardim Zoológico de 

Lisboa, onde apresentaram 

alguns dos animais existen-

tes no Zoo, assim como 

algumas das suas características e fizeram também 

uma visita guiada ao Zoo. Neste dia dedicado aos 

animais foram também apresentados os cuidados a 

ter com os animais, reforçada a problemática do aban-

dono dos mesmos, registados os animais preferidos, 

elaborados textos, explorados vários tipos de gráficos 

com os animais de estimação/preferidos, ilustrações e 

até deram asas à imaginação e criaram novas espécies 

da sua autoria.  
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“O amor é a única coisa que cresce à medida que se 

reparte.” Antoine de Saint-Exupéry 

 

Com a colaboração das famílias, as crianças da sala 

Azul do Jardim de Infância da Fonte Santa apresenta-

ram, em fotografias, os seus animais de estimação aos 

amigos. Que alegria falar de quem tanta gostam!  

Os animais são muito importantes para as PESSOAS e 

para o PLANETA TERRA. Descobriram que são consi-

derados alimento, meio de transporte e são grandes 

companheiros! Devem ser tratados com muito respeito 

e cuidados.  

Fizemos uma exposição com as fotografias dos nossos 

animais de estimação e com as nossas descobertas das 

partilhas que fizemos sobre eles… 



18 

A nossa  

  Escola 

Dia Mundial do Animal  

As educadoras do JI nº3 

A data comemorou-se a 4 de outubro, 

mas o tema prolongou-se, prolongou-se 

até as crianças assim o entenderem, 

prolongou-se e deu origem a pequenos 

projetos, onde os interesses das crianças 

e as orientações curriculares foram os 

mestres da pedagogia. O Dia do Animal 

não é mais uma efeméri-

de, é aquela que aborda 

um tema que é paixão de todas as crian-

ças: os animais… sejam eles grandes ou 

pequenos, domésticos, de estimação ou 

selvagens, sejam eles carnívoros ou 

herbívoros… todos os animais desper-

tam a curiosidade natural das crianças e 

foi neste sentido que todas as educado-

ras do JInº3 agarraram o tema e fizeram dele ativida-

des apetecíveis, atividades ricas e alegres, onde as fa-

mílias tiveram também um papel. Um tema que permi-

tiu articulação entre a escola e a família, que proporci-

onou atividades matemáticas, de dança/música, artes 

visuais, expressão dramática, educação física, mas 

onde o conhecimento do mundo foi a área mais presen-

te. 

E porque somos um jardim de infância “Eco Friend-

ly”, fomos presenteados pelo aparecimento de 3 ouri-

ços-cacheiros que acreditamos terem escolhido o nosso 

JI, a zona das hortas, para fa-

zerem a sua casa e escolherem 

o nosso espaço como seu habi-

tat.  
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Dias com História 

Marisa Mártires 

A nossa  

  Escola 

Comemoração da Implantação da República na 

Biblioteca  

 

A turma do 11º A , Curso de Artes, em parceria 

com a Biblioteca Escolar , assinalou o feriado 5 de 

outubro com várias atividades que decorreram ao 

longo da semana. A atividade foi desenvolvida no 

âmbito das disciplinas de HCA e Desenho A. Os 

alunos visitaram várias turmas da escola secundá-

ria e deram uma lição de história sobre a Implanta-

ção da República na presença de duas ilustres per-

sonalidades: D. Manuel II e Manuel de Arriaga. 

As turmas 7ºA, 8ºB, 9ºD, 10ºB, 11ºF, 12ºA , 12ºL 

e os alunos que frequentam o Centro de Aprendi-

zagem A8 e A11, visitaram a exposição na  biblio-

teca, resolveram uma Sopa de Letras, cantaram o hino nacional 

e por fim foram presenteados com uma bandeira da República 

portuguesa e uma foto com duas personalidades importantes da 

História do nosso país: D.Manuel II e Manuel de Arriaga.  

Com esta atividade pretendemos promover a relação alunos/

biblioteca e proporcionar momentos de aprendizagem de uma 

forma lúdica. 
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Artes 

Diário Gráfico: 

10º A - Artes Visuais 

Temas de Desenho de Observação: 

- Frutas; 

- Vegetais. 

Temas de Desenho Criativo: 

- Introspeção; 
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Artes 

Diário  

Gráfico: 

10º B -  

Artes Visuais 

Temas de Desenho de Observação: 

- Frutas; 

- Vegetais. 

Temas de Desenho Criativo: 
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Artes 

Diário Gráfico: 

11º Ano - Artes Visuais 

Temas de Desenho de Observação: 

- Paula Rego; 

- Frascos de Perfume. 

Temas de Desenho Criativo: 

- Criaturas Místicas; 

- Natureza Morta à moda de Cézanne. 
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Artes 

Diário Gráfico: 

12º Ano - Artes Visuais 

Temas de Desenho de Observação: 

- Paisagem local / Animais; 

- Saco de Plástico com água. 

Temas de Desenho Criativo: 

- Comemoração do Halloween. 

Técnicas: 

Aguada com tinta da china | Grafite | 

Técnicas Mista | Pastel de óleo.  

 



24 

FOTOGRAFIA 

FOTOGRAMAS 

Trabalho desenvolvido pela turma J1 do 11º ano, no laboratório de fotografia analó-

gica.  

Alunos Daniel Alexandre e Catarina Mota. 

 Os alunos produziram 

imagem fotográfica, 

sem uma máquina foto-

gráfica. Apenas regis-

trando formas, sombras 

de objetos sobre pa-

péis fotográficos. O fot

ograma materializa 

uma interessante ob-

servação de Phillipe 

Dubois: “A foto é uma 

sombra impressionada 

e fixada”.  
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FOTOGRAFIA 

paz 
Trabalho desenvolvido pelo CEF de Fotografia e Curso Profissional de Fotografia, 

com base na temática “ A Paz”.  
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Speed-dating com cientistas  

Patrícia Jesus 

No dia 19 de outubro de 2022, os alunos de Biologia 

do 12º ano participaram num Speed-dating com mais 

de uma dezena de investigadores portugueses proveni-

entes de várias instituições de renome internacional no 

âmbito do Congresso Internacional das Sociedades de 

Biologia do Desenvolvimento, em Albufeira. Após 

uma conversa informal com a cientista de biologia do 

desenvolvimento Dr.ª Sofia Araújo, da Universidade 

de Barcelona seguiram-se várias conversas pessoais e 

em simultâneo com os investigadores convidados. 

Os alunos foram unânimes em afirmar que esta experi-

ência lhes possibilitou alargar os horizontes e, para 

alguns deles, foi uma ajuda numa futura escolha pro-

fissional/

académica. O gosto 

pela ciência e pela 

investigação ficou 

ainda mais aguçado 

e foi fantástico 

vivenciar o entusiasmo e acutilância dos alunos no 

contacto direto com os investigadores. 

O custo do transporte desta atividade foi suportado 

pelo ABC - Centro Académico de Investigação e For-

mação Biomédica do Algarve a quem endereçamos os 

nossos agradeci-

mentos. 
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Come Menos açúcar, TU já és doce o suficiente!  

Teresa Brandão 

A nossa  

  Escola 

Autor desconhecido 

Tiveram uma manhã diferente. Assim aconteceu com as crianças da Sala Azul do Jardim de Infância da Fonte Santa. 

Toucas na cabeça como manda o figurino de cozinheiro e curiosidade de experimentar apurada na ponta dos dedos: 

fizemos bolachas de aveia para o nosso lanche!  

O açúcar, vilão nesta história, ficou de fora! 

Que boas ficaram as nossas bolachas de aveia! 

A importância de uma alimentação saudável logo 

na infância  

Ana Sena 

Tendo em conta a importância deste tema, não só neste 

dia, é reforçado durante todo o ano letivo a importância 

de uma alimentação saudável e equilibrada, assim como 

evitar desperdícios.  

 

Segundo pediatras e nutricionistas, ter uma alimentação 

saudável na educação infantil contribui para o cresci-

mento e desenvolvimento da criança, bem como para a 

prevenção de doenças. 

Crianças bem alimentadas têm uma maior probabilida-

de de ficar mais interessadas nas atividades educativas. 

Além de mais concentradas, com mais energia para 

brincar e se divertir. 

Promover bons hábitos alimentares na infância é benéfi-

co também para a fase adulta. Pois, muitos dos hábitos 

alimentares adquiridos na infância perpetuam-se com a 

idade. 

É essencial que as crianças tenham acesso a uma ali-

mentação segura do ponto de vista sanitário. Ou seja, 

com nutrientes adequados para o seu crescimento e de-

senvolvimento e que permitam que elas amadureçam 

em paz com a comida e com o corpo. 

 

Algumas sugestões para os pais e educadores: 

 Falar de maneira positiva sobre os alimentos; 

 Considerar que as crianças se autorregulam; 

 Não oferecer açúcar a crianças menores de dois anos; 

 Não focar o peso; 

 Deixar as crianças longe de dietas restritivas; 

 Oferecer uma alimentação variada; 

 Incentivar o consumo de novos alimentos; 

 Oferecer água frequentemente; 

 Tornar o ambiente da alimentação agradável. 
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Dia Mundial da Alimentação no JI nº3  

As educadoras do JI Nº3 

Nos dias que 

correm só faz 

sentido refle-

tir-se sobre 

hábitos ali-

mentares, é 

urgente incu-

tir nas nossas 

crianças bons hábitos alimentares e nada melhor do que 

o Dia Mundial da Alimentação para este ser o ponto de 

partida para projetos alusivos a hábitos de vida saudá-

vel. E nada melhor do que esta data para ser também o 

mote para uma boa articulação com as famílias, que no 

JI nº3 estão sempre disponíveis para colaborar no dia a 

dia do jardim de infância. 

Sempre com o lúdico a guiar as atividades, desenvolve-

ram-se conceitos matemáticos, criaram-se momentos 

reflexivos, com diálogos constantes e permanentes, com 

debates acerca do que devemos incluir e excluir das 

nossas dietas alimentares. Proporcionaram-se diversos 

momentos de convívio: com jogos da glória, com jogos 

de palavras cuja regra era dizerem-se nomes de frutas. 

Criaram-se momentos de expressão: expressão artística, 

artes plásticas desenvolvendo a criatividade, a imagina-

ção, o sentido estético. E com visitas à horta observá-

mos a vida dos nossos legumes e vegetais. Nas salas 

explorámos frutas, com jogos sensoriais… fizemos e 

degustamos espetadas de fruta. Cada momento destes 

foi mais um passo no sentido de sermos cada vez mais 

saudáveis, de criarmos consciências com rotinas ali-

mentares, convictas de que estamos no bom caminho.  
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Dia Mundial da Alimentação na na Abelheira  

Isabel Teixeira 

A nossa  
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No âmbito do Dia Mundial da Alimentação, foram rea-

lizadas atividades temáticas, no pré-escolar e no 1º ci-

clo, dentro e fora da sala de aula. Exploramos o tema 

através da visualização de histórias, canções, roda dos 

alimentos, gráficos, conjuntos, acrósticos, contagens, 

identificação dos frutos através do paladar, texturas e 

cheiros. Fez-se salada de frutas, panquecas e batidos. 

Individualmente, todas as turmas pintaram um toalhete 

que usaram no almoço. De um modo geral, estas ativi-

dades decorreram de forma positiva, promovendo a 

prática de uma alimentação saudável e os alunos partici-

param de forma ativa e empenhada.  
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World Food Day  

As docentes de Inglês do 1ºCEB 

Nas três escolas do Agrupamento, os alunos 

do 1º ciclo assinalaram o Dia Mundial da 

Alimentação (16 de outubro) com a realiza-

ção de várias atividades, no âmbito da Ofer-

ta Complementar de Inglês (1º e 2º anos) e 

da disciplina de Inglês (3º e 4º anos). 

A partir da história Are you eating  some-

thing red?, de Ryan Sias, os discentes apren-

deram e praticaram vocabulário e pequenas frases rela-

cionadas com as cores e com a alimentação com a ajuda 

do Greenie, a personagem da 

história. Foi um momento de 

descoberta acerca das prefe-

rências da personagem e de 

vocabulário relacionado com 

a alimentação saudável.  

Os alunos, inspirados pela história, coloriram frutos e 

vegetais para a construção de um arco-íris. O mesmo 

demonstra que devemos consumir alimentos de todas as 

cores, tal como indica o seu título “Eat a rainbow”.  

Todos gostaram muito 

do Greenie e ficaram 

bastante satisfeitos com 

o resultado final do 

arco-íris.  

Dia Mundial da Alimentação  

Ana Rita, Cátia Silva e Esmeralda Campos  

A 16 de Outubro celebrou-se, em mais de 150 países, o 

Dia Mundial da Alimentação, uma comemoração cria-

da, em 1981, pela FAO (Food and Agriculture Organi-

zation of the United Nations), que tem como propósito 

sensibilizar para os problemas relacionados com 

a alimentação e a nutrição, procurando medidas efeti-

vas de superá-los. Neste âmbito, os alunos das turmas 

PIEF desenvolve-

ram atividades 

que culminaram 

na exposição, 

no dia 17 de outubro, de um cartaz alusivo aos hábitos 

alimentares saudáveis. Neste dia, durante o período da 

manhã, confecionaram, igualmente, espetadas de fruta 

que ofereceram à comunidade educativa, alertando para 

a importância do seu consumo. A atividade foi desen-

volvida em articulação nas disciplinas de Inglês, O Ho-

mem e o Ambiente, Tutoria e Desenvolvimento Pessoal 

e Soci- al.  
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Palavras com História 

Maria Fael 

No passado dia 21, Laura Braz, 

professora aposentada e hoje atriz, 

influenciadora digital, comentadora 

e jurada em concursos, aceitou o 

convite de "Palavras com História- 

histórias (con)Vida, para abordar o 

tema "do Ensino ao 

Sonho". Foi uma 

hora de boa disposição, de partilha de experiências, de 

mensagens positivas que levaram a plateia, alunos e 

professores do auditório da ESLA a participarem, a 

ouvirem com atenção e no final, a agradecerem à pales-

trante, tendo-a dei-

xado comovida. 

European Day of Languages  

As docentes de Inglês do 1ºCEB 

Na semana de 26 a 30 

de setembro, celebrou-

se o Dia Europeu das 

Línguas / European 

Day of Languages na 

disciplina de Inglês nas 

três escolas do 1º ciclo 

do Agrupamento. Os 

alunos dos 3º e 4º anos realizaram um jogo em grupos 

(Treasure Hunt), no qual tinham de 

descobrir palavras de diferentes 

línguas europeias de acordo com a 

bandeira do respetivo país. Esta 

atividade foi realizada na parte 

exterior das escolas. No decorrer 

do jogo foi notório o entusiasmo e a alegria dos alunos. 

Esta atividade foi bastante enriquecedora, uma vez que 

proporcionou aos discentes a aprendizagem de novas 

palavras noutras línguas europeias.  
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Um polvo fora de água... 

Teresa Brandão 

“Aqueles que passam por nós não vão sós. Deixam um pouco de si, levam um pouco de nós.” 

(Antoine de Saint-Exupéry)  

E se, de repente, porta adentro da nossa escola entrasse 

um POLVO? Sim, daqueles que vivem fora de água e 

que respiram com o oxigénio da alegria contagiante das 

crianças? O que aconteceria? Melhor, o que aconteceu? 

O recreio do jardim-de-infância da Fonte Santa trans-

formou-se num mar de emoções, apertões, sorrisos e 

muita curiosidade. 

E foi dessa curiosidade que as crianças da Sala Azul 

descobriram mais sobre a vida de outros polvos, dos 

reais, amigos do Polvo Octávio. Ficaram bem admira-

dos com as descobertas por isso as partilhámos…  

Ao Polvo Octávio, mascote de Quarteira, agradecemos 

a visita e a sensibilização para a sua importância! 
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Visitando para aprender 

Teresa Brandão 

Fizemos uma visita ao interior da cozinha da nossa escola  

“Mais do que explicar a uma criança, é preciso maravilhá-la!” 

                                                                                                                                        Adaptado, Marina Tsevetana 

Dia 12 de outubro ficou marcado pelo encanto dos pequenos observadores da Sala Azul do Jardim de Infância da Fon-

te Santa que, atentamente, viram o interior da cozinha da 

escola! TUDO lhes pareceu gigante – na perspetiva de 

comparação com o que veem em suas casas!  

A Sra. Ana foi-lhes explicando onde e como os almoços 

eram feitos todos os dias, criando a magia e a curiosidade 

sempre que mostrava eletrodomésticos e utensílios em pon-

to GIGANTE. E assim fez-lhes sentido… 

Perceberam que devemos valorizar o trabalho da equipe 

que cozinha (agradeceram-lhes) e que por sermos uma es-

cola com MUITAS crianças a cozinha precisa ter máquinas 

especiais para que tudo fique pronto a tempo e horas e 

SEMPRE delicioso!  

Ercília Ramos 

Os bicharocos da Ribeira  

No passado dia 14 de Outubro, as 

turmas 11ºB e 11ºB1 foram a 

Loulé, mais especificamente à Ri-

beira do Cadouço, para participar 

na atividade de voluntariado ambi-

ental “Os Bicharocos da Ribeira!”, 

no âmbito da disciplina de Cidada-

nia e Desenvolvimento.  

Tendo como pano de fundo a histó-

rica via romana de Loulé, percorremos a estrada ao 

longo da ribeira do Cadouço até chegar ao local onde 

nos esperavam dois técnicos do Centro Ambiental da 

Câmara Municipal de Loulé. De galochas prontas, rede 

e outros acessórios, iniciámos a recolha de animais, 

nomeadamente pequenos seres como larvas e insetos, 

do leito da ribeira, para posterior identificação e conta-

bilização. Deste modo, podemos aferir a qualidade da 

água deste local bem como a diversidade ambiental 

aqui existente. Vimos libelinhas e libélulas assim como 

as suas larvas que podem viver neste estado até dois 

anos, imagine-se! E ainda encontrámos sanguessugas, 

mas não daquelas dos filmes; estas somente se agarram 

às rochas para não serem arrastadas pelas correntes.  

Podemos ainda ver a ponte romana que data, pelo me-

nos à época medieval, e fazia parte da via que ligava 

Faro a esta cidade (Loulé), bem como a cascata que 

assim que descemos até à sua base nos deslumbra, não 

só pela beleza natural mas pela surpresa 

de naquele recôndito lugar surgir uma 

imponente queda de água.  

Regressámos mais sábios, mais conscien-

tes e seguramente mais conhecedores do 

meio que nos rodeia e da importância dos 

nossos recursos hídricos. 

Podem seguir o Centro Ambiental e as 

atividades desenvolvidas em:  

https://www.facebook.com/cambientaloule/ ou  

https://www.instagram.com/centroambiental_loule/  

A nossa  

  Escola 
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Visitando para aprender 

11º e 12º Artes  Visuais 

Museu Municipal de Faro 

No dia 13 de outubro, os alunos do 11ºA e 

12ºA , acompanhados pelas professoras Aurélia 

Farrajota (HCA) e Suzinda Neves (Oficina de 

Artes) tiveram a oportunidade de conhecer o 

Museu Municipal de Faro e visitar a exposição 

"Itinerários da Arte Moderna no Algarve através 

da Coleção Millennium BCP"; o Laboratório de 

Restauro; Exposição do Mosaico Romano e a 

Exposição Joaquim Viegas. As visitas foram 

guiadas pelo Dr Jorge Manhita que gentilmente 

fez um enquadramento da construção do atual 

Museu Municipal , Antigo Convento de Nossa Sra 

da Assunção , assim como, destacou a relevância 

do Algarve no contexto artístico das primeiras 

décadas do século XX. Os alunos tomaram conhe-

cimento dos artistas que por aqui circulavam ou 

viveram. No Laboratório de Restauro tive-

ram oportunidade de tomar conhecimento da mi-

nuciosidade do restauro de obras como por exemplo o 

restauro da Mãe Soberana e colocar questões e curiosi-

dades sobre a delicadeza que o restauro artístico no geral 

exige. Seguiu-se a Exposição " Os rostos de Oceanus" 

que tem como peça central o mosaico, é um dos mais 

bem preservados a sul do país. 

O primeiro aspeto que despertou atenção, interesse e 

curiosidade de todos foi o medalhão central com a 

representação do deus Oceano.  

Por fim, os alunos visitaram a Exposição Joaquim 

Viegas, Construção de um Cenógrafo e conheceram a 

obra deste artista farense que ganhou fama e respeito 

no mundo da cenografia, trabalhando nos mais con-

ceituados teatros do país. De seguida visitámos as 

obras da Coleção Millennim BCP de Arte Moderna 

com destaque para as obras de Henrique Pousão, 

José Malhoa, João Vaz, Falcão Trigoso, Jaime Mur-

teira , Eduardo Viana, Mário Eloy, Manuel Batista, 

Júlio Pomar, Jorge Martins, entre outros. 

O  Núcleo da Pintura Antiga foi a última sala a ser 

visitada, os alunos apreciaram um valioso conjunto 

de obras  de vários estilos artísticos. 

 Os alunos despediram-se do Museu com um pas-

seio pelos claustros onde puderam apreciar a beleza 

e o silêncio e seguiram a visita guiada pelo Largo 

da Sé e Arco da Vila. 
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27 de outubro 2022  

Ercília Ramos 
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Celebrando o outono, sentei-me à mesa ansiosa por 

novas descobertas gastronómicas… 

Começámos por um pão quente e estaladiço com chou-

riça! Os tons vermelhos e o sabor intenso a calor leva-

ram-me de imediato para aquele domingo de inverno da 

minha infância. Os homens esfregavam as mãos numa 

tentativa quase inútil de as aquecer, os risos e as con-

versas quebram a neblina e ecoam na manhã; noutra 

azáfama estão as mulheres que correm com alguidares, 

panelas e água quente. Eu fico ali entre uns e outros de 

sorriso tolo rasgado por ver a casa cheia de gente, vizi-

nhos amigos, tios e primos reúnem-se para a festança. 

E, num piscar de olhos, já todos estão à mesa delician-

do-se com as melhores partes do animal. – “Não te es-

queças do lombinho para o senhor doutor, Maria! E a 

mioleira para a menina!” – Na cozinha, as mulheres 

preparam ao lume a banha, cortam as carnes e ao sol 

estendem as tripas para as chouriças… 

E eis que perdida nas recordações, interrompem-me 

com uma vistosa carbonara de legumes: vermelho, la-

ranja, amarelo e verde-escuro…tantas cores que dou 

por mim a cheirar a terra molhada, descalça num monte 

de folhas secas que estalam a cada movimento dos 

meus pés nús. Primeira colherada e todas as pupilas 

reagem à suavidade do molho aveludado e à consistên-

cia de cada um dos cubinhos: abóbora, curgete entre 

tantos outros. Suavemente, envolvem-se na 

massa fresca criando um clímax gastronómi-

co; o toque final vem do estaladiço das sementes de 

sésamo tostadas…ou será das folhas secas que piso?! 

Após um breve descanso dos sentidos retomamos com 

o prato principal cujos dourados do arroz frito com cur-

cuma e caju saltam à vista. O caminho percorrido neste 

prato convida à lareira e às conversas amenas no sofá 

debaixo da manta, o cheiro a lenha trespassa para o pato 

no forno com tons doces e sedosos que juntamente com 

os noodles de legumes completam a história com sabo-

res intensos e apimentados, quentes como se quer em 

dias de frio, chuva e cinzentos! 

E assim, aninhada com o gato a meus pés, confortavel-

mente aconchegada, chega a sobremesa, luxuriante, 

mas igualmente quente salpicada com tons de Índia e de 

canela, travos do Algarve e de Verão com amêndoas e 

outros frutos secos, delicadamente cobertos por um 

lençol insinuante de banana e caramelo que arremata 

uma refeição divina. 

Comi, orei e amei! 
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Escrevinhando 

Olhos negros 

A noite trazia um evento, a poesia. 

Em ambiente intimista, as poucas cadeiras 

preenchiam o espaço da biblioteca. 

Ultimavam-se os preparativos da sessão. 

Não tardaria a começar e os interessados a chegar. 

No meio da declamação, uns olhos negros 

fixavam os poemas, a palavra. 

Sobressaíam num rosto coberto pela 

máscara. 

Em forma amendoada, expressavam dor 

compreensão, emoção, sem pestanejar. 

Aqueles olhos sorviam cada imagem, cada sílaba. 

Olhos negros em busca da luz, da solução. 

No fim, um brilho, um rasgar no olhar, um sorriso 

apertado, contido. 

Os olhos negros amendoados sorriram para mim! 

 

Maria Fael 

Da Terra à Lua 

Esta noite, acariciei o rosto 

da Lua, senti a sua porosidade 

irregularidade, mas também a 

suavidade. 

Pedi-lhe um beijo, fez-se rogada 

não estava sozinha, Júpiter 

acompanhava-a com as quatro Luas. 

Falei-lhe com amor e carinho, ela 

roçou o meu rosto 

abraçou-me e pediu a Saturno um anel. 

Os astros abençoaram a união. 

Esta noite beijei a Lua! 

  

Maria Fael, 7 de outubro de 2022 (noite na 

EB2/3 no evento "Acampamento em Marte. 

Clube de Ciência da Esla/Esero) 

 

Dedico aos colegas Patrícia Jesus e Miguel Neta 

Crianças 

Verónica Sancadas 

Crianças com necessidades educati-

vas  especiais, têm capacidade de mostrar que os 

maiores necessitados e aprendizes somos nós, 

principalmente no que diz respeito à nossa capa-

cidade, por vezes limitada, de amar o próximo. 

Crianças especiais são como borbo-

letas; cores, formatos e texturas di-

versas, algumas voam rápido, outras 

nem tanto, mas todas se esforçam 

para voarem do seu melhor jeito. Ca-

da criança é diferente, única e ESPE-

CIAL.  
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Nós também 

 escrevemos 

O que me faz feliz? 

Angelina Santos, 6ºA 

A minha professora de Português desafiou a turma, a pensar naquilo que nos faz feliz, e eu cheguei a esta conclusão: 

3 coisas que me fazem Feliz 

 

Em primeiro lugar, abraços, pois para mim abraços são um momento de conexão entre duas pessoas. Existem diversas 

emoções que podem ser sentidas durante um abraço e, na minha opinião, abraços curam muita coisa. 

Em segundo lugar, comida, o meu dia fica sempre muito melhor quando como o que gosto, mais especificamente, os 

doces, pois acredito que são 10% de felicidade. 

 

Em terceiro lugar, a minha família e os meus amigos. Sinceramente, não sei o que seria de mim sem eles… 

Eles transmitem-me felicidade e fazem-me esquecer a tristeza. 

Tenho certeza que se precisar, é neles que devo confiar! 

 

E tu já pensaste? O que te faz feliz? 

Plantas sim! Invasoras não!  

Eduardo Leong, Hugo Filipe e Tiago Dias, 8ºB 

No dia 12 de outubro de 2022, os alunos da escola EB 2,3 de Quarteira e da escola Dra. Laura Ayres dirigiram-se à 

praia da Rosa Branca, para arrancar plantas invasoras, devido ao seu crescimento em abundância.  

  Às 9 horas e 20 minutos, os alunos do 8º, 10º e 11º foram à praia para arrancar os chorões-da-praia (Carpobrotus edu-

lis). À medida que arrancavam os chorões, os alunos iam enchendo sacos de lixo. Estiveram divididos em grupos; po-

rém, mais para o final da actividade, acabaram por fazer todos juntos. 

No fim, os alunos fizeram um questionário sobre os chorões e os riscos que estes podem causar como, por exemplo, 

ocupar áreas extensas impedindo o desenvolvimento da vegetação nativa. 

As plantas invasoras  

Daniela Ribeirinho e Gabriel Smith, 8ºB 

No dia 12 de outubro, turmas de 8º e 10º anos saíram da escola, acompanhadas por professores de Ciências Naturais, 

para realizar uma atividade na praia, com o objetivo de recolher plantas invasoras. 

Antes de a atividade se iniciar, os alunos ficaram a aguardar a chegada dos colaboradores da Câmara Municipal que 

trouxeram sacos e luvas para a recolha das plantas cujo nome comum é chorão. Esta atividade consistiu em recolher, 

identificar e caracterizar chorões junto à linha de praia na avenida de Quarteira. Estas plantas são chamadas plantas 

invasoras e podem ser removidas sem que este ato seja prejudicial à natureza.  

Este tipo de atividades proporciona um momento de aprendizagem muito eficaz e os alunos apreciaram ter uma aula 

fora do contexto habitual. 
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Ecoescolas 

Dia da Ecologia 

A equipa eco-escolas 

A 14 de setembro deste ano comemora-se o Dia da Ecologia. Nesta ciência, “o conheci-

mento permite apoiar as metas estipuladas pelo programa dos Objetivos de Desenvolvi-

mentos Sustentável (ODSs) das Nações Unidas. Ao longo destes 20 anos do século XXI, 

a Ecologia permitiu responder a novos problemas ambientais, traduzindo as contribui-

ções transversais das diversas abordagens e áreas do conhecimento para as metas previa-

mente estabelecidas. Hoje, o seu conhecimento transdisciplinar pode contribuir para dar 

resposta aos desafios económicos e problemas de saúde, a fim de criar uma biosfera mais 

sustentável e uma sociedade mais equitativa.” 

por Maria Amélia Martins-Loução in Broteria  

PET, PEAD e PVC 

Sabes o que significam as siglas PET, PEAD e PVC?  

Estas siglas representam 3 tipos de plásticos recicláveis. 

PET - Politereftalato de Etileno.  

É um material termoplástico utilizado no fabrico de 

embalagens, como garrafas plásticas de água, de refri-

gerantes, de sumos. Estes materiais quando são aqueci-

dos a temperaturas adequadas, amolecem, fundem e 

podem ser novamente moldados. As garrafas produzi-

das com este material só começaram a ser fabricadas 

nos anos 70, após cuidadosa revisão dos aspetos de 

segurança e meio ambiente.  

No início dos anos 80 as garrafas recicladas eram utili-

zadas para fazer o enchimento de almofadas. Mais tar-

de, surgiram outras aplicações, em tecidos, lâminas e 

em garrafas para produtos não nutritivos. As garrafas 

produzidas com esse polímero podem permanecer na 

natureza por até 800 anos. 

PEAD - Polietileno de Alta Densidade. 

É um tipo de plástico duro e opaco usado para fazer 

objetos, refere-se às embalagens para produtos quí-

micos domésticos (de limpeza, como por exemplo as 

embalagens de detergente, garrafões de 5 litros ou mais 

de produtos líquidos, em embalagens de shampoo, em 

sacos plásticos). Os sacos PEAD são produzidos em 

várias medidas e tamanhos, são naturais ou pig-

mentados e estampados, no máximo em 4 cores. 

Poderão ser uma opção para quem não armazena 

nem produtos alimentícios e nem medicinais. São 

chamados sacos PEAD reciclados. 

A utilização dos PEAD é cada vez maior por causa 

dos seus benefícios, uma vez que permite preser-

vação do meio ambiente, entre outras vantagens. 

Este plástico (PEAD) é relativamente seguro à saúde e 

pode ser reciclado. 

PVC - Ploricloreto de Vinilo. 

É um tipo de plástico utilizado para produzir, embala-

gens de líquidos e é encontrado nas embalagens de água 

mineral, óleos comestíveis, maioneses, sumos, na fabri-

cação de perfis para janelas, tubos de água e esgotos, 

mangueiras, embalagens para remédios, brinquedos, 

material hospitalar, entre outros. O PVC é um derivado 

do petróleo. Infelizmente, há registo de baixa taxa de 

reciclagem desse material. A renovação desse material 

quando bem separado, pode ser feito de forma simples. 

Entretanto, os estudos indicam uma desvantagem para o 

uso do PVC. É que ele possui uma substância que se 

acumula no organismo e que pode causar cancro.  

O tempo de degradação no meio ambiente pode le-

var até 200 anos, ou seja, um período extremamente 

longo e incerto que afeta o ecossistema.  

Estes materiais são ainda alvo de muita pesquisa e estu-

do, por isso é importante percebermos como separar e 

reciclar produtos plásticos.  
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Ecoescolas 

Workshop Biodiversidade 

No dia 10 de outubro o programa Educar By Zoomarine - Edu-

cação em Movimento, Zoomarine Algarve, a convite da equipa 

Eco-Escolas, esteve presente na Escola EB 2/3 de Quarteira 

onde realizou duas sessões sob o tema da "Biodiversidade", 

focando em especial nas ações que devemos ter para evitar a 

extinção das espécies marinhas. 

Nestas duas sessões participaram cerca de 130 alunos, dos 5º e 

6º anos, e envolveu cerca de 

14 professores de diversas 

disciplinas. 

Este tipo de atividade contri-

bui para a consolidação, quali-

tativa e quantitativa, da cons-

ciência ambiental, preparando 

os mais jovens para as realida-

des ambientais do nosso pla-

neta e que as ações, hoje, pra-

ticadas na Natureza, vão se 

refletir no futuro de toda a 

Humanidade.  

Um especial agradecimento à 

equipa Educar By Zoomarine. 

Dia Mundial da Alimentação 

No âmbito da comemoração do 

Dia Mundial da Alimentação (16 

de outubro de 2022), 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 

consumo 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 rapidamente comeram as peças 

de fruta solicitadas, indo ao encontro das Boas Práticas de Sus-

tentabilidade, no campo de ação dos ODS (Objetivos de Desen-

volvimento Sustentável).  
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MatGira 

Passatempos 

Usando uma tesoura, corta uma folha 

A4 de modo a abrir um buraco onde tu 

possas passar.  

Desafios Matemáticos 

Na figura abaixo, a minha casa está representada 4 vezes e a casa da minha amiga Leonor só aparece uma vez. Qual 

das casas é a da minha amiga?  

Qual o número em falta?  

Explica o teu raciocínio.  
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Passatempos 



A nossa  

  Escola 


