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 Neste primeiro número do ano 2014/1015, várias notas há a salientar, volvidos que estão quase três meses de 

atividade letiva e à beira do primeiro momento de avaliação sumativa. 

Não esqueçamos que, para que a escola esteja preparada para o arranque em meados de setembro, várias equi-

pas, estruturas e serviços se mobilizam com muita antecedência, para que, no momento em que se começa, 

nada tenha sido deixado ao acaso. 

Nota a salientar é a receção aos alunos, momento em que a Escola contou com o empenho da Câmara Munici-

pal do Cadaval na atribuição de Prémios Municipais de Mérito Escolar e Desportivo e da Caixa Agrícola na atribuição de Prémios aos 

Finalistas do Ensino Secundário que mais se distinguiram nas disciplinas de Português e Matemática. 

O Agrupamento, para além da entrega de diplomas de conclusão do Ensino Secundário, distinguiu também alunos com a atribuição 

dos Quadros de Valor e Excelência. 

Outra nota para a mobilização das estruturas intermédias para um recheado Plano Anual de Avaliação, tem como tema aglutinador o 

Mar. 

As obras de reabilitação do piso exterior da escola sede, com a alteração do percurso pedonal para o pavilhão, contribuíram para uma 

maior segurança na circulação de todos e uma melhor vivência da escola pelos alunos. 

Congratulamo-nos também com o início das aulas de Natação na Piscina Municipal, que contribuem para um alargamento da oferta na 

Educação Física e no Desporto Escolar, dando assim o Município contributo decisivo na educação das nossas crianças e jovens. 

A cooperação com as Associações de Pais, as reuniões com a Assembleia de Delegados, e a constituição de uma Associação de Estu-

dantes, são contributos acrescidos para um clima de segurança e acalmia na escola, e reforçam uma maior exigência na prestação do 

serviço educativo e a intensificação da relação da Escola com a Comunidade. 

Deixo um apelo aos pais para que os alunos frequentem as várias ofertas de apoio educativo com intuito de potenciar o sucesso     

escolar. 

A página da escola na Web, atualizada frequentemente e a Revista Escolar são dois importantes meios de comunicação, divulgação e 

aproximação do Agrupamento ao meio envolvente. 

O Agrupamento revelou bom desempenho na avaliação à Educação Especial e tem pela frente novo desafio com a Avaliação Externa.  

A prossecução de serviço educativo, com qualidade, só é possível com o contributo de todos, em todas as áreas e com espirito 

de equipa e dedicação.                                                                                                                                 Luís Mendes                                                                                  

                                                                          

 

A Voz dos Alunos Ficha Técnica 

O final de período aproxima-se e com ele vem a vontade e a 

ânsia pelas férias de Natal!  

 Dizem que este período é um dos mais longos, mas nós por 

aqui sentimos que passou a correr e que, apesar do esforço e 

trabalho pelas boas notas, valeu a pena. (Ainda que o pior 

ainda esteja para vir para os anos com exames! Mas calma, 

tudo correrá bem… ). 

Mais uma vez, o Clube de Jornalismo apresenta o seu esfor-

ço e dedicação, para a divulgação das atividades feitas pelo 

Agrupamento. Procurámos ouvir a voz dos alunos que fre-

quentam o 3º Ciclo e Secundário, realizando uma avaliação 

da nossa Escola, através de um inquérito de satisfação.  

Desejamos que disfrutem da leitura dos nossos artigos e que 

estes despertem a vossa atenção! 

Neste (quase) final de período, os elementos do Clube de 

Jornalismo querem desejar a toda a comunidade escolar 

umas ótimas férias e um Santo e Feliz Natal. 

 

Ana Catarina Carvalho 

Catarina Guerreiro 

Luís Oliveira 

Vivienne Rosário 
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Centro Europe Direct Oeste 
O Centro Europe Direct Oeste é um Organismo Oficial de Informação Europeia qua a LeaderOeste - Associação para o Desen-
volvimento e Promoção Rural do Oeste - acolhe e que atua, a nível local, como intermediário entre os Cidadãos Europeus e a 
União Europeia. 
Está localizado no Cadaval e tem por missão estabelecer canais de comunicação entre os Cidadãos Europeus e as diversas Insti-
tuições e Organismos da UE, sensibilizar para o exercício de uma Cidadania Europeia plena e promover o Diálogo Europeu, par-
ticularmente na Região Oeste (Concelhos de Alcobaça, Alenquer, Arruda dos Vinhos, Bombarral, Cadaval, Caldas da Rainha, 
Lourinhã, Nazaré, Óbidos, Peniche, Sobral de Monte Agraço e Torres Vedras). 
Os Centros de Informação constituem um ponto de ligação de todas as Instituições da UE e cooperam com outros parceiros de 
informação ativos, complementando o trabalho das Representações da Comissão Europeia e dos Gabinetes de Informação do 
Parlamento Europeu. 
Estamos disponíveis para organizar sessões de informação, divulgar livros e oportunidades que as Instituições Europeias ofere-
cem, tais como o ERASMUS + e Serviço Voluntário Europeu. 

Sandra Geada 

CANAL YOUTUBE DO AGRUPAMENTO 

O Agrupamento de Escolas do Cadaval tem um Canal no YouTube.  

Neste canal, são colocados vídeos/filmes de atividades organizadas 

pelo Agrupamento.  

Para ver o canal, utilize esta ligação: 

 https://www.youtube.com/channel/UCCh1vZdMiu2eM0ZGhL6k84w 

 

O Clube de Jornalismo 

Dia da Alimentação 
No passado dia 16 de outubro, os alunos com Currículo Específico Individual, juntamente com os meninos da 
UAEM, comemoraram o Dia da Alimentação, com a realização de uma salada de frutas e espetadas de frutas com 
chocolate. Cada aluno trouxe um fruto, lavou-o, descascou-o e cortou-o aos bocados. No final, todos provaram as 
suas especialidades! 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
                             
 
 

 Le- Leonardo Sousa, 10ºA,  
      Miguel Almeida, 11º A 
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Dia Mundial do Animal  

foi comemorado no Jardim de          

Infância do Cadaval 
  O Pré-escolar teve uma ideia e todo o Centro 

Escolar do Cadaval colaborou. 

Para comemorar o Dia Mundial do Animal, fize-

mos uma recolha de alimentação para cães, 

para ajudar a APAC- Associação Protetora de 

Animais do Cadaval. É uma Associação que 

recolhe animais retirados da rua e que vive com 

dificuldades. 

Os professores sensibilizaram os alunos e os encarregados de edu-

cação  colaboraram com entusiasmo. Em nome do Centro Escolar 

do Cadaval, aproveitamos para agradecer a toda a comunidade  

escolar a sua participação. 

As Educadoras do Jardim de Infância do Cadaval 

Cristina Júdice 

Branca Borrega 

Dia Mundial da Alimentação na EB1 e JI de Figueiros 
O meu Dia Mundial da Alimentação 

          No meu Dia Mundial da Alimentação, ou seja, dia 16 de outubro, quinta
-feira, eu e os meus colegas de escola e Jardim de Infância fizemos muitas 
coisas para petiscar: pão com chouriço, sumo natural de laranja, limonada e 
marmelada. 
           Estava tudo muito bom e a melhor parte, para mim, foi quando bebe-
mos sumo natural de laranja, ao almoço. 
          De manhã, fomos para a Associação fazer pão com chouriço, porque os 
pais dos nossos colegas Érica e Guilherme ofereceram-se para fazerem essa 
atividade connosco. 
    Primeiro, cada menino colocou um avental de plástico e uma touca 
(oferecidos pelos pais atrás referidos), seguidamente, recebeu um bocado de 
massa onde se meteu seis rodelas de chouriço em cima, a seguir embrulhou-
se o chouriço com a massa e o pão foi ao forno. Enquanto o pão estava no 
forno, nós fomos brincar para o campo que há na Associação. Jogámos aos 
peixinhos e tubarões e ao lenço; como a Nádia e o Rodrigo acharam que era 
um jogo para crianças, ficaram de fora. 
        Quando viemos para a escola, fomos fazer sumo natural de laranja para 
o almoço, e estava delicioso! 
           Fomos ao intervalo do almoço e, quando entrámos, fomos para a sala 
do Jardim de Infância fazer marmelada. A marmelada tinha que ficar 30 mi-
nutos na Bimby e nós fomos brincar para o recreio, enquanto nos prepara-
ram o lanche. 
           A seguir, as professoras levaram o pão com chouriço e a limonada para 
as mesas do nosso pátio. 

           Depois tivemos aulas das AEC. Ao intervalo, a D. Emília deu-nos pão com a mar-
melada. 
           Passámos um dia cheio de atividades e de deliciosos momentos!        

Texto do aluno: João Pedro Higino - 4º ano 
EB1 de Figueiros 

As Professoras: Célia Silva,  
Élia Machado 

e Manuela Parreira 
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CENTRO ESCOLAR DO VILAR 
Os alunos do Centro Escolar do Vilar realizaram o peditório ritual  do Pão-por-Deus, envolvendo  as crianças da aldeia. 

Levaram o saco na mão,  de porta em porta, cantavam   canções  alusivas ao Pão-por-Deus e receberam como oferenda 

doces, frutos e bolinhos. 

 Durante a semana, os alunos fizeram os saquinhos e as tradicionais broas. Este ano foram feitas broas de batata doce. 

        
Professoras Cidália, Mª José 

Educadoras Teresa Carmo/ Rita Santana 

RIMAS PARA   

APRENDER A LER! 

Pato rima com ato, 

Dado com deitado, 

Teia rima com meia, 

E não quero ficar feia! 

 

Patito rima com dedito, 

Pião rima com leão, 

Lata rima com mata, 

Estou a ficar farta! 

 

Vou até à Lua que rima com rua, 

E dieta que rima com meta. 

 

Tantas palavras para aprender 

Vou ver se consigo ler! 
                         Eb1 da Murteira,  

Turma 19 (1º e 2º Anos) 

e Profª Dulce Pinto 

Pão - por - Deus 
No dia 1 de novembro, os 
alunos do Pré-Escolar e 
1ºCiclo da Vermelha percor-
reram as ruas da localidade, 
batendo às portas e   apre 
goando "Pão-por-Deus”. 
A família/comunidade cola-
borou com entusiasmo,    

distribuindo guloseimas e 
frutos secos, enchendo assim 
os saquinhos decorados pe-
los alunos, que agradeceram 
alegremente, cumprindo-se 
uma vez mais a tradição   
desta efeméride. 

                                                       
As professoras,  

Carla Santos, Conceição Soares, Amélia Marques 

Sacos do Pão-por-Deus  Alunos do Centro Escolar  Confeção de broas de batata  

Amor que seja verdadeiro 

Há-de estar sempre presente 

Através do mundo inteiro 

Sendo genuíno nunca estará ausente 

 

De um ponto ao outro 

A distância não afeta 

A saudade mata mas morre 

Quando o cupido a seta espeta 

Não há volta que o contorne 

 

Assim devia ser 

E preciso esclarecer 

Que pode não acontecer 

E o amor morrer 

 

Mas se assim for 

Bonito deixa ser 

Ao novo sentido por 

Feio passa a parecer 

 

A ilusão desaba 

E sempre cai 

Partindo a aba 

Do coração ao sentimento 

Que não se sabe onde vai    
 

Filipe Gonçalves - 10ºA 
 
 

AMOR 
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Pão-por-Deus 

No dia 1 de novembro, os alunos da EB1 do Painho lembraram a tradição de pedir o Pão-por-Deus. Os alunos, logo 
de manhã, amassaram a farinha para durante a tarde cozerem pão com linguiça e comerem no intervalo. No lanche 
da tarde, também comeram arroz doce e alguns doces que receberam dos habitantes do Painho que fizeram che-
gar as suas guloseimas à escola para serem distribuídas pelos alunos.  
Foi um lanche delicioso.  

 
 
 
 
 

                                                                                
As Professoras  

  Ana Paula Melo e Maria Marcel  
Falé   

Dia Mundial da Alimentação 
No dia 16 de outubro, os alunos da EB1 e do JI do Pai-
nho festejaram o Dia Mundial da Alimentação. Os alu-
nos, as docentes e as assistentes operacionais prepa-
raram uma magnífica salada de fruta.  
Nesse dia, os alunos também ouviram uma história 
sobre as vantagens de uma alimentação saudável, es-
creveram algumas poesias e pintaram desenhos alusi-
vos ao tema.     

 
 
 
 

 
                                                                                

As Professoras  
                                                                Ana Paula Melo e 

Maria Marcel Falé  

Magusto  
No dia 11 de novembro, os alunos da EB1/JI do Painho festeja-
ram o Dia de S. Martinho. O magusto foi realizado na escola e os 
meninos comeram castanhas cozidas e assadas e, também, ba-
tatas doces assadas (algumas foram cultivadas na nossa horta e 
eram enormes).  
Quem trouxe o assador foi o pai de um menino do JI e os      
responsáveis pela fogueira foram os professores Renato e Fer-
nando.  
Antes de comer, os alunos ouviram a história da Maria Casta-
nha, fizeram os cartuchos 
para colocar as castanhas e 
pintaram desenhos alusivos 
ao tema.     

                                                                                 
 
 

As Professoras                                                                         
  Ana Paula Melo e  Sandra Oliveira  

OFERTA FORMATIVA DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CADAVAL 

2014/2015: 

CURSO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO  —  CEF— Práticas Técnico Comerciais  

CURSO PROFISSIONAL — CP— Técnico de Comércio  
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Magusto Especial  
Um dia inesquecível … no Cadaval 

No passado dia 11 de novembro, nós, os alunos da Unidade de Multidefi 
ciência do Agrupamento de Escolas da Lourinhã, viajámos até ao Cadaval 
para passar o “Dia de S. Martinho” com os colegas da  Unidade de Multide-
ficiência local.  
Logo que chegámos, fomos recebidos à porta principal da escola por cole-
gas, assistentes operacionais e pela professora Ana Moniz. Uma receção 
VIP. 
Já na sala, cantámos a canção do “Bom dia”, ouvimos a história da “Maria 
Castanha”, provámos mousse de castanha (que delícia, só de lembrar, faz 
crescer água na boca) e fizemos uma “Maria Castanha” . 
A hora do almoço chegou bem rápido e fomos almoçar. Hum… que comidi-
nha boa! De seguida, visitámos a exposição do “Halloween” (tantas aranhas e outras coisas mais…que medo…) e regressámos 
à sala da Unidade. 
Depois da higiene, juntámo-nos em roda, aprendemos com a professora de Música  uma canção e, como o André fazia anos, 
cantámos-lhe os parabéns,  provámos do seu bolo de aniversário e outros docinhos e, como não podia deixar de ser, comemos 
castanhas. 

Antes de partir, a professora Ana  presenteou-nos  com uma linda castanha, um 
porta-chaves, de que os nossos pais muito gostaram  e as assistentes operacionais 
e a professora Isabel com um lindo marcador de livros (deviam ver, eram mesmos 
lindos!). 
Não vamos esquecer aquele dia. Agradecemos ao Sr. Diretor do Agrupamento a 
oportunidade que nos proporcionou de estar com os nossos colegas, às assisten-
tes operacionais o seu carinho, à nossa “contadora de histórias”, não só a história, 
mas também a “mousse de castanha” (queremos a receita) e à professora de Mú-
sica, a canção que nos ensinou. Agradecemos ainda à professora Ana Moniz o con-
vite que nos fez e o dia tão agradável que nos proporcionou. Foi mesmo fixe! 
Queremos repetir um dia como este, mas agora, na “nossa casa”! 
Um beijinho, 

Alunos da Unidade de Multideficiência do  
Agrupamento de Escolas da Lourinhã. 

ATIVIDADES DA VIDA DIÁRIA (AVD)  

Construir caminhos para uma vida ativa 
Os nossos meninos com Currículo Específico Individual estão a adorar as atividades 
que desenvolvem em AVD. 

 Depois de aprenderem as regras de higiene pessoal e algumas normas de segurança e 
higiene na cozinha, chegou, enfim, o momento de porem, literalmente, as mãos na 

“massa”. 

Todos devidamente equipados com toucas, aventais e luvas, confecionaram aranhas e 
biscoitos assustadores para celebrar o Halloween e, como não podia deixar de ser, por-

que não queremos deixar esquecer o Pão-por-Deus, fizeram, também, bolachinhas para 
assinalar esta tradição.  

Querem saber as receitas das Aranhas Assustadoras, das Múmias de Salsinha e dos 
Biscoitos de Halloween e para o Pão-por-Deus? Consultem o canal do youtube do nos-

so Agrupamento. Estão lá os filmes com as receitas e imagens passo-a-passo. Bom 
apetite!  

Profª Dora de 
Jesus 
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OFERTA FORMATIVA DO AGRUPAMENTO 

DE ESCOLAS DO CADAVAL 2014/2015: 

CURSO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO  —  CEF 

Práticas Técnico Comerciais  

CURSO PROFISSIONAL — CP 

Técnico de Comércio  

Dia Mundial do Não Fumador 

No âmbito do Projeto de 

Educação para a Saúde, 

comemorou-se o Dia 

Mundial do Não Fumador 

no dia 17 de novembro, 

como é habitual. Colabo-

raram os alunos de todas 

as turmas do 9º ano com 

trabalhos (individuais, a 

pares ou em grupos maio-

res) sob a forma de PowerPoint, 

maquetes, folhetos, panfletos ou 

cartazes, alusivos ao dia. Estes 

trabalhos estiveram expostos no 

átrio da escola (bloco IV). 

A actividade teve como objetivos 

sensibilizar a comunidade escolar 

para os perigos do consumo de 

tabaco, alertar para a necessidade de adotar hábitos de 

vida saudáveis, alertar para os malefícios do tabaco e 

formas mais eficazes para deixar de fumar. 

Até breve! 

A Equipa do PES 

O Autocarro veio à Escola 

Nos dias 21 e 22 de outubro, decorreu uma atividade 

para os 5º e 6ºanos, denominada “Geração Saudável”, 

promovida pela Secção Regional de Lisboa da Ordem 

dos Farmacêuticos. 

Esta actividade, desenvolvida no âmbito da Promoção 

e Educação para a Saúde (PES), decorreu numa viatu-

ra, devidamente adaptada para o efeito, que ficou 

aparcada entre os blocos desta escola. 

Os temas abordados foram: Obesidade Infantil, Diabe-

tes e Enfarte Agudo do Miocárdio. 

Participaram nesta atividade todas as turmas do 2º 

Ciclo, tendo os respetivos alunos demonstrado muito 

interesse e uma participação ativa na mesma. 

No exterior do autocarro, a mascote da Geração Sau-

dável deliciou miúdos e graúdos com diversas brinca-

deiras. 

A escola obteve um feedback bastante positivo da par-

te dos formadores, uma vez que elogiaram a participa-

ção de todos os intervenientes, demonstrando vonta-

de de regressar no próximo ano letivo. 

Até para o ano! 
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Notícia de Horta Pedagógica 
Grupo CEI A e CEI B 

Nós, os alunos de Currículo Espe-
cífico Individual, dos grupos CEI-
A e CEI-B, temos neste ano letivo 
2014-2015 outra vez a área curri-
cular de Horta Pedagógica.  
Nesta atividade, e com a ajuda 
do professor João Ferro e da pro-
fessora Alice Coelho, aprende-
mos a preparar o terreno, a se-
mear, a regar, a apanhar as ervas 

e a colher os legumes que plantámos.  
Aprendemos também a conhecer os legumes que plantámos: cenouras, couves, 
alfaces, coentros, salsa, entre outros; ensinam-nos a trabalhar com as ferra-
mentas: a enxada, a sachola, o carro de mão, a forquilha, a mangueira e o ancinho. Os professores ajudam-nos e ensinam-nos 
muitas coisas sobre a horta. É uma atividade de que todos os alunos gostam. 

Bruna Santos 8º E  
(com a ajuda do professor João Ferro) 

Frutos variados 

Eu sou amarela 
chamo-me Mariana 
estou numa panela 
e sou uma banana. 
 
Eu sou vermelha 
comem-me de manhã 
eu tenho uma ovelha 
e sou a maçã. 
 
Eu sou amarela 
tenho uma nêspera 
vivo numa panela 
e sou a pêra. 
 
Eu apareço no outono 
sou castanha 
chamo-me Nuno 
e sou uma castanha. 

Frederico  Godinho Matias 
3.º ano, EB1 Cadaval 

 

Salada de fruta 

Eu vi um frango  

a fugir de um morango, 

 

eu vi o João  

a comer um limão, 

 

eu vi uma banana 

numa cabana, 

 

eu vi três animais  

a comer vegetais, 

 

eu vi uma bilha de gás 

a fugir de um ananás. 

 João Afonso Pio Quinto Geada 

3.º ano, EB1 Cadaval 

Eu vi … 

Eu vi o Simão 
a comer um limão 
e a madrinha 
a comer uma galinha. 
  
Eu vi uma pessoa de minissaia 
a comer uma papaia 
e a Diana a comer 
uma banana. 
  
Eu vi um maracujá 
em Beja 
e vi um Cadaval 
igual a Vila Real. 
  
Eu fui ao futebol 
e vi um caracol 
também vi um cão  
a ver televisão. 
  
Eu vi uma escola 
em forma de cola 
e eu vi no recreio 
um animal muito feio. 

Afonso Rodrigues Fonseca 

3.º ano, EB1 Cadaval 

 

Poema livre sobre o amor 

Amor é algo que paira no ar,                                                                                

é algo que se sente,                                                                                              

é algo que se vê. 

É algo que nos faz felizes,                                                                                     

mas é também                                                                                                         

algo que nos provoca dor. 

Mas será o amor verdadeiro? 

Mariana Fernandes – 10ºB  

 

Amor 

 

Nunca fui de acreditar nas histórias 

dos filmes que via 

De ser personagem dos livros que lia 

Mas depois vieste tu 

E fizeste-me acreditar em tudo o que 

via 

 

És como uma estrela no céu mais es-

trelado de uma noite de verão 

Que só sabe brilhar 

Fácil de ver, sentir e apreciar 

                       Mas difícil de esquecer 

E ainda mais de conquistar 

 

Conseguir com que algo contigo faça 

sentido 

É quase impossível 

Falta-me o ar quando olho para ti 

Já tentei tirar o meu olhar de ti, mas 

ainda não consegui. 

 

Filipa Rodrigues – 10ºB 
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Neste ano, o Clube de Jornalismo decidiu realizar um inquérito aos alunos para anali-
sar o seu grau de satisfação relativamente a várias áreas, relacionadas com a sua vida esco-
lar.  

O inquérito teve como alvo as turmas de 3º Ciclo e Secundário, abrangendo também 
os CEFs e Vocacionais. Participaram nele duzentas e duas raparigas, juntamente com duzen-
tos e sete rapazes, perfazendo um total de quatrocentos e nove alunos. 

O nível 1 corresponde a Fraco, o nível 2 a Insuficiente, o nível 3 a Suficiente, o nível 4 a 
Bom e o nível 5 a Muito Bom. 

Assim, foram selecionadas dez perguntas, tendo sido obtidos os seguintes resultados 
estatísticos: 

ALUNAS ALUNOS TOTAL 

1 - Identificas-te com a escola que frequentas? 

2 - Como avalias as obras de recuperação da escola dos últimos anos? 

3 - O que achas dos professores da nossa escola, em termos profissionais? 

4 - Como avalias o interesse e empenho dos alunos da nossa escola? 

5 - O que achas do novo horário escolar deste ano letivo? 

 Fraco  

 Muito Bom  

 Não Satisfaz 

 Satisfaz 

 Bom 
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ALUNAS ALUNOS TOTAL 

6 - Como avalias o serviço do refeitório da escola? 

7 - Como avalias o serviço da reprografia/papelaria? 

8 - Como avalias o serviço da secretaria? 

9 - Concordas com as regras em geral do regulamento da escola? 

10 - Qual é a tua avaliação sobre o trabalho que tem sido desenvolvido pela Direção da escola? 

Conclui-se através dos gráficos disponibilizados que: 

1. A  maioria dos alunos que realizaram o inquérito tem apreço pela nossa escola. 
2. Na avaliação feita pelos alunos quanto à recuperação das infraestruturas escolares, o resultado é bom.  
3. Quanto ao profissionalismo dos professores da nossa escola, este é considerado bom. 
4. Relativamente ao empenho dos alunos, o seu nível revela-se satisfatório.   
5. O novo horário deste ano letivo suscita uma grande divisão por parte dos alunos dos diversos anos de escolaridade, em-

bora 58% tenham atribuído nota positiva na adequação do horário às suas necessidades 
6. A maioria dos alunos avaliou negativamente o serviço do refeitório escolar. 
7. Por sua vez, o serviço de reprografia/ papelaria recebeu uma avaliação francamente positiva, com classificação de bom. 
8. 91% dos alunos estão muito satisfeitos com os serviços prestados pela secretaria, sendo este item do nosso inquérito 

aquele que obteve melhor classificação. 
9. 79% dos alunos concordam com o regulamento interno. 
10. O desempenho da Direção da escola é valorizado positivamente por 80% dos alunos, sendo que, destes 80%, a maioria o 

classifica como bom.                                                                                                                                 O Clube de Jornalismo 
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RECEÇÃO AO ALUNO  

Foi no passado dia 15 de setembro que, mais uma vez, abri-

mos o novo ano letivo  2014-2015, e desta vez um novo ano 

iniciou de maneira diferente. Para os leitores do jornal que se 

recordem, realizou-se em Abril deste ano  o Projeto Escola 

Azul, em que alunos das turmas de 10º ano apadrinharam os 

alunos do 4º ano que agora entraram para uma nova escola e 

um novo ciclo. 

Pegando nesse projeto, as comemorações da receção aos alu-

nos deste ano iniciou com um discurso do Diretor do Agrupa-

mento, aos novos alunos do 5º ano acompanhados precisa-

mente pelos padrinhos correspondentes às turmas. 

Após esta breve apresentação restringida aos 5ºs anos, em 

que o Diretor do Agrupamento fez uma breve abordagem às 

regras de funcionamento deste novo mundo para os 5ºs anos, 

foi a vez de os restantes anos terem a sua apresentação a um 

novo e longo ano, por volta das 10h30. 

Mas a concentração principal deu-se no Pavilhão Municipal, 

onde todas os alunos, professores titulares e até pais e funcio-

nários se reuniram para a cerimónia da entrega dos prémios 

para os Quadros de Valor, Mérito e Desportivos. 

Ainda pudemos assistir ao discurso de alguns membros da 

Câmara Municipal, bem como um novo discurso do Diretor do 

Agrupamento, tendo ainda direito a uma atuação de violinos 

de duas das alunas da nossa escola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

PRÉMIOS DE MÉRITO ATRIBUÍDOS PELA  
CÂMARA MUNICIPAL  

MÉRITO MUNICIPAL (Ensino Básico) 
José Santos, 9.ºD 

Cristiano Barardo, 9.ºB 
Inês Pereira, 9.ºB 

MÉRITO MUNICIPAL (Ensino Secundário) 
Mariana Santos, 12.ºA 

Kateline Cardoso, 12.ºA 
Miriam Lopes, 12.ºA 

 
 PRÉMIOS DE MÉRITO ATRIBUÍDOS PELA  CAIXA AGRÍCOLA 

Alunos do 12.º Ano 
PRÉMIOS DE MÉRITO ESCOLAR – PORTUGUÊS 

Mariana Santos 
Kateline Cardoso 

Miriam Lopes 
PRÉMIOS DE MÉRITO ESCOLAR – MATEMÁTICA  

Mariana Santos 
João Domingos 

Kateline Cardoso 
O Clube de Jornalismo 
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Día de la Hispanidad 

 

El 12 de octubre se celebra como todos los años el Día de la His-

panidad o fiesta nacional de España la cual antes se la llamaba el 

Día de la Raza. 

El Día de la Hispanidad conmemora el día en que Cristóbal 

Colón llegó por primera vez a tierras americanas, iniciando la 

colonización española y europea del continente. 

La fiesta se justifica oficialmente en esta fecha porque simboliza el 

final del proceso de construcción de España como Estado unifica-

do tras la unión de sus reinos bajo una misma corona, al mismo 

tiempo que marca el comienzo de la expansión lingüística y cultu-

ral española más allá de las fronteras europeas. 

La primera vez que se 

instituyó la celebración 

del 12 de octubre en 

España como fiesta 

nacional fue en 1918, 

bajo la denominación 

de “Fiesta de la raza 

Española”, tal como 

había propuesto en 

1913 Faustino Rodrí-

guez-San Pedro. 

En 1931 Ramiro de Maeztu propuso cambiar el nombre por el 

día de la Hispanidad, denominación legal que adquirió en 

1958, ya en pleno franquismo. 

En 1981 Ramiro, ya con la democracia repuesta, se optó por 

una denominación mixta: 

“Fiesta Nacional de Espa-

ña y Día de la Hispani-

dad”. Finalmente desde 

1987 se denomina oficial-

mente “Día de la Fiesta 

Nacional De España”, aun-

que mucha gente sigue 

refiriéndose a ella como 

Día de la Hispanidad.   

Este día se conmemora emi-

nentemente con actos oficia-

les. En Madrid la fiesta se celebra con un solemne desfile militar al 

que asisten el Rey y la Familia Real, junto con una representación 

de los poderes del Estado y los presidentes de las Comunidades 

Autónomas. 

Son muchos los 

países america-

nos en los que 

también se con-

memora este día, 

aunque con dife-

rentes matices y 

en muchos casos 

evolucionando el 

sentido que se le 

da a la fiesta. 

Por ejemplo, en México se denomina Día de la Raza, al igual que 

la primera denominación en España, pero aludiendo a la raza local, 

no a la española. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profª Vera Lopes 

Bandera de la Hispanidad 



  

 14                                   

 

A BE 1, neste primei-
ro número, apresenta 
as orientações que 
irão pautar a sua ação 
no decurso do pre-
sente ano letivo. As-
sim, integrada na 
temática do Agrupa-
mento – o Mar –, a BE propõe-se homenagear Sophia de 
Mello Breyner, a escritora que o evocou em toda a sua 
obra literária e o “amou” na sua vida real. Pretendemos, 
também, dar destaque à sua intensa participação cívica, 
demonstrando a importância da cidadã. A prossecução 
deste objetivo e o seu alargamento a toda a comunidade 
escolar passa, necessariamente, pelo envolvimento de 
todos, professores e alunos. Gostaríamos de criar uma 
agenda diversificada de oferta cultural e pedagógica, en-

contrando 
nas exposi-
ções, nos 
filmes, na 
música, nos 
convidados, 
nos trabalhos 
dos alunos… 
alguns dos 
momentos 
mais signifi-
cativos desta 
homenagem. 

Avaliada a 
ação desenvolvida pela BE 1 no ano transacto, concluiu-
se que era imperioso diminuir o número de 
atividades pedagógico-culturais para poder dar 
prioridade ao tratamento documental. A nor-
malização dos procedimentos ao nível da orga-
nização técnica interna da BE é imprescindível, 
para que os utilizadores possam explorar em 
pleno as suas potencialidades, bem como a 
vantagem de se encontrar em rede com as de-
mais bibliotecas do país e, deste modo, benefi-
ciar a pesquisa. 

Até ao momento, foram realizadas as ativida-
des previstas no Plano Anual de Atividades, 
nomeadamente, as ligadas ao Mês de Outubro-
mês das Bibliotecas Escolares: Visitas guiadas à 
BE para as turmas do 5ºAno, encontro com a professora/
escritora Isabel Rosa e apresentação do seu último livro, 

“Diário da minha Loucura”. A exposição “Livros que 
fizeram história”, prevista para o Mês de Outubro, só 
poderá estar na nossa Biblioteca de 3 a 17 de dezem-
bro. Convidamos a comunidade escolar a vir conhecê-
la, nomeadamente os professores de Português e seus 
alunos. 

Continuamos a perseguir o objetivo de fazer chegar aos 
alunos um novo conceito de biblioteca. E isto, porquê? 

Para que 
este local 
possa ser 
usufruído em 
pleno pelo 
universo dos 
alunos exis-
tentes. Ao 
transporem 
a porta de 
entrada, 
devem ter a 
consciência 
de que entraram num espaço privilegiado de acesso ao 
conhecimento e como tal deverão abandonar a ideia de 
que aqui se joga e passa o tempo. Não! Aqui encontram-
se documentos (livros, jornais, DVD, internet) que, ao 
serem utilizados, estão a contribuir para o vosso sucesso, 
enquanto alunos e futuros cidadãos. E, como todos têm 
direito ao espaço, este terá, necessariamente, de se su-
portar em regras que nunca serão contra os utilizadores, 
pelo contrário, têm a finalidade de regular e permitir que 
todos possam fazer, naturalmente, dentro da oferta exis-
tente, “o que lhes apetece”. Eu vou fazer um trabalho, eu 

vou estudar, eu 
vou ver um filme, 
eu vou ler, eu 
vou ler uma re-
vista…eu vou à 
internet! Corren-
do o risco de ser 
repetitiva, esta é 
a missão da bibli-
oteca e é tam-
bém a minha, 
fazer com que a 
BIBLIOTECA ES-
COLAR seja um 

espaço de aprendizagem e de conhecimento. 
UM BOM NATAL COM UM BOM LIVRO!   

                              Mª Emília Oliveira - Profª Bibliotecária 

O Agrupamento de Escolas do Cadaval regista com agrado o aparecimento de mais uma Biblioteca Escolar. Assim, a 
Biblioteca Escolar da escola sede - BE 1 - apoiará os alunos dos 2º/3º Ciclos e Secundário. A nova Biblioteca Escolar - 
BE 2 - sediada no Centro Escolar /Jardim de Infância do Cadaval terá como utilizadores privilegiados os alunos do 1º 
Ciclo e Jardim de Infância de todo o concelho. As duas Bibliotecas complementam-se e enriquecem a comunidade 
escolar e local.  

   “A Biblioteca Escolar proporciona informação e ideias 

fundamentais para sermos bem sucedidos na sociedade actual…” 

Directrizes da IFLA/UNESCO para Bibliotecas Escolares, 1999 
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DIA DA ALIMENTAÇÃO NA BE2 DO NOSSO  
AGRUPAMENTO 

No dia 16 de 
outubro, tam-
bém celebrámos 
o Dia da Alimen-
tação na BE 2, 
no Centro Esco-
lar do Cadaval, 
com sessões de 

leitura “ deliciosas” para todas as turmas. 
Os mais pequeninos divertiram-se com a história “ A Lagarti-
nha Muito Comilona” e os mais crescidinhos com várias 
histórias do livro “Papa Histórias - Histórias para abrir o 
apetite”, e todos puderam ver e ouvir um Poema da Alimen-
tação, do livro digital “Onde Meto o Meu Nariz”. 
Magia!!!... A lagartinha transformou-se numa colorida bor-
boleta que a todos encantou com as suas lindas asas … 
Os alunos deliciaram-se com histórias de abrir verdadeira-
mente o apetite… 
Todos adoraram as sessões de leitura e o facto de poderem 
usufruir da Biblioteca, que, apesar de ainda não estar com-
pleta, é já um espaço muito agradável e acolhedor… 
Muitos alunos puseram a sua criatividade em ação e 
“confecionaram” belos poemas sobre o tema da alimenta-
ção, que já se 
encontram 
expostos e 
podem ser 
apreciados no 
painel da Bi-
blioteca, 
como o da 
Rita Batista, o 
do Nelson 

Marques, do 3º Ano, turma 8   e o da Joana Teotónio da 
turma 10, do 4º ano. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Parabéns e obrigado a to-
dos os alunos que partici-
param com os seus poe-
mas! 

 
 
 

A equipa da BE2, 
Profªs Noémia Gonçalves e Celina Domingues 

CLUBE + 
O Clube + “nasceu” na nossa escola no passado ano letivo, e, de acordo com a sua 
identidade, decidiu este ano participar no Programa Young VolunTeam da Caixa 
Geral de Depósitos, em parceria com a Sair da Casca e a ENTRAJUDA e com a chan-
cela da Direção-Geral da Educação do Ministério da Educação e Ciência e o apoio 
do Programa Juventude em Ação da Comissão Europeia e da SEA - Agência de Em-
preendedores Sociais. Este programa é dedicado a alunos do Ensino Secundário e 
tem como objetivo sensibilizar toda a comunidade educativa para a prática do Vo-
luntariado como expressão de cidadania ativa. Visa realçar também a importância 
da prática do Voluntariado para o desenvolvimento de competências nos jovens 
em diferentes eixos: inclusão social, educação, empreendedorismo, emprego e 
cidadania.  
 Cada1val + Youn VolunTeam é o nome que vai designar o nosso projeto, 
podem procurar-nos no facebook, meio de comunicação do Programa Youn Vo-
lunTeam a nível nacional, e aí ir acompanhando o que vamos fazendo.  

No âmbito do Programa, já tivemos formação sobre o 
Voluntariado e já fizemos uma primeira atividade, que 
foi o Magusto Solidário. Esperem para ver o que se se-
guirá e…COLABOREM!!!! 
Entretanto, aqui ficam desde já os nossos votos                      
de bom Natal a toda a comunidade escolar.  

 
P’lo projeto e p’lo Clube+ 

Profª Paula Silvestre 
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OFERTA FORMATIVA DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CADAVAL 2014/2015: 

CURSO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - CEF 

Práticas Técnico Comerciais  

CURSO PROFISSIONAL - CP 

Técnico de Comércio  

DEPORTO ESCOLAR 
GOALBALL 

Realizou-se na nossa escola o 1º Encontro de Goalball, no dia 20 de novembro, com a participação das equipas da 
Escola do Cadaval, da Escola Secundária Henriques Nogueira  e da Escola Padre Vitor Melícias, estas duas de Torres 
Vedras. 
A equipa da nossa escola venceu o torneio e está de parabéns pela excelente participação! 
 

Profª Helena Costa 

BOCCIA 
No dia 13 de novembro, os alunos do CEI 
B e do CEI A, juntamente com os meninos 
da Unidade de Apoio à Multideficiência, 
participaram no 1º Encontro do Desporto 
Escolar – Boccia- EAE Oeste-Centro, reali-
zado no Pavilhão Municipal do Bombarral. 
Almoçaram na cantina da Escola Fernão 
do Pó e andaram a passear até retomar a 
competição. Foi um dia muito divertido, 
apesar da chuva! 
Os meninos da Unidade, depois do almo-
ço, foram ao Centro Escolar do Bombarral 
e tiveram uma sessão de terapia na sala 
Snoezelen com a terapeuta Maria João. 

Micaela Carrasqueiro, 10ºA 
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Notícia de Hidroterapia 
Os alunos da Unidade Apoio Especializado de Multideficiência (UAEM) 
e os alunos dos grupos CEI vão à Piscina Municipal do Cadaval, onde 
realizam a área curricular de Hidroterapia.  
Nesta área, são trabalhados temas importantes para o desenvolvimen-
to pleno e harmonioso, que promovem a autonomia, a socialização e o 
convívio dos alunos.  
A Hidroterapia proporciona atividades de caráter terapêutico e de bem
- estar. Paralelamente, promove estilos de vida saudável, desenvolve a 
lateralidade, coordenação, percepção visual e o sentido de orientação. 
Os conteúdos visam aumentar a autoestima aos alunos, oferecendo 
experiências de sucesso e procurando que estes interiorizem regras de 
segurança e de Saber estar e saber interagir em diferentes contextos. 

Bruna Santos, 8º E (com a ajuda do professor João Ferro) 

AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO SOBRE PREVENÇÃO             
RODOVIÁRIA 

No dia 18 de novembro, decorreu uma ação de sensibili-
zação sobre Prevenção Rodoviária, na biblioteca da escola. Esta 
ação dirigiu-se aos alunos do 9.º ano de escolaridade e integra-se 
no programa curricular de Físico-Química, mais concretamente no 
estudo da unidade “Em Trânsito”. Esta ação teve como objetivo 
alertar os alunos, deste nível de ensino, para comportamentos de 
risco enquanto peões e futuros condutores, e adoção de compor-
tamentos defensivos e de segurança, enquanto utilizadores da via 
pública, contribuindo assim para uma cidadania ativa e responsá-
vel, neste domínio. A ação contou com a presença do Cabo Fonse-
ca, da Escola Segura (Guarda Nacional Republicana), que, pelos 
exemplos apresentados, sensibilizou os alunos para a necessidade de formação de todos os cidadãos desde a mais 
tenra idade. 

 O grupo de Físico-Química agradece à Guarda Nacional Republicana, e em particular ao Cabo Fonseca, pela 
dinâmica estabelecida nesta parceria que parece ter desígnios comuns – a prevenção rodoviária e a redução da  
sinistralidade rodoviária. 

Profª Marta Marques 

Exposição -Molecularium  

No âmbito do programa curricular de Química, no sub-domínio “Átomos e Moléculas”, os 
alunos do 8.º ano, nas aulas práticas, construíram modelos atómicos e moleculares em 

plasticina. Alguns alunos respon-
deram ao desafio das professoras 
e construíram modelos molecula-
res com outros materiais, para que a comunidade escolar 
pudesse apreciar o trabalho que é feito em sala de aula. 
A Exposição Molecularium decorreu no átrio do bloco I, de 
19 a 28 de novembro. 
Um agradecimento a todos os alunos participantes pela sua 
criatividade e pelo seu empenho e um agradecimento espe-
cial à colega Aida Santos pela sua colaboração na exposição. 

 

As professoras  

Carla Maia e Marta Marques 
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OFERTA FORMATIVA DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO CADAVAL 2014/2015: 

CURSO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO - CEF 

Práticas Técnico Comerciais  

CURSO PROFISSIONAL - CP 

Técnico de Comércio  
 

 

It all started last Monday in Maths class when my friend, 

Lisa, made Jade look stupid. It wasn’t on purpose, Lisa 

had no intention of doing it, but Jade didn’t see it that 

way. Jade is one of those girls who like to blow things way 

out of proportion. 

Ever since then, Lisa has become Jade’s target. She 

shoved her in the corridor numerous times and spread 

nasty rumours about her. That was just Monday. On Tues-

day Lisa found her locker had been broken into and all her 

books had been 

ripped and scrawled on with permanent marker pen. By the end of the 

day she’d been tripped over, taunted and insulted. Jade’s rumours had 

reached everyone and it seemed the whole school had turned against 

Lisa, all because of one irrelevant ‘thing’ she had said in Maths.  On 

Friday, she was punched and her P.E. kit was stolen. It was the last 

straw. Today, Lisa told the teachers what has been going on and 

they’ve said they will put a stop to it immediately.  
                                       By Amber Zaldua     

10thB Form 

Divulgação  

CONCURSO  “NAVEGAR PELA FANTASIA” – 

2014/2015  
Dinamizado pelo Clube de Jornalismo, com a cola-
boração da  Biblioteca   Municipal e da Câmara Mu-
nicipal do Cadaval 
Destinatários: Escolas do 1º Ciclo do Agrupamento 
de Escolas do Cadaval 
Data: entre 23 de outubro de 2014 e 30 de janeiro 
de 2015 

Consulta o Regulamento na página do Agrupamento 

 

Halloween Activities 

Dia das línguas 

A nossa aluna Maria Casquinha - 10ºA - parti-

cipou no concurso da Gulbenkian "Dá voz à 

letra" e foi uma das 20 selecionadas (entre 

centenas) para ir à segunda fase do concurso. 

A sua prestação  pode ser vista em: https://
www.youtube.com/watch?v=1-

UO95oa2Rs&feature=youtu.be 

A segunda fase decorreu no dia 29 de novem-

bro e, dos 20 apurados, foram escolhidos 10 

finalistas. 

A Maria passou à terceira fase e é uma das 10 finalistas. 

O espetáculo final decorrerá no dia 7 de fevereiro. 

PARABÉNS, 

MARIA! 

https://www.youtube.com/watch?v=1-UO95oa2Rs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1-UO95oa2Rs&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1-UO95oa2Rs&feature=youtu.be
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Passatempos         Do  It Yourself 

PARA PENSAR 

Que atitude toma a minha escola perante a diferença ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E  eu ?.... 
Ana Moniz 

 

CURIOSIDADES 

Tudo o que nos rodeia é designado por MATÉRIA, constituí-
da por pequenos corpúsculos (átomos, moléculas e iões) em 

constante movimento. Entre os corpúsculos há espaços  
vazios. 

Um pouco de história… 

Leucipo e Demócrito, dois filósofos gregos, observaram o 
comportamento da matéria e acharam interessante que 
esta se pudesse dividir e questionaram-se se essa divisão 
seria infinita. Concluiram que não, que após divisões 
sucessivas, a matéria não se podia dividir mais e, à porção 
mais pequena que se poderia obter deram o nome de 
átomo (do grego a=não, tomo=divisão). Esta ideia 
permaneceu durante muitos séculos. Hoje em dia, no 
entanto, sabe-se que o átomo é uma partícula divisível 
(partículas subatómicas: protões, neutrões e eletrões). 

 As professoras  

Carla Maia e Marta Marques 

                                                          CURIOSIDADE INFORMÁTICA                               Paula Vieira 

Cloud computing, o  que é? 

- Cloud computing ou computação em nuvem refere-se à utilização da me-

mória e das capacidades de armazenamento e cálculo de computadores e 

servidores compartilhados e interligados por meio da Internet. O acesso a 

programas, serviços e arquivos é remoto, através da Internet - daí a alusão à 

nuvem. 

Exemplos: 

- Onedrive ou Skydrive 

- Google drive 

- Dropbox 

Para que serve? 

- Permite armazenar dados em serviços que pode-

rão ser acedidos em qualquer parte do mundo, a 

qualquer hora, não havendo necessidade de insta-

lação de programas ou de armazenar dados. 

http://educacao.uol.com.br/biografias/democrito.jhtm
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PATROCÍNIOS  

CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO DO CADAVAL  

Caixa Agrícola do Cadaval 
Estamos com a juventude 

O ano letivo 2014/2015 iniciou em todos os estabelecimentos de 

educação pré-escolar e 1º ciclo a 15 de setem-

bro, mas no dia 1 já cerca de 3 dezenas de 

pequenos cadavalenses, vindos de vários pon-

tos do concelho, iniciavam atividades no Cen-
tro Escolar do Cadaval, frequentando o     

projeto «Férias na Escola». 

Estes dias foram de muita ação, das manhãs 

na piscina aos jogos no pavilhão, passando 

por jogos tradicionais, ateliês de cozinha,  

visita ao Museu Municipal, tardes na bibliote-

ca e tarde inglesa. Assim se passaram duas semanas que antecederam o arranque das 

atividades letivas. 

Com o início das aulas, começaram também todos os restantes serviços comple-

mentares. A autarquia assume a competência na organização e gestão do serviço 

de refeições em todos estes estabelecimentos, num total de 592 almoços diários.  
É também da responsabilidade da autarquia 
a implementação dos serviços de apoio à 

família, que se repartem pelas valências de 

entrada e atividades de animação para os 

meninos dos jardins-de-infância e do pri-

meiro ciclo, garantindo que todas as famí-

lias cujos horários de trabalho sejam     

incompatíveis com os horários escolares, 

possam, das 8:00 às 19:00, encontrar, na 

escola pública, respostas para os seus   

educandos, com atividades extracurricula-

res adequadas a cada nível etário. 
Para complementar estas ações, a Câmara 

Municipal do Cadaval atribui  auxílios  

económicos às famílias mais carenciadas, os quais resultam na isenção total ou parcial do 

valor das refeições e na comparticipação nos custos de aquisição de livros e material  

escolar.                                                                           Câmara Municipal do Cadaval 


