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Uma palavra… 

  Num mundo cada vez mais consumista e 

individualista, focado nos egoísmos nacionais 

e pessoais, alheio ao ser humano, nosso 

próximo e aos valores humanistas, mesmo 

tendo a noção de que isoladamente não 

conseguimos mudar o mundo, urge uma 

palavra… 

  Palavra é comunicação e interação; pala-

vra, falada ou escrita, representa a conversão do pensamento em algo 

inteligível pelos outros; palavra, se consequente, há-de ser ação. 

Urge pois uma palavra… de reflexão, porque em Educação tudo deve 

ser consequente e reflexivo. 

  Uma palavra aos Educadores/Professores que na sala de aula e no 

seio das estruturas em que se integram, fazem de cada dia um novo 

dia, se dão aos seus alunos com um olhar que tem o poder de desper-

tar ou, pelo contrário, de intimidar a inteligência. Este olhar tem um 

poder mágico!  

  Uma palavra aos que abraçam projetos inovadores, com novas abor-

dagens, numa atitude inconformista face ao desânimo de alguns. 

  Uma palavra de encorajamento aos nossos docentes de todos os 

níveis de educação /ensino sublinhando o papel de todos e de cada um 

como sendo importante e complementar. Tão relevante é construir os 

alicerces de uma edificação como erguer as paredes ou fechar a cober-

tura. A integração, coordenação e complementaridade desta ação cons-

titui pressuposto fundamental com vista a uma sólida formação acadé-

mica e a uma estruturada educação para os Valores. 

  Uma palavra de felicitação aos pais/encarregados de educação dos 

nossos alunos bem integrados socialmente e com aprendizagens signi-

ficativas, no sentido de prosseguirem, uns e outros, esse fantástico 

caminho do conhecimento, única via de realização pessoal e profissio-

nal. O sucesso dá trabalho mas vale a pena! 

  Uma palavra aos pais /encarregados de educação dos nossos alunos 

com baixos níveis de aprendizagem/sociabilidade, para que, em colabo-

ração com a escola, na urgência e importância do que ainda pode ser 

feito pela sua plena integração escolar e social, procurando, com a 

escola e com as instituições parceiras, caminhos alternativos e profissi-

onalizantes para os seus educandos. Não há receitas ou caminhos 

únicos e milagrosos. Não devemos fechar os olhos aos problemas ou 

esconder a cabeça na areia, mas sim procurar ajudas numa postura 

colaborativa. A formação integral de crianças, adolescentes e jovens, 

deve ser uma prioridade para famílias, escola e comunidade. 

Uma palavra aos membros das associação de pais, que, ao invés de se 

focarem, como pais, somente nos seus próprios educandos, situados 

tantas vezes em zona de conforto escolar, afetivo e social, se entregam 

a causas em prol dos que menos têm, dos que menos sabem, dos que 

se encontram sem rumo … 

  Uma palavra aos funcionários, quer do Agrupamento, quer da Autar-

quia, que, ao pouco que recebem, contrapõem o muito que dão pelas 

nossas crianças e jovens e pelas escolas onde prestam serviço. 

  Uma palavra aos técnicos que tão bem lidam com alunos e famílias, 

em particular os de estrutura mais frágil e “vestem a camisola”, numa 

cruzada pela recuperação e integração de alunos com vista à sua inser-

ção escolar e social. 

  Uma palavra aos que desanimam ou estão descrentes, para que, 

numa atitude reflexiva, procurem dentro de si e com os que os rodeiam, 

em verdadeiro espírito de equipa, a motivação que os levou a abraçar a 

nobre missão de ensinar/educar. 

  Uma palavra às nossas entidades parceiras, de apreço e agradeci-

mento pelas respostas que dão aos nossos apelos e necessidades bem 

como pela ajuda proativa e desinteressada traduzível em atitudes altru-

ístas que reforçam a coesão social. 

  Uma palavra de agradecimento, mas também de incentivo aos nossos 

líderes autárquicos, que, investidos nessas funções, continuam a sentir 

a escola como sua e a pugnar, estou certo, pela melhoria de condições 

materiais e humanas para que a Escola cumpra a sua insubstituível 

função social, porventura, de entre as funções sociais dum Estado de 

direito, a mais nobre e reprodutível. 

  Uma palavra de agradecimento e encorajamento à minha equipa dire-

tiva que, com espírito de abnegação, assertividade e determinação, 

interage diariamente com todos, numa relação de proximidade, manten-

do um relacionamento elevado e um rumo estável e convicto. 

  Uma, de entre mil palavras possíveis e pertinentes que não poderia 

deixar de dizer e de partilhar com todos os habituais leitores desta mag-

nífica revista que, de tempos a tempos, vai dando conta de atividades 

desenvolvidas nos nossos jardins e escolas. Palavras às vezes incómo-

das como o vento que sopra, frontais como a chuva que nos fustiga a 

face, contudo sempre encorajadoras e reconfortantes como uma doce 

amêndoa da Páscoa que se aproxima e nos envolve. 

Agradecimento sincero a todos!                               Luís Mendes 

    
 

A Voz dos Alunos   
 A Voz  

da Comunidade Educativa 

 
 Mais um período letivo a terminar! 
 É com orgulho e satisfação que teste-
munhamos o desenvolvimento de projetos/
atividades de uma comunidade educativa que 
se pretende atenta à realidade do presente e 
ativa no cumprimento dos ideais que a nortei-
am. 
 Agradecemos a contribuição de todos 
para este projeto. 
 Feliz Páscoa! 
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Khan Academy 

21 de fevereiro de 2018 

 

 O lançamento, em fevereiro 

de 2017, da plataforma Khan Aca-

demy em português europeu, no site 

da Fundação PT, foi um fator de su-

cesso para o projeto piloto que levou 

a plataforma a cinco agrupamentos 

escolares da zona oeste (Cadaval, 

Bombarral, Óbidos, Peniche e Caldas 

da Rainha) e que abrangeu cerca de 800 alunos do ensino 

básico, 11 escolas e 30 professores. 

 Decorrido um ano, o Presidente Executivo da Altice 

Portugal e Presidente do Conselho de Administração da Fun-

dação PT, Alexandre Fonseca, e o Ministro da Educação, 

Tiago Brandão Rodrigues, celebraram, no ShowRoom da 

Fundação PT, o primeiro aniversário de experimentação da 

Khan Academy em ambiente de sala de aula, num evento 

onde também participaram professores, estudantes e encarre-

gados de educação. 

 Durante o evento, na voz dos protagonistas do teste 

piloto, foram abordados os resultados desta experiência e foi 

assinado o protocolo que reforça o papel da Fundação PT na 

interação com instituições da sociedade civil ligadas ao ensi-

no, como a DGE e a EDUCOM. Os presidentes dos Agrupa-

mentos de Escolas envolvidos neste projeto também assina-

ram. 

 Graça Rebocho, diretora da Fundação PT, relembrou 

a vertente social da Khan Academy, já que "é um projeto que 

tem uma missão muito nobre, ao facultar educação gratuita 

para qualquer pessoa, em qualquer lugar". 

 Com a extensão da Khan Academy à sala de aula, 

alunos, pais e professores passaram, com este piloto, a ter 

acesso, com perfis de funcionamento específicos e de forma 

articulada, à Khan Academy, plataforma digital vocacionada 

para a aprendizagem de disciplinas críticas ao ensino, como a 

matemática. 

 Os vídeos da plataforma Khan Academy (cerca de 

1500), transformam aulas de matemática num jogo, em que 

exercícios (já existem cerca de 22000) corretos e matéria 

aprendida dão pontos, avatares e motivação para continuar a 

jogar e a aprender. Quando os alunos erram têm a opção de 

ver um vídeo a explicar a resolução correta do exercício ou 

de "pedir pistas" que lhes permitam, sozinhos, corrigir os 

erros. 

 Do ponto de vista do trabalho do professor a plata-

forma tem "ferramentas úteis" que permitem monitorizar o 

que os alunos fazem em casa e nas aulas, enviando aos do-

centes relatórios dos resultados que permitem um acompa-

nhamento mais individualizado e ajudar a resolver dificulda-

des. 

 A Plataforma associa matemá-

tica, inovação e literacia digital para a 

melhoria do sucesso escolar, e tudo isto 

gratuitamente e à distância de um clic! 

https://pt-pt.khanacademy.org 
 

A docente do grupo 230: Elsa Carvalho 

 

 

 

 

 

 

 

+VOLUNTARIADO, + SOLIDARIEDADE,  

+ CONHECIMENTO , + ESCOLA 

     + um ano de vida, novos alunos, novos desafios e, acima de 

tudo, alunos atentos à realidade em que estamos inseridos e às cir-

cunstâncias que nos envolvem. 

     Este ano o Clube funciona em dois dias diferentes, com dois 

grupos de alunos do 5º ao 10º ano e duas professoras. 

     Na escola já interagimos de modo especial com a Unidade de 

Multideficiência e foi muito bom para todos. 

     Fora da escola, mas na comunidade local, já fizemos uma visita 

ao lar da Misericórdia do Cadaval, cantámos, contámos histórias, 

anedotas e adivinhas e conversámos com os utentes que lá esta-

vam. Gostámos bastante da experiência intergeracional.  

     Já houve duas idas ao JI do Cadaval e atividades como a dança, 

o ilusionismo e as constelações realizadas para e com as crianças, 

que ficam bastante contentes com a nossa presença. 

     De fora da comunidade local acolhemos também o desafio de 

sermos solidários com todos aqueles, e foram muitos, os que sofre-

ram com os imensos incêndios que aconteceram o ano passado no 

nosso país e causaram tantas vítimas e tantos estragos… 

     Apercebemo-nos que o JI de Midões, concelho de Tábua, foi 

destruído pelo incêndio de 15 de outubro e, entre tantas necessida-

des, decidimos que era com esta escola que queríamos colaborar e 

desafiar o nosso agrupamento a colaborar… 

     Desde o almoço de Natal do agrupamento até agora recolhemos 

430 euros e algum material escolar que entregaremos em breve ao 

JI de Midões que está a ser reconstruído e estará concluído dentro 

de algum tempo. 

     É só um pequeno gesto de solidariedade, não resolve nenhum 

problema, mas faz-nos sentir corresponsáveis com a reconstrução 

deste país que é o nosso e em que acreditamos. 

     OBRIGADA a todos os que aceitaram o nosso desafio e colabo-

raram com esta causa!  

Clube + 

http://www.fundacao.telecom.pt/Home.aspx
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VISITA DE ESTUDO  

CENTRO DE INTERPRETAÇÂO DA BATALHA DO 

VIMEIRO E PALÁCIO NACIONAL DE QUELUZ 

6ºAno 
 No dia 1de março partimos à descoberta da nossa Histó-

ria!  

 O dia estava chuvoso e ventoso. Fazia muito frio. Pensá-

mos que a visita seria adiada devido às condições do estado do 

tempo ou que algumas atividades não se realizariam. Mas lá parti-

mos. 

 A nossa primeira etapa na viagem do tempo deu-se no 

Centro de Interpretação da Batalha do Vimeiro. Aí ficámos a co-

nhecer e compreender melhor, através de visita guiada e atividades 

didáticas, o confronto militar acima referido. 

 Este centro foi inaugurado a 21 de outubro de 2008, no 

decurso das comemorações do Bicentenário da batalha do Vimei-

ro, e situa-se na colina do Vimeiro, ao lado do monumento alusivo 

ao 1ºCentenário. Oferece ao 

visitante um espólio museológi-

co, arqueológico e documental 

da época significativo bem co-

mo conteúdos virtuais e interati-

vos. 

 No centro começámos 

por ouvir explicações sobre o 

funcionamento do armamento, 

as táticas de guerra utilizadas 

pelos franceses comandados por 

Junot e pelo exército anglo-luso 

sob o comando de Sir Arthur 

Wellesley, futuro duque de Wellington, na batalha do Vimeiro, 

travada no dia 21 de agosto de 1808. Seguidamente vimos um 

filme em banda desenhada, sobre as invasões francesas, uma de-

monstração de como se utilizava o armamento e uma recriação da 

batalha do Vimeiro. Participámos também numa pequena oficina 

didática onde construímos um chapéu inglês. No fim visitámos o 

espaço museológico onde a guia mostrou o fardamento das tropas 

de ambos os exércitos, os bens essenciais que transportavam nas 

mochilas, o funcionamento do canhão, em que participámos com 

uma pequena demonstração, e nos explicou a forma como o exér-

cito francês se comportava durante as invasões, os saques que ope-

rava, e o modo como se entretinha nos momentos de lazer nomea-

da e particularmente, o jogo dos dados, sendo estes feitos de chum-

bo. 

 Concluída a visita almoçámos no interior do centro devi-

do ao mau tempo e partimos em direção a Queluz onde nos aguar-

davam fantásticas surpresas. 

 Esta nova etapa iria transportar-nos na máquina do tempo 

até ao mundo palaciano do séc XVIII. 

 Tal como tinha acontecido no Centro, fomos divididos 

em pequenos grupos, cada um deles com os respetivos professor e 

guia.  

 O palácio estava à nossa espera!  

 O guia era muito simpático e começou por nos explicar a 

história do Palácio Nacional de Queluz, «o Versalhes português». 

 Este foi uma das últimas grandes construções europeias 

em estilo rococó e foi construído como recanto de verão para D. 

Pedro de Bragança, futuro marido e rei consorte de sua sobrinha, a 

rainha D. Maria I. A ele se deve a edificação deste Palácio Real 

entre 1747 e 1786. E nele passou parte da sua vida D. Maria I. 

 Após o incêndio que atingiu o Palácio da Ajuda em 1794, 

o Palácio de Queluz tornou-se residência oficial do príncipe regen-

te, o futuro D. João VI, e de sua família. Nele nasceu e morreu D. 

Pedro IV de Portugal (12 de outubro de 1798 - 24 de setembro de 

1834). Permaneceu como residência da família real até à fuga des-

ta para o Brasil em 1807, devido à invasão francesa. Grande parte 

do recheio foi despojado. 

 A partir de 1826 o Palácio deixou de ter a mesma impor-

tância para os reis portugueses. Quando do regresso da família real 

em 1821 volta a ser habitado em regime de semiexílio, pela rainha 

D. Carlota Joaquina que se faz acompanhar pela cunhada infanta 

D. Maria Francisca Benedita, a «princesa viúva», a cujo nome 

ficou ligada uma ala de aposentos. D.Miguel habitará também o 

Palácio no período em que governa e durante a guerra civil. Em 

1908 tornou-se propriedade do Estado e em 1910 foi classificado 

como Monumento Nacional. Em 1934 sofreu um incêndio que 

destruiu grande parte do seu interior tendo sido restaurado. 

 Atualmente podem-se verificar ações de restauro tanto no 

seu interior como exterior. 

 Após esta breve resenha histórica do Palácio, facultada 

na Sala do Trono, conhecemos a nossa primeira surpresa. Um casal 

trajado à séc. XVIII recebeu-nos. Era uma dama e o mestre de 

festas da princesa. Conversaram connosco, contaram-nos que na-

quela sala se realizavam banquetes e bailes, ensinaram-nos a fazer 

a vénia e dançaram a Pavana. 

 Este salão era lindíssimo! Decorado com tonalidade cla-

ra, estuque e talha dourada, 

lustres e espelhos. A luminosi-

dade era preponderante. É a 

principal sala de aparato. A 

sua construção foi iniciada em 

1768 após o casamento de 

D.Pedro com D.Maria I. 

 Seguidamente visitá-

mos a sala de música que é 

uma das mais antigas, projeta-

da pelo arquiteto Mateus Vi-

cente de Oliveira e concluída 

em 1759; a capela de estilo rococó nacional; a sala onde se encon-

tra um quadro de D. Miguel I e cujo teto teria sido mandado abrir e 

preenchido por vidros (claraboia) por Junot por achar a sala escura 

e inadequada à instalação de Napoleão Bonaparte; a sala do touca-

dor; o quarto da princesa onde surgiu uma aia que nos mostrou o 

vestuário daquela (segunda surpresa); a saleta com oratório; a sala 

de estudo da princesa, na qual ficámos encantados com a terceira 

surpresa, o seu mestre que nos relatou os saberes da princesa, os 

seus materiais de estudo como o mapa e o ábaco. Passámos ainda 

por um quarto com mobiliário estilo Império, as salas de fumo e 

café, a «sala do amor», a sala de jantar, o espaço com exposição de 

serviços de porcelana e de vidro. Nas paredes da maioria destas 

salas encontravam-se retratos/pinturas de elementos da família 

real, nomeadamente D. João VI, D. Carlota Joaquina, D. Maria I… 

 Nova surpresa nos aguardava! Um momento de canto 

lírico e de música! Uma dama, acompanhada pelo respetivo músi-

co, cantou duas modinhas (A gente com a gente, Antes de eu 

amar). O silêncio impôs-se…A maioria de nós gostou! 

 Após o momento musical, e continuando a nossa visita 

por tão imponente palácio, percorremos o corredor dos azulejos 

onde pudemos observar painéis de azulejos representando as qua-

tro estações, os quatro continentes, cenas da mitologia clássica, 

singeries, chinoiseries e cenas de caça, e espreitámos para a Sala 

dos Embaixadores que se encontrava fechada ao público por se 

encontrar em restauro. Originalmente era designada por Sala das 

Colunas ou dos Serenins em alusão aos concertos promovidos por 

D. Pedro e D. Maria I. 

 Terminámos a nossa visita nos Jardins! Neste espaço que 

é amplo também se procede a restauros. Mas pudemos verificar a 

existência de lagos e esculturas inspiradas na mitologia clássica. 

Ficará para próxima oportunidade uma visita mais detalhada a este 

espaço que completa grandiosamente o tesouro arquitetónico que é 

o Palácio Nacional de Queluz,  testemunho da conjugação dos 

estilos barroco, rococó e neoclássico. 

                                                                                             

   6ºB 

                          (  Projeto de articulação curricular Port /HGP) 
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Turma 8 da EB1 Cadaval na Festa da Ajudaris 

 No dia 19 de janeiro, a nossa turma, do quarto ano, 

turma 8, da EB1 do Cadaval, esteve presente numa festa con-

celhia da Ajudaris, na Biblioteca Municipal do Cadaval, em 

que apresentámos o poema que elaborámos, no ano letivo 

anterior, intitulado “O meu tesouro”, com ilustração da pro-

fessora Elisabete Marques. Este poema, tal como outros tex-

tos, faz parte de um dos livros que a Ajudaris lançou em 

2017. Estiveram, também, presentes outras turmas do agru-

pamento com as suas apresentações. 

                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Alunos da Turma 8  

                                        4ºAno e Prof. Marina Carvalho 

 JARDIM INFÂNCIA VILAR 

 O desenho é um dos elementos que pertence à 

cultura da criança. É por meio do desenho que pensam, 

captam, sentem, transformam e poetizam. 

 No JI do Vilar as crianças desenharam a figura 

humana. 

  Exploraram e descobriram, utilizando técnicas 

de representação com 

diferentes suportes. 

 

 

A educadora  

Teresa Cyrilo  

Machado 

Visita de Estudo a Lisboa – 9º ano 
 No dia 18 de janeiro, os alunos do 9º ano do Agrupa-

mento de Escolas do Cadaval fizeram uma visita de estudo, que 

durou o dia inteiro, em Lisboa. 

 Partimos às oito e meia da escola sede e o primeiro 

destino foi o Parque das Nações para assistirmos a uma peça de 

teatro de Gil Vicente, “Auto da Barca do Inferno”, que durou 

cerca de duas horas. De seguida, fomos almoçar, também no 

Parque das Nações, com vista para o rio Tejo.   

Após o almoço, perto das duas horas, fomos passear 

por Lisboa, visitámos o Terreiro do Paço e outros locais. De-

pois fomos a pé da Baixa de Lisboa até ao Museu de Arte Con-

temporânea no Chiado, onde estivemos a analisar obras dos 

mais diversos e famosos pintores/escultores da Arte Contempo-

rânea. 

Posteriormente, voltámos à baixa da cidade e fomos, 

de autocarro, lanchar junto do Mosteiro dos Jerónimos. A se-

guir ao lanche voltámos para a escola, e chegámos por volta das 

18:10, e foi assim o dia dos alunos do 9º ano. 

Na nossa opinião, foi um dia bem passado, junto dos 

nossos colegas e professores, porém o melhor foi passar o dia 

em pontos turísticos inesquecíveis da nossa capital. Achámos, 

também, que o museu foi interessante, mas que o teatro foi ex-

tremamente divertido. 

Esta visita de estudo ajudou-nos a entender melhor a 

peça vicentina e a compreender, de algum modo, a arte contem-

porânea. Foi uma óptima experiência e adorávamos repetir este 

fantástico dia! 

 

 

 

Artigo realizado por: 

Beatriz Gomes, nº 4 

Francisco Silva, nº11 

Weber Neves, nº23 

9ºC 

Auto da Barca do Inferno 

Museu de Arte Contemporânea 

Concurso para a criação de um logótipo 

para a Associação de Pais e Encarregados de Educação 

 

 Uma imagem, mil palavras 

 A Associação de Pais e Encarregados de Educação da 

Escola Básica e Secundária do Cadaval (APEE) está a promo-

ver um concurso para encontrar a imagem que melhor exprima 

o conceito inerente à Associação: a participação ativa na cons-

trução e fortalecimento da ponte que liga a família à Escola. 

 Todos os alunos da Escola Básica e Secundária pode-

rão participar com uma única proposta, que deverá ser enviada 

até dia 18 de maio por correio eletrónico para o endereço apee-

cdv@gmail.com. 

 Este concurso concederá um prémio ao vencedor no 

valor de 100€, oferecido pelo Balcão da Caixa de Crédito Agrí-

cola do Cadaval, e certificados de participação a todos os parti-

cipantes. 

O regulamento pode ser consultado no blog da Associação, em  

http://apeeebscadaval.blogs.sapo.pt/, ou nas vitrinas da Escola 

Básica e Secundária.  

 Participa! Conta connosco, nós contamos contigo! 

APEEEBSC 

http://apeeebscadaval.blogs.sapo.pt/
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 Somos uma  

Eco-Escola  
 

 A Escola Básica 

e Secundária do Cadaval, 

no âmbito da Educação 

Ambiental para a Susten-

tabilidade, tem participa-

do, desde 2009, no pro-

grama Eco-Escolas e tem 

sido galardoada, todos os 

anos, com o diploma e a Bandeira Verde, por cumprir os 

objetivos propostos. 

Este ano letivo a escola está uma vez mais a traba-

lhar para que a implementação do programa Eco-Escolas 

tenha sucesso. “Resíduos”, “Água”, “Energia”, “Floresta”, 

“Agricultura Biológica” e “Alimentação” são alguns dos 

temas para os quais se direcionou o referido programa. Além 

destes temas, têm sido dinamizadas e estão planeadas, outras 

atividades que se enquadram em áreas afins.  

A escola também está inscrita em vários projetos 

promovidos pela ABAE – Associação Bandeira Azul da Eu-

ropa - que incluem a “Brigada da monitorização”, “Brigada 

da Floresta”, “Alimentação saudável e sustentável”, “Hortas 

Bio na Escola” e “Desafio UHU”. A escola participa ainda 

em concursos promovidos por outras entidades regionais e/

ou nacionais, como o  “Ecoponto amarelo”, “Missão Ambi-

ente” e “Ventos de Poupança 2”.  

 A concretização de todas estas ações conta direta-

mente com a colaboração de professores e diretores de turma 

de todos os níveis de ensino da escola. Os coordenadores do 

Eco-Escolas apelam à participação e envolvimento de toda a 

comunidade educativa para que tornem possível um ambien-

te de escola mais agradável e sustentável. 

 A divulgação do programa Eco-Escolas e os links 

de acesso aos respetivos projetos poderão ser consultados na 

página do Agrupamento. 

Os Coordenadores da Eco-Escola 

Micaela Amim 

João Ferreira 

O Veneno nosso de cada dia nos dão hoje 
 

 Sabia que 

todos os dias está a 

ingerir veneno!? Já 

se apercebeu de que 

está a colocar a sua 

saúde em risco!? O 

uso intensivo de quí-

micos na agricultura 

tem um forte impacto 

na sua saúde, pois, 

por exemplo, quando 

está a comer uma 

maçã esta tem uma 

enorme camada de 

inseticidas (químicos 

usados para combate 

de pragas de insetos). 

Quem sofre as conse-

quências não é só a 

nossa saúde, também 

o ambiente é afetado.  

Existem vários “venenos”, mas os mais usados são os herbici-

das (usados para matar ervas daninhas e outras plantas indese-

jadas), também são utilizados os fungicidas (servem para matar 

fungos e doenças).  Do mesmo modo que aumentamos o cali-

bre/tamanho dos frutos e aceleramos o seu crescimento, esta-

mos a aumentar e acelerar o risco de termos alguma doença 

derivada do consumo deste “veneno”. E da mesma maneira que 

os químicos aumentam o rendimento da produção, também 

aumenta o “calibre” da conta bancária do agricultor ... 

 O uso destas substâncias traz uma série de ganhos mas 

também muitos efeitos negativos para nós e para o planeta. 

Precisaríamos de muita água benta para conseguirmos espantar 

todos os “males” derivados da ingestão destes químicos para a 

nossa saúde. Muitas são também as consequências para o am-

biente. Para quem quiser percebê-las basta degustar um copo 

de Espumante “A La Rio Tejo”, aromatizado com celulose da 

“Região Demarcada da Celtejo”. 

 As alternativas não poluentes passam pela agricultura 

biológica. À semelhança do que faziam as nossas avós que 

tinham os animais no quintal e aproveitavam os dejetos para 

fertilizar a típica horta (onde havia de tudo um pouco: ali umas 

batatinhas, acolá umas cebolas, um cantinho para as aromáti-

cas, um ou dois pés de feijão, um cacho de tomates, e um car-

reiro de cenouras… estava a sopa feita!) que era cuidada com 

aquele carinho e sabedoria que só elas tinham … e que agora 

tanta falta nos faz ... 

 Todos nós pensamos na mudança, mas deveríamos 

passar do pensamento à ação, pois, por exemplo, basta ter um 

vaso na varanda com uma simples erva aromática para contri-

buir para o combate à agricultura intensiva. Não nos devemos 

restringir à nossa condição e aceitar tudo o que é feito, nem 

devemos desculpabilizar-nos por não termos feito a diferença! 

JRA (Jovens Repórteres para o Ambiente) 

Diogo Nobre e Francisco Garcia, 9ºA 
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SuperTmatik Geografia 

 No dia 13 de dezembro de 2017 realizou-se a atividade 

"SuperTmatik Geografia 2018". 

 Esta teve em vista o apuramento dos alunos para a final 

nacional a ocorrer em abril de 2018. 

 Apesar da fraca adesão dos alunos do 7.º ano (a sua par-

ticipação foi apenas experimental) a atividade decorreu num am-

biente de sã competitividade na Biblioteca do Bloco 4, tendo-se 

verificado os seguintes resultados: 

 

8.º ano:  

1.º lugar: Bernardo Oliveira (8.º C, n.º 3) 
2.º lugar: Emanuel Simões (8.º F, n.º4)  

3.º lugar: Leonor Faria (8.º F, n.º 15) 

 

9.º ano: 

1.º lugar: Constança Dias (9.º D, n.º 4) 
2.º lugar: Sérgio Barão (9.º A, n.º19)  

3.º lugar: Júlio Conde (9.º A, n.º 10) 

 

 Estes alunos receberam dos professores de Geografia 

(promotores do evento) Atlas do Mundo como prémios relativos 

ao seu desempenho de excelência. 

 Foram apurados para a final nacional online os dois pri-

meiros classificados de cada ano de escolaridade. 

 No final do 2.º período letivo (21-03-2018) realizar-se-á 

o Campeonato de Localização SeTerra que irá contar com os me-

lhores alunos de cada turma do 3.º Ciclo para a localização de 

países e capitais. 

 

António Ervideira 

Coordenador do Grupo 420 - Geografia 

 VISITA AO MUSEU DA MARINHA E CENTRO CULTURAL DE BELÉM 

 No âmbito da disciplina de História e Educação Visual, 110 alunos do 8.º ano, acompanhados por 8 professo-

res, participaram no dia 06 de março numa visita de estudo ao Museu de Marinha e ao Centro Cultural de Belém (CCB). 

      Ambas as visitas foram guiadas, de acordo com os objetivos das disciplinas: 

 reconhecer a importância dos vários tipos de vela utilizados na navegação, o seu modo de funcionamento e a importân-

cia da forma da vela no aproveitamento dos ventos; 

 conhecer alguns instrumentos de navegação da época; 

 despertar a sensibilidade dos alunos para a articulação dos conteúdos programáticos da disciplina de História e a ex-

pressividade de meios e técnicas da dis-

ciplina de Educação Visual; 

 constatar as especificidades do constru-

tivismo russo aplicado no design do car-

taz; 

 sensibilizar  para a importância da cul-

tura; 

 conhecer uma instituição cultural por-

tuguesa. 

 A visita apresentou o seguinte progra-

ma: 

08:30 – Saída do Cadaval 

10:00– Museu da Marinha / CCB -  visita guiada 

13:00 – Almoço  

14:15 – Museu da Marinha / CCB -  visita guia-

da 

16:30 – Regresso ao Cadaval 

18:00 - Cadaval 

 

 

 

 

O grupo de História 
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NOTÍCIAS DA BIBLIOTECA 

Júlio Verne – Um autor na Mala 
      Para apresentar um pouco da doação da Dr.ª Mafalda 

Ramos à nossa biblioteca, selecionamos a coleção completa 

das Viagens Extraordinárias de Júlio Verne, editada pela 

RBA, em 72 volumes de capa dura e com algumas ilustra-

ções originais. 

     Júlio Verne (1828-1905) escreveu uma obra impressio-

nante, quer pela quantidade, quer pela diversidade de temas 

que explorou e que se enquadram dentro de quase todas as 

áreas do conhecimento humano do século XIX, conhecimen-

to esse que ele usou para criar mundos fantásticos e surpreen-

dentes, sendo, em termos ficcionais, o “fundador” da ficção 

científica e, mais atualmente, o movimento “ steampunk” 

inspirou-se nas suas obras. 

     Júlio Verne viveu num século de grandes inovações técni-

cas e científicas que importa relembrar e que foram o 

“alimento” básico para a sua obra. Apresentamos, pois, algu-

mas das invenções que mais marcaram e alteraram a vida 

quotidiana de então - a eletricidade, a comida enlatada, o 

desenvolvimento dos transportes terrestres e marítimos, a 

produção em massa de têxteis, graças ao tear mecânico, o 

papel higiénico e a pasta de dentes, as comunicações por telé-

grafo, a fotografia, o cinema…. Enfim, um conjunto notável 

de invenções e descobertas que, de tão integradas na vida 

quotidiana atual, nos esquecemos de que em tempos não 

existiam. 

     O século XIX também foi pródigo em viagens de desco-

bertas com inúmeras expedições a África e à América do Sul, 

ao Polo Norte, entre outros locais do mundo, relatadas nos 

jornais, apresentadas em conferências. O tema das viagens e 

do engenho humano é recorrente nas histórias de Júlio Verne. 

Destas destacamos Volta ao Mundo em 80 dias; 20.000 Lé-

guas Submarinas, Viagem ao Centro da Terra, Cinco Sema-

nas em Balão, títulos de referência da sua abrangente obra. 

      A sua obra continua a suscitar interesse como atestam as 

mais recentes adaptações para cinema: A ilha Misteriosa, em 

2005 e novas versões em 2012, e Viagem ao Centro da Terra 

(2008). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ricardo Frade na nossa escola 

      No dia 17 de janeiro, Ricardo Frade esteve presente na nos-

sa escola e dinamizou duas sessões, nas quais participaram 8 

turmas do 9.º e secundário. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 As apresentações do autor de Pé Descalço foram mui-

to para além de uma apresentação singela de um livro, seguida 

da habitual sessão de autógrafos e selfies com os alunos. Para 

além de ser um sucesso, estas apresentações são uma mini for-

mação de mindset, uma lição de vida, uma mudança de visão 

perante o futuro, uma viagem repleta de experiências que nos 

são apresentadas, desmontadas e reconstruídas como exemplos 

de força de vontade, de determinação para vencer as adversida-

des, transformá-las em desafios e oportunidades. Foram mo-

mentos bem-dispostos, em que Ricardo falou ao coração e ao 

intelecto de todos, transformou caras aborrecidas em sorrisos 

divertidos e expressões pensativas e expectantes. Tocou-nos a 

todos com a sua atitude de confiança e a sua força positiva foi, 

talvez, aquilo que mais marcou estas sessões. 

     A sua história é ela própria um exemplo de luta, confiança e 

energias positivas. A sua aventura da Suécia até Portugal, con-

tando com a boa vontade de todos os que o ajudaram a levar a 

bom porto este desafio, mostra que, se procurarmos, desco-

brimos um mundo de oportunidades, no qual podemos cons-

truir, da melhor forma possível, um percurso de vida, optando 

por escolhas conscientes, racionais e objetivas. 

     Recolhidos alguns testemunhos de alunos, verificamos que 

este momento teve um impacto bastante positivo. 

 

 Quando soube que íamos assistir a uma apresentação 

de um livro, nunca pensei que fosse uma apresentação tão 

construtiva e divertida. Uma apresentação em que pudemos 

aprender muito e de forma animada. (…) Às vezes o que é pre-

ciso é ouvir a coisa certa, aquela coisa que faça um clique den-

tro de nós e que nos faça perceber as coisas de uma forma po-

sitiva. 

Marta Santos Simões 

 Foi uma maneira divertida e relaxante de lidar com 

assuntos sérios. 

Henrique da Silva 

 É um pensamento diferente. 

Cristiano Nazário 

 Por vezes a vida de um adolescente parece incerta, 

difícil e, por isso, assustadora. 

Ricardo Frade ajudou-me, finalmente, a perceber que a vida 

não é assim. 

 Difícil é, mas não é um bicho-de-sete-cabeças. Temos 

de ter calma, focar nos nossos objetivos e agarrar as oportuni-

dades e ajudas sem medo e vergonha, pois só assim alcançare-

mos o que realmente queremos. 

 Estou eternamente agradecida a este fantástico ho-

mem que me ajudou a ver a vida de uma forma diferente cheia 

de alegria e oportunidades. Não foi uma apresentação de um 

livro, mas sim, uma lição de vida. 

Beatriz Azevedo 

B
ib

li
o

te
c

a
 E

sc
o

la
r 

 -
  

A
ti
v

id
a

d
e

s 



  

          9                                   

     27 de Janeiro| Dia 

Internacional em Me-

mória das Vítimas do 

Holocausto 

    Assinalamos este dia, 

tão importante na história 

moderna da Europa, com 

um painel explicativo 

sobre o Holocausto. Des-

tacamos todo o fantástico 

processo de aniquilação 

de milhões de pessoas. 

Quase surreal de tão inex-

plicável, é um buraco 

negro difícil de apagar na 

memória coletiva da Europa.  

     Pretendemos dar a conhecer, através de fotografias, alguns 

testemunhos e breves explicações, esta realidade que chegou 

até nós, através de numerosos relatos dos sobreviventes e das 

tropas que libertaram os prisioneiros dos campos de concen-

tração. Um documento incontornável é o chamado álbum de 

Auschwitz , propriedade do museu de Yad Vashem, em Jerusa-

lém – o museu do Holocausto, inaugurado em 2005, e que é 

possível visionar online. 

     Um pouco por todo o mundo existem memoriais a assina-

lar o Holocausto. Destes destacam-se, na Europa, os próprios 

campos de concentração (atualmente, sítios de interesse turís-

tico) e, em Berlim, na Alemanha, o Memorial para vítimas 

judias do Holocausto, também conhecido por Memorial do 

Holocausto – um enorme espaço repleto de 2711 blocos gi-

gantes de cimento negro, uma obra projetada pelo arquiteto 

Peter Eisenman e engenheiros do Buro Happold, que impres-

siona pelas suas dimensões- 19.000 m2. 

     Expusemos alguns livros, revistas e filmes interessantes 

sobre a segunda Guerra Mundial, que fazem parte do nosso 

acervo, alguns dos quais foram doação recente da Dr.ª Mafal-

da Ramos, cuja doação muito veio enriquecer o nosso fundo 

documental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O RENASCIMENTO 

     O Renascimento é uma referência importante na história da 

evolução artística, das ideias, da política e da sociedade na Eu-

ropa. 

     Organizámos uma pequena exposição que é uma mostra de 

livros do nosso fundo documental, focando o avanço das artes 

– a pintura, a escultura, a arquitetura e também um pouco de 

ourivesaria (a famosa custódia de Gil Vicente) – constituindo 

assim um vislumbre do que foi este movimento. 

     O Renascimento é-nos apresentado frequentemente como 

um movimento artístico-cultural que se formou por ruptura 

com os cânones medievais. Esta ideia de renascita foi proposta 

por Giorgio Vasario, que fez a biografia dos mais importantes 

nomes do Renascimento em Itália. 

     Porém, já na Idade Média, alguns pintores procuravam ex-

plorar técnicas de pintura diferentes, como a pintura a óleo, 

usavam a perspetiva e pintavam temas do quotidiano. Refira-se 

nesta situação a famosa tela de Jan van Eyck – o Casamento 

dos Arnolfini, con-

siderada uma obra 

medieval, tem na 

realidade mais 

relação com o 

novo género pictó-

rico renascentista 

– o retrato. 

     Procurámos 

explorar duas 

obras famosas, 

apresentando-as 

descodificadas, 

em painel: O casamento dos Arnolfini, de Jan van Eyck  e  A 

Primavera, de Sandro Botticelli. Desenvolver a literacia visual 

tem sido o fio condutor das atividades apresentadas através da 

pintura. É um desafio que implica descobrir e desvendar múlti-

plas linguagens. No caso destas pinturas, há que recorrer a al-

guns estudos sobre as obras. A linguagem secreta do renasci-

mento, manifesta-se nas artes em especial na pintura, está liga-

da a uma mensagem educativa ou moralizante. É, porém, uma 

linguagem escondida e esquecida aos nossos olhos modernos. 

Na verdade, perdemos a capacidade de, apenas com os nossos 

conhecimentos quotidianos, compreendê-la, partindo apenas de 

uma singela observação. A relação significado/significante, que 

a leitura destas obras pressupõe, talvez não fosse um grande 

desafio para os seus “donos” na altura, mas para nós, atualmen-

te, é. 

     Foi tendo em consideração que compreender uma pintura é 

mais do que observá-la e descrevê-la visualmente que apresen-

tamos estes painéis, que esperamos contribuam um pouco para 

desenvolver a literacia visual dos nossos alunos. 
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ATIVIDADES DA BE2- BIBLIOTECA ESCOLAR DO 

1º CICLO E PRÉ-ESCOLAR 

PROJETO “A BE VAI ÀS ESCOLINHAS” 

 A nossa biblioteca continua a levar livros, leitura e 

fantasia às escolas do 1º ciclo e Jardins de Infância do nosso 

Agrupamento, não só através da circulação de bibliocaixas, 

como também dinamizando Horas do Conto com variadas 

temáticas, em colaboração com as respetivas professoras e 

educadoras. 

 Conscientes da importância da promoção do gosto 

pela leitura, sem o qual não conseguiremos promover as com-

petências fundamentais para o sucesso escolar e  desenvolvi-

mento cultural das nossas crianças, começamos a lançar esta 

“semente” desde os mais pequeninos, para que mais tarde  se 

possam colher resultados eficazes e duradouros. 

 Tanto na escola como na família, este gosto pela 

leitura terá de ser um objetivo a desenvolver desde a mais 

tenra idade, para que se possam criar leitores/pensadores:  

 

“Uma criança que lê será um adulto que pensa.” 

Hora do Conto “ O Sapo no Inverno”, de Veltuijs, no JI da 

Dagorda… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E na Unidade de Apoio à Multideficiência do AECadaval. 

 

 

 

 

Hora do Conto “Gira Gira vai à Escola”, de Mário Cas-

trim, na EB1 da Sobrena 
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Uma aventura à Júlio Verne 

Bem, estou a escrever porque há mais ou menos 3 dias 

atrás tive uma experiência bastante aterrorizante e fascinante, 

ao mesmo tempo, e quero mesmo que fique recordada para 

sempre! 

Tudo começou quando eu, a Matilde e o Vasco decidi-

mos fazer uma viagem até aos Açores na caravela do meu tio. 

Tínhamos tudo planeado, a viagem iria demorar quatro dias 

para podermos ir com calma e apreciar bem o oceano. Encon-

trámo-nos todos no porto de Peniche por volta das 15:30 do dia 

25 de setembro e começámos a nossa aventura até às ilhas dos 

Açores. 

Pouco tempo depois da partida, decidimos vestir os 

nossos fatos de mergulho e explorar mais a “fundo” o Atlânti-

co. Encontrámos animais fantásticos e, por muito estranho que 

pareça, imensos navios naufragados, até que um captou, clara-

mente, a nossa atenção. Era lindo, todo ele azul ciano coberto 

de cristais fantásticos. Nunca tinha visto nada igual! Entrámos 

nesse magnífico navio que, para algo que aparentava estar afun-

dado há muitos anos, estava em ótimas condições. Após algum 

tempo dentro do navio, subitamente, as luzes acenderam-se e 

ouviu-se uma voz a murmurar e que passo a citar: 

- “ Aoi, marinheiros, vamos partir…” 

De repente, fomos teletransportados para uma ilha 

fantástica, cheia de criaturas inimagináveis, que parecia estar 

dentro do nosso próprio planeta. A Matilde parecia estar a reco-

nhecer aquilo tudo e só repetia: 

- Encontrámos a ilha que Júlio Verne descrevia… 

Não entendia nada do que se estava a passar. Mas 

aquele nome, Júlio Verne, não me era estranho. Depois de al-

gum tempo, lembrei-me de alguns livros que o meu pai tinha 

em casa sobre esse mesmo autor, que escrevia sobre mitos que 

poderiam ou não existir no nosso planeta. Com tudo isto fiquei 

muito, muito assustada e o Vasco estava também muito aterro-

rizado, mas a Matilde parecia que sabia o que tinha de fazer, 

pelo que decidimos segui-la. Passadas várias horas, entrámos 

dentro de uma gruta toda forrada a cristais, idênticos aos do 

navio, e a Matilde simplesmente pressionou um cristal e voltá-

mos ao mesmo sítio do oceano, com uma simples diferença, o 

navio já não estava lá. Subimos para a caravela do meu tio e 

não conseguimos dizer nem uma única palavra a viagem intei-

ra. Nos nossos telemóveis estava marcada a data de 2 de outu-

bro… 

Foi uma aventura muito assustadora e não descansarei 

até conseguir lá voltar e encontrar explicações para tudo o que 

aconteceu naqueles sete dias. 

Fim 

Isabel Duarte, nº13, 9ºC 

OFERTA FORMATIVA 

DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

DO CADAVAL 

CURSOS PROFISISONAIS: 
 

Técnico de Informática - Instalação e Gestão de Redes 
 

Técnico de Restaurante / Bar 

 

Técnico de Comércio / Técnico de Gestão de Equipamen-

tos Informáticos—3º ano 

 

EFA—Secundário—Tipo A 
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DESFILE DE CARNAVAL 
 No dia 9 de fevereiro realizou-se o desfile de Carnaval do Agrupamento de Escolas de Cadaval, como já vem sendo 

tradição. É um projeto de parceria com a Câmara Municipal do concelho e teve como tema «À Descoberta de Portugal».  

 Iniciou-se por volta das 10h 30m tendo-se os alunos caracterizado na escola sede do Agrupamento. Percorreu as ruas 

centrais da vila, agrupando-se os alunos por turma, escola e Jardim de Infância. Cada um destes grupos apresentou um subtema 

coletivo relacionado com a temática citada. 

 Como complemento ao desfile ocorreu um concurso de disfarces, sendo o júri constituído por um elemento da Associa-

ção de Pais da EBS, senhora Paula Batista, um elemento da Associação de Pais “Educar Mais”, senhora Vânia Ferreira, a profes-

sora Celina Domingues,  um representante da Câmara Municipal, senhora Ana Maria Leandro, uma Assistente Operacional, se-

nhora Florinda Costa, e um elemento da Associação de Estudantes, a aluna Beatriz Costa.  

 As maiores pontuações foram atribuídas ao Jardim de Infância da Vermelha (30 pontos), à Escola do 1ºCiclo de Chão 

do Sapo (29 pontos), às turmas 5ºB (27 pontos), 8ºA (28 pontos) e 11ºA (29 pontos) da Escola Básica e Secundária.  

  

                                                   Carolina Silva (6ºB) e Ana Nobre (6ºC) 
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Dia 12 de fevereiro   -   Dia de Darwin 

A biblioteca de Darwin 

     A assinalar este dia, quisemos destacar a viagem de Darwin 

e realçar a “biblioteca” de 181 livros que o naturalista levou 

consigo, bem como a que havia no HMS Beagle, pertença do 

capitão Fitzroy e dos outros oficiais, que totalizava cerca de 

400 volumes sobre inúmeros temas bastante atualizados, como 

convém a uma expedição 

científica. 

     É interessante observar 

que o conjunto de livros 

que Darwin levou consigo 

estavam como é de espe-

rar, na sua maioria, escri-

tos em inglês, mas tam-

bém continha livros escri-

tos noutras línguas, como 

o francês, o alemão, o 

espanhol, o latim e o gre-

go, o que atesta o conhe-

cimento poliglota de 

Darwin. 

     Na verdade, os conhe-

cimentos de línguas 

“estrangeiras” sempre 

foram valorizados como 

meio de aceder à informação. No século XIX, em Inglaterra, 

era comum um estudante aprender francês e alemão. Darwin 

estudou teologia, por isso, deveria ter bons conhecimentos de 

latim e de grego, línguas que eram essenciais para um aluno 

ser admitido nas universidades como Cambridge ou Oxford. 

     A “biblioteca” foi crescendo com as produções de Darwin 

e do capitão Fitzroy e também com novos títulos que foram 

adquirindo durante a viagem de 5 anos. 

 

Dia 14 de fevereiro |Dia Mundial do Amor 

     À semelhança do ano anterior, quisemos celebrar este dia 

como uma atividade de “produção coletiva”.  

     Propusemos aos alunos de duas turmas de secundário, sob 

a orientação do professor, que partilhassem poemas de autores 

portugueses, construindo um mural com as suas seleções e 

gostos pessoais, de forma a dar a conhecer poetas, poesias ou 

versos. 

     Assim, nasceu o mural – Os poetas e o Amor - que ficou 

em exposição durante fevereiro, no corredor do bloco IV. 

     Os objetivos escondidos desta atividade prendem-se com 

proporcionar uma oportunidade de aplicar a capacidade de 

seleção e avaliação e de fomentar a construção coletiva, cons-

tituindo oportunidade de leituras múltiplas e aprofundamento 

do conhecimento da realidade literária poética nacional, tudo  

“skills” a desenvolver em consonância com o perfil do aluno 

do século XXI. 

     Através desta simples 

atividade, pudemos parti-

lhar um pouco do nosso 

rico património literário 

com nomes tão importan-

tes como Fernando Pes-

soa, Miguel Torga, Ale-

xandre O’Neill e Luís Vaz 

de Camões, entre outros, 

celebrando a poesia e con-

tribuindo para o desenvol-

vimento da literacia literá-

ria. 

Concurso de leitura em Língua Inglesa 

 Decorreu na Biblioteca Escolar da sede do Agrupa-

mento "The reading contest", no dia 6 de março de 2018 para 

as turmas do 2º ciclo e no dia 13 de março para o 3º ciclo. Este 

concurso foi organizado pelas docentes de Inglês, em parceria 

com a docente bibliotecária, no âmbito da semana da leitura. 

Cada turma elegeu o seu leitor preferido para a representar nes-

te concurso interturmas. O aluno eleito convidou dois amigos 

para o apoiarem neste momento de alegria e partilha de leituras 

e de amizade. Ao júri, composto por docentes de Inglês dos 

vários ciclos de ensino, coube a difícil tarefa de eleger um alu-

no por ano de escolaridade, dado o elevado nível de qualidade. 

Todos os vencedores, participantes e alunos convidados a assis-

tir, receberam prémios oferecidos pela escola e pela editora 

ASA.  

 A coordenadora do grupo de docentes que lecionam a 

Língua Inglesa neste Agrupamento, professora Graça Branco, 

agradece a todos os intervenientes pela sua participação e entu-

siasmo.  

Graça Branco 
 

 
 

B
ib

li
o

te
c

a
 E

sc
o

la
r 

 -
  

G
ru

p
o

 d
e

 I
n

g
lê

s—
A

ti
v
id

a
d

e
s 



  

          13                                   

CELEBRAÇÃO DO 3º ANIVERSÁRIO DA BE2 

 

 A BE do 1º Ciclo e Pré-Escolar do AECadaval cele-

brou no dia 21 de janeiro de 2018 o 3º aniversário da sua 

inauguração, pelo que se viveram com grande alegria algu-

mas atividades comemorativas. 

 No dia 19 realizou-se a Festa Concelhia de lança-

mento do Livro de Histórias da Ajudaris’ 2017, no qual qua-

tro turmas do nosso agrupamento, da EBS e das EB1 do Ca-

daval, Murteira e Painho, viram publicados os seus poemas e 

histórias sobre a temática da família. Este evento, organizado 

no âmbito das atividades da Rede de Bibliotecas do Cadaval, 

decorreu na Biblioteca Municipal, com a participação de pro-

fessores e alunos das turmas envolvidas e respetivas famílias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Houve apresentação e venda dos livros, com sessão 

de autógrafos dos pequenos autores e da ilustradora solidária 

Elisabete Marques, que não quis deixar de estar presente nes-

te evento. 

 Maria Leonor, 

aluna do Projeto Musi-

forma, abrilhantou a 

festa com um belo 

momento musical, que 

a todos encantou. 

 E antes de 

terminar o convívio, 

cantaram-se os para-

béns à Biblioteca Es-

colar, pelo seu terceiro 

aniversário! 

 

 Ainda no âmbito destas celebrações, decorreu uma 

Semana de Poesia, com Horas do Conto em verso, em que as 

turmas do 3º e 4º anos da EB1 do Cadaval apresentaram aos 

mais novos, do Pré-Escolar, 1º e 2º anos, várias histórias com 

rimas e lengalengas, que proporcionaram momentos muito di-

vertidos e participados por todos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ao longo da semana de 22 a 26 de janeiro, foi-se com-

pondo um mural comemorativo com poemas alusivos ao tema 

da biblioteca, livros, leitura… criados pelos alunos, professores 

e familiares, onde todos puderam dar largas à sua criatividade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 E surgiram tantos poemas e tão bonitos, como este dos 

alunos da EB1 da Murteira: 

 
A BE ESTÁ DE PARABÉNS 

PELOS TRÊS ANOS DE ATIVIDADE 
SEMPRE A CONTRIBUIR 

PARA DESENVOLVER A CRIATIVIDADE. 

 
GOSTAMOS MUITO DE LER 

OS LIVROS REQUISITADOS 

ESTAMOS SEMPRE A APRENDER 
PARA TER BONS RESULTADOS. 

 

VIVA A IMAGINAÇÃO E A FANTASIA 
LER COM PRAZER E DESENFADO 

SEJAM HISTÓRIAS OU POESIA 

É BOM PODER SONHAR ACORDADO. 

 

 Muito obrigada a todos os que participaram na cele-

bração do aniversário da BE 2 e que esta possa contar com 

muitos e bons anos ao serviço da nossa comunidade escolar! 

                                                                                                              

A PB, Celina Domingues 
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À Descoberta de Portugal 

 

Criaturas Fantásticas do Imaginário Popular 

Animais 

O Cavalo do Pensamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ao contrário de outras criaturas, só existe um cavalo 

do pensamento e é tradição nas regiões do Norte Litoral e Al-

garve. Habita no céu. 

 Este cavalo apresenta a particularidade de ter asas de 

morcego e deitar fogo pelos olhos e pelas narinas. Surge em 

ajuda de quem pensar nele, com muita força, deixando-se 

montar por quem o chama. Tem o poder de reunir nuvens e 

causar tempestades. 

 Não lhe podem ser atribuídas apenas características 

boas pois sabe-se que teria destruído aldeias inteiras por sim-

ples impulso. 

                                                                                                                   

Daniela Santos, nº8, 5ºB 

 

Criaturas Diminutas 

Fradinho da Mão Furada 

 

 Criaturas de pequenas dimensões do imaginário da 

zona do Norte Interior de Portugal. 

 Os fradinhos da mão furada são brincalhões mas a 

maioria concede favores e benefícios aos humanos com quem 

habitam. Costumam vestir-se com um hábito e usam um gorro 

vermelho. 

 Reconhecem-se pelo grande buraco que têm na palma 

das duas mãos. 

 Às vezes, de noite, entram no quarto de alguém que 

está a dormir e tapam-lhe a boca com as mãos, o que provoca 

pesadelos. Mas as pessoas conseguem respirar por causa do 

grande buraco que eles têm nas palmas das mãos. 

 Também podem multiplicar, triplicar a comida e ou-

tros bens que haja na despensa e ajudar a encontrar tesouros 

que podem estar no interior ou debaixo das casas. 

 Alimentam-se de migalhas e restos de comida, ou 

seja, de tudo o que não comemos ou deitamos fora. 

 

                                                              Carolina Silva, nº6, 5ºB 

 

 

Velha da Égua Branca 

 

 No decorrer das noites de lua cheia ou de muito luar, 

aparece a velha da Égua Branca montada na sua égua. Por cima 

da sua cabeça utiliza um toucado branco com fitas vermelhas. 

 É também habitual, nela, uma faca gigantesca na sua 

mão esquerda. 

 Quando solta os animais nos campos para comerem 

produz um ruído semelhante a tachos e panelas. 

 É um ser bom e peculiar por ser o único a fazer frente 

ao Homem do Chapéu de Ferro. 

                                                                 Aguardem por este…! 

                                                                                                                         

Ana Nobre, 6º C 

OFERTA FORMATIVA 

DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

DO CADAVAL 

CURSOS PROFISISONAIS: 
 

Técnico de Informática - Instalação e Gestão de 

Redes 
 

Técnico de Restaurante / Bar 

 

Técnico de Comércio / Técnico de Gestão de Equi-

pamentos Informáticos—3º ano 

 

EFA—Secundário—Tipo A 
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A Lenda de Viana do Castelo 

 

 Segundo reza a lenda teria existido um barqueiro que 

se apaixonara por uma rapariga feliz, de nome Ana, e que era 

conhecida por todas as pessoas.  

 O rapaz não prestava atenção a mais ninguém e pas-

sava os dias a falar da Ana. Umas vezes perguntava: “Viste a 

Ana?”, outras vezes dizia: “Hoje vi a Ana, vi a Ana!” 

 Repetia tantas vezes «Viaana» que rapidamente a 

denominação deu origem a Viana. 

 Porém, foi D. Afonso II de Portugal que atribuiu à 

povoação o nome de Viana e D. Maria II  elevou-a à catego-

ria de Viana do Castelo. 

                                                                Daniela Santos (5ºB) 

Conhecer Portugal é conhecer a sua História 

Manuel de Arriaga 
 Manuel José de Arriaga Brum da Silveira e Peyre-

longue nasceu a 8 de julho de 1840 na Horta, Açores. Era 

filho de Sebastião José de Arriaga Brum da Silveira e de Ma-

ria Cristina Pardal Ramos Caldeira. A sua família era prestigi-

ada e as suas origens remontam à colonização da ilha. 

 Casou com Lucrécia Augusta Brito de Berredo Fur-

tado de Melo com quem teve quatro filhas e dois filhos. 

 Concluiu os estudos preparatórios na cidade da Hor-

ta e em 1860 matriculou-se no curso de Direito da Universi-

dade de Coimbra em que se formou em 1865. 

 Enquanto estudante revelou-se um excelente aluno e 

orador. Conheceu e aderiu aos ideais republicanos o que lhe 

provocou o corte de relações com o pai obrigando-o a traba-

lhar para sustentar os seus estudos e os do irmão. 

 Após a conclusão do curso abriu um escritório de 

advocacia em Lisboa e granjeou rapidamente fama. 

 Em 1866 tentou ingressar como docente no ensino 

superior, sem êxito, o que iria novamente acontecer em 1878 

quando concorreu para o lugar de professor de História Uni-

versal e Pátria do Curso Superior de Letras. Entretanto regeu 

aulas de Inglês no ensino liceal em Lisboa. 

 Em 26 de agosto de 1870 ocupa o primeiro cargo 

público exercendo-o como vogal da Comissão para a Refor-

ma da Instrução Secundária.  

 Em 1878 integrando a lista republicana candidata-se 

a um lugar de deputado nas Cortes tendo sido derrotado, o 

que voltará a suceder nas eleições de 21 de agosto quando se 

candidatou por um dos círculos de Lisboa. É eleito deputado 

republicano pelo círculo da Madeira, à segunda volta, em 26 

de novembro de 1822. 

 Foi proclamado deputado a 8 de janeiro de 1833 tendo 

sido o segundo republicano a tomar lugar no parlamento portu-

guês. Não foi reeleito e durante o seu mandato abdicou do seu 

vencimento como professor liceal, recebendo apenas o subsídio 

parlamentar. 

 Distinguiu-se pelas suas competências extraordinárias 

(intelectuais, culturais, oratórias, combatividade política, ética 

irrepreensível) o que o levou a adquirir uma posição privilegia-

da e fundamental no seio do Partido Republicano Português 

entre 1883 e 1892 (estruturação/organização; diretório). 

 Após as falhadas eleições gerais de 1889 e a manifes-

tação que liderou contra o Ultimato Inglês em 1890, retorna ao 

Parlamento nesse mesmo ano. Aí defende a soberania popular 

(o poder do povo), a liberdade de consciência, de expressão e 

de associação bem como a dignificação das classes desfavore-

cidas. 

 Foi um dos principais autores do programa do Partido 

Republicano Português apresentado em 1891 e figura impor-

tante na divulgação e propagação dos ideais republicanos nos 

comícios onde era muito apreciado pelo povo. 

 Desiludido com a política dedica-se às suas obras lite-

rárias. 

 Em 1910 é nomeado reitor da Universidade de Coim-

bra e Procurador Geral da República. 

 Em 1911 é eleito deputado constituinte e a 24 de agos-

to, Presidente da República Portuguesa. 

 Foi o primeiro chefe de estado eleito do regime repu-

blicano, cargo que exerceu até 29 de maio de 1915. 

 Manuel de Arriaga distinguiu-se também na poesia e 

na literatura tendo feito parte da Geração de 70. 

 Morreu a 5 de março de 1917. 

6ºA 

(Projeto de articulação curricular Port/HGP) 
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FIGURAS DO NOSSO CONCELHO 

Júlio de Melo Fogaça 

 Júlio de Melo Fogaça nasceu em 1907 em Algu-

ber, no concelho do Cadaval. Era filho de comerciantes 

e proprietários abastados. 

 Figura nacional que se destacou pela sua ação 

política e militância na luta contra a ditadura do Estado 

Novo. Antifascista convicto e grande defensor da liber-

dade. 

 Foi o segundo homem que mais tempo esteve 

preso nas prisões nacionais. Passou a maior parte da sua 

vida na clandestinidade ou nas cadeias da ditadura. 

 Pertenceu ao aparelho central da Federação da 

Juventude Comunista Portuguesa e integrou o Secretari-

ado do Partido Comunista Português em 1935. Nesse 

ano é preso pela polícia política, juntamente com Bento 

Gonçalves (secretário geral do PCP entre 1928-1942) e 

outros membros do partido, e deportado para o campo 

do Tarrafal («Campo da Morte Lenta») em Cabo Verde 

onde permanece até 1940. 

 Após a morte de Bento Gonçalves, por febre 

biliosa não tratada, no citado campo, Júlio Fogaça passa 

a dirigir a Organização Comunista dos Presos do Tarra-

fal. 

 Em 1940 regressa a Portugal beneficiando de 

uma amnistia e passa a dirigir o grupo que reorganiza o 

PCP. Retoma contactos com a Internacional Comunista 

da qual o partido tinha sido expulso em 1939. 

 Em 1942 é novamente preso e reenviado para o 

Tarrafal de onde sai em 1945, por amnistia e numa ten-

tativa de o regime branquear internacionalmente a sua 

imagem e que implicou o encerramento de tão nefasto 

campo. É substituído por Álvaro Cunhal no secretariado 

do partido. 

 Em julho de 1946 participa no IV congresso do 

PCP sendo eleito para o Comité Central e vê a sua 

«política de transição» ser derrotada por Álvaro Cunhal. 

Após a prisão deste em 1949, volta a determinar a sua 

orientação política até ser preso em 1960. 

 Durante a década de 1950-1960 destaca-se na 

estrutura interna do partido e defende acerrimamente «a 

via pacífica» para o derrube do regime salazarista, posi-

ção aprovada no V congresso do partido em setembro de 

1957. 

 É novamente preso em 1960 sendo libertado em 

28 de agosto de 1970, sob liberdade condicional. 

Passou 18 anos preso (1935-1940; 1942-1945; 1960-

1970) sendo 8 deles no campo de concentração do Tar-

rafal. 

 Na década de 60 a PIDE procura denegrir-lhe a 

imagem ao acusá-lo de homossexualidade de forma a 

destruí-lo moral e psicologicamente.  

 Em 1960 é supostamente expulso do PCP sob o 

pretexto da sua homossexualidade ou pela defesa da 

solução pacífica, posição que foi criticada pelo então 

secretário-geral do partido, Álvaro Cunhal, consideran-

do-a «um desvio de direita». 

 Reaproximou-se do PCP após a revolução do 25 

de abril de 1974. 

 Exerceu a presidência da Comissão Administra-

tiva do Cadaval entre 1974 e 1976. 

 Morreu em 1980 tendo o seu espólio bibliográ-

fico e arquivístico sido doado à Academia de Ciências 

de Lisboa que criou um prémio de História com o seu 

nome. 

 6ºA  

Projeto de articulação curricular Port /HGP 
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Presa pela Visão?  

Livre pela Vida! 

    No início deste ano letivo, chegou à escola uma 
nova professora de Geografia, imperava a especu-
lação, pois havia chegado a informação de que a 
professora tinha baixa visão… Como seria possível 
uma professora com baixa visão? Como é que 
leciona as aulas? Eram estas e outras perguntas 
que alunos e professores faziam… Madalena Tei-
xeira, professora de Geografia do 7º a 9º anos de 
escolaridade, abriu um caminho que é fundamen-
tal, o do contacto com a diferença, que levou a 
muitas conversas, dúvidas e especulações, e para 
esclarecer tudo decidi fazer esta entrevista que a 
professora aceitou de imediato! 

 
Como é que foi a sua infância e como é que 

lidou com a deficiência visual nessa altura? 

R: Não foi muito complicado, porque até, mais ou menos, ao meu 
7º/8ºanos, eu conseguia fazer quase tudo o que as outras crianças con-
seguiam fazer, ou seja, eu corria, jogava à bola… era uma autêntica 
Maria rapaz! Mas claro que com o desenrolar do tempo, quando, a partir 
do 8º/9º anos comecei a sentir alguma limitação, já era mais frustrante 
não conseguir acompanhar as brincadeiras das crianças ditas «normais». 

            (Antes de fazer esta entrevista visualizei um vídeo 
onde a professora Madalena dava o seu testemunho, 

numa palestra da “Vidas Ubuntu”. ) 

No vídeo da “Vidas Ubuntu” a professora disse que ia perdendo a 
visão, era uma doença progressiva. Então, como foi ir crescendo, ir 
perdendo a visão e ter de gerir tudo ao mesmo tempo: a adolescên-
cia (mudanças físicas e psicológicas), a escola (aprendizagem, o 
lidar com professores, colegas, funcionários) e a própria perda de 

visão? 

R: Eu sabia, desde nova, que o problema de visão que eu tinha era de 
uma grande probabilidade de perder totalmente a visão, então fui enca-
rando isso como algo que vai mesmo acontecer. Se aproveitar a visão 
que já tive e tenho neste momento ao máximo, fazendo aquilo de que 
gosto, por exemplo, aproveitei ao máximo jogar futebol, jogar basquete, 
correr, saltar. Quando não consegui, claro que senti uma frustração enor-
me, não é de querer jogar à bola, é tentar jogar, mas já não conseguir, a 
bola vem ter contigo, mas já não tens a perceção de pores o pé para 
parar a bola e conseguir rematar, porque já não tens campo visual para 
isso. Claro que é frustrante, mas aos poucos e poucos, teve que haver 
uma aceitação e uma compreensão da minha parte em conseguir arran-
jar outras estratégias para conseguir continuar com a minha vida, por 
exemplo, eu nunca tive problema em usar a bengala, mas infelizmente há 
quem tenha o mesmo problema do que eu, em fases diferentes da vida, 

que não têm a capacidade de aceitar… 

Acabam por rejeitar a doença? 

R: Exatamente, rejeitam a doença e não têm a capacidade de aceitar e 
pegar nas ferramentas indicadas, por exemplo, eu não vi nenhum proble-
ma em usar computador com leitor de ecrã, como também não tive pro-
blema nenhum em usar a bengala, porque eu sabia que se começasse a 
usar a bengala, eu ia poder ser livre e andar de um lado para o outro, 

sem estar a depender de ninguém! 

Acabou por conseguir gerir tudo? 

R: Sim, consegui gerir aos poucos e poucos, acho que a situação mais com-
plicada foi entre o meu 9º e 10ºanos, pois tinha uma grande limitação, princi-
palmente na leitura. Eu demorava, sem exagero, cerca de uma hora a ler 
uma página de um livro, em papel, e depois não conseguia perceber nada do 
que lia. Então, no meu 10ºano (e ainda bem!) fui para o Instituto São Manuel 
atual CIAD (Centro de Integração de Apoio à Deficiência), no Porto, onde 
comecei a aprender Braille, foi das melhores coisas que me aconteceu na 
vida! Comecei a aprender em meados de setembro e em finais de novembro 
já conseguia ler Braille correntemente, e só tinha três horas por semana. Foi 
algo a que me agarrei com “unhas e dentes” e senti que seria muito impor-

tante para mim, ter aquela ferramenta, naquele momento, o que podia ser um  

 

ponto de viragem, para continuar a sonhar com o objeti-

vo que eu tinha que era ir para a faculdade.  

Quando fez 18 anos, o que pensava da vida? O que 
é que iria acontecer dali para a frente? Que projetos 
a níveis pessoais e profissionais a levavam a querer 
ser como todos nós: independente? No vídeo tam-
bém refere que não queria passar por coitadinha… 

o que a faz pensar assim? 

R: Aos 18 anos acho que estava para aí no 11ºano. 
Tive sempre uma grande vontade de querer ser alguém 
na vida e não querer ser uma coitadinha, eu menospre-
zo, e já menosprezava na altura, as pessoas com defici-
ência que gostam de se fazer de coitadinhas e que não 
lutam por aquilo em que acreditam. Não é por termos 
uma limitação, que não conseguimos integrar-nos no 
mundo do trabalho, é possível, pode ser difícil, mas é 
possível, basta nós querermos. Tive sempre objetivos, 
naquela altura o meu foco era a psicologia, recordo-me 

disso, mas no final, no meu 12ºano, consegui perceber realmente o que eu 
queria fazer da vida: ser professora, mas já agora não só de geografia e de 
história, a minha meta é ser professora de deficiência visual, ou seja, ser 
professora dos meninos que têm uma limitação visual, baixa visão ou cegos, 
porque acho que sou mais válida nessa área do que a ensinar história ou 

geografia a meninos sem limitações. 

No vídeo também refere que já havia pertencido a conselhos pedagógi-

cos, como foi a experiência?  

R: Eu já pertenci a dois conselhos pedagógicos, o conselho pedagógico do 
Agrupamento de Escolas Rodrigues de Freitas (onde fui aluna e tive a sorte 
de poder estagiar), e ao conselho pedagógico da FLUP (Faculdade de Letras 
da Universidade do Porto). (…) Eu fui a primeira aluna com deficiência que 
foi agraciada, pode dizer-se assim, com esse cargo. Foi algo estimulante, 
estar numa sala com onze/doze professores, um encarregado de educação e 
eu! Que estava a representar 1100/1200 alunos em reuniões, que tinha de 

defender (…). 

A professora sente que ao pertencer a estes conselhos pedagógicos 
está a dar voz a estas pessoas que têm limitações e que são deixadas 

um pouco de lalo? 

R: Sim, acho que um dos meus objetivos em querer pertencer a esses ór-
gãos é simplesmente mostrar às pessoas que há pessoas com deficiências 
que são válidas, que querem fazer a diferença, e que não querem ser trata-

dos como coitadinhos, mas sim de igual para igual, para irem mais além… 

A professora diz no vídeo que as pessoas que têm deficiências visuais 
não têm limitações intelectuais e nem de capacidade mental, portanto 
têm as mesmas capacidades mentais que qualquer pessoa, e por vezes 
com melhores capacidades do que o comum. Pelo que não existe qual-
quer relação entre incapacidade visual e capacidade mental. Mas é 

certo que existe um certo preconceito em relação a isto? 

R: Não há relação, mas sabes, há um problema, é que, infelizmente, em 
alguns locais, principalmente públicos, por exemplo tu vais a uma grande 
cidade, como Lisboa ou Porto, e tu podes encontrar um cego a pedir esmola, 
ou um cego no metro de Lisboa a cantar e a pedir-te esmola… Tu depois, 
claro, pões um rótulo, a todos os que te aparecem… de coitadinhos, de pes-
soas incultas, que não querem ir mais além, que querem depender dos ou-

tros… 

Voltando um pouco atrás, que conquistas teve que fazer no processo 
de formação profissional? Teve de passar algumas barreiras, encontrou 
possivelmente limitações e como é que conseguiu ultrapassá-las? De 

que maneira lidou com elas? 

R: Houve momentos que foram de trabalho muito árduo, mas também houve 
momentos mais calmos… Mas houve trabalho árduo, por exemplo, eu tinha 
sempre de pedir (ou eu própria) para digitalizar os livros, para conseguir ter o 
material, para fazer as minhas leituras, tive também no ano de estágio, e 
antes do estágio, de perceber o que era realmente compatível para dar as 
aulas, quais eram as melhores estratégias, por exemplo, neste momento, eu 
percebo que, cada vez mais, a melhor estratégia para mim, para dar uma 
aula, é recorrendo a vídeos, e depois aproveitar o que esse vídeo tem para 

(Continua na página seguinte) 
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conseguir expor melhor o que eu quero passar, ou então, como cheguei a 
fazer na altura, alguns vídeos com recurso ao Movie Maker, o Movie Maker é 
um dos programas compatíveis com o leitor de ecrã, isto é importante real-

çar, pois nem todos os programas são compatíveis com os leitores de ecrã. 

Quem é hoje a professora Madalena Teixeira? 

R: Uma professora que tem dias que está cansada, mas que continua a 
lutar por aquilo em que acredita, que quer ainda ser feliz, para além de 
querer continuar a trabalhar, ainda quero ter uma família e ainda atingir o 
meu objetivo de ser professora da deficiência visual, principalmente é isso, 
mas quero continuar a lutar para que as pessoas com deficiência, se inte-
grem cada vez mais nesta sociedade, para que não tenham receio nem se 
esconderem atrás de uma árvore e não quererem ir batalhar. Somos defici-
entes visuais ou no caso de haver deficientes motores, ou outro tipo de 
deficiência ligeira, se formos bem exprimidos somos capazes de atingir 

aquilo que queremos. 

Para si, enquanto profissional de educação e pessoa, acha que passar 
a mensagem aos alunos e à comunidade de que devemos respeitar a 

diferença é importante? 

R: Claro, sem dúvida, se nós pessoas não tivermos a necessidade de 
mostrar aos outros que a pessoa com limitação é completamente igual a si, 
e que é capaz de atingir os mesmos objetivos, não estamos cá a fazer 
nada, acima de tudo o nosso objetivo é conseguir que o aluno dito 
«normal» consiga respeitar a pessoa com alguma diferença, o objetivo é 
integrar essas pessoas que têm alguma limitação no campo escolar, de 
vocês terem a capacidade de se relacionarem com ele, seja vosso amigo, 

conviver entre vocês… 

Como pessoa e professora crê que as gerações futuras estarão mais 
consciencializadas do que agora para o facto de terem de se adaptar, 

devido à existência de pessoas com diferenças? 

R: É provável que sim, neste momento, principalmente Portugal, já anda a 
trabalhar no bom caminho, neste caso, já temos uma secretária de Estado 
de inclusão à deficiência visual, já há vários objetivos em realizar algumas 
obras em algumas escolas, hospitais, até mesmo alguma sensibilização 
por parte das câmaras para conseguirem ter já as infraestruturas com os 
equipamentos necessários, mas também a partir de alguns anos para cá é 
obrigatório por lei as escolas e todos os edifícios públicos estarem prepara-

dos para essas pessoas com limitações. 

Sente que se investe na formação de professores nas áreas da forma-

ção para a cidadania para existir alguma sensibilidade neste campo? 

R: Sinceramente não, e é muito complicado para um professor que nunca 
teve um aluno com deficiência, principalmente visual e auditiva, conseguir 
saber como é que muitas vezes há de “quebrar o gelo”, há de conseguir 

ensinar, e há  de conseguir ser perceptível. 

Então qual é que deveria ser o papel da escola quando se está a for-
mar pessoas com valores onde não se inclui violência, racismo, ou 

outra forma de discriminação? 

R: O objetivo da escola devia ser cada vez mais de integração, mas infeliz-
mente, em alguns casos, não se parte para isso, e não há quaisquer pro-
postas… porque acham que a escola já é uma escola inclusiva, acham que 
já há integração, que já está feita na totalidade, e muitas vezes isso não se 
nota quando por ventura temos um aluno com uma limitação mental, um 

bocadinho fora do normal e é rejeitado. 

E os pais de que maneira deviam estar presentes neste processo de 

educação dos seus filhos? 

R: É engraçado, porque às vezes os pais são mais preconceituosos que os 
filhos. Acho que aqui o caminho é inverso, temos que ensinar os filhos a 
não serem preconceituosos, e passarem a mensagem para os pais, e 
aceitarem o amiguinho diferente do filho, e proporcionarem o que por 
exemplo proporcionam ao amigo do filho que não tem limitação. Não é por 
ter um défice cognitivo diferente do filho que vai deixar de ser amigo dele, 

(…) 

Então devia ser feito mais investimento nas escolas para mudar estas 

mentalidades logo em criança? 

R: Sim, claro, acho que é sempre importante, por exemplo, “de pequenino é 
que se torce o pepino”, e desde a tenra idade, 1º ciclo, seria interessante os 
meninos terem já contacto com o Braille, com alguns meninos com deficiên-

cia visual ou até mesmo meninos com deficiência motora, perceberem quais 

são as barreiras dessas pessoas (…). 

Acha que a sociedade neste momento não está adaptada para pessoas 

com deficiências? 

R: Não, ainda não está, já esteve pior, é verdade, mas ainda há muito pela 
frente. Principalmente em infraestruturas, não tanto para pessoas com defici-
ência visual, mas para pessoas com deficiência motora. Se fizeres um pensa-
mento rápido irás perceber que se existisse um aluno com deficiência moto-

ra, iria ser o caos, quase tudo tem escadas. 

 Imaginemos aqui no Cadaval, os passeios são uma desgraça, ou até mesmo 
o cego aqui, em alguns sítios é um “ai jesus”, se tu reparares há sítios em 
que os passeios quase que não existem, e quando existem temos lá os car-
ros, a sorte é que aqui não há muito trânsito, porque se existisse muito trânsi-
to, se calhar a tua professora já tinha sido atropelada. Ainda há uma falta 

grande de acessibilidade, e nos meios pequenos ainda se nota mais.  

A professora tem uma deficiência visual e como é que faz a sua vida 

normal? 

R: Por incrível que pareça, eu não tenho problema nenhum em cozinhar, em 
pôr a roupa a lavar, eu posso dizer que faço quase tudo como uma pessoa 
normal faz… namoro…cozinho, lavo a minha roupa, lavo a loiça, ando de 

comboio, e muitas vezes tenho umas regalias quando ando de comboio (…). 

De que forma é possível sensibilizar para a diferença? 

R: Por exemplo, acho que algo bonito para fazer aqui com os alunos é fazer 
uma atividade que fiz com uma das turmas de 9ºano, onde se vendava os 
miúdos, onde a turma estava dividida em pares, uma fica vendada e a outra 
está a guiá-la, acho que é uma maneira da pessoa que guia e a que está a 
ser guiada terem a perceção da limitação de uma pessoa com deficiência 
visual. Sentindo de uma forma ligeira a complicação que isso pode ser, que 
pode condicionar o seu dia-a-dia. Acho que seria uma experiência interessan-
te, tal como vendar os olhos e dar para a mão aqueles mapas, que eu usei no 
meu ano de estágio… sentir com o tato, vários elementos, várias matérias, de 
diferentes formas. Tudo para dar a perceber às pessoas que é possível 

aprender com limitação visual.  

Percebemos assim que as pessoas com dificuldades visuais podem ser 

totalmente independentes, como uma pessoa normal. 

R: Eu no geral sou quase independente, nos meios urbanos com transportes 
públicos uma pessoa que é cega ou com deficiência motora, com as ferra-
mentas ideias, consegue deslocar-se de um local para o outro, sem em prin-

cípio precisar de ninguém. Aqui no Cadaval, por exemplo, é uma aventura… 

Como podemos sensibilizar as pessoas em geral? 

As pessoas em geral também podem fazer atividades, de vendar os olhos, de 
terem uma pessoa a guiar, ou até um peddy paper com pessoas com defici-
ências motoras. (…) É assustador pois com um pequeno exercício consegui-
mos mostrar a algumas pessoas  o que é a grande limitação que se tem em 
conseguir passar por certos obstáculos, um simples degrau… e o mais impor-

tante é a sensibilização que se consegue fazer com isto… 

Tem alguma mensagem que considere importante passar?  

R: Normalmente o Daniel de Oliveira diz: “o que é que dizem os teus olhos”, 
bem, agora brincando, os meus olhos transmitem uma mensagem de espe-
rança, de que é possível pessoas com ou sem deficiência atingirem aquilo 
que têm como seus objetivos, seus sonhos, e não é por termos um dia nega-
tivo que vamos deixar de acreditar naquilo que nos faz sonhar, que nos faz 
viver todos os dias. E o meu sonho ainda se mantém vivo, que é poder ser 
feliz, ter a minha vida, a minha família, e conseguir o objetivo de ser a profes-
sora ligada à deficiência visual, que isso faz cada vez mais sentido na minha 
vida, não estando a menosprezar o trabalho que neste momento estou a 

fazer na área da geografia.  

Para acabar só queria deixar o agradecimento à professora Madalena 
que se mostrou desde o início disponível para fazer esta entrevista, o 

meu muito obrigado! 

Francisco Garcia nº5 9ªA 

(A entrevista na íntegra pode ser lida na Biblioteca Escolar) 
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POEMA 

A PERFEIÇÃO 

 

Sempre ouvi dizer que não, 

que não existe tal perfeição. 

Mas agora escutem a minha 

opinião. 

 

Podemos lutar, lutar, lutar 

porque na minha opinião 

a perfeição… 

nós conseguimos ganhar. 

 

Para mim, a perfeição 

para quem não percebeu 

então, 

é um sentimento, talvez… 

que temos de alcançar de vez. 

 

 

 

 

A perfeição não é impossível, 

talvez um pouco… 

mas é algo possível, acessível 

é aquilo que te deixa louco. 

 

Por isso, a perfeição tentem 

alcançar. 

E não parem de tentar, tentar, 

tentar… 

 

                                                                   

Daniela Santos (5ºB) 

 

 

 

A Perfeição é um sonho? 

 
 A perfeição é um sonho! Não existe. Mas tal co-

mo «o sonho comanda a vida», o homem procura a perfei-

ção. Sendo o homem um ser imperfeito e sabendo que o é, 

tenta desenvolver o seu potencial para alcançar o seu me-

lhor. 

 Para concretizar esse sonho o homem deve pri-

meiramente assumir os seus fracassos, os seus erros, 

aprender com eles e evitar repeti-los. Não apenas no seu 

espaço mais íntimo (família e amigos) mas também na 

sociedade da qual faz parte. 

 Devemos aceitar-nos como somos respeitando as 

nossas diferenças (cor, raça, religião, sexo), não agirmos 

segundo estereótipos, modas de momento, falsas ideias, 

satisfações momentâneas. Enfim, opções de vida po-

bres…! 

 Temos liberdade de escolha! Mas essa liberdade 

deve ter em conta a liberdade de cada um. Isso implica o 

respeito pelos outros. E este conduz-nos à harmonia, con-

dição necessária a um mundo mais perfeito. 

 Apesar das várias tentativas e esforços levados a 

cabo por figuras e movimentos sociais/políticos, no decur-

so da nossa História, para dar um sentido perfeito ao mun-

do, a nossa sociedade não é perfeita. Está muito longe 

disso!… E nós, individualmente ou como grupo-turma, 

vivemos experiências e testemunhamos situações que 

comprovam que a sociedade não é perfeita. 

 Na nossa escola, apesar de vivermos experiências 

boas, é muito comum vivermos menos boas ou até más. 

Diariamente assistimos a situações de bullying, sobretudo 

sobre os alunos mais novos. Temos colegas que não res-

peitam a cor, a raça, a personalidade, a idade, o aspeto 

físico, a forma de vestir, a intimidade física… Assim ex-

cluem os outros (os que julgam diferentes) não permitindo 

a sua integração plena no meio escolar, contribuindo para 

a sua baixa autoestima, dificuldades nas relações pessoais, 

isolamento social e familiar, insucesso escolar, situações 

de depressão e por vezes, suicídio. 

  

 A escola é um espaço de aprendizagem de conhe-

cimentos científicos mas também de desenvolvimento de 

competências sociais que incluem valores e princípios 

necessários à nossa formação como cidadãos e à constru-

ção de uma sociedade mais justa e perfeita.  

 Sendo a escola um espaço de formação, e onde 

passamos a maior parte do nosso tempo, devemos torná-la 

um espaço agradável no qual é importante haver um con-

vívio saudável, a aceitação das nossas diferenças, o apoio 

aos colegas sujeitos a bullying ou com outro tipo de pro-

blemas, e em relação aos que praticam ações inaceitáveis, 

ajuda na alteração do seu comportamento embora ache-

mos que devam também ser castigados para perceberem 

que há regras sociais que devem ser cumpridas. 

 Desejar melhorar é ótimo! Vivermos com quali-

dade é excelente! 

 Um mundo mais perfeito depende de nós! 

 A perfeição será um sonho? Uma fantasia? – De 

novo a questão! 

 Na vida existe o bom, o ótimo, o excelente, mas a 

perfeição, não! 

 Nunca seremos perfeitos mas podemos ser excelen-

tes…Claro que não em tudo! Apenas naquilo em que nos 

aplicamos, quando temos sonhos e os queremos realizar. 

 Quando queremos fazer algo perfeito, pelo menos, 

conseguimos fazer algo muito bom, o melhor possível e as-

sim vamos melhorando. Tudo depende da nossa decisão 

pessoal. 

 Tal como a ideia de perfeição é responsável pelos 

avanços da humanidade, pelo melhoramento do homem e 

das suas obras, apesar de por vezes ter originado situações 

menos positivas ou até mesmo trágicas, também nas nossas 

vidas nos leva à realização dos nossos sonhos, ultrapassando 

as nossas experiências infelizes, com a cabeça erguida e 

determinação. 

6ºA 

Letras à solta 

 

Escrever está a ser quase um defeito... 

Será que vem da alma ou vem de dentro do peito? 

Hoje as palavras acordaram-me cedo. 

Eram montes de letras confusas e desordenadas 

Que saltitavam sobre as almofadas. 

Levantei-me corajosa para ordenar as danadas, 

Que de tão endiabradas, quase me faziam medo. 

Quis juntá-las, mas saltavam-me por entre os dedos da 

mão, 

Usei o poder de uma caneta para amansar a oposição, 

Acalmaram e começou a fazer sentido toda aquela 

agitação. 

Foram-se encaixando, lentamente, uma a uma com 

alegria 

Então, resolvi destilar textos, tudo num só dia! 

Porque as letras formam palavras que têm significados, 

Busco as palavras para dizer 

 

E penso em temas para escrever. 

Ocorrem-me uns textos longos rebuscados, 

Algumas frases soltas, sem sentido, 

Inutilidades escritas só pra não as esquecer… 

Se não as anotar, uma parte de mim se esquece.  

Se eu parar a outra parte de mim falece. 

Olho para as estrelas para tentar entender. 

Mas por mais que elas brilhem, ou que eu me esforce 

Nada mais chega à minha fraca mente. 

Então paro, deixo de pensar e humildemente, 

Salto da cama, levanto a cabeça, sorrio 

E simplesmente digo: 

Bom dia meu amigo. 

 

Baseado em pequenos textos e frases de autores desconhecidos – 

Marya Klara Santos 

27 de dezembro de 2017 
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Caixa Agrícola do Cadaval 

Estamos com a juventude 

Uma filosofia com vários benefícios  

para os jovens estudantes 

Município do Cadaval introduz “ioga”  

como atividade extracurricular 

 Com o objetivo de proporcionar aos alunos que fre-

quentam os Serviços de Apoio à Família – prolongamento de 

horário da tarde — uma atividade diferente, a partir de janeiro 

de 2018, o Município do Cadaval disponibilizou aulas de yo-

ga, uma vez por semana, em todas as escolas onde funcionam 

esses serviços de apoio. 

 Estão a frequentar a disciplina cerca de 130 crianças 

do concelho, nomeadamente 67 alunos de jardim-de-infância e 

61 de 1.º ciclo. 

 O “yoga” (estrangeirismo do sânscrito) ou 

“ioga” (forma adaptada) significa “unir”, “integrar”, “ligar”. 

Trata-se de uma filosofia de vida que propõe o relacionamento 

harmonioso das nossas potencialidades físicas, mentais e espi-

rituais.  

 Nas escolas, a prática deste ensinamento milenar com 

as crianças tem manifestado progressos ao nível de problemá-

ticas relacionadas com agitação, nervosismo, falta de concen-

tração, falta de vontade de estudar, ex-

cesso de ansiedade, dificuldade de 

aprendizagem ou mesmo problemas de 

relacionamento com professores e cole-

gas. 

 A experiência tem comprovado 

que o ioga promove o aumento da cons-

ciência corporal, mas permite, por outro 

lado, fortalecer músculos e ossos. A prática desta filosofia 

permite ainda benefícios quanto ao aumento do ânimo, da 

força de vontade e da determinação. 

 Possibilita, além do mais, desenvolver a coordena-

ção motora, ajudando também a manter a calma e a concen-

tração na realização das atividades escolares. 

 O ioga ajuda a aquietar pensamentos, promovendo o 

aumento da autoestima e da autoconfiança, bem como o contro-

lo das emoções e a diminuição da ansiedade e do stress, tão 

próprios da atualidade. 

 Dos muitos benefícios para o público discente, o ioga 

potencia a disciplina, a criatividade e a imaginação, além de 

ensinar a arte de conviver e de despertar o interesse em cuidar 

dos outros. 

 Num plano interior, o ioga transmite, às crianças, a 

aprendizagem da autoanálise, do autocontrole e da importância 

de viver focado no momento presente. 

 Esta filosofia milenar indiana possibilita, pelo que 

ficou dito, o fortalecimento da mente, ao mesmo tempo que 

ensina a ver o lado positivo da vida. Em suma, ele ajuda as 

crianças a descobrir, como diz a autora Cris Pitanga, que o mai-

or tesouro é um «paraíso portátil de paz, amor e alegria», que 

existe já dentro delas, podendo ser levado para todos os lugares 

e ser compartilhado com todas as pessoas. 

 
Município do Cadaval 


