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Editorial 
    Este provérbio 
africano faz-nos 
refletir como as ideias simples expressas duma forma concisa encerram em si tão 
grande e importante significado. Um pouco como a vivência desses povos ainda 
hoje tão diferente da que caracteriza as sociedades ditas desenvolvidas. 
    Também numa sociedade como a nossa, a educação de crianças e jovens é 
partilhada por diversos intervenientes, a família, a escola, as instituições, a comuni-
dade, sendo que a escola se constitui como um sistema formal de educação, estru-
turado em diversos níveis pelos quais as crianças e jovens passam ao longo do seu 

crescimento e formação. 
     Será que estes vários atores atuando formal ou informalmente convergem harmoniosamente, articulada-
mente em direção ao objetivo de educar para o trabalho, para a vida ativa em sociedade e para Valores? 

      Se assim fosse, não teríamos crianças na escola com fome ou cerca de 40% de alunos carenciados e 
apoiados pela Ação Social Escolar, não teríamos alunos desenquadrados socialmente em famílias que reve-
lam carências a nível das competências parentais, quando até evidenciam comportamentos desadequados 
face aos padrões vigentes e alguns em risco de marginalidade social a que nem os sistemas de Segurança 
Social, ou as instância judiciais conseguem dar cabal resposta. 

    Urge, pois, que cada ator social assuma as suas responsabilidades, sabendo que nenhum substitui o outro, 
antes se complementam. 

    O papel da família é fundamental e, embora vivamos num mundo cada vez mais tecnológico, mais do que 
comprar aos filhos e netos o último grito de tecnologia em informática ou o mais recente e evoluído telemóvel 
para a seguir serem utilizados da pior forma possível, perturbando aulas ou lançando nas redes sociais da-
dos e imagens que constituem verdadeira devassa da vida privada e do direito à dignidade da imagem, é 
bem mais importante dar-lhes atenção e carinho; proporcionar-lhes tempo com qualidade e regras que lhes 
permitam crescer de forma saudável e que os habilitem a fazer escolhas livres e responsáveis. 

    A escola deve centrar-se na sua missão, sobretudo a de ensinar, complementando o papel educativo da 
família e proporcionando uma formação integral aos seus alunos. Não pode nem deve ser um laboratório de 
experiências ao sabor das mudanças políticas conjunturais nem um teatro de guerras e interesses corporati-
vos. Deve usufruir de estabilidade e de um projeto educativo que coloque o aluno no centro da sua ação, 
mediante o relevantíssimo papel de educadores, professores e outros profissionais envolvidos e motivados, 
em escolas modernas, com condições físicas e recursos que lhes permitam cumprir o seu importantíssimo 
papel social. 

   Ao meio envolvente à Escola cabe-lhe proteger, acarinhar e apoiar, e disso temos também bastos exemplos. 
   Embora saibamos que o facilitismo seja convidativo, é hora, não de provocar ruturas, mas de encontrar 
convergências, numa união coletiva de esforços, por um caminho de rigor e exigência que envolva “a aldeia 
inteira”, numa Educação para os valores como forma de construir uma sociedade mais responsável e mais 
justa. 

   Vivemos um tempo de urgência … porque as novas gerações não esperam. 
   E, já agora, um Natal Feliz, com menos consumismo e mais verdade. 

A Voz dos Alunos 

No decorrer do período, tivemos várias ideias diferentes 

para integrar a revista deste ano letivo. A partir dessas 

ideias, desenvolvemos todo um trabalho de equipa para 

trazer o melhor aos novos leitores. Esperamos que gostem 

daquilo que vos vamos apresentar. 

E a todos uma boa revista (para além de um bom Natal)!  

Ana Catarina Carvalho 

Luís Oliveira 

Vivienne Rosário 

                              Sofia Furtado 

                                  Inês Isidoro 

 

Índice 
 

Editorial                                                  2 

I.ªs Jornadas Psicopedagógicas             3 

Estudar ou não estudar                         4 

Clube + em Ação   e   Inquérito             5 

Receção ao Aluno e ao Professor      6,13 

Projeto Melhor Turma 2014/15            6  

Pelo sonho é que vamos?                       7   

A importância do Professor                  8 

Notícias do Ensino Especial         9,10,11   

Inauguração em Alguber                      9    

Articulação de conhecimentos              9   

O Principezinho e o 6.º F                      10 

Monitores na Biblioteca                       10 

Vermelha, Alguber, Painho e  

Murteira festejam datas especiais 11,13 

Dia de la Hispanidad                           12 

Dia Mundial da Poupança                  12 

 Halloween na Escola                      11,13 

Bullying    e     (In)segurança?            14 

Notícias dos JI Peral e Cadaval     14,15 

5 de Outubro de 1910                          15 

Dia Mundial da Música                       15 

Segurança Rodoviária                         15 

Reviver a História                                16 

Visita de Estudo à Batalha                  16   

Atividades da Biblioteca Escolar        17 

Poesia                                                    18      

Sugestões de Filmes e Leitura       17, 19  

Patrocínios                                            20 
Foto: Vânia Paulo 

 

Educar é… 
“Educar é ajudar alguém a tomar conta de si 

próprio”. A frase é de Almada Negreiros e 

foi citada pelo Dr. José Morgado nas        

Iªs Jornadas Psicopedagógicas do Agrupa-

mento de Escolas do Cadaval. O evento 

aconteceu no dia três de setembro e visava 

refletir sobre a gestão de conflitos, mas  

girou em torno de muitas outras questões 

que preocupam tanto professores como au-

xiliares de ação educativa e especialistas 

que ali estavam presentes. 

Educar é ajudar alguém a tomar conta de si próprio… é um bom ideal, gerador de autonomia, 

respeitador do indivíduo e do seu poder pessoal… o problema poderá surgir se esse indivíduo não 

tiver interesse em ser autónomo, em tomar conta de si mesmo, em assumir as suas próprias res-

ponsabilidades, em autorregular-se, em aprender, em crescer…  

Como tem vindo a sublinhar o Diretor do nosso Agrupamento, “não se pode 

ensinar quem não quer aprender”. E daqui resulta todo o género de conflitos. 

Intrapessoais, dos alunos que não querem; interpessoais, dos professores que 

querem que eles queiram; institucionais, do Ministério que quer resultados, in-

dependentemente de os alunos quererem ou não… 

“A escola não é uma ilha”, diz o Dr. José Morgado, “não pode deixar de ser um 

espelho da sociedade. Com a sociedade que temos, queremos que a escola seja 

um paraíso?”. Queremos, na verdade até queremos, e queremos muito, só não 

sabemos ainda muito bem como lá chegar. Pais e professores deparam-se cada 

vez mais com desinteresse, apatia, e por vezes até agressividade que não sabem de 

onde surge nem como se trata. Na perspetiva da Drª Sónia Costa, a origem está nas 

necessidades não atendidas e nas identidades não reconhecidas, e, cita Eduardo Sá: “a 

agressividade é proporcional à dor”. A receita é ouvir, diz a nossa psicóloga, perceber 

o que está por trás. Mas, como realça o Dr. Carlos Moreira, “compreender não signifi-

ca desresponsabilizar”. E se é certo que a escola é o reflexo da sociedade, também é 

verdade que é na escola que se alimenta o novo potencial que a pode mudar. 

A sociedade e a escola estão em mudança. Mudanças implicam muitas vezes caos e 

conflito. Mas é do caos que nasce a ordem, e pelo conflito (gerido de forma positiva) 

que se evolui. Embora possa ser incómodo, desconfortável e por vezes até exasperante, 

o conflito leva-nos a procurar melhores soluções e a encontrar melhores caminhos. A 

verdade é que sem a areia a incomodar a ostra, e a sua consequente reação a ela, não se 

formaria a pérola. 

Ainda nada está perdido, e o paraíso até pode, afinal, estar à nossa espera. 

Olga Maria Amaro Correia 

Luís Mendes 

“Para educar uma criança é necessário uma aldeia inteira”.           

(Provérbio africano) 
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PARTICIPA... 

Atividade mensal dinamizada pelo grupo de História e  

Geografia de Portugal. O seu público alvo são os 

alunos dos 5.º e 6.º anos. Podes participar dirigin-

do-te à Sala de estudo, no bloco I. 

PARTICIPA!!! 

Grupo de História e  

Geografia de Portugal 

 

DIZ NÃO AO BULLYING 
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Estudar ou não estudar, eis a questão 

A ti, que tantas vezes (me) perguntas “Estudar para quê?...” 

e que rematas justificando com “… se depois não vou conse-

guir um emprego…”, vou tentar responder. 

Não vou falar-te do tempo em que estudar era só para privi-

legiados; nem dos que batalharam para que a educação pu-

desse ser um direito de todos; nem dos teus (e meus) ances-

trais, não muito distantes, que queriam tanto ter estudado e 

não puderam; nem dos milhares de crianças e jovens que 

ainda hoje, noutros lugares do mundo, dariam tudo para ter a 

oportunidade de estudar que tu tens. 

Podes até dizer-me que não tens nada a ver com essas situa-

ções que são de outros tempos e de outros lugares. E eu pos-

so até compreender que estes argumentos não te toquem 

porque falam de outros. Não 

vou, então, falar-te mais dos 

outros que queriam mas não 

puderam para te ajudar a per-

ceber que tu agora podes e não 

queres. Não vou falar-te dos 

outros, vou falar-te de ti. 

Então, estudar porquê, estudar 

para quê? 

Se encarares o estudo exclusi-

vamente como uma passagem 

direta para um emprego, e se 

as oportunidades de emprego 

não forem muitas, a frustração 

e o desalento vão tentar agar-

rar-te a cada esquina, e vai 

parecer-te que não vale a pena 

o esforço e o investimento 

porque o retorno não é garanti-

do; mas se escolheres olhar 

por outros prismas, talvez te 

apercebas de que estudar te 

pode trazer muitos mais bene-

fícios. E até é possível que o 

emprego que tu querias encontrar possa estar à espera de ser 

criado por ti. 

Que benefícios pode, então, trazer-te o estudo?: 

COMPETÊNCIA. O teu cérebro precisa de ser ativado, pos-

to em ação, desenvolvido. Muitas vezes perguntas por que é 

que tens de estudar determinada matéria e justificas a tua 

resistência dizendo que nunca vais precisar daquilo na vida. 

Podes não precisar daquilo concretamente, mas vais precisar 

do que aquilo faz por ti. Ou seja, vais precisar de um cérebro 

bem desenvolvido para poderes responder da melhor forma a 

cada situação de vida. Se fores a um ginásio, vais encontrar 

muitas pessoas a fazerem coisas aparentemente inúteis, le-

vantar pesos, puxar remos, correr numa passadeira que não 

leva a lado nenhum... Mas não é o ato imediato que lhes traz 

a gratificação, é o efeito que ele produz, é o músculo que se 

desenvolve e fortalece e que assim fica no seu melhor para  

 

 

ser usado em qualquer outra situação. O teu cérebro também 

é um músculo que precisas de treinar, se não, como os ou-

tros músculos, fica flácido e "enferruja", fica preso no atolei-

ro sem caminhos à vista, e quando precisares dele vai dizer-

te que não lhe apetece (como tu dizes às vezes). E a compe-

tência mental e intelectual abre-te as portas para muitas ou-

tras competências, pessoal, profissional, social... 

O que mais importa não é a quantidade de factos ou fórmu-

las que memorizas, mas o uso que aprendes a fazer da tua 

mente, a capacidade de ler, de escrever, de pensar, de inter-

pretar o mundo que te rodeia, de encontrar soluções para os 

problemas que vão surgindo... 

HORIZONTES. Quando estudas, o teu horizonte amplia-se. 

Vês que existe mais mundo para além do teu umbigo, não 

ficas preso na mesmice estonteante como o rato na sua rodi-

nha. Quando estudas vês mais,   

sonhas mais, és mais, vais mais  

longe... 

ESCOLHAS.  Se estudas, não só 

sabes fazer melhores escolhas como 

tens mais escolhas em consequência 

das boas opções que fizeste. Sabes 

distinguir o trigo do joio. Sabes es-

colher o que é melhor para ti a mé-

dio prazo, mesmo que a curto prazo 

não te apeteça. Tens mais estraté-

gias, mais recursos, mais hipóteses, 

mais soluções, mais saídas. Tens 

mais escolhas pessoais, porque sa-

bes ser líder de ti mesmo; e mais 

escolhas profissionais, porque tens 

melhores competências e resultados. 

AUTOESTIMA e REALIZAÇÃO. 

Nada contribui mais para o teu bem-

estar contigo mesmo do que a cons-

ciência de teres feito o teu melhor... 

que se opõe ao sabor amargo de 

saberes que deixaste o teu potencial 

desperdiçado... 

LIBERDADE. Quando não usas a tua inteligência e o teu 

potencial, há outros que o usam por ti. 

Queres ser livre, pensar por ti próprio, fazer as tuas escolhas, 

criar o teu caminho… ou queres ser escravo das circunstân-

cias e dos limites que impões a ti mesmo? 

Não pensar, não refletir, não raciocinar… não querer sa-

ber… a inercia, a letargia… são das piores prisões que exis-

tem. 

Queres ser escravo ou queres ser livre?... 

Investe em ti mesmo... 

Vive a tua melhor versão de ti... 

Faz da tua vida uma obra de arte! 

 

Olga Maria Amaro Correia 

Foto: Micaela Félix 

 

 

2015/16… EM AÇÃO…!!! 

Este ano letivo trouxe novos membros 

ao Clube+, novos porque participam 

pela 1.ª vez e novos porque alguns 

deles até estão no 5.º ano. Reúnem-se 

à 3ª feira, das 13h35 às 14h25 ou das 16h35 às 17h25, aceitaram 

o desafio que lhes foi feito: + Voluntariado, + Solidariedade,      

+ Conhecimento, + ESCOLA e desde logo entraram em ação. 

Ida a Óbidos 
Souberam rapidamente que 

ia acontecer um evento 

muito importante, o FO-

LIO – 1.º Festival Literário 

Internacional em Óbidos, e 

marcaram presença partici-

pando numa sessão para 

grupos escolares intitulada 

“Leitura, Literatura, Mate-

mática”. Foi uma experiên-

cia muito interessante e até 

podem ver as lindas histó-

rias que escreveram em http://77palavras.blogspot.pt/2015/10/a-

conta-de-somar-que-so-queria-dividir.html  

Exposição de Artesanato - 

Esculturas em fósforos 
No dia 03 de novembro, o Clube +, 

foi em visita de estudo ao Moinho 

das Castanholas, ver uma exposição 

de réplicas de monumentos já exis-

tentes em fósforos, feitas por um 

senhor chamado António Machado.     

O senhor António Machado nasceu 

na Serra d’el Rei, mas viveu no 

Cadaval durante 45 anos. Foi bar-

beiro durante a maior parte da sua 

vida e todos o conheciam pelo seu 

trabalho. 

    Muitas vezes, nos seus tempos livres, fazia trabalhos em fósfo-

ros. Usava fotografias como modelo para realizar as diversas  

peças. Queimava os fósforos antes de os colar um a um e, como 

era um trabalho muito minucioso, ele levava muito tempo a reali-

zar as peças.  

 

 

Entre essas peças que foram expostas está incluída uma miniatura 

do Campo Pequeno, realizada com 25.000 fósforos e feita com 

muita perícia, imaginação e paciência. 

Andreia Fialho, 7.º D, n.º 3, Constança Dias, 7.º B, nº 3 e Leonor 

Barardo, 7.º B, n.º 10 

Magusto Solidário 
Fizeram uma pequena 

venda – um Magusto 

Solidário, no dia 17/11, 

para angariar alguns fun-

dos para as necessidades 

do Clube  e para poder 

apoiar alguma situação 

que o exija. 

 

 

Para além de tudo o que já foi dito, o Clube + voltou a inscrever-

se no Programa Young Volunteam. Aqui ficam os nomes dos 

embaixadores da Escola no Programa Young Volunteam 

2015/16: 

Vivienne Rosário 11º B, nº 27 

Gonçalo Duarte 12º A, nº10 

Rúben Paz 12º A, nº29 

Bruna Ribeiro 12º A, nº 2 

Raquel Cabral 10ºC, nº 26 

Cristiano Santos 10º A, nº 9 

Carolina Gomes 11º B, nº 9 

Ana Catarina Correia Higino 12º B, n1 

Ana Raquel Simões Silva 10º A 

Gabriela Henriques Emídio 11ºB, nº 14 

Cibele Taveira Pereira 10º A, nº 7 

Prof.ª Ana Paula Silvestre  

Prof.ª Aida Santos 

A formação será no dia 02/12, depois disso entraremos em ação, 

orientando os mais 

novos na linha do 

Voluntariado e 

certamente daí 

sairão ações de 

Voluntariado bem 

interessantes, como 

aconteceu no pas-

sado ano letivo. 

O Clube+ 
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INQUÉRITO 

   O Clube de Jornalismo foi conhecer as temáticas que a comuni-

dade educativa gostaria de ver abordadas na nossa revista escolar. 

Foram inquiridas todas as turmas do Secundário, Vocacional e 

Profissional, e a turma mais numerosa dos 5.º, 6.º, 7.º, 8.º e 9.º 

anos, tendo sido inquiridos 145 rapazes e 151 raparigas. 

   Concluímos que as temáticas mais apreciadas pelos rapazes são: 

Desporto, Cinema, Música, Sexualidade, Viagens, Tecnologia e 

Redes Sociais. Foram também indicadas como áreas de interesse: 

League of Legends, jogos de vídeo, notícias, jogos, banda desenha-

da, anedotas, Minecraft, cartoon, network, crise no país e youtu-

bers. 

   Por sua vez, as raparigas preferem: Música, Viagens, Cinema, 

Fotografia, Moda, e, com menor pontuação, Redes Sociais e Sexu-

alidade.  Acrescentaram, como áreas de interesse: Textos/quadros 

dos alunos, cartoons, concursos, cozinha, astronomia, hip-hop, 

curiosidades sobre a cultura ocidental, género e curiosidades. 

   Agradecemos a colaboração de todos! 

O Clube de Jornalismo 
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2015/16… EM AÇÃO…!!! 

Este ano letivo trouxe novos membros 

ao Clube+, novos porque participam 

pela 1.ª vez e novos porque alguns 

deles até estão no 5.º ano. Reúnem-se 

à 3ª feira, das 13h35 às 14h25 ou das 16h35 às 17h25, aceitaram 

o desafio que lhes foi feito: + Voluntariado, + Solidariedade,      

+ Conhecimento, + ESCOLA e desde logo entraram em ação. 

Ida a Óbidos 
Souberam rapidamente que 

ia acontecer um evento 

muito importante, o FO-

LIO – 1.º Festival Literário 

Internacional em Óbidos, e 

marcaram presença partici-

pando numa sessão para 

grupos escolares intitulada 

“Leitura, Literatura, Mate-

mática”. Foi uma experiên-

cia muito interessante e até 

podem ver as lindas histó-

rias que escreveram em http://77palavras.blogspot.pt/2015/10/a-

conta-de-somar-que-so-queria-dividir.html  

Exposição de Artesanato - 

Esculturas em fósforos 
No dia 03 de novembro, o Clube +, 

foi em visita de estudo ao Moinho 

das Castanholas, ver uma exposição 

de réplicas de monumentos já exis-

tentes em fósforos, feitas por um 

senhor chamado António Machado.     

O senhor António Machado nasceu 

na Serra d’el Rei, mas viveu no 

Cadaval durante 45 anos. Foi bar-

beiro durante a maior parte da sua 

vida e todos o conheciam pelo seu 

trabalho. 

    Muitas vezes, nos seus tempos livres, fazia trabalhos em fósfo-

ros. Usava fotografias como modelo para realizar as diversas  

peças. Queimava os fósforos antes de os colar um a um e, como 

era um trabalho muito minucioso, ele levava muito tempo a reali-

zar as peças.  

 

 

Entre essas peças que foram expostas está incluída uma miniatura 

do Campo Pequeno, realizada com 25.000 fósforos e feita com 

muita perícia, imaginação e paciência. 

Andreia Fialho, 7.º D, n.º 3, Constança Dias, 7.º B, nº 3 e Leonor 

Barardo, 7.º B, n.º 10 

Magusto Solidário 
Fizeram uma pequena 

venda – um Magusto 

Solidário, no dia 17/11, 

para angariar alguns fun-

dos para as necessidades 

do Clube  e para poder 

apoiar alguma situação 

que o exija. 

 

 

Para além de tudo o que já foi dito, o Clube + voltou a inscrever-

se no Programa Young Volunteam. Aqui ficam os nomes dos 

embaixadores da Escola no Programa Young Volunteam 

2015/16: 

Vivienne Rosário 11º B, nº 27 

Gonçalo Duarte 12º A, nº10 

Rúben Paz 12º A, nº29 

Bruna Ribeiro 12º A, nº 2 

Raquel Cabral 10ºC, nº 26 

Cristiano Santos 10º A, nº 9 

Carolina Gomes 11º B, nº 9 

Ana Catarina Correia Higino 12º B, n1 

Ana Raquel Simões Silva 10º A 

Gabriela Henriques Emídio 11ºB, nº 14 

Cibele Taveira Pereira 10º A, nº 7 

Prof.ª Ana Paula Silvestre  

Prof.ª Aida Santos 

A formação será no dia 02/12, depois disso entraremos em ação, 

orientando os mais 

novos na linha do 

Voluntariado e 

certamente daí 

sairão ações de 

Voluntariado bem 

interessantes, como 

aconteceu no pas-

sado ano letivo. 

O Clube+ 



  

          6                                   

Projeto Melhor Turma 2014/15 
No âmbito do Projeto Melhor Turma 2014/15, foram premiadas três turmas: uma do 2.º Ciclo, uma do 3.º Ciclo e uma do Ensino   

Secundário: 5.ºA, 9.ºC e 12.ºB, respetivamente. 

Estas turmas tiveram o privilégio de passar um dia no Jardim Zoológico, acompanhadas pelos Diretores de Turma e outros docentes

(9.º C e 12.º B no dia 05/06/2015 e 5.ºA no dia 11/06/2015). Ali, puderam realizar uma visita livre e assistir aos espetáculos da Baía 

dos Golfinhos, durante a manhã, e, de tarde, após o almoço/piquenique, realizaram uma visita guiada ao Jardim Zoológico. Todas as 

despesas foram asseguradas pela escola.                                                                                          

 Parabéns aos vencedores! 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Professor Humberto 

O que o levou a ser professor? Porquê Geografia? 

O que me levou a ser professor foi o facto de gostar de ensinar e 

quando comecei a estudar   Geografia na universidade já era com o obje-

tivo de lecionar. Dentro das disciplinas que tinha, decidi Geografia.  

Ser professor, nos dias de hoje, corresponde às suas expectativas? 

   Não corresponde minimamente àquilo que achava e queria que fosse a 

minha profissão, tenho muitas tarefas. 

Gosto de ensinar, gosto do contato com os alunos, e hoje em dia já não 

é a parte mais importante da minha atividade profissional. 

Consegue manter a garra, o gosto e a alegria que tinha no início? Se 

não, porquê? 

     As grandes transformações a que se tem assistido nesta profissão, 

pela questão burocrática, pelo meu papel principal já não ser a relação 

com os alunos, e, por outro lado pelo facto de os alunos já se encontra-

rem muito diferentes, têm vindo a piorar. E depois também há a desvalo-

rização que a profissão tem vindo a ter na opinião pública e na comuni-

cação social. Portanto, o gosto que tinha no início quando comecei a 

trabalhar, foi-se desvanecendo.  

Quais são as maiores dificuldades que um professor pode enfrentar? 

   As dificuldades são muitas. Há uma enorme sobrecarga horária e isso 

torna a profissão muito desgastante. Os professores em início de carreira 

têm só a parte letiva, os professores no fim da carreira têm uma grande 

parte burocrática, reuniões, etc, além da atividade letiva. 

Se mudasse alguma coisa no sistema educativo atual, o que muda-

ria? 

   Há muitas coisas que alterava a nível de organização, por exemplo, 

para mim, não faz sentido haver um 2.º Ciclo com tão poucos anos. So-

bem de Ciclo muito novos, e, para além disso, a carga horária é muito 

excessiva, os currículos são pesados e isso leva a que os alunos deixem 

de gostar da escola. Depois, acho que se devia aliviar as tarefas burocráti-

cas e que roubam tempo e energia 

para o trabalhar com os alunos.  

(Textos com supressões) 

Clube de Jornalismo 

 

Receção ao Aluno 

 Realizou-se no dia 15 de setembro o início de mais um ano letivo. Alu-

nos, professores e funcionários reencontraram-se após umas merecidas férias. Foi 

com grande entusiasmo que se sucederam as atividades típicas deste dia.  

 Os novos alunos da Escola Sede, que integraram o 5.º ano de escolarida-

de, com as pupilas dilatadas, assimilavam tudo em seu redor. Acompanhados  

pelos respetivos diretores de turma, revisitaram as instalações da nossa escola e 

contactaram com os serviços que lhes são proporcionados.  

 Cumprindo a tradição, a comunidade escolar assistiu à cerimónia de en-

trega dos mais variados prémios aos alunos que se destacaram no ano transato. 

Assim, foram-lhes atribuídos os seguintes prémios: Mérito Desportivo Municipal; 

Prémio de Mérito Escolar CCAM Cadaval; Mérito Escolar Municipal; Quadro de Excelência e de Valor.  

 Após a receção, algumas turmas deram início às atividades letivas e outras desfrutaram de mais umas horinhas de descanso.  

Vivienne Rosário 

Graça Ochsemberg 

 

 

 

 Foi a tentar pensar em temas que pu-

déssemos abordar na revista que surgiu 

a questão que nos preocupa mais de 

momento: Por que é que existe tanta 

desmotivação à nossa volta? Com esta 

pergunta principal muitas mais nos 

invadiram. Com que motivação vêm os 

novos alunos e os novos professores? E 

com que energia estão os professores e 

alunos que há muito tempo andam por 

estas andanças?  

Decidimos então pegar na nossa curiosidade e ir perguntar a quem nos 

pode responder.  

No âmbito da nossa questão inicial, fomos à procura de dois professores 

que nos dessem a sua visão sobre a forma como veem e vivem a educa-

ção. Será que as suas perspetivas são muito diferentes, tendo em conta 

que um está em início de carreira, e outro mais perto do final? Tentámos, 

assim, perceber as expectativas e reflexões de ambos. O resultado foi 

este: 

Professor Brian 

O que o levou a ser professor? Porque se interessou por Filosofia? 

    Primeiro foi a escolha de um curso sem saber ainda que ia ser professor. 

Depois dessa escolha, à medida que o curso ia avançando, pensei que 

fosse uma profissão que eu gostasse de exercer pois tinha a ver com o 

ensinar aquilo que eu tinha gostado de aprender. Era um tipo de trabalho 

que envolvia interação com outras pessoas. As aulas têm essa vantagem: 

estamos sempre a lidar com pessoas novas, todos os dias são diferentes. É 

um trabalho dinâmico, não há aquela monotonia. 

    Porquê Filosofia? Foi mesmo por uma razão de gosto pessoal que eu 

acabei por ir pela Filosofia. 

Ser professor, nos dias de hoje, corresponde às suas expectativas? 

   Não tinha propriamente expectativas, no sentido de não saber o que     

 

 

esperava. A parte das relações humanas é uma coisa excelente. Às vezes 

damos exatamente a mesma matéria, da mesma maneira e aquilo resulta 

de uma maneira completamente diferente porque os alunos são outros. 

Portanto, embora eu não tivesse muitas expectativas, nessa dimensão das 

relações pessoais tem sido muito bom.  

 

Consegue manter toda aquela vontade, alegria e gosto que tinha 

inicialmente quando começou a sua carreira? Como? 

  É difícil. Sentimos que há uma estagnação em termos económicos, em 

termos de evolução na carreira, pela vida pessoal estar bastante depen-

dente da minha vida profissional, o que, por vezes, é muito instável.  

   No entanto, continuo a gostar daquilo que faço. Tento fazer o melhor, 

transmitindo aos meus alunos que é importante fazer o melhor possível 

em todas as coisas em que estamos envolvidos, gostemos delas ou não. 

Tenho a noção de que estou a preparar alunos para que façam as suas 

escolhas e sei que, se não fizer corretamente o meu trabalho, estou, indi-

retamente, a incapacitá-los de virem eles a fazer bem as suas escolhas, o 

meu mau desempenho prejudica também o desempenho dos meus alu-

nos.  

 

Quais são as maiores dificuldades que um professor pode enfrentar? 

  Elas são variáveis e mudam muito consoante o meio em que a    escola 

se insere. As principais dificuldades têm a ver com manter a disciplina e 

despertar o interesse pela disciplina num mundo em que vocês, alunos, 

têm mais coisas fora da escola a chamar-vos a atenção. 

 

Imagine que tinha o poder para mudar algo no sistema educativo 

atual. O que alteraria? 

  Costumo dizer, em jeito de brincadeira, que deveria existir uma máqui-

na à porta da escola que conseguisse desligar todos os telemóveis e só 

pudessem voltar a ligar quando saíssem da escola. Mas o que mudaria 

mesmo está relacionado com as condições com as quais os professores 

trabalham a nível de estabilidade. Gostava também que as turmas fossem 

mais pequenas porque é difícil manter 30 alunos, nestas idades, concen-

trados e interessados, sendo que este comportamento vai ter reflexos no 

aproveitamento. 

  

 

Foto: 9.ºC e 12.ºB  Foto: 5.ºA 

Jorge Guerreiro e Clube de Jornalismo 

O Primeiro Dia de Aulas 
No primeiro dia de aulas, cheguei à escola e vi os meus colegas todos. Na aula, sen-

tei-me e fiquei muito atento ao que a professora dizia. Ao acabar a aula, fui conhe-

cer os meus colegas novos e gostei muito deles. Começámos a conversar em grupo 

e fomos jogar com as raquetes, futebol e matraquilhos. Almoçámos em grupo. 

Tivemos mais aulas que adorei. Depois havia colegas que foram a pé para casa e 

outros de autocarro, como eu. 

Cheguei a casa super cansado de brincar. A minha mãe perguntou-me se o primeiro 

dia de aulas tinha sido bom e eu respondi que sim e disse que tinha ficado muito 

contente por conhecer pessoas novas. 

E foi assim o meu primeiro dia de aulas! 

  Foto: Miriam Carvalho Rafael Almeida 5ºB 
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Professor Humberto 

O que o levou a ser professor? Porquê Geografia? 

O que me levou a ser professor foi o facto de gostar de ensinar e 

quando comecei a estudar   Geografia na universidade já era com o obje-

tivo de lecionar. Dentro das disciplinas que tinha, decidi Geografia.  

Ser professor, nos dias de hoje, corresponde às suas expectativas? 

   Não corresponde minimamente àquilo que achava e queria que fosse a 

minha profissão, tenho muitas tarefas. 

Gosto de ensinar, gosto do contato com os alunos, e hoje em dia já não 

é a parte mais importante da minha atividade profissional. 

Consegue manter a garra, o gosto e a alegria que tinha no início? Se 

não, porquê? 

     As grandes transformações a que se tem assistido nesta profissão, 

pela questão burocrática, pelo meu papel principal já não ser a relação 

com os alunos, e, por outro lado pelo facto de os alunos já se encontra-

rem muito diferentes, têm vindo a piorar. E depois também há a desvalo-

rização que a profissão tem vindo a ter na opinião pública e na comuni-

cação social. Portanto, o gosto que tinha no início quando comecei a 

trabalhar, foi-se desvanecendo.  

Quais são as maiores dificuldades que um professor pode enfrentar? 

   As dificuldades são muitas. Há uma enorme sobrecarga horária e isso 

torna a profissão muito desgastante. Os professores em início de carreira 

têm só a parte letiva, os professores no fim da carreira têm uma grande 

parte burocrática, reuniões, etc, além da atividade letiva. 

Se mudasse alguma coisa no sistema educativo atual, o que muda-

ria? 

   Há muitas coisas que alterava a nível de organização, por exemplo, 

para mim, não faz sentido haver um 2.º Ciclo com tão poucos anos. So-

bem de Ciclo muito novos, e, para além disso, a carga horária é muito 

excessiva, os currículos são pesados e isso leva a que os alunos deixem 

de gostar da escola. Depois, acho que se devia aliviar as tarefas burocráti-

cas e que roubam tempo e energia 

para o trabalhar com os alunos.  

(Textos com supressões) 

Clube de Jornalismo 

 

 

 

 Foi a tentar pensar em temas que pu-

déssemos abordar na revista que surgiu 

a questão que nos preocupa mais de 

momento: Por que é que existe tanta 

desmotivação à nossa volta? Com esta 

pergunta principal muitas mais nos 

invadiram. Com que motivação vêm os 

novos alunos e os novos professores? E 

com que energia estão os professores e 

alunos que há muito tempo andam por 

estas andanças?  

Decidimos então pegar na nossa curiosidade e ir perguntar a quem nos 

pode responder.  

No âmbito da nossa questão inicial, fomos à procura de dois professores 

que nos dessem a sua visão sobre a forma como veem e vivem a educa-

ção. Será que as suas perspetivas são muito diferentes, tendo em conta 

que um está em início de carreira, e outro mais perto do final? Tentámos, 

assim, perceber as expectativas e reflexões de ambos. O resultado foi 

este: 

Professor Brian 

O que o levou a ser professor? Porque se interessou por Filosofia? 

    Primeiro foi a escolha de um curso sem saber ainda que ia ser professor. 

Depois dessa escolha, à medida que o curso ia avançando, pensei que 

fosse uma profissão que eu gostasse de exercer pois tinha a ver com o 

ensinar aquilo que eu tinha gostado de aprender. Era um tipo de trabalho 

que envolvia interação com outras pessoas. As aulas têm essa vantagem: 

estamos sempre a lidar com pessoas novas, todos os dias são diferentes. É 

um trabalho dinâmico, não há aquela monotonia. 

    Porquê Filosofia? Foi mesmo por uma razão de gosto pessoal que eu 

acabei por ir pela Filosofia. 

Ser professor, nos dias de hoje, corresponde às suas expectativas? 

   Não tinha propriamente expectativas, no sentido de não saber o que     

 

 

esperava. A parte das relações humanas é uma coisa excelente. Às vezes 

damos exatamente a mesma matéria, da mesma maneira e aquilo resulta 

de uma maneira completamente diferente porque os alunos são outros. 

Portanto, embora eu não tivesse muitas expectativas, nessa dimensão das 

relações pessoais tem sido muito bom.  

 

Consegue manter toda aquela vontade, alegria e gosto que tinha 

inicialmente quando começou a sua carreira? Como? 

  É difícil. Sentimos que há uma estagnação em termos económicos, em 

termos de evolução na carreira, pela vida pessoal estar bastante depen-

dente da minha vida profissional, o que, por vezes, é muito instável.  

   No entanto, continuo a gostar daquilo que faço. Tento fazer o melhor, 

transmitindo aos meus alunos que é importante fazer o melhor possível 

em todas as coisas em que estamos envolvidos, gostemos delas ou não. 

Tenho a noção de que estou a preparar alunos para que façam as suas 

escolhas e sei que, se não fizer corretamente o meu trabalho, estou, indi-

retamente, a incapacitá-los de virem eles a fazer bem as suas escolhas, o 

meu mau desempenho prejudica também o desempenho dos meus alu-

nos.  

 

Quais são as maiores dificuldades que um professor pode enfrentar? 

  Elas são variáveis e mudam muito consoante o meio em que a    escola 

se insere. As principais dificuldades têm a ver com manter a disciplina e 

despertar o interesse pela disciplina num mundo em que vocês, alunos, 

têm mais coisas fora da escola a chamar-vos a atenção. 

 

Imagine que tinha o poder para mudar algo no sistema educativo 

atual. O que alteraria? 

  Costumo dizer, em jeito de brincadeira, que deveria existir uma máqui-

na à porta da escola que conseguisse desligar todos os telemóveis e só 

pudessem voltar a ligar quando saíssem da escola. Mas o que mudaria 

mesmo está relacionado com as condições com as quais os professores 

trabalham a nível de estabilidade. Gostava também que as turmas fossem 

mais pequenas porque é difícil manter 30 alunos, nestas idades, concen-

trados e interessados, sendo que este comportamento vai ter reflexos no 

aproveitamento. 

  

 Formação Agrupamento de Escolas do Cadaval 2015/16: 

Curso Profissional Técnico de Comércio 

Curso Profissional de Gestão de Equipamentos  

Informáticos 

Curso Vocacional D - Artes Digitais 

Pelo sonho é que vamos? 

Nota: No próximo número,  

dar-vos-emos conta  

das perspetivas dos alunos. 
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Dia Mundial do Professor 
 O Dia Mundial do Professor foi criado pela 

UNESCO em 1994 e celebra-se anualmente no dia 5 de 

outubro. Homenageia todos os que contribuem para o 

ensino e a educação da sociedade, isto é, promove 

aqueles que escolheram o ensino como forma de vida e 

dedicam o seu dia a dia a ensinar crianças, jovens e 

adultos.  

 A mensagem do Dia Mundial do Professor está 

no reconhecimento da sua dignidade e importância co-

mo construtor de pessoas, sendo um pilar da sociedade. 

 A sua celebração em Portugal é um pouco   

esquecida, visto que se comemora, na mesma data, a   

Implantação da República. 
 

Luna Libório 6ºF 

Artesão do Futuro 
O papel do professor é imprescindível na sociedade. É um dos seus pilares fundamentais, já que ocupa um lugar primordial na 

vasta e complexa área social que é a Educação. Norteia-o uma práxis promotora do desenvolvimento de um leque de competên-

cias nos domínios do saber, do saber fazer e do saber ser. Daí exigir o inconformismo e uma postura de mediação na condução 

do aprendiz, no seu processo de ensino-aprendizagem, objetivando o seu sucesso educativo e a formação para a cidadania, res-

peitando o desenvolvimento da identidade e a articulação entre a aprendizagem e a aquisição de competências. Porém, o seu 

papel ou missão, como algumas franjas da sociedade apelidam, não é solitário. Sendo a Educação um domínio complexo e di-

nâmico, implica o estabelecimento de parcerias com outros profissionais, instituições e com o núcleo social basilar, a família. 

Esta é fulcral na comunidade educativa, enquanto alicerce, matriz, no percurso vivencial dos alunos e força motora no desen-

volvimento das expectativas dos seus educandos.  

A tarefa educativa é árdua e desafiante. É simultaneamente o início e o corolário 

da troca de saberes e vivências em que os papéis relativos que cada um desem-

penha são complementares, interdependentes numa comunidade de trabalho.  

 São de vária ordem os condicionalismos, muitos estruturais, que a afetam 

(materiais, políticos, ideológicos, económicos, sociais…). Não obstante algum 

desânimo, prevalece a determinação e o afinco rigoroso dos seus agentes em 

detrimento, muitas vezes, da sua vida familiar.  

 O professor é o artesão do futuro, na medida em que estimula, acompanha a 

edificação dos sonhos dos seus aprendizes/artífices e zela pelo seu crescimento 

harmonioso enquanto seres pensantes e actuantes. Nessa medida, a escola é, 

institucionalmente, a oficina da vida. 

 Professor e aluno ganham a “imortalidade”. Cada um de nós perdurará naque-

les a quem proporcionámos o contacto com o mundo exterior e interior. E em 

nós ficará um quinhão de cada um deles. 

 

Profª Graça Laboreiro  Ochsemberg  

O Professor 
 É desde muito cedo uma personagem que aparece constantemente na nossa história. Na 

história onde somos nós, os alunos, uma das personagens principais, também o professor o é. 

Passamos grande parte da nossa vida em contacto com eles e diria até que passamos a fase mais 

importante, a infância e a adolescência. Estes são os momentos mais importantes na definição 

da nossa personalidade que nos acompanhará para sempre. 

 Numa montanha russa como é a vida, todos aqueles que nela interferem têm de saber 

como o fazer, de forma a que o resultado dessa experiência seja positiva, que faça a diferença. 

É isso que difere um professor de um bom professor. Ser professor é bem mais simples que ser 

um bom professor. 

 Um bom professor é aquele que puxa por nós, que exige que alcancemos o nosso limite 

mas que seja o primeiro a reconhecer o nosso esforço. É aquele que nos repreende quando faze-

mos algo de errado e nos ensina como agir corretamente. É, sobretudo, uma pessoa que tem a 

capacidade de nos ajudar e cativar, de ser divertido e simpático, mantendo sempre o profissio-

nalismo. 

 Os bons professores são memoráveis e, um dia, quando tivermos a oportunidade de 

ensinar algo a alguém, iremos tê-los como referência e recordá-los pelo que fizeram por nós. 

Vivienne Rosário  

Boccia 
Em ambiente de grande alegria e desportivis-

mo, realizou-se no dia 12 de novembro, no 

Pavilhão Municipal do Bombarral, o 1.º En-

contro do Desporto Escolar de Boccia. Parti-

cipámos neste encontro em representação do 

nosso Agrupamento, com muito empenho e 

entusiasmo. 

Consideramos estas iniciativas muito gratifi-

cantes, pois permitem-nos conviver com ou-

tros colegas e  vivenciar de forma sã a com-

petição que a prática desportiva exige. 

Foi um dia excelente nas nossas vidas, aos 

professores envolvidos, um muito obrigado! 
GRUPO CEI C 

HORTA  

PEDAGÓGICA 

 

Neste ano letivo, 

nós, os alunos dos 

grupos CEI, va-

mos fazer ativida-

des na horta. 

 Já preparámos o 

terreno, cavámos 

e colocámos com-

postagem. 

Fizemos os can-

teiros, onde plan-

támos cebola, 

alfaces e couves. 

Também já plantá-

mos salsa e coen-

tros.     

 

 

 

 
Bruna Santos 9º N B 4 

(com ajuda do professor João Ferro) 
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EB1 DE VILAR ARTICULA CONTEÚDOS COM JARDIM-DE-INFÂNCIA 

No dia 13 de novembro, os alu-

nos da EB1 de Vilar partilharam 

uma atividade com os alunos do 

Jardim-de-infância sobre o tema 

“Os sismos”.  

Aproveitando os conhecimentos 

adquiridos durante as aulas de 

Estudo do Meio, os alunos do 

4.º ano prepararam uma sessão 

de esclarecimento para os cole-

gas mais novos sobre “Regras 

de proteção em caso de sismo”,  

tendo como suporte o visiona-

mento do vídeo “Tinoni e a pre-

venção sísmica”. Foram feitas 

algumas demonstrações práticas 

dos comportamentos a adotar, 

nestas situações. 

Cidália Germano 

 

Sala Snoezelen 
O projeto de criação da 

sala de snoezelen,- sala 

de estimulação sensorial - 

é já  uma realidade conse-

guida que resulta do en-

volvimento da comunida-

de educativa (Santa Casa 

da Misericórdia, Câmara Municipal, Caixa 

Agrícola, CLDS/Associação Montepio) através 

da aquisição dos instrumentos necessários ao 

seu funcionamento. No presente ano letivo, a  

empresa “absorve”, sediada no Carvalhal, con-

celho do Bombarral, também apadrinhou este 

projeto, com a oferta do revestimento do piso 

da sala. 

Todas estas ofertas contribuem para o bem-

estar das crianças e jovens que a utilizam. 

A todos, o  nosso muito Obrigado! 

O Departamento de Educação Especial 

Inauguração da Escola  

Básica de Alguber 

No dia 24 de outubro, fez-se a 

inauguração oficial da nova 

escola e jardim  de Infância de 

Alguber. Estiveram presentes 

o Presidente da Junta de Fre-

guesia, o Diretor do Agrupa-

mento, o Presidente da Câma-

ra, a Vereadora da Cultura,  o 

senhor Pároco, alguns verea-

dores, pais, alunos, docentes, 

auxiliares, convidados e co-

munidade local. 

Os convidados foram recebi-

dos com música tocada pela 

Banda Filarmónica do Bom-

barral. Deu-se início à inauguração com a bênção do senhor padre e o descerrar da placa 

pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal do Cadaval. 

De seguida, todos os presentes se dirigiram para a zona coberta do pátio exterior, onde as 

crianças brindaram os presentes com uma música cuja letra foi escrita para a ocasião. 

Seguiram-se os discursos das entidades presentes e, para finalizar, houve um lanche  

convívio na Associação de Alguber. Foi um dia cheio de alegria e a concretização de um 

sonho tornado realidade. 

                                                                  Célia Baptista/Dina Vicente/ Celeste Ramalho 
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Atividades da Vida Diária (AVD) 
Em AVD, continuamos a fazer muitas coisas de 

que gostamos. Fizemos marmelada para celebrar 

o Dia Mundial da Alimentação e, depois, fizemos 

doce de abóbora com uma abóbora que apanhá-

mos na nossa Horta Pedagógica, para festejar o 

Dia das Bruxas. Claro que tudo isto é sempre 

muito demorado, porque vamos às compras, faze-

mos contas e trocos, aprendemos a descascar e 

cortar a fruta, a usar os utensílios e, até, a cozi-

nhar. No fim, temos de separar o lixo, lavar a 

loiça e varrer o chão, para deixar tudo muito   

arrumadinho! 

Nestas aulas, também aprendemos um bocadinho de costura (cortar tecidos e costurar botões) e tarefas relacionadas com a roupa como, 

por exemplo, separar a roupa para lavar, ler as etiquetas e passar a ferro. Ainda temos muito que aprender, mas está a ser muito diverti-

do!!                                                                                                                                                                               Grupos de CEI A, B e C 

Festa do Magusto -Vermelha 

No dia 11 de novembro, fizemos a festa das 

castanhas. Juntámo-nos no Jardim-de-

infância, trouxemos castanhas de casa e 

fomos à padaria pô-las nos fornos a assar. 

Enquanto assavam as castanhas, brincámos 

e cantámos canções do São Martinho.  

Depois de assadas, provámos as castanhi-

nhas e bebemos limonada.  

Foi um dia muito divertido! 

Carla Santos 

Dia Mundial da Alimentação 
No dia 16 de outubro, os meninos do JI de Alguber 

e os alunos da EB1 de Alguber  realizaram   mais 

uma atividade em articulação, a Comemoração do 

Dia Mundial da Alimentação. Esta atividade contri-

buiu para a promoção da alimentação saudável. 

Para além de diferentes atividades realizadas em 

contexto de sala de aula, foi realizada uma ativida-

de de conhecimento da roda dos alimentos e a ela-

boração de uma salada de frutas que as crianças 

puderam saborear no período da tarde. Para assina-

lar esta data, foi elaborada uma roda de alimentos para a sala do refeitório, que é a sensi-

bilização permanente para a importância dos alimentos certos na construção de uma vida 

saudável. As atividades contaram com o empenho das famílias (que forneceram a fruta), 

das docentes, das assistentes operacionais e, é claro, dos alunos.  

                                                           Maria Celeste Ramalho/Célia Baptista/Dina Vicente 

CONFECÇÃO DE MARMELADA E DOCE DE  

ABÓBORA 

 

Nos meses de outubro e novembro, nós, os 

alunos dos grupos CEI da nossa escola, fize-

mos marmelada com marmelos da horta e doce 

de abóbora, também da nossa horta.  

Para a marmelada, usámos marmelos, açúcar,  

5 paus de canela, e uma raspa de limão. 

Para o doce de abóbora, usámos abóbora boli-

na, açúcar, 5 paus de canela, sumo de 3 laran-

jas e nozes partidas. 

Todos os alunos participaram na atividade. 
Bruna Santos 9º B nº4  

(com ajuda do professor João Ferro) 

 

 

“Um dia encontrámos o Principezinho e ele 

pediu-nos para desenhar uma ovelha…” 
Há muito que iniciámos esta viagem. Partimos do Cadaval em 

direção a Lisboa, capital de Portugal, um lindo país à beira 

mar situado. 

A nossa viagem tinha como destino a Austrália e decidimos 

partir numa aventura experimentando como transporte um 

dirigível.  

Estávamos muito felizes, pois era a primeira vez que fazíamos 

uma viagem juntos e porque íamos participar, como voluntá-

rios, na construção de um novo modelo de parque zoológico. 

Mas o nosso sonho ficaria por concretizar. Eis que, enquanto 

admirávamos a paisagem, começámos a dar cambalhotas e 

vimo-nos de pernas para o ar. O pânico instalou-se. O dirigí-

vel estremecia violentamente e caía a pique. 

De repente ouviu-se um estrondo. Percebemos que tínhamos 

aterrado. Abrimos a porta do dirigível e olhámos à nossa   

volta. Ficámos surpreendidos. Tínhamos aterrado no deserto. O dirigível perdera o controlo e mudara de rumo. Mas o pior de tudo foi 

o depósito de água ter rebentado! 

Partimos em busca de água. Sem ela, seria impossível sobreviver. Andámos, andámos e, já quase em desespero, encontrámos um oásis. 

Mas não estávamos sós. Uns passos ligeiros fizeram-se ouvir e surgiu um menino loiro, de olhos azuis, com um ar espantado, que nos 

perguntou: 

- Que fazem aqui? 

O Rafael, mais destemido, respondeu: 

- Tivemos um acidente . E tu? 

- O meu asteróide trouxe-me aqui. E ando à procura de um novo amigo. Já encontrei um aviador que entretanto partiu e me chamou de 

principezinho. Não sei porquê! - Explicou o principezinho. 

- Mas que tipo de amigo? – indagou, envergonhada, a Mafalda. 

Então, o principezinho comentou e fez um pedido muito estranho: 

- Uma ovelha! Dizem que as ovelhas dão sorte, são amigas e excelentes companheiras no vosso planeta … Nunca vi nenhuma! Dese-

nham-me uma? 

Quase em uníssono, respondemos: 

- Sim! Porque não? 

A Luna, que nunca larga a mochila e nela transporta tudo, retirou uma folha e desenhou uma linda e fofa ovelha e ofereceu-a ao princi-

pezinho. Este comentou: 

- És uma grande artista! 

De repente, como que por magia, uma luz cintilante irradiou da folha e a ovelha saltou para o colo do principezinho, que, muito reco-

nhecido, nos ajudou a reparar o dirigível.  

Afinal, o principezinho tinha razão! As ovelhas dão mesmo 

sorte! 

Monitores 007 
Tudo começou quando, nos primei-

ros dias de escola, nos juntámos 

para ir à biblioteca. Quando chegá-

mos, conhecemos a professora   

Célia, que logo à entrada nos deu 

um rebuçado! 

Nos dias seguintes, quando lá fo-

mos, a professora Célia propôs-nos 

ajudar na biblioteca e deu-nos a 

ideia de nos tornarmos monitores. 

Começámos a trabalhar com grande 

entusiasmo e euforia, sentimo-nos 

importantes, e temos obrigações e 

deveres, é como ter um trabalho a 

sério. 

Ser monitor é fantástico, porque 

estamos a ajudar a biblioteca e esta-

mos a tornar-nos pessoas melhores e 

mais organizadas. 

Ser monitor é ter a alegria de poder 

ajudar os outros a desfrutar da nossa 

Biblioteca Escolar. 

 

7ºD: 

Andreia Fialho, nº 2 

Francisco Garcia, nº 5 

Margarida Piçarra,nº 13 

Maria Inês Fialho, nº 14 

Raquel Garcia, nº 16 

Renata Oliveira, nº 17 

Ricardo Leandro, nº 18 

Texto coletivo 6.ºF - Trabalho interdisciplinar: Educação Cívica,  Portu-

guês e Educação Visual: Graça Branco, Graça Oschemberg, Lígia  Freitas   

Nota do Clube de Jornalismo: 

Parabéns a estes monitores, 

que estão a fazer um      

trabalho fantástico! 
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uma atividade em articulação, a Comemoração do 
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buiu para a promoção da alimentação saudável. 

Para além de diferentes atividades realizadas em 

contexto de sala de aula, foi realizada uma ativida-

de de conhecimento da roda dos alimentos e a ela-

boração de uma salada de frutas que as crianças 
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lar esta data, foi elaborada uma roda de alimentos para a sala do refeitório, que é a sensi-
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                                                           Maria Celeste Ramalho/Célia Baptista/Dina Vicente 

 Magusto  

No dia 11 de novembro, os alunos da 

EB1/JI do Painho festejaram o Dia de S. 

Martinho. O Magusto foi realizado na 

escola e os meninos comeram castanhas 

assadas.  

Quem trouxe o assador foram o pai e o 

avô de uns meninos do JI (Afonso e Tia-

go)  e as responsáveis pela fogueira fo-

ram a Amélia e a Naide.  

Antes de comer, os alunos ouviram a 

Lenda do S. Martinho e a história da 

Castanha Lili, cantaram músicas, fizeram 

os cartuchos para colocar as castanhas e 

pintaram desenhos alusivos ao tema.   

Depois, os alunos comeram as castanhas e 

brincaram.   

         Ana Paula Melo, Manuela Simões e  

Maria José Santos  

DIA DO PÃO POR DEUS E  

DIA DAS BRUXAS 

No dia 31 de outubro (essas datas come-

moravam-se no fim de semana), os alu-

nos da EB1 do Painho, as docentes, a 

assistente operacional (e, mais tarde, as 

senhoras do refeitório), resolveram feste-

jar o Dia das Bruxas, vindo vestidos a 

rigor.  

Também se falou do Pão por Deus e de 

algumas tradições que existem nesse dia. 

Para o lanche, tivemos o arroz doce feito 

pela nossa Amélia e também doces ofere-

cidos pelas professoras e algumas   pes-

soas da aldeia.     

Ana Paula Melo, Manuela Simões e     

Maria José Santos  

OFERTA FORMATIVA DO  

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS  

DO CADAVAL 
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Agrupamento de Escolas do Cadaval  

organiza Rally Paper de Receção ao Pessoal Docente e Não 

Docente   

No dia 7 de setembro de 2015, decorreu o 1.º Rally Paper das Escolas do Cada-

val. Cada equipa foi constituída aleatoriamente, envolvendo professores de to-

dos os ciclos de ensino e pessoal não docente, que partiram da Escola Sede, 

passando por vários pontos de interesse do Concelho. A chegada ao Centro de 

Interpretação Ambiental da Serra de Montejunto foi seguida de um almoço gen-

tilmente oferecido pelo Agrupamento de Escolas do Cadaval no Parque de Me-

rendas da Serra de Montejunto, após o que se seguiu a entrega de prémios aos 3 

primeiros classi-

ficados. Foi um 

momento de 

convívio bastan-

te alegre e ani-

mado!    

 

 

O Clube de  

Jornalismo 

Halloween na Escola 
O grupo de Inglês preparou, na última semana 

de outubro, uma série de atividades alusivas ao 

Halloween. Caldeirões, poções e lanternas má-

gicas (realizadas pelos alunos do 6º F, sob a 

orientação da docente Maria João Félix) assom-

braram o átrio da nossa escola. As assombra-

ções continuaram na biblioteca com o visiona-

mento dos filmes alusivos a esta época festiva: 

“Book of Life” e “ Corpse Bride”. A biblioteca 

escolar contou ainda com uma exposição de 

cartazes elaborados pelos alunos do 7º D, para 

promover a leitura de forma fantasmagórica! 

Para cumprir uma tradição de longa data, as 

professoras transformaram-se em bruxas por um 

dia e alguns alunos surgiram trajados de vampi-

ros, esqueletos, enfim, a imaginação foi o    

limite. 

Agradecemos a todos os 

alunos, famílias, Auxilia-

res da Ação Educativa e 

docentes, pela brilhante 

colaboração na organiza-

ção das atividades do 

Halloween que este ano 

primou, mais uma vez, 

pela criatividade e quali-

dade artística demonstra-

das.  

As professoras do 2.º 

Ciclo realçam o entusias-

mo, o empenho e a dedi-

cação com que os seus 

alunos e respetivas famí-

lias se envolveram. A 

todos um forte e 

“horripilante” abraço!! 

 

O Grupo de Professoras 

de Inglês 

 

 

Día de la Hispanidad 
En nuestra escuela celebramos, el 12 de octubre, el Día de la Hispanidad. Quisimos 

celebrar este día dándole la importancia a la lengua española, que es la segunda lengua 

más hablada en el mundo con 416 millones de habitantes nativos y lo hablan como pri-

mera y segunda lengua 470 millones.  

Para conmemorar el día, los alumnos de español bailaron, en modo flash mob,  la can-

ción “La Gozadera” de Gente de Zona y Marc Anthony donde sacaron todas las bande-

ras de los países hispánicos. Además, prepararon una exposición subordinada a la temá-

tica de la hispanidad  y vieron la película “1492: la Conquista del Paraíso” de Ridley 

Scott. Os dejamos algunas fotografías.  

¿Por qué se denomina Día de la Hispanidad? 

En 1492, Cristóbal Colón llegó a una isla denominada Guananí ubicada en un archipié-

lago de las Bahamas, dando inicio al periodo colonial en varios países del continente 

americano. 

Cuatrocientos años después, en 1892, se decretó esa fecha como festejo nacional, ya que 

la llegada de Colón a América simbolizó el inicio del proceso de construcción del Esta-

do y la integración de los Reinos de España en una misma Monarquía. 

Aunque legalmente el Día de la Hispanidad no fue regulado hasta 1958, en 1935 se cele-

bró por primera vez como fiesta nacional bajo la dictadura militar de Francisco Franco. 

En 2014 la Organización de Naciones Unidas (ONU) declaró el 12 de octubre como el Día de la lengua española, lo que significa un 

elemento más de unión y consolidación del mundo hispánico a ambos lados del océano Atlántico. 

Esta fecha también se conoce con otros nombres en varios países de América como Día Nacional de España, Día de la Raza, Día de 

Colón, entre otros y se celebra en al menos 15 países del continente americano. 

Concurso de Máscaras – Día de los Muertos 

El Día de Muertos es una celebración mexicana que honra a los ancestros durante el 2 de noviembre, coincidiendo con la celebración 

católica del Día de los Fieles Difuntos. Aunque se ve primariamente como 

una festividad mexicana, también se celebra en muchas comunidades de los 

Estados Unidos donde existe una gran población México-americana, y en una 

menor medida también se celebra en algunas partes de Latinoamérica. 

A pesar de ser un tema morboso, esta festividad se celebra alegremente, y 

aunque ocurre en fechas cercanas al Día de Todos Los Santos, y al Día de 

todas las Almas, en lugar de sentirse temerosos de espíritus malévolos, el 

humor en el día de los muertos es mucho más relajado, similar al Halloween, 

con un mayor énfasis en la celebración, pero honrando las vidas 

de los difuntos. 

Cercana a esta celebración se encuentra el Día de Todos Los 

Santos, fiesta religiosa que se celebra en muchos países de tra-

dición cristiana. En los países de tradición católica, se celebra 

el 1 de noviembre; mientras que en la Iglesia Ortodoxa se cele-

bra el primer domingo después del Pentecostés. En ella se ve-

neran a todos los santos que no tienen una fiesta propia en el 

calendario eclesial. Por tradición es un día feriado no laborable. 

En nuestra escuela lo conmemoramos a través de un concurso 

de máscaras alusivas a la temática. Fueron muchas las másca-

ras, todas fantásticas, que los alumnos entregaron. Aquí dejamos 

los ganadores:  

1º lugar: Sara Cosmelli, 9ºD;  

2º lugar ex aqueo: João Ramos, 7ºE; Margarida Matias, 8ºC 

3º lugar ex áqueo: Leonardo Santos, 9ªE; Mónica Gonçalves, 

12.1 (Curso Profissional de Comércio) 

Menção Honrosa: João Vieira, 7ºD; Inês Pinto, 8ºA 

¡Gracias a todos!  

¡Enhorabuena! 

Vera Lopes 

Dia Mundial da Poupança  

No passado dia 30 de outubro, esteve patente no átrio do bloco IV da Escola uma exposição de 

mealheiros, gentilmente cedidos pelos alunos e professores das turmas dos cursos profissionais 

e também por alguns funcionários. A atividade foi promovida pelo grupo de Economia e Con-

tabilidade e Secretariado, para comemorar o Dia Mundial da Poupança (31 de outubro).    

Através do mealheiro, desde sempre símbolo de poupança, apelou-se à sensibilização dos  

jovens para a importância que a mesma deve ter no momento presente como forma de        

precaver situações futuras. 

Grupos de Economia e Contabilidade / Secretariado  
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Agrupamento de Escolas do Cadaval  

organiza Rally Paper de Receção ao Pessoal Docente e Não 

Docente   

No dia 7 de setembro de 2015, decorreu o 1.º Rally Paper das Escolas do Cada-

val. Cada equipa foi constituída aleatoriamente, envolvendo professores de to-

dos os ciclos de ensino e pessoal não docente, que partiram da Escola Sede, 

passando por vários pontos de interesse do Concelho. A chegada ao Centro de 

Interpretação Ambiental da Serra de Montejunto foi seguida de um almoço gen-

tilmente oferecido pelo Agrupamento de Escolas do Cadaval no Parque de Me-

rendas da Serra de Montejunto, após o que se seguiu a entrega de prémios aos 3 

primeiros classi-

ficados. Foi um 

momento de 

convívio bastan-

te alegre e ani-

mado!    

 

 

O Clube de  

Jornalismo 

Halloween na Escola 
O grupo de Inglês preparou, na última semana 

de outubro, uma série de atividades alusivas ao 

Halloween. Caldeirões, poções e lanternas má-

gicas (realizadas pelos alunos do 6º F, sob a 

orientação da docente Maria João Félix) assom-

braram o átrio da nossa escola. As assombra-

ções continuaram na biblioteca com o visiona-

mento dos filmes alusivos a esta época festiva: 

“Book of Life” e “ Corpse Bride”. A biblioteca 

escolar contou ainda com uma exposição de 

cartazes elaborados pelos alunos do 7º D, para 

promover a leitura de forma fantasmagórica! 

Para cumprir uma tradição de longa data, as 

professoras transformaram-se em bruxas por um 

dia e alguns alunos surgiram trajados de vampi-

ros, esqueletos, enfim, a imaginação foi o    

limite. 

Agradecemos a todos os 

alunos, famílias, Auxilia-

res da Ação Educativa e 

docentes, pela brilhante 

colaboração na organiza-

ção das atividades do 

Halloween que este ano 

primou, mais uma vez, 

pela criatividade e quali-

dade artística demonstra-

das.  

As professoras do 2.º 

Ciclo realçam o entusias-

mo, o empenho e a dedi-

cação com que os seus 

alunos e respetivas famí-

lias se envolveram. A 

todos um forte e 

“horripilante” abraço!! 

 

O Grupo de Professoras 

de Inglês 

«Dia Mundial da Alimentação»  

EB1/JI da Murteira 
 

No «Dia Mundial da 

Alimentação», a de-

zasseis de outubro, os 

alunos do JI e da EB1 

da Murteira assistiram 

a uma aula interativa 

sobre alimentação 

saudável. Esta aula 

teve a colaboração da 

nutricionista Dr.ª Isa-

bel. 

Os meninos mostraram

-se muito interessados 

e colocaram algumas 

questões. Também foi 

lida uma história sobre 

a temática.  

Por fim, fizeram-se sumos de fruta e os meninos 

do JI fizeram 

pãezinhos 

com  chouri-

ço, com a 

ajuda de uma 

avó. 

 

 

 

 

Ana Paula 

Martins 
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Comemoração do 5 de Outubro de 1910 
 Somos os pequenos viajantes do tempo. Regres-

sámos há pouco de férias. Foi tempo para descansar 

e libertar o “stress”. Mas viemos mais fortes do que 

nunca! Estamos preparados para retomar as viagens 

de descoberta. Aliás, já as iniciámos! O nosso pri-

meiro destino foi Lisboa de 1910. Parámos em Ou-

tubro! Descobrimos uma capital diferente, um am-

biente de revolução. Tinha-se implantado a Repú-

blica. Tudo mudaria a partir desse dia. O represen-

tante máximo do país deixa de ser o rei e passa a 

ser o Presidente da República, cargo eleito, não 

hereditário e vitalício como na Monarquia.  

 A nossa viagem resultou numa exposição intitula-

da “5 de Outubro de 1910 – Galeria dos Presidentes 

da República”, que esteve patente no átrio da     

Escola Sede, entre 5 e 16 de outubro. Esperamos 

que tenham gostado! 

 Até à próxima viagem. 
6ºF 

Profª Graça Ochsemberg 

                                                                                           Exposição das turmas 6ºD, 6ºE e 6ºF 

Dia Mundial da Música 

Numa iniciativa destinada a comemorar o “Dia Mundial da Música” (1 

de outubro), o grupo de professores de Educação Musical do AEC le-

vou a cabo uma atividade/concurso realizada nos dias 1, 2 e 3 de outu-

bro, intitulada “Escuta, Identifica e Ganha”. 

Para esta atividade, foram convidados a participar os alunos e restante 

comunidade educativa da Escola Sede. A atividade, que 

teve boa recetividade por parte do público alvo, consistia 

na audição de excertos musicais de vários compositores/

músicos/intérpretes e sua posterior identificação. 

Aos primeiros três classificados na atividade/concurso 

foram atribuídos prémios: pólos, t-shirts e bonés persona-

lizados do AEC. 

Edviges Bento 

 

Bullying 
Frequentemente, a comunicação social dá alarme 

de situações de violência nas escolas, a maior 

parte delas funcionam como um rastilho para 

conversas sociais, mais emotivas do que racio-

nais. Com esta mediatização, pais e educadores 

tendem, por vezes, a dramatizar as pequenas 

discussões entre amigos. Por esta razão, é muito 

importante primeiro saber diferenciar entre uma 

zanga de amigos e o bullying.  

O bullying não se trata de uma luta entre iguais, 

mas sim de uma relação de desigualdade, onde 

alguém ou um grupo assume uma posição de 

agressor que massacra e vitimiza outro que tem 

pouca capacidade para se defender (por ser mais 

pequeno, por ter alguma limitação física/

psicológica ou simplesmente porque é apenas 

um e os agressores atuam em grupo). O bullying 

trata-se de uma agressão física e/ou psicológica 

que se caracteriza por uma ação repetida, continuada e pelo desequilíbrio de poder que apre-

senta. 

“- Mãe não quero ir à escola!” - Esta é uma frase que muitos pais já ouviram, às vezes é dita 

abertamente, no meio de lágrimas, zangas e birras. Mas este sentimento nem sempre é verbali-

zado, nestes casos podem surgir sinais psicossomáticos, tais como dores de barriga, dores de 

cabeça, febres, etc.  

Os pais devem estar atentos a todos estes sintomas e tentar perceber que tipo de mal-estar e 

incómodo é que os seus filhos/educandos sentem e quem lho provoca. Serão: Amigos da tur-

ma? Colegas mais velhos? Desconhecidos? Os resultados escolares? ... 

Em geral, a vítima tem medo de apresentar queixa e consequentemente desenvolve uma baixa 

autoestima acompanhada frequentemente de isolamento social e estados depressivos. 
Quando se fala em bullying, associamos sempre a um ou mais agressores e à vítima, mas es-

quecemo-nos de um elemento fundamental, os cúmplices, jovens que assistem a tudo e que 

ficam coniventes com o que veem. Alguns não denunciam, porque também eles têm medo que 

venham a ser a próxima vítima; outros nada dizem, porque querem tanto entrar para o grupo 

dos jovens agressores, pois têm a falsa ilusão de que, se fizerem parte deste grupo, estes nunca 

lhes farão mal; outros ainda afastam-se sem nada fazer, porque o assunto não é com eles, logo 

fingem para si mesmos que nada veem. Pois bem, todos os jovens que assistem passivamente 

ou que sabem de uma agressão física ou psicológica são cúmplices, e também eles são respon-

sáveis pelo que aconteceu. Os cúmplices só deixarão de o ser se passarem a testemunhas, se 

denunciarem junto de um adulto, assistente operacional, professor, etc. Se todos os 

“cúmplices” denunciassem, mesmo que anonimamente, não haveria tantos episódios de 

bullying nas nossas escolas e esta atitude nobre iria certamente torná-los jovens melhores, com 

respeito pelo outro e, consequentemente, com uma maior consciência cívica. E lembrem-se: 

todos nós podemos um dia ser vítimas e nesse dia também iríamos gostar que alguém nos aju-

dasse! 

Aconselho a todos a consultarem este link:  

https://www.youtube.com/watch?v=fSfsUw_6sko . Este é apenas um de tantos exemplos 

de superação e que revela bem a importância de um amigo. 

                  Sónia Costa 

Psicóloga do Desenvolvimento e da Educação 

Jardim-de-infância do Peral 
Para trabalhar a consciência fonológica, hoje estivemos a fazer 

rimas com os nossos nomes. Ficaram engraçados, e a brincar tam-

bém se aprende. 

O André põe o boné 

A Açucena anda de rena 

A Beatriz aponta o nariz 

O Carlos vê os galos 

A Constança vai a Bragança 

A Eduarda anda de farda 

O Gonçalo tem um cavalo 

O Guilherme cheira o creme 

O Leonardo brinca com o Bernardo 

A Matilde joga ao berlinde 

A Matilde Duarte deixa a sopa de parte 

O Pedro diz um segredo 

O Tiago Filipe está com gri-

pe 

O Tiago pesca no lago 

A Vana gosta de banana 

O Vicente usa o pente 

 

 

 

 

 

 

A Educadora,   

Rita Santana 

A.Operacional, 

Rute Coelho 

O “Tarzan” desapareceu. O que terá acontecido? 

Nós temos um aquário na sala. Tínhamos dois peixinhos, a “Violeta” e o 

“Tarzan”.  

O “Tarzan era grande e tinha os olhos esbugalhados. Ele dava-nos beiji-

nhos e fazia “macacadas” com a barriga para cima. 

Um dia, quando chegámos à escola, o “Tarzan” tinha desaparecido e nós  

começámos a imaginar o que poderia ter acontecido: 

Ele deve ter ido embora para o lago, aproveitou a chuva e foi para lá! 

Se calhar, ele morreu, mas procurámos e ele não estava no aquário! 

Ele era grande e, se calhar, transformou-se em tubarão e fugiu para o 

mar! 

Terá ido outra vez para a “Agriloja” para junto dos outros peixinhos 

pretos? 

Se calhar, não gosta mais de nós! 

Se calhar, como nós fazemos muito barulho, ele doía-lhe os ouvidos e 

foi-se embora! 
Será que entrou aqui um gato e 

comeu-o? 
Se encontrarem o nosso 

“Tarzan”, digam-lhe que temos 

saudades dele e queremos que 

ele volte. 

Jardim-de-infância do Cadaval 

A Educadora 

Fátima Martins 

  

(In)Segurança? 

Quão (in)seguros estamos na nossa 

sociedade? Será que a noção de que 

nada de mal nos poderá acontecer é 

uma ideia duradoura? Até poderia ser, 

se o nosso mundo não tivesse chegado 

ao ponto a que chegou, o terrorismo 

está portanto na ordem do dia. 

Os Ataques de Paris, em novembro 

deste ano, despertaram em muitas 

pessoas o botão «alerta» do medo, do 

terror e da insegurança. 

Vivendo numa sociedade que prima 

pela garantia da segurança, essa pro-

messa em nada se tem cumprido. Para 

uma Europa que se intitula «Unida», 

têm sido diversos os problemas que 

(des)unem os países e não vejo sinais 

de grandes melhorias. E é aqui que a 

moralidade e a ética dos povos está 

em questão. 

Estes ataques inesperados ao «coração 

da Europa» vieram, infelizmente, na 

minha opinião, reforçar ainda mais o 

preconceito que os ocidentais têm em 

relação ao povo do Médio Oriente. É 

assim que queremos ser conhecidos, 

como preconceituosos? Generalizar 

uma sociedade como perigosa? E ata-

car como ato de vingança a minoria 

que nos atacou? Não! 

Por muito complexa que seja esta 

situação, acho que não existe qualquer 

motivo para pormos ainda mais de  

parte as culturas que são injustamente 

apontadas como culpadas da insegu-

rança constante na atualidade. 

Concluindo, não é afastando-nos uns 

dos outros que vamos criar uma socie-

dade segura e igualitária no mundo em 

que vivemos. Precisamos de nos unir, 

quebrar preconceitos, darmos as mãos 

a quem precisa, sem problemas nem 

tabus. Sem receios e combatendo, sim, 

aqueles que nos querem separar e 

provocar medo. 

Luís Oliveira, 12ºB, nº 11 

https://www.youtube.com/watch?v=fSfsUw_6sko
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Comemoração do 5 de Outubro de 1910 
 Somos os pequenos viajantes do tempo. Regres-

sámos há pouco de férias. Foi tempo para descansar 

e libertar o “stress”. Mas viemos mais fortes do que 

nunca! Estamos preparados para retomar as viagens 

de descoberta. Aliás, já as iniciámos! O nosso pri-

meiro destino foi Lisboa de 1910. Parámos em Ou-

tubro! Descobrimos uma capital diferente, um am-

biente de revolução. Tinha-se implantado a Repú-

blica. Tudo mudaria a partir desse dia. O represen-

tante máximo do país deixa de ser o rei e passa a 

ser o Presidente da República, cargo eleito, não 

hereditário e vitalício como na Monarquia.  

 A nossa viagem resultou numa exposição intitula-

da “5 de Outubro de 1910 – Galeria dos Presidentes 

da República”, que esteve patente no átrio da     

Escola Sede, entre 5 e 16 de outubro. Esperamos 

que tenham gostado! 

 Até à próxima viagem. 
6ºF 

Profª Graça Ochsemberg 

                                                                                           Exposição das turmas 6ºD, 6ºE e 6ºF 

Dia Mundial da Música 

Numa iniciativa destinada a comemorar o “Dia Mundial da Música” (1 

de outubro), o grupo de professores de Educação Musical do AEC le-

vou a cabo uma atividade/concurso realizada nos dias 1, 2 e 3 de outu-

bro, intitulada “Escuta, Identifica e Ganha”. 

Para esta atividade, foram convidados a participar os alunos e restante 

comunidade educativa da Escola Sede. A atividade, que 

teve boa recetividade por parte do público alvo, consistia 

na audição de excertos musicais de vários compositores/

músicos/intérpretes e sua posterior identificação. 

Aos primeiros três classificados na atividade/concurso 

foram atribuídos prémios: pólos, t-shirts e bonés persona-

lizados do AEC. 

Edviges Bento 

O “Tarzan” desapareceu. O que terá acontecido? 

Nós temos um aquário na sala. Tínhamos dois peixinhos, a “Violeta” e o 

“Tarzan”.  

O “Tarzan era grande e tinha os olhos esbugalhados. Ele dava-nos beiji-

nhos e fazia “macacadas” com a barriga para cima. 

Um dia, quando chegámos à escola, o “Tarzan” tinha desaparecido e nós  

começámos a imaginar o que poderia ter acontecido: 

Ele deve ter ido embora para o lago, aproveitou a chuva e foi para lá! 

Se calhar, ele morreu, mas procurámos e ele não estava no aquário! 

Ele era grande e, se calhar, transformou-se em tubarão e fugiu para o 

mar! 

Terá ido outra vez para a “Agriloja” para junto dos outros peixinhos 

pretos? 

Se calhar, não gosta mais de nós! 

Se calhar, como nós fazemos muito barulho, ele doía-lhe os ouvidos e 

foi-se embora! 
Será que entrou aqui um gato e 

comeu-o? 
Se encontrarem o nosso 

“Tarzan”, digam-lhe que temos 

saudades dele e queremos que 

ele volte. 

Jardim-de-infância do Cadaval 

A Educadora 

Fátima Martins 

Segurança Rodoviária 
Realizou-se 

no passado 

dia 11 de 

novembro, 

na biblioteca 

da Escola 

Sede, mais 

uma sessão 

de sensibili-

zação no 

âmbito da 

“Segurança 

Rodoviária”, 

organizada 

pelos professores do grupo de Físico – Química e com a 

colaboração preciosa da GNR - Escola Segura, nas pessoas 

do Cabo Fonseca e Cabo Silva. 

Esta ação destinava-se às 5 turmas do 9.º ano e pretendia 

complementar os conteúdos lecionados na disciplina com 

situações da vida real e alertar para a importância das re-

gras de segurança e regras de trânsito. 

Esta sessão acabou por ser um sucesso, uma vez que os 

alunos demonstraram realmente um grande interesse e 

mostraram atingir os objetivos pretendidos.  
Ricardo Santos 
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Biblioteca 

Escolar 

novembro 

2015 
Tendo em conta 

que o mês de 

outubro é consi-

derado o Mês 

das Bibliotecas Escolares e que muitas das 

efemérides ocorreram neste mês, cada uma das Bibliotecas 

Escolares do Agrupamento optou por fazer atividades diversifi-

cadas, atendendo também ao facto de ter públicos diferentes. 

Assim, a Biblioteca Escolar do 1.º Ciclo definiu como estraté-

gia valorizar o Dia do Animal, o Dia da Alimentação e o Dia 

das Bibliotecas Escolares, lançando um desafio de escrita 

onde se pretendia que os alunos imaginassem o que seria um 

“Animal de Biblioteca”. Apenas foi fornecida a informação de 

que este “ser” tem uma alimentação saudável, comendo várias 

vezes ao dia. Deste desafio, saiu um trabalho muito interessante 

do 2.º ano, turma 6 do Cadaval,  em que os alunos e a professo-

ra criaram uma “Ordem dos Guardiões da Biblioteca”, com 

vários elementos desenhados pelos alunos, tendo elaborado 

igualmente um texto extraordinário sobre os mesmos e respe-

tiva alimentação. Para além disso, a RBE propõe todos os 

anos, em outubro - Mês Internacional das Bibliotecas Escolares 

(MIBE)-, a criação de um cartaz. Este ano, o tema foi “A Bi-

blioteca Escolar é Super!”. A mesma turma do 2.º ano, turma 6, 

criou um cartaz tridimensional que foi enviado para a Rede 

enquanto que na Biblioteca Escolar da Escola Sede foi feito um 

cartaz em colaboração com os monitores. A Biblioteca Escolar 

do 1.º Ciclo da Lourinhã dinamizou, ao longo do 1.º Período, 

todas as efemérides programadas: Outono e Início das aulas; 

o Dia Mundial da Música; o Dia Mundial do Animal; o Dia 

Mundial da Alimentação; o Dia Internacional das 

Bibliotecas Escolares, o Halloween; o Dia de Todos os 

Santos e o Dia de S. Martinho e o Dia Internacional dos 

Direitos da Criança. As efemérides foram trabalhadas em 

placard, expondo artigos sobre as mesmas, tendo algumas sido 

mais trabalhadas com as turmas através da Hora do Conto 

(realizadas a todas as turmas), desdobráveis sobre alimentação 

saudável, marcadores alusivos ao Dia da Música e ao Dia do 

Animal, desafios de escrita e cartazes. Para terminar o Mês das 

Bibliotecas Escolares, a BE teve a presença da escritora Dulce 

Soares, que realizou sessões para todos os alunos da Escola 

Básica do Cadaval, apresentando versos musicados do seu livro 

Catavento. Nos dias 23 e 24 de novembro, a escritora deslocou-

se às escolas do 1.º Ciclo e Jardins de Infância do Concelho. 

Enquanto isso, na Biblioteca Escolar da Escola Sede, destaca-

ram-se: o Dia 

Mundial da Mú-

sica através da 

exposição 

“Engenhos So-

noros”, o Dia da 

Hispanidade 

com um ciclo de 

cinema espanhol 

e uma exposição  

 

sobre literatura hispânica. Também o Dia Mundial das Biblio-

tecas Escolares foi salientado através das visitas guiadas à Bi-

blioteca pelos 5.º anos, um concurso de frases sobre a Bibliote-

ca Escolar e um concurso enigmático com base na história de 

uma tartaruga que sabia muito mais que a suposta viajada cego-

nha. O Dia Mundial da Tolerância foi sinalizado através de 

uma palestra sobre a questão dos refugiados, à qual assistiram 

cerca de 250 alunos. No que diz respeito ao “Halloween”, na 

Biblioteca Escolar houve a exposição de trabalhos do 7.ºD e 

um ciclo de cinema em colaboração com as professoras de In-

glês. 

Destaca-se ainda que, como última atividade do 1.º Período, irá 

ser feita uma Feira do Livro, de 30 de novembro a 7 de dezem-

bro ,no espaço da Biblioteca do 1.º Ciclo. A feira estará aberta   

das 8h às 19h, permitindo assim a possibilidade de a comuni-

dade escolar poder visitá-la. 

Como podem ver, ambas as bibliotecas apresentaram muitas e 

variadas iniciativas, das quais iremos dar aqui conta ao longo 

deste ano letivo… porque a Biblioteca Escolar é de e para to-

dos! 

Até à próxima! 

Beijinhos a todos  

Maria João Félix e Célia Bento 

As Professoras Bibliotecárias 

Sugestões de leitura 

1º ciclo 

Anthony Browne (2008), A Minha Mãe. Lis-

boa: Editorial Caminho 

«A minha mãe podia ser bailarina ou astronau-

ta, podia ser uma estrela de cinema ou uma 

grande empresária. Mas é a MINHA mãe, que 

há-de gostar sempre de mim.»  

2.º Ciclo/3.º Ciclo 

Jeff Kinney (2009), O Diário de um Banana 

Vol 1: Um Romance com Cartoons. Booksmi-

le. 

Não é fácil ser criança. E ninguém sabe isso 

melhor do que o Greg Heffley, que se vê apri-

sionado na escola preparatória, onde fracotes 

minorcas dividem os corredores com miúdos 

mais altos e malvados que já fazem a barba. Em O Diário de um 

Banana, o autor e ilustrador Jeff Kinney apresenta-nos um herói 

improvável. Como o Greg diz no seu diário: "Não esperem que 

eu me ponha para aqui com “Querido Diário” isto e “Querido 

Diário” aquilo". Felizmente para nós, o que o Greg diz e o que 

realmente faz são duas coisas muito diferentes. Acompanhado 

por cartoons simples mas não simplistas, este livro apela a jo-

vens de todas as idades.  

Ensino Secundário 

João Tordo (2013), O Ano Sabático, Lisboa: D. 

Quixote 

Depois de treze anos de vida desregrada no Que-

bec, Hugo, um contrabaixista de jazz, decide tirar 

um «ano sabático» e regressar a Lisboa, onde 

espera reencontrar o equilíbrio junto da família. 

Porém, logo numa das primeiras noites, assiste ao concerto de 

Luís Stockman - um pianista que se tornou recentemente famoso 

-, e a almejada paz transforma-se no pior dos pesadelos: 

Stockman toca um tema inédito que Hugo conhece bem demais, 

pois é o mesmo que vem escrevendo há anos na sua cabeça… 

CONCURSO: “À DESCOBERTA …” – HISTÓRIA – 9.º ANO 

Está a decorrer um concurso que envolve todas as turmas do 9.º ano e que visa, primordialmente, desenvolver o gosto pelo saber na área da Histó-

ria. Esta atividade será dinamizada até ao final do ano letivo. As equipas, mensalmente, terão que responder a um conjunto de questões de âmbito 

geral, que abrangem os conteúdos do 3.º Ciclo, e cujos resultados serão afixados. 

Grupo de História 

VISITA DE ESTUDO  

MOSTEIRO DA BATALHA E CIBA  
(CENTRO DE INTERPRETAÇÃO DA BATALHA DE ALJUBARROTA) 

As turmas do 8.º ano, no âmbito das disciplinas de História e Português, visitaram o 

Mosteiro da Batalha e o Centro de Interpretação da Batalha de Aljubarrota, no dia 27 

de outubro de 2015. Os alunos tiveram oportunidade de consolidar conteúdos através 

de uma visita de estudo encenada, subordinada ao tema: Eram só pedras quando tudo 

começou …  

Tornou-se uma forma interessante e divertida de os alunos contactarem diretamente 

com um monumento emblemático da História Nacional. Ao mesmo tempo, tiveram a 

oportunidade de perceber a importância de preservar o património histórico-cultural.  

Grupo de História 

 

 

R E V I V E R  A  H I S T Ó R I A  

A HISTÓRIA pode ser estudada, refletida, analisada, mas tam-

bém REVIVIDA……  

Desta vez, os alunos do oitavo ano decidiram reviver uma      

VIAGEM NO TEMPO DOS DESCOBRIMENTOS.  

 

Hoje, dia 9 de março de 1500, eu, Pe-

dro Eanes, parti do porto de Lisboa, 

fazendo parte da grandiosa armada 

comandada pelo capitão-mor Pedro 

Álvares Cabral. Sou um dos dois trin-

queiros de uma das naus. Hoje içámos 

as velas pela 1.ª vez e zarpámos do 

porto de Lisboa com destino à Índia.  

Dia 10 de março de 1500, dormi a noite 

ao relento, como a maioria da tripulação. De manhã, descobri que 

eu sou um dos poucos voluntários nesta armada, aliás o outro 

trinqueiro Manuel Gomes era um mendigo que foi recrutado à 

força. Ainda há muita fruta fresca, mas é tudo racionado, até a 

água.  

Dia 30 de março, acabou-se a fruta, já só restam algumas gali-

nhas e uma vaca. As ratazanas, as pulgas e outros vermes são 

uma praga no navio.  

Dia 2 de abril, o Manuel Gomes, que se tinha tornado no meu 

grande amigo, caiu de um mastro e faleceu, tentei salvá-lo, mas 

parti uma perna e fiquei aos cuidados de um capelão, João Barto-

lomeu. Deitaram o seu corpo ao mar.  

Dia 22 de abril, foi avistada terra. Ó maldito acidente! Tanto que-

ria eu dar esta notícia à tripulação. Dizem que foram encontrados 

nativos.  

Dia 24 de abril, um grupo de nativos foi recebido numa das naus.  

Dia 26 de abril, domingo, amparado por João Bartolomeu, assisti 

a uma missa nesta ilha de Vera Cruz, os nativos repetiram todos 

os nossos gestos, o João Bartolomeu diz que deve ser fácil con-

vertê-los à fé cristã. Terminada a missa, zarpámos rumo à Índia, 

mas um navio voltou para o reino para contar a notícia ao nosso 

rei D. Manuel I.  

Dia 15 de maio, finalmente, voltei a conseguir andar e voltei ao 

trabalho como trinqueiro. A água e alguns alimentos escasseiam, 

acabaram-se os cereais para fazer pão e apenas comemos biscoito 

e carne seca. Muitos tripulantes têm escorbuto.  

Dia 20 de junho, o cheiro do convés é insuportável, pois muitos 

tripulantes fazem aí as suas necessidades.  

Dia 18 de julho, um marinheiro esfomeado tentou agredir o meu  

amigo João Bartolomeu quando levava comida a pacientes aca-

mados. Eu ensinei-lhe as boas maneiras, mas não antes de ficar 

com um olho negro e uma terrível dor de estômago.  

Dia 13 de setembro de 1500, chegámos a Calecute. Fiquei muito  

 

 

 

feliz por poder tomar um banho pela primeira vez em 6 meses, 

comemos fruta fresca e fizemos um grande banquete, eu e o resto 

da tripulação.  

Dia 17 de setembro, despedi-me do João Bartolomeu, do Vasco 

Manuel, o outro trinqueiro e fui para terra. Afinal, eu só me alis-

tei para procurar melhores condições de vida, não foi para estar 

num barco imundo a arriscar a minha vida. 
Guilherme Faria, 8.º D, n.º 13 

 

“A viagem de Vasco da Gama contada pelo cozinheiro” 
Estamos em 1497, quando o Rei D. Manuel I decide enviar uma 

armada de quatro navios com cerca de cento e cinquenta homens, 

chefiada por Vasco da Gama, à descoberta da via marítima para a 

longínqua Índia. 

Eu tive o prazer de ser convidado para fazer parte desta aventura. 

Chamo-me Pedro e vou ser o cozinheiro de uma das Naus. A 8 de 

julho, no Restelo, começou aquela que iria ser uma das maiores 

aventuras que alguma vez iria viver.  

Mesmo entre tachos e panelas, sentia uma enorme responsabilida-

de por estar a 

embarcar nesta 

viagem. Tinha a 

meu cargo uma 

enorme quanti-

dade de homens 

para alimentar, 

que trabalha-

vam dia e noite 

para manter o 

navio em segurança por este mar fora, tão agitado e tenebroso. Na 

cozinha, eu enfrentava os desafios de cozinhar ao mesmo tempo 

que o mar se revoltava e me atirava de um lado para o outro, eram 

tachos e panelas que caíam, pratos que escorregavam, mas a comi-

da tinha de ser feita.  

As correntes marítimas e os ventos fortes fizeram com que a via-

gem se tornasse mais difícil e mais demorada do que estava       

inicialmente previsto. Para mim, foi uma vantagem, porque me 

permitiu ter contacto com outros povos e outros tipos de comidas, 

como carnes de gazela, raízes várias e ainda pude aprender outras 

técnicas para cozinhar. 

A 20 de maio de 1498, finalmente chegámos à cidade de Calecute, 

na India. Estava feliz, não só porque o objetivo inicial da viagem 

estava cumprido, mas também porque, finalmente, iria passar a ter 

acesso, com maior facilidade, às minhas tão desejadas especiarias, 

que iriam fazer a diferença nos meus pratos. 

No regresso, Vasco da Gama foi recebido como um herói, mas eu 

também me senti orgulhoso e feliz por ter feito parte desta aventu-

ra…  
Pedro Coelho, 8.ºB, n.º 14 



  

          17                                   

 

Biblioteca 

Escolar 

novembro 

2015 
Tendo em conta 

que o mês de 

outubro é consi-

derado o Mês 

das Bibliotecas Escolares e que muitas das 

efemérides ocorreram neste mês, cada uma das Bibliotecas 

Escolares do Agrupamento optou por fazer atividades diversifi-

cadas, atendendo também ao facto de ter públicos diferentes. 

Assim, a Biblioteca Escolar do 1.º Ciclo definiu como estraté-

gia valorizar o Dia do Animal, o Dia da Alimentação e o Dia 

das Bibliotecas Escolares, lançando um desafio de escrita 

onde se pretendia que os alunos imaginassem o que seria um 

“Animal de Biblioteca”. Apenas foi fornecida a informação de 

que este “ser” tem uma alimentação saudável, comendo várias 

vezes ao dia. Deste desafio, saiu um trabalho muito interessante 

do 2.º ano, turma 6 do Cadaval,  em que os alunos e a professo-

ra criaram uma “Ordem dos Guardiões da Biblioteca”, com 

vários elementos desenhados pelos alunos, tendo elaborado 

igualmente um texto extraordinário sobre os mesmos e respe-

tiva alimentação. Para além disso, a RBE propõe todos os 

anos, em outubro - Mês Internacional das Bibliotecas Escolares 

(MIBE)-, a criação de um cartaz. Este ano, o tema foi “A Bi-

blioteca Escolar é Super!”. A mesma turma do 2.º ano, turma 6, 

criou um cartaz tridimensional que foi enviado para a Rede 

enquanto que na Biblioteca Escolar da Escola Sede foi feito um 

cartaz em colaboração com os monitores. A Biblioteca Escolar 

do 1.º Ciclo da Lourinhã dinamizou, ao longo do 1.º Período, 

todas as efemérides programadas: Outono e Início das aulas; 

o Dia Mundial da Música; o Dia Mundial do Animal; o Dia 

Mundial da Alimentação; o Dia Internacional das 

Bibliotecas Escolares, o Halloween; o Dia de Todos os 

Santos e o Dia de S. Martinho e o Dia Internacional dos 

Direitos da Criança. As efemérides foram trabalhadas em 

placard, expondo artigos sobre as mesmas, tendo algumas sido 

mais trabalhadas com as turmas através da Hora do Conto 

(realizadas a todas as turmas), desdobráveis sobre alimentação 

saudável, marcadores alusivos ao Dia da Música e ao Dia do 

Animal, desafios de escrita e cartazes. Para terminar o Mês das 

Bibliotecas Escolares, a BE teve a presença da escritora Dulce 

Soares, que realizou sessões para todos os alunos da Escola 

Básica do Cadaval, apresentando versos musicados do seu livro 

Catavento. Nos dias 23 e 24 de novembro, a escritora deslocou-

se às escolas do 1.º Ciclo e Jardins de Infância do Concelho. 

Enquanto isso, na Biblioteca Escolar da Escola Sede, destaca-

ram-se: o Dia 

Mundial da Mú-

sica através da 

exposição 

“Engenhos So-

noros”, o Dia da 

Hispanidade 

com um ciclo de 

cinema espanhol 

e uma exposição  

 

sobre literatura hispânica. Também o Dia Mundial das Biblio-

tecas Escolares foi salientado através das visitas guiadas à Bi-

blioteca pelos 5.º anos, um concurso de frases sobre a Bibliote-

ca Escolar e um concurso enigmático com base na história de 

uma tartaruga que sabia muito mais que a suposta viajada cego-

nha. O Dia Mundial da Tolerância foi sinalizado através de 

uma palestra sobre a questão dos refugiados, à qual assistiram 

cerca de 250 alunos. No que diz respeito ao “Halloween”, na 

Biblioteca Escolar houve a exposição de trabalhos do 7.ºD e 

um ciclo de cinema em colaboração com as professoras de In-

glês. 

Destaca-se ainda que, como última atividade do 1.º Período, irá 

ser feita uma Feira do Livro, de 30 de novembro a 7 de dezem-

bro ,no espaço da Biblioteca do 1.º Ciclo. A feira estará aberta   

das 8h às 19h, permitindo assim a possibilidade de a comuni-

dade escolar poder visitá-la. 

Como podem ver, ambas as bibliotecas apresentaram muitas e 

variadas iniciativas, das quais iremos dar aqui conta ao longo 

deste ano letivo… porque a Biblioteca Escolar é de e para to-

dos! 

Até à próxima! 

Beijinhos a todos  

Maria João Félix e Célia Bento 

As Professoras Bibliotecárias 

Sugestões de leitura 

1º ciclo 

Anthony Browne (2008), A Minha Mãe. Lis-

boa: Editorial Caminho 

«A minha mãe podia ser bailarina ou astronau-

ta, podia ser uma estrela de cinema ou uma 

grande empresária. Mas é a MINHA mãe, que 

há-de gostar sempre de mim.»  

2.º Ciclo/3.º Ciclo 

Jeff Kinney (2009), O Diário de um Banana 

Vol 1: Um Romance com Cartoons. Booksmi-

le. 

Não é fácil ser criança. E ninguém sabe isso 

melhor do que o Greg Heffley, que se vê apri-

sionado na escola preparatória, onde fracotes 

minorcas dividem os corredores com miúdos 

mais altos e malvados que já fazem a barba. Em O Diário de um 

Banana, o autor e ilustrador Jeff Kinney apresenta-nos um herói 

improvável. Como o Greg diz no seu diário: "Não esperem que 

eu me ponha para aqui com “Querido Diário” isto e “Querido 

Diário” aquilo". Felizmente para nós, o que o Greg diz e o que 

realmente faz são duas coisas muito diferentes. Acompanhado 

por cartoons simples mas não simplistas, este livro apela a jo-

vens de todas as idades.  

Ensino Secundário 

João Tordo (2013), O Ano Sabático, Lisboa: D. 

Quixote 

Depois de treze anos de vida desregrada no Que-

bec, Hugo, um contrabaixista de jazz, decide tirar 

um «ano sabático» e regressar a Lisboa, onde 

espera reencontrar o equilíbrio junto da família. 

Porém, logo numa das primeiras noites, assiste ao concerto de 

Luís Stockman - um pianista que se tornou recentemente famoso 

-, e a almejada paz transforma-se no pior dos pesadelos: 

Stockman toca um tema inédito que Hugo conhece bem demais, 

pois é o mesmo que vem escrevendo há anos na sua cabeça… 

Guardiões da BE 

           Sessão com a escritora Dulce Soares 
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Eu vi a Amélia 
 

Eu vi a Amélia 

no jardim, 

tão pequenina 

a cheirar o alecrim. 

 

Eu vi a Amélia 

no Vilar 

tão pequenina 

a conduzir um jaguar. 

 

Eu vi a Amélia 

na cozinha 

tão pequenina 

a assar uma sardinha. 

 

Eu vi a Amélia 

em cima de uma parra 

tão pequenina 

a tocar guitarra. 
 

5ºB 

Foto: Carlos Ferreira 

                      O São Martinho 

 

Gosto de castanha assada 

Acompanhada de um suminho 

Água-pé a mim está vedada 

Neste dia de São Martinho. 

 

Quando eu for mais velhinha 

vou comer castanha assada 

água-pé uma pinguinha 

até ficar enfartada. 

 Carina Fernandes - 4º ano EB1 Murteira 

 

Momentos de Poesia  

Aprender a estudar 
25/09/2015 

 

Estudar também é repartir 

também é saber dar. 

Tens de ser livre 

e não te baralhar. 

Vais aprender a crescer 

E a sonhar. 

Estudar é escrever, pensar e ler, 

então pega no lápis e começa a es-

crever! 

Beatriz Miguel Faustino 

 

Estudar não é só ler livros  

que há nas escolas. 

Se quiseres saber ler 

precisas de escrever. 

É preciso aprender a dar  

e também a lavar. 

 

Se quiseres ler  

vai para a escola  

pega no lápis e começa a 

escrever, 

mas nunca te esqueça de 

levar a sacola! 

         Açucena da Pena 

Sousa Pinto 

 

Estudar é repartir 

também é saber dar 

 

para não desanimar 

vamos estudar! 

É preciso ler 

para aprender 

aprender a crescer 

para bem escrever. 

 

Vou trabalhar 

para não chumbar. 

Íris Pereira 

 

Estudar também é repartir 

também é saber dar. 

 

 

Se eu não estudar 

nunca vou triunfar 

 

Quanto mais trabalhar 

mais depressa vou acabar! 

 

É preciso aprender a crescer 

para viver! 

Afonso Rodrigues Fonseca 

 

Estudar não é só ler livros  

que há na escola. 

 

Quanto mais trabalhar  

Mais rápido posso acabar. 

 

Quanto mais trabalhar  

mais posso triunfar. 

 

 

Quanto mais crescer  

mais rápido vou aprender. 

Martim Pais Rodrigues 

 

Estudar também é repartir 

também é saber dar. 

E eu vou partir 

para ir estudar. 

Depois venho para casa 

para estudar a asa. 

Gonçalo Venda Pereira de Melo 

Turma 10, 4.º ano 

Vera Moura 

Se eu fosse primeiro-ministro 

Se eu fosse primeiro-ministro, morava na Capital. 

Andava sempre bem arranjado e ia às reuniões com o meu advogado. 

O meu melhor amigo era o juiz. 

Queria que os livros da escola fossem gratuitos e que as escolas tivessem condições para os alunos estudarem. 

Não deixava os ingleses comprarem terrenos no nosso país. 

Baixava os bilhetes dos parques temáticos, dos cinemas e teatros. 

Também mandava construir mais casas para os pobres e sem abrigo. 

Gostava de participar nos Jogos Olímpicos porque era atleta e elegante. 

Era o rei do facebook e do youtube. 

Era muito fixe e acho que ia gostar de ser primeiro-ministro. 

 Afonso Santos – 4º ano- turma 20 - EB1 Murteira 

 

ADIVINHAS 

Quatro pés em cima de quatro pés à espera do qua-

tro pés chegar. O quatro pés não chegou, então o 

quatro pés foi embora e o quatro pés ficou. 

O que é que é?    

  Eva Hryshyna, n.°10, 6.° E  

 

Qual é a coisa qual é ela, quanto mais quente está 

mais fresco é?  

Marco Casimiro, 6.ºE , n.º13 

Qual é o mês mais curto? 

Daniela Santos, 6.ºE 

Qual é a coisa, qual é ela, 

que é redonda como o sol, 

tem mais raios do que a trovoada 

e anda sempre aos pares? 

                       Rafael Germano Faria, n.º17 , 6.ºE 

O que é que está no meio do mar, no fim da terra e no 

mundo não existe?  

David Nobre 6.ºE n.º 9 

Dicas de organização em tempos de escola 
Usa uma agenda - Para marcar 

as datas dos testes, tomar nota 

dos trabalhos a fazer, assim como 

também servem para anotares 

aniversários e outras coisas,  não 

só a nível escolar. 

Tem uma zona de trabalho 

organizada e agradável - É es-

sencial ter uma zona dedicada ao 

estudo e é essencial que essa área 

esteja organizada e agradável. Como passamos muitas horas senta-

dos, é importante confirmar que a cadeira que utilizamos é confortá-

vel e nos permite manter uma boa postura. 

Organiza os teus materiais de estudo -  Tal como é importante ter 

uma secretária organizada, também é importante ter os materiais de 

estudo organizados. Se usares um dossier, podes manter tudo arqui-

vado no mesmo. Se usares cadernos, não te esqueças de ter uma capa 

de micas, por exemplo, para arquivar todos os documentos e papéis 

extra de cada disciplina. 

Organiza o teu tempo e as tuas obrigações - Vai estudando à medi-

da que dás a matéria e começa a fazer os trabalhos logo no dia que 

são marcados. Dessa forma, vais poder fazer tudo com um pouco 

mais de calma e evitar o stress de última hora. 

Arruma à medida que desarrumas - Se fores arrumando aquilo que 

vais desarrumando, vais evitar ter enormes confusões em casa e ter de 

perder imenso tempo a arrumar. 

Mantém-te ativo - Passamos muitas horas sentados nas aulas ou a 

estudar, por isso é importante ter tempo para alguma atividade física. 

Agradece todos os dias - Temos muito que estudar, os resultados 

nem sempre são os que queremos, o cansaço é muito, mas temos 

saúde e temos a oportunidade de estudar, o que muita gente não tem. 

Agradecer por essa oportunidade na vida torna-nos pessoas mais feli-

zes e ajuda-nos a encarar as situações de forma mais positiva. 

 

Sugestões: Ana Catarina Carvalho 

LIVROS 

Augusto Cury – A saga de um pensador 

  Narra a trajetória de Marco Polo - um jovem 

que embarca na grande aventura que é a vida. 

Marco Polo é um estudante de Medicina que, 

ao entrar para a faculdade, é confrontado com 

uma dura realidade: a da insensibilidade e 

frieza dos seus professores, que não percebem 

que cada paciente é, mais do que um conjunto 

de sintomas, um ser humano com uma histó-

ria complexa e única de perdas e desilusões e 

prova que os pacientes com perturbações 

psíquicas precisam de mais que remédios e 

diálogo – precisam de ser tratados como pes-

soas, como iguais. Numa luta constante 

contra a discriminação, Marco Polo vai 

provocando uma verdadeira revolução de 

mentalidades. 

Herberto Helder – Os passos em volta 

Aparentemente um livro de contos, histó-

rias de enredos simples, mas romantica-

mente transcendentes, representam os pas-

sos de um homem em torno da sua existên-

cia, sem respostas paradigmáticas, num 

vazio que se procura transformar em maté-

ria. Sobeja-lhe o corpo, divino, prodigioso e 

redentor, onde regressa sempre. 

Sugestões de: Ana Catarina Carvalho 
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ADIVINHAS 

Quatro pés em cima de quatro pés à espera do qua-

tro pés chegar. O quatro pés não chegou, então o 

quatro pés foi embora e o quatro pés ficou. 

O que é que é?    

  Eva Hryshyna, n.°10, 6.° E  

Resposta: O gato em cima da mesa à espera do rato 

chegar.O rato não chegou então o gato foi embora e a 

mesa ficou.  

 

Qual é a coisa qual é ela, quanto mais quente está 

mais fresco é?  

Marco Casimiro, 6.ºE , n.º13 

Resposta: O Pão. 

Qual é o mês mais curto? 

Daniela Santos, 6.ºE 

Resposta: Maio, só tem 4 (quatro) letras. 

Qual é a coisa, qual é ela, 

que é redonda como o sol, 

tem mais raios do que a trovoada 

e anda sempre aos pares? 

                       Rafael Germano Faria, n.º17 , 6.ºE 

Resposta: A roda da bicicleta.   

O que é que está no meio do mar, no fim da terra e no 

mundo não existe?  

David Nobre 6.ºE n.º 9 
Resposta: é a letra "a". 

Dicas de organização em tempos de escola 
Usa uma agenda - Para marcar 

as datas dos testes, tomar nota 

dos trabalhos a fazer, assim como 

também servem para anotares 

aniversários e outras coisas,  não 

só a nível escolar. 

Tem uma zona de trabalho 

organizada e agradável - É es-

sencial ter uma zona dedicada ao 

estudo e é essencial que essa área 

esteja organizada e agradável. Como passamos muitas horas senta-

dos, é importante confirmar que a cadeira que utilizamos é confortá-

vel e nos permite manter uma boa postura. 

Organiza os teus materiais de estudo -  Tal como é importante ter 

uma secretária organizada, também é importante ter os materiais de 

estudo organizados. Se usares um dossier, podes manter tudo arqui-

vado no mesmo. Se usares cadernos, não te esqueças de ter uma capa 

de micas, por exemplo, para arquivar todos os documentos e papéis 

extra de cada disciplina. 

Organiza o teu tempo e as tuas obrigações - Vai estudando à medi-

da que dás a matéria e começa a fazer os trabalhos logo no dia que 

são marcados. Dessa forma, vais poder fazer tudo com um pouco 

mais de calma e evitar o stress de última hora. 

Arruma à medida que desarrumas - Se fores arrumando aquilo que 

vais desarrumando, vais evitar ter enormes confusões em casa e ter de 

perder imenso tempo a arrumar. 

Mantém-te ativo - Passamos muitas horas sentados nas aulas ou a 

estudar, por isso é importante ter tempo para alguma atividade física. 

Agradece todos os dias - Temos muito que estudar, os resultados 

nem sempre são os que queremos, o cansaço é muito, mas temos 

saúde e temos a oportunidade de estudar, o que muita gente não tem. 

Agradecer por essa oportunidade na vida torna-nos pessoas mais feli-

zes e ajuda-nos a encarar as situações de forma mais positiva. 

 

Sugestões: Ana Catarina Carvalho 

LIVROS 

Augusto Cury – A saga de um pensador 

  Narra a trajetória de Marco Polo - um jovem 

que embarca na grande aventura que é a vida. 

Marco Polo é um estudante de Medicina que, 

ao entrar para a faculdade, é confrontado com 

uma dura realidade: a da insensibilidade e 

frieza dos seus professores, que não percebem 

que cada paciente é, mais do que um conjunto 

de sintomas, um ser humano com uma histó-

ria complexa e única de perdas e desilusões e 

prova que os pacientes com perturbações 

psíquicas precisam de mais que remédios e 

diálogo – precisam de ser tratados como pes-

soas, como iguais. Numa luta constante 

contra a discriminação, Marco Polo vai 

provocando uma verdadeira revolução de 

mentalidades. 

Herberto Helder – Os passos em volta 

Aparentemente um livro de contos, histó-

rias de enredos simples, mas romantica-

mente transcendentes, representam os pas-

sos de um homem em torno da sua existên-

cia, sem respostas paradigmáticas, num 

vazio que se procura transformar em maté-

ria. Sobeja-lhe o corpo, divino, prodigioso e 

redentor, onde regressa sempre. 

Sugestões de: Ana Catarina Carvalho 

 
FILMES 

REGRESSO AO FUTURO (1985) 

Foi há precisamente 30 anos, em 

1985, que chegou às salas de cinema  

«Regresso ao Futuro».  

A partir daí, as viagens no tempo 

nunca mais foram as mesmas naquele 

que permanece um dos filmes mais 

recordados e amados da década de 

80, realizado por Steven Spielberg, 

ótima experiência para recordar para 

todas as idades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSIDE OUT (2015) 

Já imaginaste o que vai dentro da tua 

cabeça? Divertida Mente (dos estúdios  

Pixar) é já um enorme sucesso crítico e 

de bilheterias. A história de uma rapari 

 

 

ga de 11 anos que se vê numa fase 

complicada da sua vida e que, com 

ajuda das suas cinco emoções, atraves-

sa uma fase complicada e atribulada da 

sua vida. Este filme aborda temas como 

a autoaceitação da nossa personalidade, 

depressão e valorização das nossas 

emoções.  

GRANDES ESTREIAS 

HUNGER GAMES MOCKINJAY 

PART 2 

Talvez o filme mais esperado deste 

outono, é este ano que finalmente ter-

mina um dos mais recentes sucessos de 

cinema, e se fica a conhecer o destino 

de Katniss Everdeen na tentativa de se 

vingar e destruir finalmente o Capitó-

lio. Não percam este filme que é certa-

mente carregado de suspense até ao 

último minuto. 

Sugestões de:  Luís Oliveira 
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Caixa Agrícola do Cadaval 
Estamos com a juventude 

 

 
  CÂMARA MUNICIPAL DO CADAVAL 

No passado mês de outubro, foram inauguradas 

as novas instalações das Escolas Básicas do 1.º 

Ciclo com JI de Alguber e Murteira. 

Estas obras tiveram como objetivo requalificar as 

antigas escolas primárias e com isso permitir 

também a integração dos jardins-de-infância. 

Com estas novas instalações, foi encerrada em definitivo a EB1+JI do 

Cercal e os seus alunos foram integrados nas turmas de Alguber. 

A partir de agora, os meninos de Alguber e Murteira dispõem de     

escolas modernas com salas de aulas luminosas e coloridas, grandes 

refeitórios e instalações de biblioteca e salas de atividades. Também os 

espaços exteriores contam com equipamentos de brincadeira e de jogo. 

Câmara Municipal do Cadaval 

 

PATROCÍNIOS  


