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A Voz dos Alunos Ficha Técnica 

As sugestões e artigos deverão ser encaminhados 

para o mail:  jornal@agrupcadaval.com 

Vivemos o culminar de um ano letivo de 

trabalho intenso e as atividades aqui apresen-

tadas (muitas mais haveria a incluir) compro-

vam a nossa diversidade enquanto  Agrupa-

mento em ação.  

E, como até já conseguimos vislumbrar as tão merecidas férias, aqui 

deixamos o testemunho de alguns jovens que fazem dos seus tempos 

livres momentos especiais para se realizarem. É nossa expectativa que 

estes artigos vos motivem para se envolverem em atividades de que 

gostem e que lutem para alcançar os vossos sonhos. 

Nesse sentido, destacamos também as sugestões da Psicóloga Sónia 

Costa quanto à Escolha vocacional para os finalistas dos 9º e 12º 

anos. 

A revista Voz do 

Estudante deseja a 

toda a comunidade 

escolar umas exce-

lentes FÉRIAS. 

  

      

 

Tomemos como ponto de partida de uma análise, para a qual convido os estimados leitores, os setores 

fundamentais do nosso Projeto Educativo (PE), a saber: 

           * A formação integral do aluno 

           * A relação Escola-Comunidade 

           * A realização dos recursos (Humanos, patrimoniais, culturais). 

Começando a análise pelo primeiro vetor, logo se percebe que longe vai o tempo de uma escola focali-

zada na instrução. A Escola de hoje, por força do seu impacto económico, social e cultural, adquiriu 

mais e maiores competências, das quais se destacam algumas que a sociedade enjeita e lhe transfere, 

conduzindo a uma escola multifacetada e abrangente, capaz de promover a formação integral do indivíduo, aquilo a que os gre-

gos chamavam “mente sã em corpo são”, num contexto gregário e socializador. Uma Escola para todos, uma Escola inclusiva 

capaz de atenuar as desigualdades provocadas pelo meio onde se inserem as sucessivas gerações de crianças, jovens e adultos 

que são o seu público-alvo.  

Esta reflexão conduz-nos ao segundo dos vetores referidos no P.E. Esta relação é um caminho de dois sentidos. Pretende-se 

uma relação ativa e dinâmica. A Escola precisa da Comunidade, deve colocar-se ao seu serviço e, naturalmente, ambicionar, 

influenciá-la, valorizando-a e qualificando-a, até porque, entrando no terceiro vetor, é dotada de recursos humanos diferencia-

dos quanto à sua formação, devendo como tal constituir-se como uma mais-valia em prol da sociedade em que se insere. 

Nos tempos que vivemos, de crise económico-financeira, mas também de Valores, nos quais testemunhamos alguma desespe-

rança, rapidamente se percebe, por um lado, que a Escola não lhe é imune, e, por outro, que algum abalo em qualquer dos três 

vetores é gerador de ondas de choque de consequências imprevisíveis. 

Todo este raciocínio para concluir que, em Educação, apesar das contrariedades e limitações, é necessário que todos os interve-

nientes no tecido social (governantes, autarcas, profissionais, encarregados de educação e alunos) se empenhem naquilo que 

nos une e nos pode potenciar como comunidade. Será pela inter-relação dinâmica dos três vetores referenciados que poderemos 

almejar a qualificação e valorização das novas gerações. Será pela Educação que podemos ganhar vantagens competitivas num 

mundo cada vez mais globalizado. 

Apelo a todos que, por uma Educação de Qualidade, construamos um Futuro de Esperança. 

                                                                        Luís Mendes 

Editorial 

  Clube de Jornalismo 
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SEMPRE PREPARADOS…. 

SIMULACRO NA ESCOLA 

     Realizou-se no passado dia 4 de abril de 2013, nas instalações do 
Bloco IV, cerca das 10h30m, um exercício de evacuação/simulacro, com 
a presença dos Bombeiros Voluntários do Cadaval. 
     Neste exercício, foi simulado um foco de incêndio no 1º andar do 
Bloco IV, que provocou dois alunos feridos, um encurralado numa sala e 
outro inconsciente junto às instalações desportivas. Chamados os Bom-
beiros locais, procederam a uma rápida intervenção usando os meios 

considerados mais adequados 
para o efeito. 
     Depois das vítimas socorri-
das, procederam à extinção 
do incêndio, entrando nas 
salas com uma linha de man-
gueira e ventilação hidráulica, 
para desenfumagem e areja-
mento do edifício. 
     Apesar das condições cli-
matéricas instáveis, o exercí-
cio decorreu com toda a nor-
malidade e serenidade, condi-
ções essenciais para um bom 

desempenho, quer de toda a comunidade educativa envolvida, quer 
dos maiores protagonistas, os Bombeiros Voluntários. 
     Estes exercícios têm como principal objetivo criar rotinas, para 
que, em situações reais, sejam adotadas todas as condições de segu-
rança e procedimentos adequados. 
 

Carlos Pereira 

      

No dia 2 de abril, entrámos 

com o pé direito e cheios de 

alegria e entusiasmo no nosso 

3º período escolar. 

     E, também para dar as boas 

vindas à Primavera, fizemos 

em conjunto este belo cartaz, 

que dá cor e alegria à entrada 

da nossa sala de aula. 

     Está mesmo primaveril, não 

está?  

     Turma 8 do 3º ano da EB 1 

do Cadaval 

                   Celina Domingues 

VIVA A PRIMAVERA! 

OFERTA DE ESCOLA 2013 -2014 

ENSINO SECUNDÁRIO -  Cursos científico-humanísticos 
 

CURSO CIENTÍFICO-HUMANÍSTICO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS 

CURSO CIENTÍFICO-HUMANÍSTICO DE CIÊNCIAS SOCIOECONÓMICAS 

CURSO CIENTÍFICO-HUMANÍSTICO DE LÍNGUAS E HUMANIDADES 
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Que delícias de açúcar…. 

O curso de Restauração 12.1, no âmbito da disciplina de Serviço de cozinha e pastelaria (SCP), teve a oportunidade de partici-

par num workshop de pasta de açúcar feito pela Cake Designer Sandra Costa e organizado pela formadora da disciplina, Marta 

Costa, no qual cada formando decorou um bolo. 

O workshop foi um êxito, uma mais valia para todos os participantes. 

Um dos bolos elaborados tinha o logotipo da Escola e foi oferecido à Direção para o jantar do Comenius, que ia decorrer nesse 

dia. 
 

 

 

 

Marta Costa 

 

Era uma vez… A turma EFA 9. Um grupo de “meninas” que decidiu 

frequentar o Curso Técnico de Ação Educativa, na Escola Básica e 

Secundária do Cadaval. Queriam trabalhar com e para crianças, algu-

mas já o faziam, outras ainda não, mas todas estavam empenhadas em 

fazê-lo o melhor possível. Por isso se predispuseram a ir todos os dias 

para a escola, depois da sua jornada de trabalho, até à meia-noite, du-

rante mais de dois anos, para atingirem o seu objetivo. Ao longo do 

percurso tiveram muitas UFCDs (Unidade de Formação de Curta Du-

ração), vários formadores, algumas atividades. Na última UFCD, Téc-

nicas de animação – expressão verbal, foi-lhes proposto fazer a prepa-

ração e apresentação de uma atividade de expressão dramática. O gru-

po reuniu, sugeriu, ponderou e deliberou. Foi eleito o conto O Sapo 

Apaixonado, que serviu de base ao trabalho, e a partir daí lançaram 

mãos à obra! 

Foram incluídas novas personagens, criados os diálogos, e até inventados os neologismos. Foram distribuídos os papéis, foi 

concebido o guarda-roupa e idealizado o cenário. Muitas risadas e alguns ensaios depois, a turma decidiu partilhar o seu tra-

balho com as crianças da comunidade. Escolheu-se a data, 15 de fevereiro, deu-se-lhe o nome, Noite Mágica na Escola, e fez

-se o convite… E a magia espalhou-se! O entusiasmo cresceu e contagiou muita gente, que foi dando sugestões e se disponi-

bilizou para ajudar. E se oferecêssemos um marcador?... E se fizéssemos pipocas? E as listas com os nomes das cerca de du-

zentas e cinquenta crianças inscritas?... E…? E muitas outras coisas se fizeram, muita gente colaborou, com trabalho, com 

presença, com boa vontade. Funcionários, professores, a Direção, os pais e encarregados de educação que trouxeram os seus 

filhos, e até alguns voluntários externos, todos empenhados em criar uma noite mágica para as crianças do Agrupamento. A 

todos muita gratidão. 

E a noite foi mesmo mágica. Depois dos nervos iniciais (logo a seguir esquecidos), foi feita a representação, com alegria, 

com gosto, com coragem, com amor. No fim, o Sapo e a Pata "casapataram" e tiveram muitos "sa-pat-inhos", as crianças 

aplaudiram e as formandas agradeceram (às crianças e a todos os que apoiaram). Um agradecimento também às formandas, 

parabéns pelo trabalho realizado, e que continuem a fazer muitas crianças felizes. Vitória, vitória, acabou-se a história (e o 

curso)! 

E todos vão ser muito felizes para sempre!                                                                                                          Olga Correia 

Noite Mágica na Escola 

Curso Educação e Formação - CEF  
Serviço de Bar (nível 2, tipo 3) 

Curso Educação e Formação - CEF 

Instalação e Operação de Sistemas Informáticos 

 (nível 2, tipo 2) 
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Cursos de Educação e Formação de Jovens    

 Práticas Técnico-Comerciais  

 Instalação e Operação de 

Sistemas Informáticos 

O nosso primeiro ano! 

Agora que o final do ano se aproxima, é o momento de fazermos um balanço sobre as experiências por que passá-

mos neste ano letivo. Somos a turma 12 do Centro Escolar do Cadaval e este foi o nosso primeiro ano no 1º ciclo. 

Chegámos à sala 10 desta escola vindos de diferentes localidades e com experiências pré-escolares distintas, des-

cobrimos que éramos apenas oito meninas e dezassete meninos e esse facto marcou a dinâmica criada na nossa 

turma em todas as atividades que vivenciámos. 

Desde setembro até agora aprendemos a ler, a escrever, a fazer exercícios que há algum tempo nos pareciam im-

possíveis. Descobrimos novos amigos, novas brincadeiras e fizemos descobertas curiosas, enfim, crescemos como 

alunos e, acima de tudo, crescemos como pessoas. 

Tivemos momentos mais complicados, quando a vontade de brincar era maior que a vontade de trabalhar, mas 

superámos esses momentos com a ajuda dos pais, das professoras, das assistentes operacionais e dos nossos ami-

gos. A verdade é que nos divertimos muito, a cada um de nós foi atribuído um padrinho ou uma madrinha que nos 

ajudaram nesta aventura, festejámos os nossos aniversários com os amigos, desenvolvemos atividades na Bibliote-

ca Municipal, festejámos dias especiais como o Dia da alimentação, do Pão por Deus, de S. Martinho, o Carnaval 

ou o Dia do Pai e da Mãe. Escrevemos cartas ao Pai Natal, e ele até nos respondeu, participámos num Torneio de 

Damas, vimos filmes, assistimos à peça de teatro “Gulliver”, na sala dos Bombeiros do Cadaval, participámos na 

Semana da Floresta com um passeio muito agradável e surpreendente pela Serra de Montejunto e adorámos a visi-

ta de estudo onde pudemos assistir à peça “Flauta Mágica” e brincar muito no Parque do Alto da Serafina. 

Mas todos os dias na escola foram especiais, havia sempre novidades para contar, histórias novas para ler (e agora 

já somos nós a ler), jogos e brincadeiras diferentes para pôr em prática, visitas para receber, desde os simpáticos 

agentes da Polícia até à higienista oral ou os enfermeiros. Falta-nos ainda falar dos animais que estiveram na nossa 

sala, tartarugas, peixes, pequenos girinos, e das vezes que fomos até ao Parque dos Lápis desenhar, observar os 

animais e as plantas ou apenas brincar. 

É muito difícil condensar aqui todas as experiências por que passámos, mas ficamos com uma certeza: este foi um 

bom princípio para um percurso escolar prometedor e para a construção de amizades que nos vão acompanhar toda 

a vida. Obrigada a todos os que nos ajudaram a crescer! 

Alunas e Alunos da turma 12 – 1º ano – Centro Escolar do Cadaval 
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Após o 9ºano, os nossos jovens têm de escolher a área vocacional, esta decisão 
acarreta sempre uma certa angústia, em primeiro lugar pelos exames que pela pri-
meira vez são encarados pelos jovens como um marco importante no processo es-
colar, e depois pela área a escolher, contudo esta seleção será apenas a primeira de 
muitas outras escolhas vocacionais. Nos dias de hoje, já não existem profissões para 
a vida e, seja qual for a área escolhida, é importante os jovens terem consciência 
que terão de estudar sempre para poder evoluir profissionalmente, quer seja cabelei-
reiro ou advogado, pois todas as profissões são válidas e em sociedade todas elas 
são importantes.  
A primeira questão a ser colocada pelos jovens e respetivos educadores é: Após o 
12ºano, faculdade ou mercado de trabalho? 
Se pretende que o seu educando tenha um curso superior, então recomenda-se um Curso Científico Humanísti-
cos. Estes dividem-se em quatro áreas: Ciências e Tecnologias; Línguas e Humanidades; Socioeconómicas e 
Artes. É importante ter em conta que cada uma destas áreas tem disciplinas específicas e que estas têm de ir ao 
encontro dos interesses dos seus educandos. Por exemplo, para um aluno que tenha muitas dificuldades em Ma-
temática e que gostasse de ser jornalista, então o curso recomendado será o de Línguas e Humanidades; em 
contrapartida, para um aluno que se interesse por Biologia e Ciências recomenda-se o Curso de Ciências e   

Tecnologias. Porém, reconhecer uma limitação não pode ser impeditivo de seguir um 
sonho. Por exemplo: “Eu gostava de ser arquiteto, mas já existem tantos, mais vale ir 
para ciências!”. Este pensamento é muito comum entre os jovens e seus educadores, 
mas, parafraseando William Shakespeare: “Nós Somos do tecido de que são feitos os 
sonhos”, ou seja, se gostarmos muito da nossa profissão, seremos sempre bons pro-
fissionais e consequentemente teremos trabalho. Vivemos num mundo competitivo, 
mas gostarmos muito do que fazemos é o nosso melhor passaporte para o Sucesso 
Profissional. 
Contudo, não são só os “Doutores” e “Engenheiros” que podem ter sucesso, existem 
muitos profissionais de êxito que não são licenciados, tais como cabeleireiros, atores, 
mecânicos, informáticos, chefes de cozinha, entre muitos outros. Atualmente, existe 
uma infinidade de Cursos Profissionais, é só procurar um que vá ao encontro dos inte-
resses do seu educando. Mas enganam-se aqueles que pensam que para estes cur-
sos não é necessário estudar, pois para se ter trabalho é preciso ser um bom profis-
sional e para se ser um bom profissional é importante gostar de aprender a profissão. 
“Um Homem de Sucesso é aquele que pula da cama de manhã e vai dormir à noite e 

nesse meio tempo faz o que gosta!” - Bob Dylan 
Sónia Costa 

Psicóloga do Desenvolvimento e da Educação 

A primeira Escolha Vocacional 

 

O autismo é uma deficiência e não uma doença mental. 

“(…) são perturbações neuropsiquiátricas que apresentam 

uma grande variedade de expressões clínicas e resultam de 

disfunções do desenvolvimento do sistema nervoso central 

multifatoriais.”  

(Descrição do Autismo, Autism-Europe, 2000) 

 

O autismo é mais conhecido como um problema que se mani-

festa por um alheamento da criança ou adulto acerca do seu 

mundo exterior, encontrando-se centrado em si mesmo, ou 

seja, existem perturbações das relações afetivas com o meio. 

O comportamento delas é consti-

tuído por atos repetitivos e este-

reotipados; não suportam mu-

danças de ambiente e preferem 

um contexto inanimado. É uni-

versalmente reconhecida a gran-

de dificuldade que os autistas 

têm em relação à expressão das 

emoções. 

Sílvia Veloso  

 

AOS PAIS, EDUCADORES, PROFESSORES  
Os tratamentos passam por uma estimulação e por um 

apoio constante como forma de estimular e fazer com que 

a criança interaja com o ambiente, com as pessoas e com 

outras crianças. Um ambiente inadequado ou falta de edu-

cação apropriada podem levar a uma regressão e/ou perda 

de capacidades previamente adquiridas e ainda a prevalên-

cia de comportamentos como a automutilação, gritos, des-

truição, violência a terceiros. 

O papel da Assistente Operacional é funcionar como inter-

mediária nas questões sociais e de linguagem. O objetivo é 

ensinar à criança com sintomas do espetro autístico como 

participar das atividades sociais, como se relacionar com 

crianças da sua idade e o que se 

espera dela em cada situação. Em 

alguns momentos, é necessário 

traduzir a informação auditiva 

(ordens verbais) em informações 

visuais, apontando ou mostrando 

figuras relacionadas com o que 

foi dito.               

Fonte: www.carlagicovate.com.br 
 

Sílvia Veloso  

AUTISMO/SÍNDROME DE ASPERGER 

http://www.carlagicovate.com.br/
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Cursos Profissionais   

 Técnico de Restauração e Bar 

 Informática de Gestão  

 Gestão Desportiva 

Falcão Peneireiro  

No dia 21 de maio, no âmbito da Semana EcoEscolas, o Centro de 

Recuperação de Aves da Serra de Montejunto (CRASM) veio à Es-

cola sede do Agrupamento de Escolas do Cadaval libertar uma ave. 

Esta tinha uma lesão numa asa e foi tratada e acompanhada pelo pes-

soal do CRASM, nomeadamente a veteriná-

ria Alexandra. Aproveitando o momento, as 

profs. Ana Gisela Silveira e Maria João 

Costa entregaram um donativo, fruto do 

trabalho das turmas 6.º A e D, durante o ano 

de 2010/11.                                                                      

Ana Gisela Silveira 

 

Olá, sou a Ana Rita e nos meus tempos livres pratico hipismo, 

já o faço desde os meus 11 anos. 

Sempre gostei de cavalos, é um desporto em que me sinto bem 

ao praticá-lo. Já o faço há 4 anos e neste momento faço provas 

de saltos de obstáculos, em que já ganhei alguns prémios. 

Pratico este desporto na Associação Hípica “O Cavalo” 

D´Óbidos, onde tenho os meus dois cavalos, faço-o 3 vezes 

por semana e aqui aprendo duas vertentes deste desporto, que 

são salto de obstáculo e dressage.   

Convivo com vários alunos, alguns dos quais com doenças 

tais como trissomia 21, autismo, entre outras. Este desporto é 

muito bom para este tipo de alunos, pois há uma grande liga-

ção entre o aluno e o cavalo e todos estes alunos participam 

em todas as provas propostas por outras escolas.  

Ana Rita Duarte 

 

A Caça aos Ovos da Pás-

coa III foi, mais uma vez, 

um sucesso: cerca de 100 

alunos inscritos a lutar pela 

conquista do maior número 

de ovos. Organizada pela 

turma B do 8ºano, no âmbi-

to da Educação Especial, a 

atividade serviu, também, 

para sensibilizar a comuni-

dade  escolar para as dife-

rentes formas de comemo-

rar a Páscoa pelo mundo. 

Esta atividade visa desen-

volver a socialização e a 

autonomia dos alunos com 

Necessidades Educativas 

Especiais envolvidos na organização da atividade, mas tam-

bém promover uma efetiva inclusão destes alunos. 

Dora Jesus 

Caça aos Ovos da Páscoa III 
 
Decorreu no dia 13 de março de 2013, das 8:30 às 11:30, o 

Campeonato de Localização de Países SeTerra, tendo-se 

registado os resultados que se seguem: 

7º Ano 
1º Cristiano Santos 7ºC 

2º Renato Garcia 7ºF 

3º Miguel Freitas 7ºE 

8º Ano 
1º Diogo Simões 8ºA 

2º José Santos 8º D 

3º Ricardo Saramago 8ºC 

9º Ano 

1º Bernardo César 9ºE 

2º Hugo Santos 9ºB 

3º Luís Oliveira 9ºC 

 

Muito Obrigado a todos os envolvidos e parabéns aos vence-

dores. 

Como correu tudo bem, para o ano deve haver mais… 

                                                                   António Ervideira 

Campeonato SeTerra 

Tempos livres, desporto... 
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Relaxante e empolgante. Estes são dois adjetivos que definem muito bem o que, 

para mim, representa o desporto. Comecei a praticar futebol com regularidade 

aos 10 anos (pois, infelizmente, as hipóteses de escolha na nossa área resumem-

se a este „‟desporto‟‟). Após 5 anos a correr atrás da bola, resolvi parar e alargar 

horizontes e então passei a dedicar-me inteiramente ao bodyboard, onde a liber-

dade e a adrenalina, misturadas com o medo da natureza, me levaram a desco-

brir a verdadeira essência desta modalidade. Entretanto, abriu o primeiro ginásio 

no Cadaval e, com a companhia dos amigos, lá íamos nós 3 ou 4 vezes por se-

mana praticar um pouco mais de atividade física, com o objetivo de qualquer 

rapaz da nossa idade: ter um corpo atraente. Aí encontrei um outro lado do des-

porto, o lado do sofrimento e do levar o corpo ao limite. Era preciso dar tudo para conseguir cumprir os objetivos e então era isso 

que nós fazíamos (ou tentávamos fazer)!  Entretanto, há cerca de 2 anos, entre o bichinho do ginásio e dos desportos de resistência, 

comecei a treinar regularmente corrida, o que me levou, novamente, a libertar do mundo exterior e a relaxar. Quase ao mesmo tem-

po, emprestaram-me uma bicicleta de ciclismo, tendo-me então dedicado ao      ginásio, à corrida, ao 

ciclismo, ao bodyboard e, mais tarde, ao BTT. 

Hoje em dia, continuo a dedicar-me às modalidades que acima referi e participo também em algumas 

provas, para conseguir ter um pouco de competição no meio de tudo isto.  

Em suma, encontro no desporto um escape para o mundo exterior, pois consigo fugir da monotonia 

do dia-a-dia e deslumbrar as paisagens incríveis da nossa região. Consigo também ficar realizado 

comigo mesmo por conseguir evoluir e atingir níveis que, apesar de amadores, me levam a querer 

fazer mais e melhor, treinando para conseguir os meus objetivos. Até breve,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                    André Duarte 

Futebol, uma paixão... 

Hoje vou escrever sobre algo muito importante na minha vida, algo de que realmente 

gosto, algo que por vezes me compreende, me faz esquecer os problemas e que real-

mente me faz feliz. Perguntam-se vocês como uma simples 

bola me consegue fazer tão feliz, é algo que não se explica, 

sente-se! Só nós sentimos, eu e quem faz disto a sua vida. É 

uma sensação fantástica, naquele objeto redondo estão to-

dos os meus sonhos e grande parte da minha vida. Saio da 

escola e vou treinar, no treino dou o máximo para evoluir 

cada vez mais e para estar cada vez mais perto dos meus 

objetivos, passa das 23:00 e lá vou eu para casa ainda tentar 

jantar, por vezes quando as coisas me correm mal lá estou eu olhando para o nada e pensando em tudo, 

pois às vezes é difícil e só pensamos em desistir, mas o segredo dos campeões é cair 10 e levantar 11, 

quando no treino caio, ergo e a cada dor que suporto faz com que esteja mais perto do meu objetivo como 

pessoa e como jogadora. Em cada época que faço, procuro honrar-me a mim, aos meus princípios e a 

minha dignidade, o nome e o símbolo que represento, mas procuro honrar sobretudo o meu apelido, o 

apelido da minha família. Quanto aos meus objetivos, recentemente conquistei o que sempre sonhei: ser internacional pela Seleção 

Nacional Portuguesa; no dia 7 de maio de 2013, pelas 16:00, o que sempre sonhei e para o que sempre trabalhei concretizou-se, foi 

fantástico, sem palavras, aquele hino é algo que não tem explicação, e eu consegui, o que sempre lutei, o apoio de quem me ama e os 

sacrifícios que fizeram, consegui retribuí-lo. Agora já marquei o próximo objetivo: já com duas internalizações, quero ser internacio-

nal sub-19. Já representei também por 2 anos consecutivos a AFL (Associação Futebol Lisboa), isto só se consegue com trabalho e 

sacrifícios. Antes de entrar em campo, tenho um pequeno hábito, penso que aquele será o jogo da minha vida, penso em quem mais 

amo, em quem estou a representar e faço tudo para que a minha mãe diga que tem orgulho em mim. E no próximo jogo hei de crescer 

um bocado mais, e no próximo jogo vou fazer aquilo que tenho a fazer e no próximo jogo eu vou ser feliz. E cada vez que algo se 

complica, vou erguer a cabeça e continuar, porque, por muitos desgostos que possamos ter, “valores mais altos se levantam”. Na vida 

como no futebol, se perdemos um jogo perdemos pouco, se perdemos a honra perdemos muito, mas se perdemos a coragem perde-

mos tudo. O meu compromisso é Não Desistir! 

                                                                                                                                                                                           Beatriz Vieira 

Tempos livres, desporto... 

OFERTA DE ESCOLA 2013 -2014 
ENSINO SECUNDÁRIO -  Cursos científico-humanísticos 
CURSO CIENTÍFICO-HUMANÍSTICO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS 

CURSO CIENTÍFICO-HUMANÍSTICO DE CIÊNCIAS SOCIOECONÓMICAS 

CURSO CIENTÍFICO-HUMANÍSTICO DE LÍNGUAS E HUMANIDADES 
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Na semana de 25 de fevereiro a 2 de março, foi-me dada a oportunidade, pelo Projeto 

Comenius, de passar uma semana no país de Gales, onde poderia melhorar a fluência da 

minha primeira língua estrangeira, o Inglês. Por questões de logística, partimos de Lisboa 

no dia 23 de fevereiro com destino a Londres, tendo depois seguido no dia 24 de feverei-

ro para o país de Gales, mais propriamente Swansea, de autocarro. Nos dois dias que pas-

sámos em Londres, tivemos a oportunidade de visitar muitos pontos turísticos por toda a 

cidade e entrar em contacto com uma nova forma de estar. Para além disso, no hotel em 

que ficámos alojadas, foi possível encontrar muitos outros estudantes de diferentes paí-

ses, que tinham vindo em visita de estudo a Londres.                                            Mariana   

                                                                                                                                                                                                                                                                            
Como só tínhamos de estar na escola Whitestone Primary School na segunda-feira, decidimos 

passear por Londres no domingo. Visitámos The British Museum e Oxford Street (onde pará-

mos para almoçar), e visitámos: Westminster Abbey, Big Ben, Houses of Parliament e ainda 

apanhámos o metro em Waterloo Station, de volta para o hotel. Nessa noite, jantámos num 

restaurante grego, “Yialousa”, que ficava em frente ao hotel. 

Visto que o autocarro para Swansea só partia à tarde, aproveitámos a manhã de 25 de feverei-

ro, para irmos visitar The Tower Bridge. Durante a tarde, viajámos até Swansea. Quando lá 

chegámos, fomos recebidas pelo professor Neil e pela diretora Beth, que nos transportaram até 

ao hotel “Norton House”, em Mumbles. 

No dia 26, tivemos uma receção na escola Whitestone Primary School pelos seus alunos, que 

estavam trajados com vestes tradicionais do País de Gales, e fizemos uma 

visita a Gower Peninsula. À noite fomos a um restaurante local e, por 

fim, regressámos ao hotel. 

No dia 27, fomos visitar a cidade de Cardiff. Foi divertido, porque nos 

perdemos à procura de Royal Arcade e então tivemos de pedir direções. 

As pessoas foram muito atenciosas connosco e sociáveis. Visitámos:  

City Hall, National Museum, Castle of Cardiff e Royal Arcade. Nessa 

noite, jantámos num restaurante italiano, em Mumbles. 

Na quinta-feira, passámos a manhã na escola. Gostei imenso, porque as 

crianças foram muito amáveis e sociáveis comigo. Mostraram a escola, 

brincámos, desenhámos e tirámos algumas fotografias juntos. Foi muito 

divertido. Socializei em particular com a turma do professor Neil, nomea-

damente com a Bo, a Caress, a Scarlet e com o Josh. Durante a tarde, 

tivemos tempo livre para visitar Swansea e fizemo-lo na companhia dos jovens franceses Alice, Marie, Jules e Thomas. Fomos até à 

praia, pois os parisienses não têm praia perto de casa como nós, visitámos algumas lojinhas e fomos ao mercado de Swansea. Aí, 

Em 2002, tinha eu sete 
anos, quando a minha mãe decide criar um grupo de teatro. Eu, muito pequena ainda,  
não fazia mais nada senão acender e apagar as luzes do teatro e assistir calada, para não 
incomodar. Pelo menos duas vezes por semana, eram assim as minhas noites, durante 
alguns anos. Até que se começou a ensaiar uma peça de teatro infantil: “A Branca de 
Neve e os Sete Anões”, em 2006, e foi nessa altura que passei a pisar o palco. Desde en-
tão, participo em todas as peças, revistas e outras atividades realizadas pelo Grupo    
Teatral: “Os Lilázes”. 
 O grupo já conta com cerca de 6 espetáculos, várias vezes apresentados ao 
público. Os Lilázes é um grupo amador, com o orgulho de conseguir fazer apresentações 
que o público gosta e quer voltar a ver.  
  Para além de ser um grupo de teatro, é um grupo de seres humanos sensíveis, 
como tal, teve uma grande importância na vida de um menino que necessitava de uma 
cadeira de rodas elétrica, e foram os Lilázes que ajudaram monetariamente os pais para 
comprarem a cadeira, com todo o dinheiro que conseguiram nos espetáculos durante 

algum tempo. Nessa altura, os Lilázes eram constituídos por aproximadamente 30 elementos, todos entre os 15-25 anos. Hoje em 
dia, somos menos de metade, mas continuamos de pé e haveremos de fazer mais peças e havemos de durar muitos mais anos.  
 Passei por várias fases dentro do grupo, uma em que era a criança que passava a vida atrás da mãe, outra em que já ajuda-
va a fazer algumas preparações de cenários, etc., outra em que comecei a fazer coreografias para as revistas, com a ajuda das ou-
tras bailarinas, outra em que comecei a representar e, por fim, a fase em que ainda estou, em que faço tudo o que fazia desde que 
comecei.  
 Os ensaios são uma espécie de spa para mim, vamos para o Salão Paroquial do Vilar ensaiar, entro lá cansadíssima de um 
dia de escola e estudo e saio de lá pronta para outro dia. Para além de ter aulas, estudar, ajudar em casa, estar com os meus ami-
gos, com certeza que das melhores partes do meu dia é entrar no Salão e ensaiar, rir, por vezes chorar, a rir, claro! É isto que eu 
faço nos meus tempos livres e espero continuar a fazer e a surtir o mesmo efeito que tem tido até agora.      
                                                                                                                                                                                                                      Maria Fortes 

Tempos livres, teatro... 

Tower Bridge, na compa-

nhia das professoras  

Projeto Comenius -Visita a Gales 

Continua na página seguinte 
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tivemos de colocar o nosso inglês em prática. Entre nós, também falávamos em 

Inglês, mas como os jovens franceses eram mais novos e tinham um nível de In-

glês inferior, também coloquei em prática o meu Francês quase esquecido. Nessa 

noite, jantámos refeições tradicionais de Gales e tivemos uma aula de danças tradi-

cionais de Gales. 

No dia 1 de março, comemorou-se o dia de Saint David’s Day, em Gales, por isso 

tivemos um convívio na escola com todos os alunos e professores. Durante a tarde, 

visitei Mumbles novamente na companhia dos jovens franceses e da professora 

Marion. Visto ser o último dia com os colegas de França e da Alemanha, jantámos 

em convívio, jogámos jogos de grupo e trocámos contactos. Foi difícil despedir-

me deles, mas tenho falado com todos os colegas que conheci! 

No sábado, regressámos a Portugal e dei por concluída a melhor aventura que já 

vivi. As professoras que me acompanharam, Teresa, Graça e Rosette, trabalha-

ram imenso para que tudo corresse bem e foram fantásticas, tanto comigo como 

também com a minha colega Mariana. 

 Adorei imenso a minha aventura!                                                  Kateline Cardoso 

Esta viagem foi de extrema importância para o meu Inglês, pois tive a oportunidade 

de o praticar com os nativos, tendo conseguido entender o que diziam e fazer-me entender. Foi uma experiência deveras marcante. 

Para concluir, agradeço aos professores responsáveis que nos acompanharam e que tornaram tudo isto possível. Com certeza conti-

nuarei a participar nos trabalhos propostos, para que, quando surgir de novo uma oportunidade como esta, eu esteja apta a partici-

par novamente. Muito obrigado e continuem o excelente trabalho.                                                                             Mariana Santos 

Com os professores responsáveis pelo clube 

Comenius em Portugal e Gales. 

 

O Clube Comenius surgiu no início do ano letivo, tendo como Professora responsá-

vel, a Professora Rosette Ventura. Este clube tem tido como principal objetivo dar 

apoio e divulgar o Projeto Comenius Parceria Multilateral  “ Smiling Through Euro-

pe “ 2012 - 2014, atribuído  ao nosso Agrupamento. O Clube começou com apenas 3 

alunas, duas do 11º ano e uma do 7º ano. Neste período, já conta com cerca de 14 

alunos do 7º, 10º e 11º anos. Durante o primeiro período, colaborámos com a Equipa 

Comenius na preparação e divulgação de várias atividades que foram sendo realiza-

das, como por exemplo exposição de 

trabalhos, organização da troca de 

correspondência entre alunos de di-

versos países, entre outras. No 2º pe- 

ríodo, preparámos a receção à Assis-

tente Comenius, Rosa Pritchard ,  participámos na viagem ao País de Gales no âmbito 

do Projeto ( Professora Rosette Ventura, Mariana Santos e Kateline Cardoso) e cola-

borámos na elaboração do painel de receção aos nossos parceiros oriundos dos países 

que integram o Projeto, sob a orientação do Professor Mário Albino e com a colabora-

ção da Professora Aida Santos. Realizámos ainda e pintámos dois cartazes, um para 

cada bloco, para a receção dos nossos parceiros. A Assistente Comenius, Rosa Prit-

chard, tem estado a apoiar o Clube desde a sua chegada ao nosso Agrupamento. 

Neste terceiro pe- ríodo, estamos a preparar um musical intitulado “ Mamma Mia”, 

que será apresentado a toda a comunidade educativa na Festa Final de Ano, no dia 

14 de junho. O balanço feito foi muito positivo! Até ao próximo ano letivo! 

                                                                                                       Rosette Ventura          

Clube Comenius 

Painel alusivo ao Projeto, elaborado pelos do-

centes Mário Albino e Aida Santos, com a cola-

boração da docente Rosette Ventura e dos alunos 

do Clube Comenius 

O Agrupamento de Escolas do Cadaval acolheu pessoas de outros países no âmbito do 

Projeto Comenius, onde participam oito países.  

Houve alunos da Escola que se ofereceram para receber em suas casas essas visitas. Eu 

fui uma delas, e recebi uma rapariga turca, de quinze anos, que se chamava Hilal.  

O grupo chegou a um sábado, mas foi na terça-feira seguinte que os fomos buscar a 

Lisboa, onde aproveitámos para visitar alguns locais e monumentos. 

Durante os dias que estiveram cá, visitámos locais no Cadaval e arredores e foi muito 

giro! 

Receber a Hilal em casa foi uma experiência muito interessante. Ela vinha de Istambul, 

uma das principais cidades da Turquia e apreciou muito a paz e a calma em que aqui 

vivemos. Ela era faladora e divertida e, no meio da minha família, até me parecia que 

tinha mais uma irmã em casa… 

Esta atividade foi muito importante para treinarmos o nosso Inglês, para fazer novas amizades, passear e brincar. 

Tudo isto foi muito divertido e acho que se devia repetir!                                                                      Maria do Rosário Nunes - 6ºC 

Famílias de acolhimento – Projeto Comenius  
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ALEMANHA 

“Hi everybody, 
the German team and the 5 girls have arrived safely 
as well. 
We do not know how to thank you for everything 
you did to make us welcome. Your hospitality, 
your team play and organization were extraordi-
nary and we'll try to cope with that in HM. 
Carlos, we will always remember you singing for 
us!! 
You made our stay very special and personal - 
please, do give all our love to the people we could 
not say good bye to - especially Rosa and all your 
"helping hands"  we cannot name. 
Tomorrow we will be back to our everyday lives 
and we sure will tell everybody about our experi-

ences and the good time we had. 
We will miss you and the portuguese sun! 

On behalf of the whole team - 
Liane, Bettina and Dany” 

 
ROMÉNIA 

Dear friends, 
We have arrived safely at home and I hope everybody has got at homes with-
out any problems. Thank you to our beloved friends: Carlos, Graça and Tere-
sa  and the other friends for the wonderful time spent in Cadaval. We shall 
never forget our stay in Portugal, your welcoming, your big smile, your joy of 
being with us, your traditions. We hope to meet you again. 
Our best wishes 

Violeta and the Romanian team 

 
 

País de Gales 
 
Dear Graça, Teresa, Carlos and the whole Portuguese team,  
Thank you so much for your warm welcome, hospitality, generosity 
and organization that made our stay a truly memorable one. 
It was a well planned reunion with a lot of fun and laughter. These 
things only happen when a team work together and certainly it is 
evident 
you have a strong team in Cadaval. 
Gaynor and I thoroughly enjoyed the week's activities in the Portu-
guese sun. Thank you once again and we hope to see you in Tene-
rife. 
Best wishes,     

Neil, Gaynor and the Welsh team. 
 

“SMILING THROUGH EUROPE” 

 
 

A receção do grupo de professores e alunos oriundos dos paí-

ses que integram este Projeto, na nossa Escola, decorreu no 

dia 17 de abril, tendo-lhes sido feitas diversas oferendas, al-

gumas das quais construídas pelas docentes que trabalham na 

biblioteca escolar, alusivas à realidade cultural do Concelho. 

Foram realizadas diversas atividades de receção, como a visi-

ta ao bloco I da Escola sede, a declamação do poema “Pedra 

Filosofal” pelo Diretor do Agrupamento, prof. Luís Mendes, 

na biblioteca, um peddy paper pela escola, para dar a conhe-

cer o espaço aos alunos visitantes, entre muitas outras. O gru-

po pôde ainda ouvir o “Grupo dos Cavaquinhos”, que tocou 

para os nossos convidados, dirigido pelo prof. Paulo Henri-

ques, e presenciar a atuação do “Grupo de Danças”, que apre-

sentou várias coreografias orientadas pela docente Helena 

Seco. No final da receção na escola, cada visitante apresentou

-se e agradeceu. 

Mais tarde, decorreu um jantar de boas vindas na cantina da 

Escola sede – foi um serão muito animado, em que foi possí-

vel presenciar 

música ao vi-

vo, em particu-

lar o Fado, que 

foi do agrado 

de todos, de-

correndo tam-

bém uma troca 

de presentes/

símbolos de 

cada país. 

 

 

 

 O Clube de Jornalismo 

Receção do grupo nos Paços do Concelho 

Grupo de professores e alunos com os alunos do Clube Co-

menius                  

“O Grupo de Danças” apresentou 

várias coreografias orientadas                                                                                                          

pela docente Helena Seco 

                           

Peddy paper 
Oferta de lembranças 

Testemunhos da nossa hospitalidade 

Croácia 
Hiiii:-) 
Our passarola 
brought us home 
safely:-) 
Thank you for 
everything, you 
were amazing. 
Say hello to Carlos 
and    Theresa spe-
cially. 
Zelimir  

Turquia 

Hi dear friends, 

We have had another wonderful week with all of you. 

Graca, Teresa, Carlos and all the school staff did amazing 

things. Thanks for your kind hospitality and warm wel-

come. Hope to see you all soon in Tenerife.  

Best wishes,  Sevcan x 
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Um dia, quando íamos pôr o leitor de CDs a trabalhar, vimos que de dentro dele 

caíam formigas e umas coisinhas brancas. Abanámos muito e em cima da mesa 

caíram muitas formigas pretas, a andar e muitas coisinhas brancas que elas de-

pois levavam na boca. Nós pensávamos que era a comida delas. 

Fomos buscar um aparelho que se chama observador de insetos e metemos lá 

dentro formigas pretas e coisinhas brancas. Espreitámos pelo vidro e vimos 

tudo muito grande, porque o vidro é uma lupa. As formigas pareciam aranhas a 

andar e a comida não era comida. Eram formigas bebés com olhinhos pretos! E 

algumas estavam a andar (as mais escu-

ras). 

       Fomos vendo um de cada vez, mas 

chegou uma altura em que os meninos não viam as formigas a andar. Abrimos o obser-

vador e descobrimos que as formigas tinham morrido. Morreram porque, como aquilo 

era uma caixa fechada, elas ficaram sem ar; ficaram mesmo sem oxigénio. 

Voltámos a pôr lá dentro mais formigas pretas e coisinhas brancas, para os outros meni-

nos também verem. Com esta experiência, descobrimos que afinal aquelas coisinhas 

brancas que as formigas levam na boca, não são comida: são os seus filhos. E também 

descobrimos que os animais precisam de oxigénio para viver. 

(registo coletivo dos meninos do Jardim de Infância de Figueiros) 

Manuela Parreira 

BRINCANDO AOS INVESTIGADORES 

 

No passado dia 21 março, realizou-se na sede do Agrupamen-

to uma ação de formação, organizada pelos Serviços Especia-

lizados de Educação Especial, que teve como objetivo princi-

pal transmitir conhecimentos sobre segurança, primeiros so-

corros e posicionamentos. A ação, embora fosse dirigida às 

assistentes operacionais que trabalham em Unidades de Apoio 

Especializado à Multideficiência, foi alargada a todas as assis-

tentes operacionais da Escola sede do Agrupamento, de forma 

a rentabilizar os recursos. 

Após a apresentação da Unidade e do seu funcionamento, 

foram apresentados os cuidados a ter com crianças com NEE, 

pela Enfermeira Carmem Veríssimo e pelo Enfermeiro Gon-

çalo Redondo, do Centro de Saúde do Cadaval. 

Seguiu-se uma visita à Unidade de Apoio à Multideficiência 

por todos os participantes, 

e foram apresentados os 

posicionamentos a ter na 

interação com as crianças 

que frequentam as Unida-

des, atendendo à sua tipo-

logia, por parte da Tera-

peuta da Fala Maria João 

Fragoso – do CRI da 

CERCIP – Peniche. Toda 

a ação teve um caráter 

muito prático, levando a 

uma participação entusi-

asta por parte das formandas. 

Serviços Especializados de Educação Especial 

No dia 9 de maio, realizámos 
uma visita de estudo ao Oceaná-
rio. O objetivo da visita foi pro-
porcionar uma experiencia dife-
rente ao aluno da unidade da 

multideficiência. No grupo, foram ainda dois alunos com 
currículo específico individual. No Oceanário, vimos duas 
exposições: a exposição temporária das tartarugas e a per-
manente. Gostámos muito de ver a casa dos pinguins, o 
nemo (peixe-palhaço) e a família, a lontra Amália, as medu-
sas e o peixe-lua.  
O almoço foi no centro comercial Vasco da Gama, onde 
treinámos a autonomia nos espaços públicos: o uso do ele-
vador, pedir a refeição, comer de maneira apropriada. 
Foi uma experiência muito positiva que contou com a ajuda 
preciosa das professoras Dina Maurício, Selma Ferreira e 
Ana Moniz, assim como das assistentes operacionais Cida-
lina Tomaz e Amália Prieto. 

Serviços de Educação Especial 
Unidade de apoio especializado à multideficiência 

Unidades em partilha  
Visita ao Oceanário 

A mascote do oceaná-

rio – o Vasco com o 

grupo. 

Curso Educação e Formação - CEF  
Serviço de Bar (nível 2, tipo 3) 

Curso Educação e Formação - CEF 

Instalação e Operação de Sistemas Informáticos  (nível 2, tipo 2) 
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Cursos de Educação e Formação de Jovens    

 Práticas Técnico-Comerciais  

 Instalação e Operação de Sistemas 

Informáticos 

 Serviço de Bar 

Os alunos do grupo CEI A foram ao espaço Gerações porque “ Partilhar é 

fantástico…” 

Partilhar foi o pretexto para a deslocação dos alunos do grupo CEI A ao espa-

ço Gerações (onde se desenvolvem/dinamizam atividades diversas). 

Dinamizaram-se duas sessões, uma na área de AVD ( atividades da vida diá-

ria) e outra na área de Expressão corporal. Estas tiveram como objetivo valo-

rizar aspetos práticos da vida diária, ensinar ofícios e despertar vocações para 

o futuro. 

Os  alunos mostraram-se  muito moti-

vados e interessados. Eis o testemunho 

dos alunos do grupo. 

Eu aprendi a fazer sopa. - Leonardo  

Eu gostei muito de descascar as     batatas! - Gonçalo 

Eu ensinei a Helena a descascar cebola! - Márcia 

Nós gostámos muito de dançar! - Vanessa e Inês 

Eu gostei muito de ouvir o mar no búzio. - Ana 

Ana Moniz 

PARTILHAR É  FANTÁSTICO … 

 

E n t r e v i s t a  à s  a s s i s t e n t e s   
o p e r a c i o n a i s  d a  u n i d a d e :  

 
1-O que costu-

mam fazer aqui 

na unidade? 

Ajudamos a fazer 

trabalhos manu-

ais, a dar-lhes a 

alimentação e 

cuidamos da hi-

giene das crian-

ças. 

2-O que sentem 

quando traba-

lham com estas 

crianças tão especiais? 

 

Sentimos dedicação às mesmas. 

3-o que mudaria, se pudesse? 

Neste momento, as instalações estão ótimas, a única coisa que 

mudaríamos era as crianças poderem andar. 

4-Há quanto tempo trabalham com estas crianças? 

Há quatro anos. 

5-Quantas crianças existem nesta unidade? 

Nesta unidade existem 5 crianças, quatro meninas e um meni-

no. 

6-Como trabalham com estas  crianças? 

Trabalhamos da melhor maneira possível, com carinho  e de-

dicação, para que estas  crianças se sintam bem. 

 

E n t r e v i s t a  à  p r o f e s s o r a  S e l m a :  
 

1-A professora trabalha com estes alunos há quanto tempo? 

R:Trabalho com estes meninos há 3 anos. 

2-Quais são as problemáticas destes alunos? Consegue expli-

car para o jornal do 

Agrupamento? 

R:Deficiências moto-

ras e cognitivas . 

3-Esta unidade não é 

direcionada para a 

Surdocegueira. Por-

quê? 

R:Porque não há ne-

nhuma criança surda 

e cega ao mesmo tempo, neste Agrupamento. 

4- Tem os recursos necessários para o bom funcionamento da 

unidade? 

R:Sim . 

5-Que tipo de atividades as crianças têm? 

R: Expressão motora, expressão plástica,  comunicação verbal 

e não verbal. 

6-O que sente quando trabalha com estas crianças? 

R: Sinto-me bem, porque gosto do que faço. 

7-O que costuma fazer aqui na unidade? 

R:Desenvolvo as atividades, ajudando as crianças a fazê-las. 

8-Como reagem as outras crianças ditas “normais”? 

R: Têm uma pequena dificuldade em  aceitar a diferença. 

9- O que mudaria na unidade? 

R: As condições estão muito boas.  

“ O  S O L  N A S C E  P A R A  T O D O S ”  

E n t r e v i s t a  r e a l i z a d a  p e l a s  a l u n a s  D a n i e l a  M a n h a ,  N ú r i a  G o m e s  e  

A n a  L a t a s  d o  8ºD. 

Orientação da professora de Educação Especial  Alexandra  Almeida.  
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Disciplina de Sociologia une alunos em projeto de voluntariado 

No âmbito da disciplina de Sociolo-

gia, os alunos da turma B do 12º ano do 

Agrupamento de Escolas do Cadaval 

uniram-se num projeto de angariação de 

fundos destinado às instituições de soli-

dariedade concelhias APAC 

(Associação Protetora dos Animais do 

Cadaval) e Cruz Vermelha.  

 Neste sentido, apesar dos de-

mais percalços, têm vindo a organizar 

atividades como vendas de tostas, cre-

pes, batidos e limonada numa banca 

instalada no bar da Escola-sede (cujos 

lucros remeterão para as instituições em 

causa), bem como procederão, no fim-

de-semana de 25 e 26 de maio, a uma 

recolha solidária à porta de super-

mercados de, sobretudo, produtos de 

higiene, para a Cruz Vermelha, e ração, 

para a APAC (de 

acordo com a lista 

de bens que foi 

fornecida, indi-

cando aquilo que 

as instituições 

mais carecem). 

Ainda em mente 

estão atividades 

como, por exem-

plo, a criação de 

uma “loja social” 

e a venda de ri-

fas, tudo com fins 

solidários. 

 Além 

disso, os estudantes têm também assu-

mido a componente “prática” do pro-

jeto, ao dirigirem-se, em grupos, para o 

canil da APAC, onde passeiam os cães 

e tratam das suas “casas”. Não só en-

tram, deste modo, em contacto direto 

com uma parte dos destinatários da sua 

causa, aproximando-se da mesma, mas 

também desenvolvem valores - como a 

solidariedade e o altruísmo – que as 

experiências de voluntariado proporcio-

nam e tão valorizadas são pelos empre-

gadores, nos dias que correm.  

 Ana Carolina Sousa 

 

Celebrou-se, no passado dia 9 de 

maio, o Dia da Europa, com a reali-

zação de diversas atividades, envol-

vendo a Biblioteca Escolar, o Depar-

tamento de Línguas e o grupo de 

Geografia. Foram projetados traba-

lhos sobre a União Europeia no átrio 

do bloco IV (7ºano), expostos poe-

mas elaborados pelos alunos do 7ºC, trabalhos alusivos à obra “Cinco Se-

manas em Balão” (8º C e D) e textos argumentativos (11º A), no átrio do 

bloco I, e ainda projetados trabalhos sobre autores portugueses na biblioteca, no âmbito da disciplina de Português. Tam-

bém foram expostos  trabalhos originais e criativos em Francês, subordinados aos temas “Árvore genealógica” e 

“Alimentação” (7º e 8º anos, respetivamente), no átrio do  bloco I .  

Realizou-se, ainda, uma sessão de poesia na Biblioteca Escolar, com a participação de várias turmas dos 7º e 8º anos.  

No âmbito da disciplina de Espanhol, os alunos puderam assistir à projeção do filme “Manolito Gafotas”, no anfiteatro.   

 O Clube de Jornalismo 

Dia da Europa 

Curso Profissional (ní vel 4)  
Técnico de Informática de Gestão 

Curso Profissional (ní vel 4)  

Técnico  de Gestão 

Curso Profissional (ní vel 4)  

Técnico  de Restauração e Bar 

Curso Profissional (ní vel 4)  

Técnico  de Auxiliar de Saúde 

Curso Profissional (ní vel 4)  

Técnico  de Turismo Ambiental e  Rural 

INSCREVE-TE 
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Cursos Profissionais   

 Técnico de Restauração e 

Bar 

 Informática de Gestão  

 Gestão Desportiva 

“ Com as mãos nas partículas!” 
- este foi o tema da nona masterclass di-

namizada pelo LIP – Laboratório de Ins-

trumentação e Física Experimental de 

Partículas -, que decorreu no passado dia 

16 de março (1.º dia de interrupção letiva 

da Páscoa!). Contou com a adesão de oito 

alunos dos 10.º B e C, após o desafio do 

grupo de Física e Química da Escola Bási-

ca e Secundária do Cadaval. Os alunos 

integraram um universo de 300 estudan-

tes, oriundos de norte a sul do país, que 

lotaram por completo a última sessão des-

ta edição (2013) da masterclass, no audi-

tório do Instituto Superior Técnico, em 

Lisboa! 

Grupo do Cadaval 

Departamento de Química do IST 

 

Da conferência de abertura, à análise de 

dados e sessão em videoconferência com 

vários países, e ligação ao CERN (Suíça), 

debateu-se Ciência, em especial Física de 

Partículas, áreas de  interesse do conheci-

mento e da tecnologia e de desenvolvi-

mento económico e social. 

Os alunos tiveram a oportunidade de co-

nhecer o ambiente do Instituto Superior 

Técnico, aprofundar conhecimentos, parti-

lhar experiências e debater e colocar    

questões junto de cientistas e investigado-

res. 

Portugal possui capacidade de realizar 

Ciência e Investigação ao mesmo nível 

que outros países mais desenvolvidos e a 

indústria portuguesa produz instrumenta-

ção utilizada em investigação científica 

realizada fora de Portugal, nomeadamente 

no CERN. 

Esta é pois uma área que importa tomar 

em conta quando se buscam áreas profis-

sionais com futuro. 

A participação nesta atividade serviu para 

clarificar opções de vida, desenvolver 

motivação e vontade de trabalhar, para 

além de aprofundar conhecimentos e ca-

pacidades abordados nas aulas de Física e 

Química A. 

Foi um dia inesquecível para os alunos 

participantes e uma experiência a repetir 

numa próxima oportunidade…. Parece 

que na escola existem já diversos alunos 

que aguardam a edição do próximo ano 

com alguma ansiedade… 

Resta agradecer à Agência de Ciência 

Viva e ao LIP a oportunidade de participa-

ção neste tipo de eventos que se revestem 

de um interesse fundamental e muitas 

vezes marcante no percurso escolar dos 

alunos que neles participam. 

Para aqueles que não identificaram por 

hora, o bosão de Higgs, não desesperem, 

pois mais oportunidades hão de surgir! 

 

Marina Balbina 

Marta Marques 

Auditório do Instituto Superior Técnico 

VISITA AO TÉCNICO 

OFERTA DE ESCOLA 2013 -2014 
ENSINO SECUNDÁRIO -  Cursos científico-humanísticos 

CURSO CIENTÍFICO-HUMANÍSTICO DE CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS 

CURSO CIENTÍFICO-HUMANÍSTICO DE CIÊNCIAS SOCIOECONÓMICAS 

CURSO CIENTÍFICO-HUMANÍSTICO DE LÍNGUAS E HUMANIDADES 
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Cursos de Educação e Formação de Jovens    

 Práticas Técnico-Comerciais  
 Instalação e Operação de Sistemas Informáticos 
 Serviço de Bar 

ATIVIDADES NA SERRA DO MONTEJUNTO  

TEMA: Livro de José Saramago  “ Memorial do Convento” 

 

       

     No dia 18 de abril, às 9h, a minha turma foi à Serra do Montejun-

to, participar nas várias atividades, organizadas pela CMC, para re-

lembrar o invento da passarola. 

     A nossa aventura teve início na capela de N. Sra. das Neves, onde 

ouvimos o Padre Bartolomeu de Gusmão falar sobre a sua passarola, 

e prometemos ajudá-lo a procurá-la. 

     Então, depois disso, fomos até ao Convento dos Dominicanos, 

onde viviam dois frades, há mais de trezentos anos. Falámos com 

eles e foi aí que encontrámos um pergaminho que nos indicava o 

caminho, quando chegássemos à floresta, cheia de bruxas e lobiso-

mens. 

     Mas, continuando o nosso caminho, pela Calçada dos Frades, 

encontrámos uma velha: a velha da Serra do Montejunto. Ela dizia 

que tinha poderes e deu-nos uma cesta com alecrim e pinhas mágicas para darmos ao Baltazar Sete-Sóis, para ele ter mais 

forças. 

     Logo de seguida, encontrámos a Blimunda Sete-Luas, que estava desesperada por encontrar o seu grande amor ( Baltazar 

Sete-Sóis), e, ao ver-nos, perguntou-nos se o vimos na Serra, mas nós não o tínhamos visto. 

     Continuando o nosso percurso, encontrámos um pastor, mas ele limitou-se a pas-

tar as suas ovelhas. Seguimos a estrada e encontrámos outro homem, chamado Juli-

ão, que nos avisou para termos cuidado com bruxas e lobisomens. 

     Seguindo sempre o nosso itinerário, deparámo-nos com um lobisomem que nos 

tentou atormentar, mas nós nunca desistimos de procurar a PASSAROLA! Fomos 

andando e acabámos por encontrar Baltazar Sete-Sóis. E foi nessa altura que utilizá-

mos o pergaminho e, seguindo todas as suas indicações, chegámos finalmente até à 

tão procurada passarola. 

     Foi assim que vivemos esta aventura fantástica, que nunca mais esqueceremos! 

                          

Texto de Daniel Antunes- 3º ano- turma 8- EB1 do Cadaval 

 

Desenho de Diana Neves - 3º ano - turma 8 - EB1 Cadaval  

 

Os alunos do Centro Escolar do Vilar cumpriram a tradição e cele-

braram o dia da espiga com um passeio ao campo, onde colheram flo-

res campestres, espigas de trigo e raminhos de oliveira para formar um 

ramo, a que se chama de ramo da espiga. Segundo esta tradição, o ra-

mo deve ser colocado atrás da porta de entrada e só deve ser substituí-

do por um novo no dia da espiga do ano seguinte. 

Cada planta do ramo tem a sua simbologia: 

TRIGO – o pão 

MALMEQUER – ouro e prata 

PAPOILA – amor e vida 

OLIVEIRA – azeite e paz 

VIDEIRA – vinho e alegria 

ALECRIM – saúde e força 

 

 

 

 

Elsa Florindo 

Dia da Espiga 

Menção Honrosa no concurso “Uma Aventura 

literária …2013” 

Parabéns, Matilde Lopes! O teu trabalho foi 
distinguido com uma Menção Honrosa e o 

livro "Em Roma...sê Romano", de Ana Maria 
Magalhães e Isabel Alçada, oferta da editora 

Caminho. 
http://reguilasdopainho.blogspot.pt/2013/05/mencao-

honrosa-no-concurso-uma-aventura.html 

Elisabete Silva 

Parabéns, Matilde! 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/FERNANDO%20PALHIM/My%20Documents/wiki/Oliveira
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Escola Solidária 
 

No final de março, os idosos do Campus Olival da Mur-

teira estiveram na nossa escola EB1 de Murteira, para a 

realização de diversas atividades no âmbito do Projeto 

Bem – Me - Quer. Desta vez, as atividades foram 

"Histórias de Mão em Mão", que correu muito bem e foi 

realizada ao som da música "Ruínas de Atenas", de Be-

ethoven e a prática de dança, que foi do agrado de to-

dos. Alunos e  idosos dançaram ao som de música, exer-

citando-se assim fisicamente. Foi uma tarde bem passa-

da.                                                   

 

 

 

 

 

 

   Isabel Bento 

Para promover o convívio intergeracional e a proximidade 

com outras instituições da localidade, os alunos do Centro 

Escolar do Vilar realizaram várias visitas ao Lar de terceira 

idade “Nossa Senhora do Ó”, onde desenvolveram diversas 

atividades, nomeadamente, uma sessão de cinema, confe-

ção de bolinhos secos e Hora do Conto.    

Elsa Florindo 

Professoras e Educadoras do Centro Escolar do Vilar 

Convívio intergeracional 

No dia 23 de 

abril, os alu-

nos da EB 1 

de Alguber e 

do Jardim de 

Infância ce-

lebraram o 

Dia do Livro 

Infantil 

(nesta ativi-

dade também 

colaboraram 

os professo-

res de apoio sócio educativo e educação especial).  

Os alunos assistiram à apresentação da história “O Nabo 

Gigante”. De seguida, procedeu-se à exploração oral da 

mesma e os alunos dos 3º e 4º anos de escolaridade respon-

deram a um pequeno guião de leitura. Os alunos do J.I., do 

1º e 2º anos, pintaram algumas imagens alusivas à história. 

Os meninos do J.I. dramatizaram a história da “Carochinha 

e do João Ratão” e, no final, todos os alunos construíram 

um marcador de livros.                                                              

Ana Paula Melo e Elisabete Luís    

Dia do Livro Infantil  
 

Ao longo do ano letivo, os alunos da Turma 2 da EB 1 de 

Alguber desenvolveram um projeto relacionado com a Mate-

mática - “A jogar aprende-se Matemática - Os Jogos Mate-

máticos no 1.º Ciclo”. Este projeto foi desenvolvido em co-

laboração com o professor de Matemática Carlos Barbosa. 

Os alunos participaram sempre com muito empenho e entu-

siasmo durante a realização das atividades propostas: “Jogo 

do Semáforo” e “Jogo dos Cães e Gatos.”   

                                                                      Ana Paula Melo  

 

 

 

 

Jogos Matemáticos 

Dia Mundial da Dança 

 
No dia 29 de abril, os alunos da EB1 de Alguber e as professoras 

celebraram o Dia Mundial da Dança. A professora de AEC Ângela e 

a Assistente Operacional Sónia Fortunato colaboraram na realização 

da atividade. Os alunos, vestidos a rigor, dançaram ao som de músi-

cas havaianas e divertiram-se muito. No final, tiveram direito a um 

pequeno lanche.   

 

 

Ana Paula Melo e Elisabete Luís  
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Cursos Profissionais   

 Técnico de Restauração e Bar 

 Informática de Gestão  

 Gestão Desportiva 

 

No âmbito da Semana da Leitura, a Biblioteca Escolar pro-

moveu o passatempo Mar e mar, há ler e rimar. Parabéns aos 

alunos e professores da  EB1 da Murteira pela sua participa-

ção neste evento: 

 

 

Mar e mar há ler e rimar! 

É no mar que eu gosto de nadar, 

Pescar ou flutuar. 

É no mar que eu gosto de ler, 

E sobre o mar Aprender. 

 É ao mar que eu gosto de ir, 

E a água salgada sentir. 

É no mar que eu gosto de estar, 

Mas quero sempre voltar, 

Pois é na terra que quero ficar. 

 Alunos do 1º e 2º anos - turma 19-  

EB1 da Murteira 

MAR E MAR, LER E RIMAR 

 

MAR 

 O mar é imenso, 

 De grande extensão, 

Ao observá-lo, 

Temos uma boa sensação. 

 

Mar calmo, mar bravo, 

Navega o barquinho 

E na espuma das ondas 

Salta o peixinho. 

 

Olho no horizonte 

E o céu encontra-se com o mar, 

Vou pedir a uma gaivota, 

Para depressa lá chegar. 

 

Antes de dormir, 

Gostava de nas ondas embalar, 

Sonhar com baleias 

E na areia acordar. 

 

Um bonito búzio 

Contou-me em segredo, 

Que na praia 

Há magia no rochedo. 

 

Turma 20 (3º e 4º A) 

EB1 Murteira 

A Primavera 

 

Prados verdes vamos ver, 

flores a florir e a crescer 

e borboletas a voar. 

 

O bom tempo a aparecer 

as plantas a nascer, 

as pétalas a desabrochar 

para lá os pássaros posar. 

 

As crianças a cantar 

os adultos a sorrir 

e está todo o povo 

com vontade de se divertir. 

 

É a época de alegria 

que transmite muita felicidade 

nada disto existiria 

se não houvesse amizade. 

                       Juliana Geada 5ºA nº 17 

 

Mãe… 

 

Tradicionalmente, todas as mães têm o seu dia… 

Havia eu de mandar no mundo, 

Iria ser dia da Mãe a todo o instante e segundo! 

 

Mãe…com três letras 

Todas tão significativas 

São letras especiais 

Mas nada banais 

 

É impossível descrever  

O que MÃE quer dizer 

É a melhor coisa do mundo, 

Um Amor eterno e profundo. 

 

Neste primeiro Domingo de 

Maio, 

À minha Mãe quero dar 

O maior beijo do mundo 

Pois sei que irá gostar! 

 

Que mais queres que diga, Mãe? 

Não há palavras para te descrever… 

Simplesmente és a Mãe 

Que eu sempre quis ter!  

 

           

                            Laura Simões    

Semana da Leitura Momentos de Poesia 
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PASSATEMPOS 

Curiosidades da Música 

O músico e também compositor João Gil  compôs a 

música para o poema "Ser Poeta", de Florbela Espan-

ca, quando pertencia ao grupo musical Trovante, à 

qual chamou "Perdidamente". 

"Perdidamente" já foi interpretada por Luís Represas 

(ex-Trovante) e Ala dos Namorados, entre outros. 
                         Edviges Bento 

Curiosidades da Língua Portuguesa 

Aqui vai um desafio para quem quiser testar os seus conheci-

mentos de Língua Portuguesa. Trata-se de um teste realizado 

num curso da American Airlines. 

Na frase seguinte, deverá ser colocado UM PONTO FINAL e 

DUAS VÍRGULAS para que a frase tenha sentido: 

 

CATARINA TOMA BANHO PORQUE SUA MÃE DISSE ELA 

DÊ-ME A TOALHA. 

PENSE antes de ver a resposta. Afinal, assim, não seria um teste. 
Pense, não veja a resposta em baixo, antes de tentar acertar. 

 

RESPOSTA: 

Catarina toma banho porque sua. Mãe, disse ela, dê-me a 

toalha. 

 

* A 'rasteira' está no uso do verbo suar, confundindo o leitor com 
o determinante possessivo (sua)... 

A Língua Portuguesa é mesmo traiçoeira...  

Cristiano Santos 

Enigmas do guião da Caça aos  

Ovos da Páscoa III  
Para pensar: 3 sábios são presos, e a  única escapatória 

da morte  é responder corretamente a uma pergunta. São 

trazidos 5 chapéus: 3 vermelhos e 2 amarelos. É posto 1 

chapéu na cabeça de cada prisioneiro, cada sábio 

consegue ver o chapéu dos seus amigos, mas não o seu 

próprio. Perguntam ao primeiro sábio se sabe qual é a 

cor do seu chapéu e ele responde que não; perguntam ao 

segundo sábio se sabe qual a cor do seu chapéu e ele 

responde, também, que não sabe. Então, fazem a mesma 

pergunta ao terceiro sábio, que era cego, e ele responde 

que, mesmo sem a visão, era fácil deduzir que o chapéu 

era….Como ele acertou, os 3 prisioneiros são libertados. 

Para pensar: Estão duas lebres no campo. Uma delas 

olha na direção do Norte, a outra na direção do Sul. No 

entanto, qualquer uma delas pode ver perfeitamente a 

outra. 

Como é que isso é possível? 

Para pensar: A média mensal de ovos postos pelas aves 

na Suécia é na proporção de 35 ovos por mês. O Sr. 

Thomas Dhalin, um pequeno proprietário do interior do 

país, decidiu desenvolver a sua fazenda, comprando um 

pato. Quantos ovos, de acordo com as estatísticas, ele 

terá comercializado ao final de um ano? 

 

Soluções: 
Se o 3º e o 2º tivessem chapéu amarelo, o 1º acertaria. 

Se o 3º e o 1º tivessem chapéu amarelo, o 2º acertaria. 

Não é possível todos terem 3 chapéus amarelos, já que só há 2 chapéus 
amarelos. Se os dois primeiros fossem vermelhos e o último amarelo, o 

segundo acertaria a resposta, já que, quando visse o chapéu amarelo 

do último, teria a certeza que o dele também não era amarelo, porque, 
se assim fosse, o primeiro teria acertado. Eliminando as quatro possi-

bilidades do chapéu ser amarelo, o chapéu só pode ser vermelho. 

 
As duas lebres estão voltadas de frente uma para a outra. 

 

O senhor não comercializará nenhum ovo, porque os patos não põem 
ovos. 

Catarina Duarte, nº6, 8º B 

CURIOSIDADES 

Sabia que... 

 o Autismo afeta 1 em cada 1000 crianças? 

 o Autismo ocorre predominantemente no sexo masculino (3 

rapazes para 1 rapariga)? 

 os(as) irmãos(ãs) das crianças com autismo têm 10 vezes 

mais probabilidades de serem também autistas? 

 cerca de 10% dos autistas manifestam o chamado "síndrome 

savant", ou seja, têm um talento específico? 

 Blind Tom, um autista que viveu entre 1849 e 1908 e que 

foi considerado "a oitava maravilha do mundo", ficou na História 

por ser capaz de tocar mais de 7000 peças de piano, embora não 

fosse capaz de reproduzir mais de 100 palavras? 

 no filme Rayman, Dustin Hoffman interpreta o papel de 

Raymond Babbit, um autista capaz de memorizar sequências de 

cartas num casino? 

 há indivíduos com Síndrome de Asperger que frequentam o 

Ensino Superior e que obtêm ótimos resultados? 
Sílvia Veloso  

Federação Portuguesa de Autismo 

Tel.:  213616250 

E-mail:    info@appda-lisboa.org.pt 

Site:   www.appda-lisboa.org.pt 

mailto:info@appda-lisboa.org.pt
http://www.appda-lisboa.org.pt
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          PRÉMIO DE MÉRITO ESCOLAR  
 
A Caixa de Crédito Agrícola do Cadaval irá, no final do ano leti-
vo 2012/2013, atribuir prémios de mérito aos três alunos do 12º 
ano da Escola Básica e Secundária do Cadaval, que concluam o 
ensino secundário neste ano letivo e que obtenham a melhor clas-
sificação final a cada uma das disciplinas de Matemática e de 
Português (média do Secundário e dos exames nacionais - CFD), 
a qual terá sempre de ser igual ou superior a 15 valores. 
O prémio corresponderá à abertura de uma conta de poupança na 
Caixa Agrícola, com os seguintes valores monetários:  
      1.º classificado – 300€, bem como 500€ em quota de capital 
da Caixa Agrícola; 
      2.º classificado – 300€; 
      3.º classificado – 200€. 
As contas serão movimentadas pelos seus titulares nos termos legais; 
À quota de capital são aplicáveis os Estatutos da Caixa Agrícola e a legislação em vigor. 
A Escola comunicará à Caixa Agrícola o nome dos seis alunos que irão receber o prémio logo que sejam divulgados os resulta-
dos da segunda fase dos exames nacionais do ensino secundário às disci-
plinas de Matemática e Português. 
A entrega do prémio ocorrerá em cerimónia pública, em data e local a 
acordar entre a Caixa Agrícola e o Agrupamento de Escolas do Cadaval. 
  O Regulamento deste prémio foi divulgado no nº anterior desta revista.   

 

CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA 

CÂMARA MUNICIPAL  

 

 

CURSOS PROFISSIONAIS – NÍVEL 4: 

Técnico de Gestão 

Técnico Auxiliar de Saúde 

Técnico de Turismo Ambiental e Rural 

Técnico de Restauração - Bar 

Curso Educaça o e Formaça o - CEF  

Instalação e Operação de 

Sistemas Informáticos  (ní vel 
2, tipo 2) - exige 6º ano completo 
e idade igual ou superior a 15 

anos ate  31/12 
Serviço de Bar (ní vel 2, tipo 3) 

- exige 8º ano completo 

NÍVEL SECUNDÁRIO DE ENSINO 

CURSOS CIENTÍFICO-HUMANÍSTICOS 

Ciências e Tecnologias 

Ciências Socioeconómicas 

Línguas e Humanidades 

Oferta de Escola  

2013-2014 

CET: TÉCNICO ESPECIALISTA EM  
 APLICAÇÕES INFORMÁTICAS  

DE GESTÃO 

PATROCÍNIOS  


