
Editorial 
AVALIAÇÃO DAS ESCOLAS  

NACIONAIS 

A Avaliação das escolas 

nacionais, a qualidade de 

ensino nelas ministrado e 

os resultados dos seus 

alunos, pode ser uma 
tem aliciante, mas não 

passa de uma aparente 

demonstração da realidade cultural e 

social do nosso país. Isto sobretudo, 

quando na equação dos elementos não 

estão presentes todos os dados, a loca-

lização da escola, a proveniência dos 

alunos e a situação demográfica e já 

não falando das opções culturais e dos 

currículos escolares escolhidos, por 

quem e para quê! O espírito humanitá-

rio é pouco considerado e por vezes 

desprezado e ignorado, dando lugar aos 

interesses economicistas mesquinhos, 

onde o espírito materialista esmaga, 

sem dó nem piedade, os nossos valores 

civilizacionais da moral, dos bons costu-

mes e da ética.   

O modo de avaliação das escolas  

assemelha-se à admiração e fascínio 

pelo rio, quando este se espraia, ao 

entrar no mar, sem conhecer a sua 

nascente, os seus afluentes e ignorando 

as dificuldades que cada regato, riacho, 

ribeiro, ribeira, ou outra corrente de 

água que para atingirem o caudal neces-

sário, vencem os obstáculos com que 

se deparam, antes de alcançarem o 

mar. 

Para o especialista e sobretudo, para o 

mais teórico é fácil falar destas maté-

rias, criando cenários, conforme a sua 

imaginação e as experiências que co-

nhecem, mesmo que não seja a nossa. 

Contudo os pedagogos são mais caute-

losos na análise e na apreciação dos 

resultados dos alunos e na valorização 

das escolas. 

Os jornalistas publicam nos jornais o 

que observam. Das recolhas que fazem 

tiram ilações e quase conclusões: - O 

jornal de letras, nos Nºs 1147, 1149 e 

1155, dá umas pinceladas, com entre-

vistas e comentários, sem objectivida-

de; a revista Visão no seu nº 1132 põe 

em pé de igualdade todas as disciplinas, 

dando exemplos dos piores resultados; 

a revista Magazine do Diário de Notici-

as nº 53 105 fala em formar crianças 

felizes, mas o Nº 53 112 refere o preço 
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A escola Aprígio Gomes 

a paz quer festejar 

só aqui estão muitos nomes 

que pela paz vão trabalhar 

 

Somos crianças pequenas 

mas conhecemos o valor 

por isso queremos apenas 
muita paz e amor 

  

Pela paz vamos gritar 

para o mundo nos ouvir 

as mãos vamos dar 

para os Homens unir 

  

Branco é apenas uma cor 

para todos unir 

a guerra traz a dor 

a paz faz-nos sorrir! 

Andreia Peres 

Jardim de Infância Cerrado da Bica 

 

Educar para os valores promovendo 

nas crianças uma formação que favo-

reça o emergir de sentimentos de 

solidariedade e de justiça é uma tarefa que cabe a 

todos. Sabemos que esta não é a tarefa de um dia, 

mas de to-

dos os dias. 

O nos-

so  jardim 

de infância, 

ao longo 

desta sema-

na realizou 

algumas 

atividades 

de sensibili-

zação para a não-violência e para a paz. Foi um 

despertar e um conselho, para que estes senti-

mentos e atitudes de solidariedade  trabalhados 

durante a semana  estejam 

sempre presentes no nosso dia 

a dia. 

O  alunos do Jardim de Infância 

Cerrado da Bica comemora-

ram a semana com diversas 

atividades: leitura de histórias alusivas ao tema; 

dramatizações; diálogos; deba-

tes; observação de imagens; 

registos de palavras de solidarie-

dade; execução do livro da paz; 

realização da pomba da paz; 

execução de cartazes; contribu-

to dos encarregados de educa-

ção com uma pomba decorada e 

com frases sobre a paz para a 

construção da nossa "Árvore da 

Paz". 

  

"Não existe um caminho para a paz. A paz é o cami-

nho" . Gandhi 

Célia Ginga 

Dia Internacional da Não violência  Dia da Paz 

Escola EB 2,3 Cardoso Lopes 
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Quando é o cérebro operado?  

As cabras do Sudoeste de Marrocos arriscam-se 

muito para encontrar nozes de argão, o fruto da 

argânia, uma espécie da região. Os berberes fazem 

o mesmo.  

Há muitos séculos que se extrai óleo das nozes, 

usado como tempero, hidratante para a pele, ama-

ciador para o cabelo e tratamento para doenças 

como acne.  

Agora, o óleo também está a gerar dinheiro. Depois de a ciência reve-

lar que a noz contém antioxidantes ricos e ácidos gordos saudáveis, as 
vendas aumentaram e o óleo tornou-se um elixir caro. 

Há uma década, apenas duas cooperativas produziam óleo de argão. 

Atualmente, cerca de cem empresas empregam quatro mil mulheres 

para retirar a polpa do fruto. Depois, uma máquina prensa a noz para 

obter o óleo. A curto prazo, a produção não poderá aumentar muito, 

pois as árvores, uma vez plantadas, necessitam de 25 anos para come-

çar a dar frutos.- A. R. Williams 

National Geographic  Março 2009 

Crisnel Afonso,  nº6       8ºB 
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Algumas das razões mais comuns para realizar esta cirurgia. 

Trauma 

Muitas vezes resultando de acidentes de viação, as lesões crânio-

encefálicas são comuns, sobretudo em homens jovens. Podem ser de 

pequena dimensão ou potencialmente fatais. Por vezes a cirurgia não 

ajuda, mas se a hemorragia puder ser estancada a tempo, é preciso um 

neurocirurgião. 

Procedimento adequado: Craniotomia  

Duração do procedimento: 1-4 horas 

Tempo de recuperação: Semanas a meses  
Eficácia do procedimento: Se atempado, é totalmente eficaz. Se tardio, 

pode ter consequências devastadoras.  

Tumores 

Manifestam-se sob diversas formas- algumas pessoas têm dores de cabe-

ça, outras exibem problemas de 

coordenação e outras não têm 

quaisquer sintomas. Os tumores 

metastáticos, que crescem a 

partir de outra fonte (como a 

mama ou o intestino), são os 

mais comuns. 

Procedimento adequado: Cra-

niotomia ou cirurgia estereotáxi-

ca 

Duração do procedimento: 2-12 

horas  

Tempo de recuperação: Semanas 

Eficácia do procedimento: De 

nenhuma sequela a sequelas 

graves. 

Aneurisma cerebrais 

São dilatações nos delicados vasos sanguíneos do cérebro que podem 

rebentar, causando graves hemorragias. O truque é evitar a hemorragia. 

Procedimento adequando: Embolização endovascular e/ou cirurgia 

Duração do procedimento: 1-3 horas 

Tempo de recuperação: Dias ou meses 

Eficácia do procedimento: Se efectuado antes de uma grande hemorra-

gia, é provável que o resultado seja excelente. 

Epilepsia 

A cirurgia da epilepsia não é para todas as situações. Em casos em que 

os fármacos não consigam controlar as crises e em que estas estejam a 

ser desencadeadas a partir de uma dada área, a cirurgia pode ser ade-

quada. 

Procedimento adequando:  Amigdalohipocampectomia, entre outros 

Duração do procedimento: 2-4 horas 

Tempo de recuperação: dias  

Eficácia do procedimento: 95% de sucesso em doentes seleccionados. 

Doença de Parkinson 

Alguns portadores da doença de Parkinson podem beneficiar da estimu-

lação de centros nervosos. Implantar um neuro estimulador não é fácil, 
mas este tipo de estimula-

ção pode produzir estímu-

los mais fortes. 

Procedimento adequando: 

Estimulação cerebral pro-

funda 

Duração do procedimen-

to: 2-4 horas 

Tempo de recuperação: 

dias 

Eficácia do procedimento: 

Média a boa. 

Quero Saber  2012 

Patrícia Vaz   nº 19   

8ºB 

Benefícios do óleo 

 

Trânsito Intenso 

Todos os anos, a Terra corre 

riscos por orbitar num sistema 

solar repleto de outros corpos 

celestes. 

Até à data foram detetados mais de 

5.400 asteroides e cometas voando 

num raio de 194 milhões de quiló-

metros do Sol, suficientemente 

perto para os astrónomos os classificarem como objetos próximos da 

Terra. Os que medem mais de 140 metros e passam num raio de 7.4 

milhões de quilómetros da órbita terreste são considerados potencial-

mente perigosos. Até Abril, os astróno-

mos tinham catalogado mais de 950 cor-

pos (traços vermelhos), incluindo o Apó-

fis, um asteroide que passará a 33.796 km 

da Terra em 2029. Não é provável que 

estes objetos colidam com o planeta, mas 

os observadores mantêm-nos sob vigilân-

cia, recalculando rotas orbitais e riscos de 

impacto e procurando novas ameaças no 
espaço.  
 

National Geographic setembro 2008 

Taíssa Andrade, Nº 22  8ºB 
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Eu na aula de Português Língua Não Materna vi o 

filme “ Taare Zameen Par” e adorei. Este conta a 

história de um menino indiano chamado Ishaan que 

vivia com os seus pais e um irmão. Ao contrário do 

seu irmão, Ishaan não era bom aluno, tinha muitas 

dificuldades de aprendizagem e só se sentia feliz a 

brincar, desenhar e construir coisas. O seu pai era muito autoritário 

e exigente desejando que os seus filhos fossem brilhantes mas o 

insucesso do seu filho mais novo deixava-o desesperado.  

Na escola o Ishaan era castigado 

diariamente por não conseguir o que 

os outros conseguiam fazer e os 

professore achavam  que tudo não 

passava de indisciplina e “burrice”. 

O pai decidiu enviá-lo para um colé-

gio interno onde com certeza o iriam 

pôr no lugar. A mãe e o irmão não 

concordaram com o pai mas tiveram 

de aceitar e lá deixaram sozinho, 

Ishaan, uma criança de oito anos.  

Os professores deste colégio ainda 

eram mais intolerantes do que os da 

escola anterior e perante as dificulda-

des do Ishaan, os castigos eram seve-

ros. A criança foi-se deprimindo e deixou completamente de brincar, 

de desenhar e de sorrir. Sentia-se completamente abandonado… 

Um dia, um dos seus professores teve de ser substituído. O novo 

docente surpreendeu todos os alunos porque os seus métodos eram 

completamente diferentes do habitual naquele colégio. Aos poucos 

foi devolvendo a liberdade criativa das crianças e, sobretudo, a ale-

gria. Lentamente foi ajudando Ishaan a recuperar e foi falar com a sua 

família informando-a do problema de dislexia que afetava o seu filho 

e pedindo-lhes que demonstrassem que o amavam e que se preocu-

pavam com ele. 

No final o novo professor realizou um concurso de pintura onde 

participaram todos os alunos e professores e o vencedor foi Ishaan 

que pintou um quadro espectacular. 

Se puderem vejam este filme, vão adorar! 

Vítor Pina, nº21 do 5ºE 

A investigação sobre 

gorilas da montanha não 

acabou em 1985 com a 

morte da primatóloga 

Dian Fossey. 

No ano passado, uma 

equipa internacional recuperou no Ruan-

da os restos de mais de 70 gorilas, inclu-

indo animais com os quais Dian viveu. 

Este ano, os cientistas iniciarão uma análi-

se microscópica das histórias de vida dos 

grandes símios, analisando o desgaste dos 

ossos, dentes e unhas em busca de sinais 

de stress, doenças e até de alterações 

climáticas. O passo seguinte será compa-

rar as descobertas com os registos vete-

rinários de populações atuais e os regis-

tos comportamentais realizados por Fos-

sey e os seus sucessores. 

Como não existem gorilas da montanha 
em cativeiro e restam apenas 700 em 

liberdade, espera-se que o projeto venha 

a dar nova vida ao trabalho iniciado por 

Fossey.- Jeremy Berlin 

National Geographic Março 2009 

Crisnel Afonso, nº 6    8º B  

A Associação EPIS foi criada em 2006, para dar resposta à 

convocatória de Sua Excelência o Presidente da República 

como uma estratégia de combate ao insucesso e ao aban-

dono escolar. Suporta o projeto “Rede nacional de media-

dores de capacitação para o sucesso escolar”, focado em 

alunos que frequentam o 3º ciclo de escolaridade, com 

idades padrão entre 12 e 16 anos. 

Este projeto já se encontra em implementação a nível nacional, em parce-

ria com o ministério da educação, desde 2007. A Amadora foi um dos 

concelhos pioneiros, e desde então está  a ser desenvolvido um trabalho 

de “Mediação para a Capacitação para o Sucesso Escolar”.  
Na escola Básica Cardoso Lopes, no ano letivo de 2014/15, a meto-

dologia de trabalho da mediadora consiste: 

1. Na aplicação de um sistema de sinalização de jovens do 3º ciclo, feito 

através de um questionário (Screening), de modo a selecionar os alunos a 

trabalhar com vista à promoção do sucesso escolar (1ª fase).  

2. Na aplicação da metodologia de Zooming (para os alunos sinalizados 

com risco), avançando-se para a construção e aplicação de planos de 

intervenção e acompanhamento em proximidade e em continuidade, 

permitindo uma estabilidade da relação pessoal do mediador-aluno ao 

longo de 2/3 anos.  

No ano letivo de 2014/15, a metodologia de trabalho da mediadora 

centra-se sobre a avaliação e/ou continuação da intervenção inicia-

da no ano letivo anterior:  

As técnicas utilizadas permitirão trabalhar comportamentos diretamente 

relacionados com o estudo e tarefas de aprendizagem, outras serão mais 

úteis na modificação de comportamentos interpessoais. 

Para aceder à página principal da Epis: www.epis.pt  

https://www.facebook.com/epis.empresariospelainclusaosocial  

Paula Subtil 

EPIS 

Crónica do filme indiano Taare Zameen Par 

Dia 29 de janeiro estiveram na nossa Escola Laurinda Al-

ves e Johnson Semedo! 

Laurinda Alves é uma conhecida jornalista, escritora e 

professora universitária que veio falar aos alunos, desta 

Escola, da importância de estudar e de evitar comportamentos de 

risco. Ou seja, aconselhou a ter atitudes pensadas e responsáveis nas 

relações entre colegas, dando o 

exemplo de namoros entre jovens 

que por vezes acabam da pior forma, 

deixando traumas cujas consequências 

podem marcar negativamente a vida 

dos que os sofreram. Ficaram, da 

comunicação de Laurinda Alves, mui-

tos e bons conselhos. 

Por sua vez Johnson Semedo falou-

Não Pises o Risco! 

(continuação pág. 12) 
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And it was Christmas at school!  

Carta aos meus “ Pais Natais” 

 

Saudações! 

Eu chamo-me Marta, tenho dez anos e vivo na Amado-

ra. Gosto de ler, desenhar, brincar… Sei tocar piano e 

tenho jeito para animar festas. Admiro e amo pessoas 

que gostam e me dão carinho! 

Eu gostava de ter mais feriados, a boneca Ana do Fro-

zen, um cão, uma Barbie Sereia e mais Lalalopsis… 

Para o mundo, eu não sei bem o que quero, não sou presidente da Câ-

mara. Pensando bem, talvez queira Paz Mundial. Já agora, também gosto 

de partilhar presentes e de viver em ambiente de alegria, paz e união. 

O meu “ pai natal” é o meu pai e a minha” mãe natal” é a minha mãe. 

Amo-os como a ninguém e não é só porque eles me dão prendas! É 

porque eles me dão muito carinho e cuidam de mim.  

dezembro de 2014   

 Marta Alvega, nº 23, 5º A  

MOINHOS AO VENTO 
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São verdes como a felicidade, o dia e a bondade. 

Nadam como peixes e girinos. 

Aquecem como um abraço e um sorriso. 

Com elas sonho o mar, a natureza e o mundo. 

São pretas como o medo, a tristeza e a escuridão. 

Choram como a dor e o sofrimento. 

Arrefecem como o frio e a noite. 

Com elas digo tempestade, desgosto e ódio. 

São brancas como a paz, as nuvens e as gaivotas. 

Voam como os anjos e os pássaros. 

Brincam com as crianças e os animais. 

Com elas escrevo amizade, paz e amor. 

São vermelhas como a paixão, o fogo e o sangue. 

Saltam como as bolas e os sapos. 

Iluminam como o sol e a lua. 

Com elas escrevo luz, sorrisos e felicidade. 

 7º D 

                                      Jéssica Rodrigues 

                                      Marco Martins 

                                      Selma Pinto 
                                      Tatiana Caeiro 

As Palavras... 

Once again our students surprised us with their fantastic works! 

The challenge was to build Christmas trees. And they arrived, beauti-

fully done and full of imagination. All made of recyclable materials …  

Congratulations to our artists and families.    From your happy English 

teachers!  

  

Hoje, dia 2 de dezembro, a nossa turma, o 5º A, visitou a 

Quinta Pedagógica dos Olivais, por iniciativa do Professor 

de Ciências. Acompanhou-nos a professora Ermelinda, de 

Português que nos auxiliou na redação coletiva deste tex-

to.  

 No meio da cidade fica este espaço invulgar e de aprendizagem para 

as crianças. Esta Quinta que existe há mais de 30 anos aproxima-nos 

da vida animal e da Natureza.  

A atividade que fomos realizar 

chamava-se “ Horta Biológica”. 

O Sr. Pedro Rau, o nosso guia, 

levou-nos a uma pequena estufa, 

onde nos deu uma pequena aula. 

Mostrou-nos quais eram os 

insetos “ auxiliares” que ajudam 

a combater as pragas como os 

pulgões, as moscas-da-fruta, as 

lesmas e os caracóis que destroem as culturas. Estes ajudantes do 

agricultor biológico são: as joaninhas, as crisopas, os escoloprendas, as 
larvas dos pirilampos, os ouriços. Na agricultura biológica não se usam 

inseticidas químicos. Usam-se outros animais e plantas para ajudarem a 

combater os problemas que surgem.  

Falou-nos da importância do solo. O mais adequado é o solo “franco”. 

No exterior mostrou-nos como se fazia o composto (restos de ma-

téria orgânica, fezes dos animais, folhas, frutos e terra). Começa por 

ser algo muito malcheiroso para se tornar no adubo melhor e mais 

natural para as plantas. 

 Seguimos para a horta. Vimos alho-francês, espargos, alfaces, beringe-

las, cenouras, couves, mo-

rangos, bananas e até cana-

de-açúcar! 

 Na horta, todos nós pode-

mos proceder à sementeira 

de favas. Um a um plantá-

mos um faval!  

  Ainda tivemos tempo para 

visitar  a quinta  e para dar 

de  comer  ao cavalo, à 

Visita de Estudo à Quinta Pedagógica dos Olivais 

burrinha “ Pestana”, ao burro mirandês e às cabrinhas… 

 Foi uma experiência ótima e despedimo-nos deste lugar dando colo às 

galinhas, “conversando” com os porcos e as vacas e afagando o gatinho 

meigo que por ali andava.  

 Verificámos mais uma vez que aprender é divertido!  

Passámos do modo virtual para a REALIDADE! 
 

Do 5º A para a Escola!  

Continuação de Bom Ano para 

todos!  

 

 



A Casa do Teatro 

No dia 16 de dezembro, “ A Casa do Tea-

tro” apresentou-se de novo perante o público 

escolar, no Auditório da nossa escola. Levou à cena 

três peças. 

 A primeira foi totalmente escrita e encenada por 

três alunas do 9º A. A “A Casa dos Enredos” 

expunha de modo simples e humorístico a patética 

miséria de espírito e a escassez de conhecimentos de 

jovens concorrentes à procura de horas de Fama. 

Tem que se apontar o dedo a produtores sem escrú-
pulos que usam uma franja da sociedade que se ex-

põe ao ridículo na mira de efémera projeção social. E 

até os nossos adolescentes de catorze anos conse-

guem denunciar tão confrangedores propósitos. 

A segunda peça “ Histó-

rias que o Tempo mu-

dou” aproveitou persona-

gens de todos conhecidas 

com a finalidade pedagógica de alertar para os 

malefícios de uma alimentação incorreta, da 

obsessão das dietas, do desperdício de recur-

sos do Planeta e ainda para denunciar atos, 

hábitos e sentimentos negativos como a inve-

ja, a mentira e a preguiça. 

A última peça narrava a história de uma Fadinha boa que durante algum 

tempo descurou totalmente as suas tare-

fas e ficou embevecida a mirar-se nas 

águas de um rio. A sua negligência teve 

consequências graves. Bem, e quando 

tudo parecia perdido esqueceu-se de si e 

ao salvar a velhinha de uma morte certa, 

recuperou as asas, a varinha, a alegria e a 

razão da sua existência…Conheceis esta 

história? Pois é, todos nós podemos ser um pouquinho “ A Fada Ori-

ana”. Mesmo que por momentos percamos o rumo, façamos asneiras, 

retomemos o bom caminho, olhando em nosso redor, amparando, conso-

lando os nossos companheiros de jornada… 

Ainda tivemos a oportunidade de ouvir as vozes doces e afinadas da Ana 

Catarina e da Vanessa, acompanhadas à guitarra pelo professor Orlando 

Moreno.  

 

Que festa bonita! Aqui ficam o nosso bem - hajam 

e a nossa homenagem: 

…à iniciativa da animadora Paula Melo que orien-

tou e “ produziu” os momentos musicais, no âmbi-

to do seu Clube de Talentos; 

…à  dedicação e ao talento musical do Professor 

Orlando Moreno; 

… ao talento e irreverência juvenis da Beatriz, da 

Érica, da Sara, da Bruna, da Brenda, do Ricardo;  

…à candura e graça das prestações infantis da 

Cindy, Leandro, 

Mafalda, Ana 

Matilde, Ariana, Joana, Mariana, Sofia e 

Mateus; 

…à frescura e persistência das adoles-

centes Brenda, Sarah, Inês, Ana Catarina 

Pinheiro, Ana Catarina Simões, Bruna de 

Jesus e Carina;  

…ao  público que se comportou de 

modo tão correto e interessado.  

 No dia 20 de janeiro os mais novos 

do Clube tiveram ainda a oportunidade 

de  emocionar pais e familiares que a 

convite da “ Casa do Teatro” se deliciaram com o desfile de talentos.   

Até à próxima! 

 Ermelinda Rôlo e Filomena Geraldes 
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Entrevista à escritora Isabel Alçada 

No passado dia 13 de novembro, a escritora Isabel  

Alçada esteve na nossa escola para se dar a conhecer 

melhor, para saciar a curiosidade dos nossos peque-

nos leitores e a explicar vários aspetos da sua vida e 

atividade literária. Foram selecionados para repórteres 

os alunos do 5º A: Diogo Fernandes, Guilherme 

Silvestre, Miguel Cruz, João Stone e Henrique 

Paiva que recolheram, quais profissionais, as  respos-

tas da convidada, às questões colocadas pelos colegas.  

 Assim, segundo as suas palavras a escritora começou a escrever pe-

quenas histórias com seis anos de idade mas publicou os primeiros 

livros já com 31 anos. O seu primeiro livro foi realmente “ Uma via-

gem ao tempo dos Castelos “ editado pela primeira vez em 1976/1977 

e que estamos a explorar nas aulas de Português.  

 A Coleção tão popular “ Uma Aventura” foi concebida com a sua 

parceira de escrita de sempre, Ana Maria Magalhães, com o objetivo 

de cultivarem nos seus alunos o PRAZER de Ler. O livro 

que lhe deu mais satisfação a escrever foi “ Uma aventura 

no Bosque”, inspirado no fascínio pela serra de Sintra. 

 Não se imagina a escrever para adultos, nem a escrever 

sem a sua colega. Trabalham em conjunto, numa escrita a 

“quatro mãos” e com calma e respeito, escutam-se uma à 

outra, discutindo e partilhando as suas ideias para os livros. 

 Para escrever os seus livros, lê outros livros e revistas e 

procura informação na internet. 

Falou ainda um pouco da sua vida pessoal, dos seus hobbies: da leitura, da 

jardinagem, das brincadeiras com os netos. 

 

(Texto criado a partir das respostas recolhidas na Entrevis-

ta à escritora)  
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Prever... observar... experimentar... e 

registar... 

No Jardim Cerrado da Bica, a sala 

verde dinamizou a semana da ciência 

com várias atividades  que tiveram 

como objetivo despertar a curiosidade de saber, o 

desejo de experimentar, a capacidade de observar 

e o pensamento crítico. 

Foi  uma experiência desafiadora e proporcionado-

ra de novas aprendizagens e competências, na qual 

as crianças participaram com entusiasmo. 

Célia Ginga 

Jogo da cauda do gato 

Na área da Educação para a Cidada-

nia pretende-se que a formação dos 

alunos seja global e abrangente, as-

sentando em valores. 

É importante que os nossos alunos 

aprendam a reconhecer a importân-

cia da palavra “partilha”. “Partilha” não só de obje-

tos concretos, mas também de tempo, conheci-

mentos e criatividade, do mesmo modo que é 

importante que entendam o valor do trabalho em 

equipa. 

Por todas estas razões, fizemos na turma o jogo da 

“Cauda do gato”.  

No quadro foi afixado o desenho de um gato sem 

cauda. Os alunos em pequenos grupos desenharam 

e recortaram uma cauda para o gato afixado. 

Foram vendados os olhos de um elemento de cada 

grupo e este ajudado pelos colegas de grupo, teve 

que colocar no sítio certo a cauda que desenharam 

e recortaram. 
Ganhou o grupo que melhor ajudou o seu jogador 

a colar a cauda com maior perfeição. 

No final, cada aluno teve oportunidade de se aper-

ceber da forma como cada grupo ajudou o seu 

jogador e os benefícios do trabalho em equipa. 

 
Raquel Laranjeira 

Na escola EB1/JI Aprígio Gomes, a turma do 

3.º C celebrou o regresso às aulas, após as 

férias 

de Na-

tal, com 

a cele-

bração 

do Dia 

dos 

Reis. 

O Dia 

de 

Reis celebra-se a 6 de Janeiro. 

Assinala a data em que os três Reis Magos 

(Gaspar, Belchior - ou Melchior - e Baltasar) 

foram visitar a dar oferendas ao Menino Jesus. 

Deram-lhe ouro, incenso e mirra. 

Em alguns países, especialmente nos países 

hispânicos é tradição dar as prendas (de Na-
tal) às crianças neste dia. 

Em Portugal nesta altura cantam-se as Janei-

ras, come-se bolo-rei e as crianças represen-

tam a história dos Reis Magos. 

Todos os alunos da turma fizeram o seu Rei 

Mago. Forraram rolos de papel higiénico com 

papel de lustro. De seguida, pintaram caras e 

coroas que recortaram e colaram no rolo de 

papel forrado. Fizeram tiras de papel crepe 

que usaram para cobrir os Reis Magos, como 

se fossem as suas capas. 

Ora vejam… 
 Raquel Laranjeira 

A atividade física e os desportos saudáveis 
são essenciais para a nossa saúde e bem-
estar, tendo inúmeros benefícios a dife-
rentes níveis: físico, mental e social. 
Os alunos da nossa escola praticam judo. E 
adoram! 

 Raquel Laranjeira 

 

As tecnologias da informação e comunicação 

já fazem parte das nossas vidas. 

Com um computador que agora temos na 

sala, já fizemos algumas pesquisas e agora 

começamos a aprender a escrever no word.  

Estivemos a passar um texto produzido por 

nós! 

Estamos cheios 

de vontade de 

continuar a utili-

zar o computa-

dor e a aprender 

mais… 
 

Raquel Laranjeira 

Dia de Reis 

TIC na sala de aula 

As nossas aulas de Judo… 

Fomos visitar a escola Fixa de Trânsito da 

Amadora. 

Aprendemos algumas regras, pudemos con-

duzir alguns carrinhos e ainda assitimos à 

simulação de um desencareceramento, feito 

pelos bombeiros. 
 Raquel Laranjeira 

Visita de estudo à Escola Fixa de 

Trânsito da Amadora 

Recebemos na nossa escola uma nutricionis-

ta. 

Já tínhamos aprendido algumas coisas sobre 

a alimentação saudável, quando celebramos 

na escola o Dia da Alimentação. 

Como gostamos de aprender assistimos à 

sessão “Aprender a Ser saudável”! 
 

Raquel Laranjeira 

Nutrição 



Jardim Cerrado da Bica e 2ºC da EB1 / JI / Creche Aprígio Gomes  

Para assinalar a “Semana da 

Alimentação” a sala vermelha 

do Jardim de Infância Cerrado 

da Bica desenvolveu várias 

atividades, tendo como objeti-

vo principal promover hábitos alimentares 

saudáveis. As crianças tiveram a possibilida-

de de visitar o mercado da Mina, onde 

compraram fruta para a execução na sala 

de aula de uma espetada de fruta. 

Para o "Dia dos Sabores", solicitámos aos 

pais e encarregados de educação o envio 

de alguns pratos típicos do seu país de ori-

gem, no caso de serem emigrantes, ou da 

região de Portugal da qual são naturais. 

Todos cooperaram e o  resultado foi ex-

celente. As crianças tiveram desta forma 

oportunidade de provar "sabores diversos 

e desconhecidos" 

.Agradecemos a todos os que colaboraram 

e tornaram possível realizar com êxito esta 

atividade.  

Célia Ginga 
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AS CARTAS DO PAI 

NATAL CHEGARAM 

EM JANEIRO 

Em dezembro, para termi-

narmos os festejos alusivos 

ao Natal, cada aluno escreveu uma 

carta ao Pai Natal. Depois de escrita a 

carta, preencheu-se o envelope. 

O professor ficou encarregue de meter 

todas as cartas num envelope grande e 

de o colocar no correio. 

No final de janeiro chegou a grande 

surpresa. Uma carta do Pai Natal para 

cada aluno e um dominó de oferta! 

Semana da Alimentação Na turma do 2ºC da EB1 / JI / Creche Aprígio Gomes continuamos a crescer.  

A MATEMÁTICA DOS  

PROBLEMAS DA QUINZENA 

Contar abraços 

Cinco amigos, o João, o André, a Paula, a 

Ana e a Raquel, encontram-se na rua e 

cumprimentam-se todos dois a dois com 

um abraço. 

Quantos abraços foram dados? 

UM DESAFIO MATEMÁTICO PARA OS LEITORES 

DO JORNAL 

Ainda na matemática... escolhemos um desafio para 

todos os leitores do jornal. Já o resolvemos na nossa 

sala. Quem adivinha? Depois podem deixar as vossas 

respostas no nosso blogue. 

http://aprendizesavaler.blogspot.pt 

SOMOS ROSTOS DE PAZ E DE UNIÃO 

Para festejarmos o Dia da Paz e da Não Violência Esco-

lar combinámos que cada turma faria uma árvore alusi-

va ao tema. Decidimos que a nossa seria colorida e 

repleta de rostos sorridentes – os nossos rostos. 

Acreditamos que o mundo será melhor com alegria e, 

como tal, dizemos não à violência com um sorriso nos 

lábios. 

No ateliê “Diz Não ao Rumor”.  

Aprendemos, essencialmente, que é fundamental respei-

tarmos as pessoas tal como elas são, independentemen-

te da sua raça, modo de vida ou aspeto físico. O mundo 

torna-se muito mais rico com a experiência de todos. 

Algumas fotografias do ateliê...  
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A turma E do 5º ano foi inscrita no Projeto Conetando Mun-

dos.  

O Conectando Mundos é uma proposta educativa interativa 

que junta atividades dentro da sala de aula ao trabalho numa 

rede composta por alunos e alunas dos 6 aos 17 anos de 

várias realidades culturais, económicas e sociais, na qual parti-
cipam várias escolas do mundo inteiro. 

O trabalho é desenvolvido através de uma plataforma interativa multilín-

gue com 8 línguas (italiano, castelhano, português, inglês, francês, galego, 

catalão e basco), através da qual as diferentes turmas interagem e traba-

lham de uma maneira cooperativa, organizadas em equipas de trabalho 

sempre da mesma faixa etária. 

Todos os anos trabalhamos uma temática concreta ligada à Educação para 

a Cidadania Global , como os direitos laborais, o aquecimento global e a 

pobreza - cada uma com propostas didáticas apropriadas para as faixas 

etárias. 

Este ano irá ser tratado o tema: Defesa dos Direitos  Sociais Universais. 

Na presente edição do Conectando Mundos, foram planeados os seguin-

tes objetivos: 

1. Conhecer e analisar de forma crítica, o sistema de direitos sociais à 

nossa volta e noutros locais, bem como as situações de injustiça e falta de 

equidade no acesso aos mesmos. 

2. Estabelecer causas e consequências das situações de injustiça e de falta 

de equidade a partir de diferentes âmbitos (sócio-político-económicos-

participação dos cidadãos) 

3. Contestar as desigualdades e injustiças detetadas que se dão a um nível 

local e global, garantindo um posicionamento ético baseado na justiça e 

na equidade social. 

4. Fomentar ações e comportamentos transformadores, individuais e 

coletivos, que impliquem uma melhoria no acesso e gozo dos direitos 

sociais básicos. 

O DT do 5º E, José Antunes 

Projeto Conetando Mundos. O Pássaro e o Mágico 

Caça ao erro histórico 

O grupo disciplinar de História e Geografia de Portu-
gal já iniciou o concurso “Caça ao erro histórico”. 

Esta atividade irá decorrer ao longo do presente ano 

letivo e destina-se a todos os alunos do segundo ci-

clo.  
As primeiras imagens, sobre as diversas matérias em 

estudo (do 5º e 6º ano), já foram afixadas.  

Agora é só inscreveres-te na biblioteca e 
encontrares os 10 erros que cada imagem 

tem e… boa sorte! 

Consulta o regulamento, participa e mostra 
que és capaz! 

 José Antunes 

 

Era uma vez um pássaro, e o seu dono era um mágico. 

Um dia um papagaio apareceu e o mágico olhou para ele e 

disse: 

- Este papagaio é lindo! 

E o papagaio repetiu:   

- Este papagaio é lindo! 

E o pássaro ficou cheio de ciúmes e quis abandonar o mágico que era 

o seu dono. Mas o mágico disse para o pássaro: 

- Não vás, eu gosto muito de ti! 

O pássaro ficou comovido por o mágico lhe ter dito aquilo e decidiu 

ficar. O papagaio não repetiu o mágico porque estava a dormir. 

Passado uma hora o papagaio acordou. E o mágico e o pássaro disse-

ram em coro: 

- Bom dia!  

E o papagaio repetiu:  

- Bom dia!  

E lá foram eles em viagem, o papagaio e o pássaro ficaram muito ami-

gos e o mágico adorou. 

Ricardo Magalhães 5.º C 

Fomos ao Museu da Electricidade 

No dia 2 de fevereiro de 2015, fomos visitar o 
Museu da Electricidade.  

Este Museu situa-se em Belém. A caminho vimos 
a Torre de Belém e o Padrão dos Descobrimen-

tos. Vimos também a ponte sobre o Tejo e a es-
tátua do Cristo Rei. 

Aprendemos que, antes de ser o Museu de Electricidade, este 
edifício foi a primeira fábrica a produzir eletriidade no país. 

Esta fábrica utilizava o carvão como matéria-prima para a pro-
dução de energia eléctrica. 

Aprendemos também que se pode produzir energia eólica 
(através do vento) ou solar (através do sol). Ficamos consci-

entes de que se deve poupar energia. 

Fizemos algumas experiências relacionadas com a electricida-
de. Foi uma visita muito interessante porque vimos e ouvimos 

informações sobre algo que utilizamos todos os dias e sobre a 
qual muitas vezes não pensamos – a energia elétrica.  
 

O 6º E e a professora Ana Coelho    

http://www.ciudadaniaglobal.org/


Museu da Cidade 
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eram usadas para enterrar os 

mortos e estes eram  colocados 

todos enroladinhos como bebés, 

pois os Homens Pré-Históricos 

acreditavam que os seus mortos 

iriam renascer e voltar à vida. 

… que os homens pré-históricos 

recoletores se alimentavam de 

raízes, carne, marisco, ovos, 

frutos e peixe. 

… que os bifaces eram o que os Homens antiga-

mente usavam para cortar como se fosse uma 

faca; usavam também pontas de lança e raspado-

res (como se fossem facas e garfos). 

Sobre os Fenícios, Gregos e Cartagineses, 

aprendi:  

… que visitavam o porto de Lisboa para trocarem 

alimentos, por tecidos, armas, cerâmicas e outras 

coisas. 

Sobre os Romanos, aprendi: 
… que utilizavam ânforas para transportar ali-

mentos e usavam lucernas para iluminação. 

… os Romanos tinham templos, teatros, termas e 

fábricas de pasta de peixe. 

… que punham a 

pasta de peixe nas 

ânforas e a exporta-

vam para todo o 

Império. 

O nosso guia disse-

nos que as lápides 

funerárias só se 

colocavam nas 

O que vimos e aprendemos no 

Museu da Cidade, em Lisboa 

No dia 20 de novembro, o 5º A 

e o 5º E foram em Visita de 

Estudo ao Museu. 

(Recolha das informações que os alunos re-

gistaram no Guião da Visita) 

 

Um Museu é um LOCAL PARA VER DEVA-

GAR. Ali fomos co-

nhecer mais pedaci-

nhos da História do 

nosso país, olhando e 

apreciando vestígios 

de lugares onde vive-

ram, amaram, sofre-

ram Homens e Meninos como tu, em tempos 

idos… 

Sobre os Museus, aprendi:  

…que nos museus se podem encontrar artefac-
tos e objetos usados por homens antigos e pelos 

reis. 

… que D. João V mandou construir este palácio 

no século XVIII, para uma namorada que ele 

tinha, às escondidas. 

Sobre a Pré-História, aprendi:  

… que nesta regi-

ão de Lisboa havia 

apenas bosques e 

muitas ribeiras. 

Num certo local 

juntavam-se Sete 

Rios. 

… que as antas 

Para ganhares um prémio, 

a imagem terás que desenhar. 

Basta que localizes os pontos, 

com as coordenadas que te vamos 

dar. 

A face encontrarás, unindo os pontos de A a N. 

A boca distinguirás, unindo os pontos de O a R. 

O olho esquerdo verás, unindo os pontos de S a 

V. 

E o olho direito visualizarás, unindo os 

pontos de W a Z. 

7º D 

 

pessoas nobres 

porque os nobres 

valiam muito 

mais do que as 

outras pessoas. 

 Sobre os Ára-

bes, aprendi: 

… que leem da 

esquerda para a direita e que tinham muitos fornos 

de olaria. 

Sobre a conquista da cidade de Lisboa, aos 

Mouros:  

 …que D. Afonso Henriques concedeu o foral de 

Lisboa à cidade em 1179. 

… que foi ajudado na conquista por Cruzados 

estrangeiros. 

… que havia uma muralha que rodeava  toda a 

cidade. Os mais ricos viviam no cimo, os mais po-

bres perto do rio, cá em baixo…  

 
Sobre a crise de 1383-1385, aprendi: 

… que D. Fernando não teve um filho mas sim 

uma filha que casou com o rei de Leão e Castela, 

D. João I. Chamava-se Beatriz. 

… que A Peste Negra está representada num qua-

dro como uma mulher de mau aspeto, assustadora, 

estranha e de cabelo azul. 

 

Sobre a Torre de Belém, aprendi:  

…que estava no meio do rio Tejo. 

….que a Torre servia para auxiliar no combate 

contra  ataques marítimos e tinha uma rede de 

ferro que se desenrolava ao longo do traçado maríti-

mo para impedir que os barcos passassem. 

A (3, 7) E (-14, 4) I (4, -8) 

B (-4,7) F (-11, 4) J (10, -3) 

C (-4, 12) G (-11, -3) K (10, 4) 

D (-14, 12) H (-4, -8) L (13, 4) 

M (13, 12) Q (1, -7) U (6, -1) 

N (3, 12) R (1, -5) V (6,2) 

O (-2, -5) S (3, 2) W (-7, 2) 

P (-2, -7) T (3, -1) X (-7, -1) 

Y (-4, -1) Z (-4, 2)   



A propósito do Calendário do Advento (Natal de 
2014), todas as turmas foram desafiadas a desen-
volver uma atividade. Ao 7º C calhou o dia 3 de 
dezembro e a atividade consistia na redação de 
uma Carta a um amigo ou professor. A Diretora de 
Turma, Laura Bordalo, sugeriu que os alunos ende-
reçassem uma Carta a um professor que por algu-

ma razão se tivesse tornado especial. 
Foram redigidas 23 cartas das quais 21 foram dirigidas a docentes 
da nossa escola, a saber: Alzira Gorjão, Ezequiel Breia, João Gon-
çalves, João Couto, Carla Leite, Laura Bordalo, Ermelinda Rolo, 
Luísa Pedro, José Frias, Susana Fernandes e Custódia Janeiro. 
Alguns destes professores receberam mais do que uma carta, e 
todos tiveram acesso às missivas que lhe foram endereçadas. 
Regista-se aqui uma dessas cartas (com ligeiras adaptações e sem 
erros ortográficos): 

Calendário do Advento  
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O 6ºE e a jardinagem  

“ No dia 26 de janeiro de 2015 fomos a um espaço com 

muitas variedades de plantas e árvores.” – Miguel  

 “Fomos aos Viveiros da Câmara Municipal de Lisboa”. – 

Mayra 

 “ Fomos visitar a 

Escola de Jardinagem” – Alexandre 

 “ Vimos duas árvores enormes e 

espantosas com mais de cem anos 

de idade. Uma delas é a sumaúma e 

a outra é a eritrina.”- Adérito 

 “ Conhecemos a planta do sisal.” – 

Adama 

“Podámos hortenses e fizemos esta-

caria.” – Eduardo  

    

O 6ºE e a professora Ana Coelho 

Da escola  para a escola… e para o mundo... 

“Eu toco a amizade” 

 Eu toco a amizade quando... 

peço desculpa se magoei 

oiço uma amiga triste 

converso e brinco 

deixo copiar os trabalhos 

de casa 

Partilho as minhas coisas 

dou mimo e carícias aos 

outros 

não falo mal deles nas 

suas costas 

não discuto e falo com 

calma 

sou sincero e digo a verdade 

valorizo o que os outros fazem bem 

penso bem dos meus amigos 

visito um amigo doente 

compro uma lembrança para um amigo  

ajudo  a resolver os seus problemas 

não obrigo os amigos a contar os seus problemas 

guardo segredo do que me contam! 
 

Não há  palavras para explicar a AMIZADE... 

Não há mãos para abraçar os AMIGOS... 

6º D 

Eu quero tocar o arco-íris colorido 

Eu quero tocar o mar azul 

Eu quero tocar as flores perfuma-

das 

Eu quero tocar o fogo ardente 

Eu quero tocar o lago em coração 

Eu quero tocar a estrela-do-mar 

Eu quero tocar os peixes ágeis 

Eu quero tocar o espaço imenso 

Eu quero tocar o pôr-do-sol sereno 

Eu quero tocar os corais maravilhosos 

Eu quero tocar as palmeiras altas 

Eu quero tocar a neve gelada 

Eu quero tocar os pinheiros bicudos 

Eu quero tocar as constelações brilhantes 

Eu quero tocar o cavalo marinho  

Eu quero tocar as montanhas lisas 

Eu quero tocar a cascata descendente 
 

Eu quero tocar areia da Guiné 

Eu quero tocar o sol quente, alaranjado e vivo… 
 

6º D 

Poema: ”Eu quero tocar...” 

Amadora, 3 de dezembro de 2014 

Querida professora Ermelinda 

Escrevo esta carta para uma professora maravilhosa, simpática, 

inteligente e muito rigorosa. 

A minha história consigo foi incrível, de loucos, e com muito amor 

e ódio. 

A professora é baixinha, vaidosa e tem humor. É uma mulher ba-
talhadora que gosta do seu trabalho e de ensinar tudo o que 

aprendeu. 

Antes, eu não gostava nada de si, porque reclamava sempre comi-
go, ligava a toda a hora para a minha mãe, e fazia muitas quei-

xas. E eu não gostava, claro! 

A professora parecia uma melga, nunca me largava e estava sem-

pre a controlar-me! 

Mas quando eu vi o resultado do meu Exame de Português, aí 
sim!... Eu percebi que a professora Ermelinda só queria o meu 

bem e que era uma verdadeira professora. 

Agradeço-lhe muito por me ter ensinado a ser uma pessoa respon-

sável e capaz de dar valor àqueles que me querem bem. 

Despeço-me, pedindo desculpas pelo trabalho que lhe dei  

Beijinhos da sua aluna rebelde. 

Elsa Gomes, 7º C, nº 6  



alunos o respeito por regras, pelas pessoas e 

a assunção de responsabilidades individuais e 
grupais, tão importantes para uma crescente 

autonomização e responsabilização dos alu-

nos. O fair play e os valores de espírito de 

corpo, de entreajuda e de solidariedade, cons-

tituem faróis guia da intervenção dos profes-

sores do desporto escolar, sabendo os alunos 

que quando representam a escola fora de 

portas, é obrigatório fazê-lo com orgulho, 

dignidade e no respeito pelo bom nome e 

pela imagem positiva da escola. Tem sido 

assim nos últimos, cerca de 20 anos. 
Neste início de ano letivo, uma vez mais os 

nossos alunos (nem sempre os mais bem ro-

tulados da escola), têm participado ativamente 

nas atividades internas do desporto escolar e 

com brilho desportivo nas atividades dos 

vários quadros competitivos externos em que 

participamos. Os resultados competitivos, 
apesar de constituírem o aspeto menos im-

portante do desporto escolar, têm sido, uma 

vez mais e como é hábito, muito positivos, 

vencendo a escola a maioria dos jogos dispu-

tados até à data.  

No passado Sábado, dia 13 de dezembro, foi, 

finalmente, estreado o nosso novo pavilhão 

desportivo, nas atividades do quadro competi-

tivo externo do desporto escolar. Coube a 

honra ao grupo equipa de futsal, no escalão 

de juvenis masculinos, que participou em 3 
dos 6 jogos realizados envolvendo 4 Agrupa-

mentos de escolas do concelho. A atividade 

decorreu dentro do previsto e sem registo de 

incidentes, demonstrando os nossos alunos 

ser capazes de bem organizar e receber de 

forma condigna colegas e professores de ou-

tras escolas. Foram mais de 20 anos de espera 

por esta nova infraestrutura desportiva, cuja 

utilização possibilitará um aumento da carga 

efetiva de treinos com tempo útil de prática 
em condições de qualidade acrescida e, natu-

ralmente, uma probabilidade maior de obten-

ção de, ainda, melhores resultados desporti-

vos. Parabéns alunos da Cardoso Lopes. 

E vós, ainda pensais do mesmo modo após 

terdes lido esta crónica?!                                   

 

ORFonseca 
 

Esta é uma das vertentes desta 

escola muito mal-amada! Con-
templa aquelas atividades que 

fazem os meninos transpirar, 

cheirar mal, não estudar para 

os testes ou não fazer os tra-

balhos de casa porque perde-

ram tempo a jogar à bola. Fá-

los, também, chegar atrasados a algumas aulas, 

mesmo aqueles que só o fazem por motivos de 

higiene – que chatice, esta mania de tomar 

banho após a prática desportiva! É também 

devido ao maldito desporto escolar que se 
levantam cedo aos Sábados para representar a 

escola, apanhando uma estafa e gastando o 

tempo e a energia que deveriam empregar a 

estudar. Vejam lá que, às vezes, chegam mesmo 

a faltar a algumas aulas, para irem correr que 

nem loucos e sem motivo que valha a pena, 

num qualquer corta-mato, mesmo que incluído 

no plano anual da escola, das atividades escola-

res municipais e do desporto escolar. 

Ginástica da boa, é a do cérebro e a das pálpe-

bras e pestanas que se queimam a estudar. A 
restante motricidade deveria mesmo ser proi-

bida na escola, que se tem de preocupar é com 

as coisas do abandono e do insucesso escolar! 

Perdoem-me a ironia e permitam-me que de-

fenda a prática desportiva na escola e em espe-

cial o desporto escolar. Afirmam os entendidos 

que alma sã em corpo são, são (passe o pleo-

nasmo) os alicerces de uma vida equilibrada. 

Ora, alma sã e corpo são sem exercício físico 

são coisas difíceis de alcançar. O stress e a 

obesidade constituem adversários de “peso” 
para o equilíbrio físico, emocional e psicológico 

dos indivíduos, que se podem contrariar com 

uma prática desportiva regular e sistemática. 

Alunos que não gastem energias e descompri-

mam suficientemente, constituem normalmen-

te focos de agitação e instabilidade dentro da 

sala de aula, manifestando dificuldades de con-

centração no essencial e comportamentos 

desajustados na sala de aula, ou mesmo de 

indisciplina.  

Atendendo ao facto da carga letiva semanal da 
disciplina de Educação Física (EF) ser diminuta 

e ter vindo a perder peso nos currículos dos 

alunos, em especial nos CEF, nos PCA e no 

ensino vocacional, assume-se a prática despor-

tiva regular semanal (3 tempos por semana) 

decorrente da participação num grupo equipa 

de futsal ou de ténis de mesa, como uma mais-

valia de grande importância.  

Vejamos o caso do 8º D, turma de PCA, que 

tem apenas 1 tempo letivo semanal de Educa-
ção Física, com a agravante de ocorrer ao 1º 

tempo letivo de 4ª feira (a essa hora alguns 

alunos, especialmente alunas, não comparecem 

e estão pouco predispostos para a prática des-

portiva). Este perfil de alunos, com evidentes 

dificuldades de concentração e de aprendiza-

gem e com apetência para a assunção de com-

portamentos agitados e de indisciplina na sala 

de aula, mas com jeito e gosto para a prática 

desportiva, justificaria a existência de uma 

carga horária acrescida para a disciplina de 
EF e não o contrário. Assim, os alunos fari-

am mais vezes coisas para as quais têm ape-

tência natural e queimariam mais energias, 

que certamente os faria ter uma presença e 

postura em sala de aula mais adequadas às 

necessidades de aprendizagem e do sucesso 

escolar, bem como um comportamento 

mais estável e tranquilo. Felizmente que o 

desporto escolar existe e que desta turma 

apenas 4 alunos não se encontram inscritos 

e a participar com grande assiduidade nas 
suas atividades.  

Por constituir atividade do agrado dos alu-

nos, possibilita, também, muito facilmente 

uma partilha de objetivos e de tarefas e uma 

negociação de participação, apenas no caso 

de apresentarem boa assiduidade às aulas e 

um comportamento adequado. A inibição 

de participação nas atividades do desporto 

escolar, apresenta-se como uma das medi-

das educativas disciplinares com maior efei-

to, para uma grande maioria dos alunos 
indisciplinados. Na qualidade de coordena-

dor do grupo de supervisão comportamen-

tal, tendo a concluir que a diminuição do 

número de ocorrências disciplinares que se 

vem verificando este ano letivo se deve a 

vários fatores, designadamente ao trabalho 

de todos os docentes e técnicos da escola e 

à dinâmica diligente do grupo de supervisão 

comportamental, mas também devido à 

existência do novo pavilhão desportivo e ao 

aumento da carga horária real de prática 
desportiva proporcionada pelo desporto 

escolar a um grande número de alunos da 

escola.  

Apesar de se encontrar proibida a entrada 

de bolas trazidas pelos alunos, o que lhes 

aguça a criatividade, na medida em que as 

substituem por bolas de papel ou de trapos, 

sinto que a existência do pavilhão e as ativi-

dades do desporto escolar lhes compensam 

a insatisfação de não terem acesso a bolas 

emprestadas pela escola. Tive conhecimento 
que alguns alunos faltaram a aulas e se au-

sentaram indevidamente da escola em horá-

rio letivo para irem jogar à bola no campo 

do bairro de Santa Filomena. Suponho que 

tal proibição tem o objetivo de evitar que 

os alunos se aleijem a jogar à bola na escola. 

Contudo, um qualquer incidente fora da 

escola em momento na qual deveriam estar 

nela, ou a existência de um número cres-

cente de brincadeiras agressivas, que tam-
bém podem aleijar e causar grande incómo-

do aos alunos mais jovens e indefesos, pen-

so constituírem cenários mais preocupantes 

para a escola. Talvez merecesse a pena re-

fletir novamente sobre esta proibição e 

avaliarmos uma eventual reconsideração da 

mesma. 

Para além desta importante valência, o des-

porto escolar tem o mérito de incutir nos 

Desporto Escolar: tanta importância para tão pouca visibilidade! 
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Resultados do CORTA-MATO DE 

APURAMENTO PARA O NACIONAL, 

realizado na base aérea de Sintra, no 

dia 5 de fevereiro de 2015 

nos da sua experiên-
cia de vida! Uma vida 

dura, de pobreza e 

drogas, que o levou à 

prisão, durante dez 
anos. Um dia pensou 

em mudar! E venceu! 

Hoje é um homem 
responsável, com um 

trabalho honesto e 

de sucesso. Pretende 
ajudar os que, como aconteceu com 

ele, se encontram perdidos; pretende 

evitar  comportamentos de risco. 

Além de ir às escolas falar com os 
jovens, escreveu um livro intitulado 

“Estou Tranquilo” (viver em liberdade 

após dez anos de prisão. Renascer sem 
droga). Todos podem ler, esta obra, 

comprando ou requisitando na Biblio-

teca da Escola. 

Os alunos que assistiram a esta sessão 
deram, sobre ela, uma opinião muito 

positiva. Esperamos que tenha ajuda-

do, aos que nela participaram, a esco-
lher um caminho de vida de sucesso.  
 

Professora Bibliotecária 

Judite Esteves 

dos manuais escolares. 

Em todas estas publicações há tanto de enfáti-

co como de subjetivo, preocupam-se em con-

frontar resultados e dão como assentes os 

factos que lhes parecem mais relevantes. 

O Jornal Público Nº 8996, de 29 de Novem-

bro, faz uma exposição mais extensiva e abran-

gente sobre as escolas. Na pág. 28, sobre a 

nossa escola ali se diz: - “...Há um ano estava na 

posição1.214, agora está na 342 no ranking do 9º 

ano de todas as escolas públicas e privadas.” 

A nossa escola é única, dizemos nós e 

assim a consideramos, porque os nossos 

alunos são os melhores, os seus resulta-

dos espelham a dinâmica dos professores 

e de todas as pessoas da nossa escola, 

que se dedicam a tempo inteiro, para 

lhes proporcionar o bem-estar, a motiva-

ção, o desejo e a disponibilidade de 

aprender. 

Não basta que os nossos professores sejam os 

melhores e se esforcem, com estratégias, orga-

nizando e criando métodos, com competência, 

entusiasmo e dedicação. Os alunos precisam 

também de estar despertos, entusiasmados 

Corta–Mato Nacional 

Estes são os resultados dos nossos atletas 

que participaram no corta-mato Regional 

realizado no dia 5 de fevereiro em Sintra. 

Escalão: INFANTIL A FEMININO  

SOFIA FERNANDES 19  

Escalão: INFANTIL A MASCULINO  

TELMO GONÇALVES 27  

Escalão: INFANTIL B FEMININO  

MARIANA OLIVEIRA 30  

ELISÂNGELA FERNANDES 42  

MICAELA LOPES 43  

CATARINA RODRIGUES 45  

JÉSSICA LOPES 46  

Escalão: INFANTIL B MASCULINO  

JONATHAN ROSA 1 

Escalão: JUVENIL MASCULINO  

ALEXANDRE FELÍCIO 13  

Não Pises o Risco! 

No próximo dia 6 e 7 de março, vai decor-

rer o CORTA-MATO NACIONAL, a rea-

lizar na cidade da Guarda. A nossa escola 

vai estar representada pelo JONATHAN 

ROSA que ficou em primeiro lugar no es-

calão de Infantil B masculino. 

com os temas de cada aula. 

Os nossos alunos sabem que os professores estão 

sempre disponíveis, para os orientarem, apoiando-

os no uso dos equipamentos e materiais didáticos 

ao seu dispor, dentro e fora da sala de aula - Bibli-

oteca, Ludoteca, pavilhão Gimnodesportivo e nos 

Clubes de diversas áreas, onde se destacam os 

mais dedicados, ativos e capazes. 

Aos alunos não basta saber ler, escrever e contar, 

têm, de saber situar-se no tempo e no espaço, 

conhecer as várias culturas e valores civilizacio-

nais, ser humanista nas relações e interações, 

entre as pessoas e entre as coisas. 

Como diz René Descarte – “A razão e o juízo são a 

única coisa que distingue os homens dos outros ani-

mais.”  

Por isso, a razão de cada um só é demonstrável, 

quando se respeita e tolera a razão do outro. 

Todos temos razão e os resultados dos nossos 

alunos dar-nos-ão a força da nossa razão no que 

fazemos, defendemos, implantamos e desenvolve-

mos:  a nossa escola somos nós! 

Maria da Conceição  Mateus 

 

“Quem continua preso 

à droga ainda não 

tomou consciência da 

gravidade das conse-

quências. Sair da dro-

ga é preencher o vazio 

com coisas positivas.” 

Johnson Semedo 

“Nascido em são 

Tomé e Príncipe, em 

1972, veio para Por-

tugal aos dois anos, 

tendo crescido no 

bairro da Cova da 

Moura. Fugiu de 

casa, foi menino de rua e o seu percurso pau-

tou-se pela criminalidade e pela toxicodepen-

dência, bem como por outros comportamen-

tos desviantes que o levaram à reclusão em 

vários estabelecimentos prisionais. Cumpriu 

dez anos de prisão, mas após tratamentos de 

desintoxicação e a estadia em duas comunida-

des terapêuticas mudou de vida. Tirou o 12º 

ano e trabalha como motorista na Agência 

Lusa. Apostou na sua experiência para atuar na 

prevenção de situações de risco de jovens que 

vivem em bairros problemáticos de Lisboa e da 

Amadora, tendo fundado a Academia de John-

son em abril de 2014. 

Casado, pai de três filhos e à espera do quarto, 

é um homem de fé e dotado da missão de aju-

dar os outros.”  

 In “Estou Tranquilo”, de Johnson Semedo, 

Aletheia, Lisboa, 2014 

Breve Biografia de Johnson Semedo  


