
Editorial 

 
Coube-me a mim a 

honra de em edito-

rial anunciar o reco-

meço da nossa ativi-

dade jornalística. 

Seremos o grão, que chegado ao 

moinho se transformará. Precisa-

mos que os ventos estejam a nos-

so favor para que a moagem seja 

de qualidade. Cuidaremos todos 

do bom funcionamento da engre-

nagem. Para este espaço plural 

somos todos convidados. Aqueles 

que o desejarem farão chegar a 

reflexão, a notícia, a crítica, as  

ideias, o sentir em relação aos atos 

e às coisas. Deixemos então a pena 

fluir. 
Manuela Barata 
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Se pensam que chegou do País das Maravilhas, 

estão enganados. 

Que veste um vestido azul de roda com um 

bibe branco estão iludidos. Não é uma perso-

nagem do Walt Disney nem faz parte do nosso 

imaginário infantil. Mas não está muito longe desse cenário. 

É uma linda senhora, pequena, de aspeto frágil e doce, com 

uma bata verde da escola que víamos habitualmente senta-

da na nossa papelaria. Era ela que nos vendia o material 

escolar, as senhas para o almoço e tudo o que queríamos do bufete. Nunca lhe ouvimos uma 

má palavra ou um desabafo menos próprio. Tinha um sorriso nos lábios e apenas avisava os 

meninos para escutarem  o toque de entrada e não chegarem tarde às aulas. 

Do que ela não gostava mesmo era das más educações, dos em-

purrões e de quem não respeitava a fila.  

 Os anos foram passando e esta linda senhora 

que tinha alguns problemas de saúde, achou por 

bem retirar-se e passar a viver para a sua famí-

lia.  

Recordamos-lhe com ternura, o modo como 

nos cumprimentava  e atendia, sempre calorosa e bem intencionada. Mui-

to lhe  ficámos a dever. Era  zelosa  do seu  trabalho e  emanava   muita  

eficiência. Alice ficará gravada nas nossas memórias, entre os muitos que por aqui passaram 

e deixaram marcas. Obrigada,  Dª Alice!  

 Quem não gostaria que as aulas tivessem come-

çado sem delongas, surpresas inesperadas, pro-

fessores que estão colocados mas que afinal vão 

ser substituídos ou outros que ainda não chega-

ram? E não podemos esquecer aqueles que du-

rante alguns  anos fizeram parte desta escola, 

ainda jovens, cheios de energia, empenho e dedi-

cação e que hoje não estão connosco. Para eles, 

o meu obrigado e o meu “abraço de palavras”! 

Que consigam concretizar o que mais almejam, 

uma profissão digna! 

No regresso às aulas deste ano, tudo aconteceu 

como é costumeiro. O nervosismo na chegada, o 

saber quem seriam os novos colegas e professo-

res e para os que aqui estão pela primeira vez, a 

descoberta de novas emoções. Como é diferente 

do 1º ciclo. 

Muitas novas disciplinas, espaços e ambientes 

desconhecidos, novas caras, regras e regras para 

não esquecer e cumprir, livros ocupando todo o 

espaço da mochila, horários diferentes com to-

ques que se multiplicam e intervalos que sabem a 

pouco… e ainda os “papões” dos testes diagnós-

ticos. Sim, porque férias são férias e nas férias a 

                        Alice…Alice, aqui mora a saudade 

O regresso às aulas 

memória perde-se. Não há que temer. Tu-

do isso é natural. Desde que se habituem à 

rotina e sejam metódicos no estudo e no 

interesse vão ver que as boas classificações 

também hão de chegar… Todos os profes-

sores e funcionários da escola querem ver-

vos felizes e integrados. 

Esta escola tem os braços abertos para vos 

receber. 

Só vos pede o cumprimento das regras 

estabelecidas, sentido de responsabilidade e 

o resto virá por acréscimo. Podem visitar a 

BECRE para estudar, fazer trabalhos ou até 

para um joguinho de computador. Mas não 

se esqueçam das boas leituras! Podem ir 

visitar a dinâmica Paula, à Ludoteca que ela 

terá com que vos ocupar ou… divertir. 

Quanto aos Clubes, estamos a contar com 

a vossa inscrição e frequência. O desporto 

escolar também é uma boa opção para os 

tempos livres. 

Almocem na cantina que os almoços são 

feitos a pensar em vós e não se esqueçam 

da senha. Brinquem nos intervalos mas 

quando toca, toca a correr para a fila 

(esta ficou gira, não acham?). A ordem 

de chegada ao bufete também é para 

respeitar e um “muito obrigado” dá 

ânimo às funcionárias que lá vos rece-

bem com muito carinho. Devemos 

respeitar os outros para que sejamos 

respeitados. 

Até os simpáticos animais que são uma 

presença tão agradável para todos, 

gostam de sentir a vossa atenção. 

Sabem o que eu chamaria a esta longa 

mensagem? Auto-ajuda. Como aqueles 

livros que os adultos costumam com-

prar quando se sentem mais tristes ou 

têm problemas. Não quer dizer que 

tudo se resolva mas ajuda um pouco, 

não vos parece? 

É que esta escola tem os braços aber-

tos para vos receber e está desejosa 

desse abraço!    

Filomena  Geraldes  



A Lenda de Egas Moniz 

Egas Moniz entrou no paço de D. Afonso VII , com uma cara triste.  

- Majestade, eu tenho a infelicidade de ter que vos vir confessar uma 

coisa. Majestade, eu dei a minha palavra de honra que não deixaria D. 

Afonso Henriques fazer …hum… aquilo que Vós já sabeis. Mas que-

brei a minha promessa. Tenho esta corda ao pescoço, assim como 

todos os meus e agora a nossa vida está nas vossas mãos. 

- Como podeis fazer tal? Guardas, matem-nos! Como se atrevem?- 

berrou o rei furioso, pretendendo fazer-lhes a pior coisa do mundo. 

D. Afonso olhou em volta. Suspirou e pensou: “ Foi corajoso, estou 

espantado. Como é que teve tanta coragem? Vou mandá-los embora.” 
Egas Moniz ficou estupefacto e ao mesmo tempo feliz com a decisão 

do rei.  

E foi assim que acabou esta conversa entre Egas Moniz e o rei. Só sei 

que acabou com um final dramaticamente surpreendente. 
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A Egas Moniz terá sido confiada a tarefa de aio (educador) na 

“criação de D. Afonso Henriques”.  

Quando em 1127, o rei de Leão, Afonso VII, veio cercar D. Afonso 

Henriques na cidade de Guimarães, com forças muito superiores, 

reconheceram os cavaleiros do condado Portucalense que o seu 

“rei” não poderia resistir-lhe. Foram por isso ter com o rei de Leão 

e pediram-lhe que levantasse o cerco, prometendo que D. Afonso 

Henriques lhe prestaria vassalagem. Por essa promessa ficou res-

ponsável Egas Moniz. Como D. Afonso Henriques, por vários moti-

vos, esquecesse a promessa feita pelo seu aio, Egas Moniz foi a Tole-

do acompanhado pela sua esposa e seus filhos, todos  com uma 

corda ao pescoço, oferecer as suas próprias vidas ao rei de Leão. 

Admirado com tão nobre procedimento, Afonso VII perdoou-lhe, 

com palavras de muito louvor. Egas Moniz, com o seu exemplo, 

ensinou “que a honra vale mais que a própria vida”. 

Egas Moniz, um homem de palavra, por João 

A audiência de Egas Moniz, por Mafalda 

Numa manhã de novembro, o rei de Leão Afonso VII estava a ler uns 

papéis muito importantes quando bateram à porta” Toc Toc”.  

- Sim?- perguntou o rei. – Quem está aí? 

- É Egas Moniz e a sua família, Vossa Majestade! – explicou um criado. 

Podem entrar? 

- Claro, deixai-os entrar! – disse o rei cansado e preocupado… 

- Vossa Alteza,- começou Egas Moniz. – Eu e a minha família viemos 

aqui ao vosso belo palácio porque sei que D. Afonso Henriques não vai 

conseguir manter a minha promessa, por isso… 

- Pára! –  Ordenou o rei, interrompendo.- Mas porque diz que Afonso 

Henriques não vai conseguir manter a sua promessa? 

- Majestade, ele é um jovem inteligente e gosta de fazer tudo à sua 

maneira. Faça então o que quiser connosco. 

 O rei ficou pensativo e pensou em tirar-lhes a vida. Mas como tinham 

revelado tanta coragem, decidiu libertá-los. 



O Dia Nacional dos Castelos celebrou-se a 7 de outubro. 
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Durante séculos foram  vigias e defensores do reino. 

Orgulhosos e altaneiros, observam-nos do alto das en-

costas, testemunhas mudas de batalhas heroicas e amo-

res felizes ou trágicos. 

Um castelo é uma estrutura arquitetónica de fortificação, 

com funções defensivas e, em alguns 

casos, residenciais. Era geralmente 

erigido em posição dominante no 

terreno, próximo de vias de comu-

nicação, (rios em particular), o que 

facilitava o avistamento de forças 

inimigas e a comunicação a grandes 

distâncias. Os castelos medievais 

começaram a surgir por volta do século IX, em resposta às incursões 

normandas e magiares, (da Hun-

gria) no norte e centro da Euro-

pa e no contexto da Reconquis-

ta Cristã, na Península Ibérica. 
Eram também centros do poder 

político. Ao seu redor e no 

interior das suas muralhas cres-

ciam localidades cujos habitan-

tes buscavam proteção dos 

senhores feudais. 

Para saberes ainda mais, procura na tua biblioteca mais informação 

sobre estes” gigantes de pedra”! 

Neste dia foi possível visitar gratuitamente vá-

rios castelos portugueses e conhecer um pou-

co mais da história destes edifícios emblemáti-

cos da história portuguesa. 

Desde 1984 que o Dia Nacional dos Castelos 

se comemora em outubro e tem como objeti-

vo promover em todo o país  iniciativas que 

visam a reflexão sobre o património fortificado. 

Os castelos são testemunhos da memória coletiva dos povos e represen-

tam uma importante referência 

arquitetónica, histórica, cultural e 

simbólica de um país. 

Dos castelos dos contos de fadas, 

dos filmes de terror e dos jogos 

de computador, aos castelos 

reais, de pedras, em ruínas ou 

reconstruídos…  

Queres saber um pouco mais sobre eles? 

Portugal possui vários castelos, sendo alguns reconhecidos pela 

UNESCO como Património da Humanidade, como o Convento de Cris-

to, em Tomar.  

Castelos de Portugal 



Escrita do Sudoeste 

Produzida seda digna do Homem-Aranha 

plantes médicos a uma alternativa mais verde aos 

plásticos endurecidos. 

“Essencialmente, o que este estudo revelou é que 

[a equipa da Universidade do Wyoming] conse-

gue pegar numa componente da seda de aranha e 

fazer um bicho-da-seda tecê-la numa fibra a par 

da sua própria seda”, explica Christopher Hol-

land, da Universidade de Oxford, comentando o 

estudo publicado na prestigiada revista PNAS. 

De acordo com Holland, os investigadores “ conseguiram ainda mos-
trar que este compósito, que contém bocados de seda de aranha e 

sobretudo seda dos próprios bichos-da-seda, tem melhores proprieda-

des mecânicas.” 

Quero Saber            2012 

Patrícia Vaz, nº19  8ºB  

Uma equipa de cientistas da universidade do 

Wyoming nos EUA, conseguiu criar uma nova 

espécie de bicho-da-seda capaz de produzir uma 

seda superforte. Espera-se que novo material 

possa vir a ser produzido a uma escala industri-

al. 

Ainda que, á razão do peso, a seda produzida 

por aranhas seja mais forte que aço, estas só a conseguem produzir em 

quantidades limitadas. 

Já o bicho-da-seda produz quantidades muito maiores para colheita a 

uma escala massiva. A desvantagem seda do bicho-da-seda, porém, é a 

sua estrutura relativamente fraca – o que, até a data, tem limitado as 

suas aplicações. 

A modificação genética através do transplante de genes de aranhas para 

bichos-da-seda permitiu a produção de um novo tipo de seda. As novas 

fibras oferecem um vasto leque de aplicações, desde ligamentos e im-
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Numa fase em que o avanço tecnológico parece imparável, a utilização de 

líquenes para monitorizar a qualidade do ar pode parecer retrógrada, mas 

a prática tem vindo a conquistar seguidores em Portugal. Aliás, as primei-

ras experiências com musgos e líquenes como bioindicadores remontam à 

década de 1980 e ao trabalho 

da investigadora Cecília Sérgio 

do Jardim Botânico de Lisboa. 

Como não possuem raízes nem 

camadas protetoras, nem reti-

ram do substrato os seus nutri-

entes, os líquenes são ótimos 

biomonitores. Produzem o seu 

próprio alimento através da atividade fotossintética das algas que os cons-

tituem, resistem bem às variações de humidade e temperatura e apresen-

tam grande sensibilidade face às variações da poluição do ar (sobretudo, à 

poluição provocada pelo dióxido de en-

xofre). A sua utilização como inspetores 

da qualidade do ar, segundo Arsénio 

Alfonso, investigador da Faculdade de 

Ciências Biológicas e Ambientais de León 

(Espanha) e coordenador de uma equipa 

de formação da Universidade de Aveiro, 

justifica-se porque “os líquenes revelam a quantidade de poluentes atmos-

féricos e mostram aos investigadores os 

efeitos que esse ar tem na sua morfologia 

e fisiologia”. Afinal, saber ler estes singu-

lares organismos equivale a conhecer a 

qualidade do ar que respiramos. – Jorge 

Nunes  

Super Interessante 154 - Fevereiro 2011 

Taíssa Andrade, nº 22   8ºB 

Inspetores da Qualidade do Ar 

No Verão passado, no sítio arqueológico de Mesas do Castelinho 

(Almodôvar), os arqueólogos Amílcar Guerra e Carlos Fabião depara-

ram com uma estela reutilizada numa rua do período romano republi-

cano. Depositada com a face virada para baixo, ela revelou a maior 

inscrição conhecida da escrita do 

Sudoeste, um enigmático código atri-

buído aos séculos VII a VI a.C, o que o 

torna a mais antiga escrita do Ociden-

te. Existem cerca de sete dezenas de 

estelas com signos destes identificadas 

desde o seculo XVIII, mas nem por 

isso se se avança na descodificação do 

seu significado. Esta estela tem cerca 

de 80 caracteres e apresenta a vanta-

gem de mostrar um texto longo e 

completo, representando 21 dos 27 

signos já conhecidos. “A maioria das estelas com signos está fragmen-

tada ou apresenta textos muito curtos. Esta apresenta sequências 

longas de caracteres, mas precisaríamos de um golpe de sorte, que 

permitisse comparar os signos com outra escrita conhecida para obter 

elementos mais fiáveis”, diz Amílcar Guerra. 

Esta estela, juntamente com outra, também recuperada no Verão, 

justificou a remodelação do primeiro Museu da Escrita do Sudoeste, 

uma iniciativa do município de Almodôvar. 

Previstas estão também campanhas direccionadas para descobrir este 

tipo de achados nas áreas serranas de Monchique e do Caldeirão ou 

em sítios arqueológicos já conhecidos deste período. ”Quase todas as 

inscrições foram recuperadas fora do contexto original”, diz Amílcar 

Guerra. ”Seria extraordinário descobrir mais algumas em contexto”. 

 

National Geographic     Março 2009 

Crisnel Afonso,  nº6       8ºB 



Fábulas na Primeira Pessoa 

Os alunos do 5B leram diversas fábulas, entraram dentro delas e fize-

ram-se passar pela personagem principal… Ninguém deu por nada !!! 

(prof. Alzira Gorjão) 

 

 

“Os viajantes e o urso” 

Eu sou o urso da floresta. 

Uns dias atrás estava eu a descansar, 

quando dois homens que iam por ali 

a passar deram de caras comigo. Um 

deles gritou tão alto que me arrepi-

ou, fiquei tão aborrecido que fui 

atrás deles. Até que um se atirou ao chão e o outro subiu a uma árvo-

re. Enquanto tentava apanhar o que estava na árvore, lembrei-me do 

que estava no chão. 

Cheirei-o, cheirei-o e cheirei-o, mas nenhum sinal de respiração. Voltei 

a cheirá-lo, mas nada, estava morto. Como eu não tinha hipóteses de o 

comer, fui-me embora. Mais tarde, percebi que ele estava vivo e a fingir

-se de morto. 

Felisberto Fernandes 

 

“ A galinha dos ovos de ouro” 

Olá, eu era a galinha que punha ovos de ouro. 

O meu dono foi um lavrador pobre. Cada vez que ia 

ao galinheiro encontrava um ovo de ouro. Ele, como 

não gostava de receber um ovo de ouro por dia, pensou alimentar-me 

para quando estivesse gorda matar-me e tirar-me o tesouro que pensa-

va que eu tinha dentro da barriga. 

Todas as outras galinhas me invejavam, porque o lavrador pensava mais 

em mim do que nelas. Certo dia, ele preparou as coisas para me cortar o 

pescoço, de repente, apanhou-me e degolou-me. O meu dono ficou muito 

triste por não ver nenhum tesouro dentro de mim. Começou a ficar mui-

to infeliz por me ter perdido. 

Filipe dos Santos 

“O Lobo e o Cabrito” 

Eu era um cabrito muito obediente à minha 

mãe D. Cabra que metia muito respeito. 

O lobo andava louco por apanhar-me. 

Quando a minha mãe saía dava-me reco-

mendações. 

Um dia, ela saiu para ir buscar ervas para o 

jantar e então o predador ouviu aquilo e 

achou que era a ocasião especial para me 

apanhar. 

A minha mãe antes de sair disse:  

- Não abras a porta a ninguém e não deixes que te enganem. 

Ele bateu à porta e disse com voz parecida com a da minha mãe: 

- Filho, abre a porta!    

Logo reparei que a minha mamã tinha saído há pouco tempo. 

Para saber se era mesmo ela, fui buscar um banco e espreitei por um bu-

raco da porta e vi que era o lobo. Não abri, claro! 

Sem mais nada para fazer foi-se embora e com fome… 

Jonatas Arantes 

“ plantei chá de cidreira”, Miguel 

“ mondámos as ervas dos canteiros” , Karina, 

Bianca, Marisa, Tiago Pereira, Alfredo, Tiago 

Nóbrega, Cleise, Andreia e Adérito 

“ transplantámos lírios” , Miguel, Guilherme, 

Tiago Nóbrega, Alexandre, Tiago Pereira 

“ limpei as plantas de folhas velhas”, Eduardo 

  

O 6º E e a professora de jardinagem, Ana 

Coelho 

A nossa Jardinagem 

É outono e é altura de jardinar. 

Nas floreiras e canteiros, nós va-

mos cultivar! 

Somos o 6º E, da Área de Jardina-

gem, 

Sementes e bolbos, vamos plantar. 

Árvores e plantas, vamos transplantar. 

Pás, ancinhos e tesouras vamos usar. 

Com as alfaias agrícolas vamos trabalhar. 

Fizemos as nossas primeiras experiências: 

 “ semeámos os coentros”, Pedro, Marisa e Bianca 

“ transplantámos um abacateiro”, Guilherme, 

Alexandre e Gerson 

“ podei os arbustos”, Pedro 

“ plantámos bolbos de gladíolos”, Cleise, Mayra, 

Milena, Andreia, Alexandre, Tiago Nóbrega, Mari-

sa e Vítor 
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Turma 2ºC, na EB1 / JI / Creche Aprígio Gomes 
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Neste começo de ano, na turma 

do 2ºC, na EB1 / JI / Creche Aprí-

gio Gomes, as atividades já se mul-

tiplicam em desafios, iniciativas, 

aprendizagem e crescimento. 

Espreitem o que fomos fazendo e vivendo… 

DIA DA ALIMENTAÇÃO 

Todas as turmas festejaram o Dia da Alimenta-

ção, valorizando os alimentos saudáveis. 

Na nossa turma fizemos um delicioso batido 

de banana, explorámos a receita em causa e, 

no final, construímos um cartaz sobre a ativi-

dade. 

Também vamos aprendendo desta forma… 

PROBLEMA DA QUINZENA 

Continuamos a resolver e a explorar di-

versas situações problemáticas. E, tal como 

no ano passado, o problema da quinzena é 

uma atividade que fomenta a colaboração 

escola-família.  

Todas as quinzenas aparecem resoluções 

de problemas absolutamente fantásticas. 

Ora vejam algumas… 

O OUTONO… 

Chegou o outono à nossa sala. 

O desafio foi simples: usando folhas de outo-

no, tivemos de criar um trabalho engraçado e 

bonito para decorar o placard da nossa esco-

la. 

“O PRINCIPEZINHO” 

Fomos ao Teatro Politeama ver a peça “O 

Principezinho”. Aprendemos, acima de tudo, 

que “o essencial é invisível aos olhos”. Na sala 

conversámos sobre a “capacidade de nos 

cativarmos”. Foi um grande momento de 

partilha… 



Turma 2ºC, na EB1 / JI / Creche Aprígio Gomes 

QUINTA PEDAGÓGICA 

Visitámos também a Quinta Pedagógica dos 

Olivais e participámos na atividade “Farmácia 

Rural”. 

Gostamos cada vez mais da natureza… 
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UM ADEUS AO AFONSO CARLOS 

O Afonso Carlos foi viver para o Brasil e des-

pedimo-nos dele com a alegria de quem acre-

dita que a amizade é o melhor do mundo. Para 

que se recorde sempre de nós e da turma do 

2º C, oferecemos-lhe um livro (que também já 

estudámos e lemos na nossa sala), “O Tubarão 

na Banheira”, assinado por todos. 

Que bom que é ter amigos… 

SÓLIDOS GEOMÉTRICOS 

Construímos sólidos geométricos na sala de 

aula para estudarmos a planificação desses 

mesmos sólidos e para os conseguirmos agru-

par em poliedros (prismas e pirâmides) e não 

poliedros.  

A criar também se aprende… 

MAIS UM DESAFIO… 

ECO-ESCOLAS 

Queremos ser uma Eco-Escola e, como 

tal, estamos a reciclar plástico, papel e 

pilhas. 

Temos feito um grande trabalho de equipa 

e acreditamos que também nos pode 

ajudar! Ajude-nos a reciclar com o seu 

papel /plástico! 

Visitem o blogue da nossa turma: http://aprendizesavaler.blogspot.pt 
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No dia 13 de novembro a 

escritora Isabel Alçada visi-

tou a nossa Escola. 

Foi muito bem recebida pe-

los alunos  das turmas 5ºA, 

5ºC, 6ºD, 7ºA e 9ºA. Acom-

panharam estas turmas, nas 

sessões realizadas no auditó-

rio e na preparação da rece-

ção, as professoras e profes-

sores: Ermelinda Rolo, José 

Antunes, Alzira Gorjão, Custódia Janeiro, Laura Bordalo, João 

Gonçalves e Armanda Dias. Marcaram ainda presença e colabora-

ram a nossa ex. professora Filomena Geraldes, a animadora socio-

cultural Paula Melo e a pro-

fessora bibliotecária Judite 

Esteves. 

Os alunos apresentaram 

dramatizações de excertos 

de livros da escritora, co-

mentários  e questões so-

bre a obra e a vida de Isabel 

Alçada. Estiveram todos 

muito bem! 

A escritora teceu elogios à 

nossa Escola, à nossa Biblio-

teca e antes de sair visitou a Ludoteca onde confessou sentir-se 

muito bem 

Foram momentos agradáveis e marcantes para todos! Obrigada a 

todos que colaboraram. 

A Escritora Isabel Alçada visitou a Escola Cardoso Workshop 

Workshop “Governança de escola e práticas 

colaborativas” 

Decorreu nos passados dias 11 e 14 de novembro, 

em Lisboa, um workshop denominado “Governança 

de escola e práticas colaborativas”, o qual foi dirigido 

a elementos do grupo de trabalho sobre Schools Poli-

cy da Comissão Europeia. Este grupo de trabalho é constituído 

por representantes dos estados-membros e de países parceiros 

e tem como missão identificar 

práticas bem-sucedidas na miti-

gação da saída antecipada dos 

percursos de educação e for-

mação.  

Este workshop pretendeu esti-

mular a discussão e reflexão 

acerca das possibilidades que 

as escolas têm para promover 

práticas colaborativas (no inte-

rior da escola e entre a escola e outros atores da comunidade) 

com a finalidade de assegurar o sucesso educativo a todos os 

alunos e, portanto, promover o sucesso escolar. 

A convite da Direção Geral de Educação, o nosso Agrupamen-

to apresentou, no dia 

12 de novembro, na 

Escola Secundária Dr. 

Azevedo Nevs, em 

conjunto com a CPCJ 

da Amadora, uma co-

municação sobre o 

papel das Comissões 

de Proteção das Cri-

anças e Jovens e a sua 

articulação com as 

escolas, na prevenção 

e atuação nos casos de abandono escolar. 

A apresentação foi realizada pela Adjunta da Direção Sónia 

Baptista e pela técnica da CPCJ, Sofia Tello Gonçalves, tendo 

sido apresentada a caracterização das duas instituições e o tra-

balho de colaboração entre ambas, tendo sido exemplificado 

com dois casos de alunos do nosso Agrupamento (ao nível da 

sinalização, da atuação realizada pelas duas entidades e a situa-

ção atual). 

O Técnico Superior de Serviço Social, Fábio Alves, colaborou 

no debate que se seguiu à apresentação explicando o modo de 

operacionalização do nosso Agrupamento junto dos Professo-

res Titulares de Turma, Diretores de Turma e das famílias no 

sentido de prevenir o abandono escolar.  

É de salientar o facto de que o nosso Agrupamento apresenta 

uma taxa de abandono escolar muito diminuta (inferior a 0,5%). 

 

Sónia Baptista 

  

Feira do Livro na Biblioteca 

Na Biblioteca da nossa Escola está a decorrer uma feira do livro, 

onde se podem encontrar livros para todas as idades, alguns a 

preços muito interessantes. Vai ser possível visitá-la até ao fim do 

período. Venham e tragam os vossos pais ou encarregados de 

educação.  

Não se esqueçam que a leitura é fundamental na formação dos 

mais jovens. Um dia Cícero escreveu: “ Os livros são o alimento 

da juventude”. Cícero foi um filósofo e político romano que viveu 

entre o ano de 106 a.C. até ao ano de 43 a.C., já lá vão muitos 

séculos, por isso a ideia da importância da leitura não é novidade! 

Judite Esteves 



Hallowe’en  

Do the crossword puzzle  
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Da escola  para a escola… e para o mundo... 

Hallowe’en happened once 

again. Imagination flew and 

the pumpkins, ghosts, witch-

es, cemeteries, dungeons, 

and hallowe’en families invaded the 

school !! What a scare !! 

The English teachers are very proud of 

the students and parents’ imagination and 

works. 

                  Thank you all for celebrating 

with us !! 

The English teacher,  Ana Coelho 

Across 
2. She rides a broom. 
3. This monster is a dead person’s body. 
6. This monster breathes fire and looks like a 

large snake or lizard. 
7. A one-eyed giant. 

9. This monster was made in a laboratory by a scientist. 
11. This monster is made of bones. 
13. A monster from outer space. 

Down 
1. This monster is the spirit of a dead person 
2. A monster that comes out when the moon is full. 
4. A monster from the pyramids of Egypt. 
5. A monster that drinks blood. 
8. A huge person. 
10. This monster hides under bridges and waits to eat peo-

ple. 
12. This monster looks like a large ugly person and usually 

lives in a cave. 

KEY 

Across: 2 – Witch; 3 – Zombie; 6 - Dragon; 7 – Cyclops; 9 – 

Frankenstein; 13 – Alien. 

 Down: 1 – Ghost; 2 – Werewolf; 4 – Mummy; 5 – Vampire; 

8 – Giant; 10 – Troll; 12 – Ogre. 



 Iguana 

 A Iguana é invejo-

sa 

Irrequieta, irritan-

te 

Infeliz e ignorante.                                                                                                                            

Iara, 5º E 

 

Gato 

 

Gatinho 

Arranha o tapete a toda a velocidade 

Tapa o sol, à  janela 

Obediente acode ao chamamento!                                                                            

Susana, 5º A 

 

Mocho 

Ocupado a pensar  

Chato, só de olhar 

Horripilante é o seu grito… 

Oculista disfarçado!                                                                                                       

Ariana, 5º A 

 

Gato Preto 

 

Gato preto gostou do novelo de lã 

Agora deixou-o  sair pela fresta da porta 

Tonto, foi atrás, correu… 

Ontem a bruxa acordou, chamou-o e ele não estava lá, 

Pois fugira 

Rodou pela casa toda, à procura do gato 

Entretanto não o viu 

Tão triste ficou, que pensou: 

 “ Ontem, deixei-lhe um lindo novelo de lâ…” 

Matilde, 5º A  

 

Aranha 

 

Aranha 

Rabugenta, por tudo e por nada 

Arma-se em esperta,  

Não gosta de nada.  

Hipnotiza os insetos 

Aranha Má!            

Miguel 5º A 

 Poesia miúda  

MOINHOS AO VENTO 
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A visão júnior e a Escola Cardoso Lopes 

A revista visão júnior apareceu na Escola Básica 2/3 

Cardoso Lopes no dia 17-11-2014, para entrevistar 

quatro dos alunos que lá estudam há cerca de cin-

co anos. Tiago, Elaine, Sara e Erica foram os alunos 

que a revista júnior entrevistou sobre um pequeno 

projeto que a Animadora Sociocultural, Drª. Paula 

Melo e alguns alunos desta escola organizaram para 

sensibilizar os alunos para a partilha de bens que já 

não precisem. Este projecto chama-se “ Dar e Receber” e tem como 

finalidade a partilha de bens, a solidariedade e a formação de cidadãos 

exemplares para o futuro. 

Tiago Filipe Videira Pais, nº 23  8ºB  

O Curso Vocacional da nossa Escola 

Este ano pela primeira vez está a funcionar na nossa Esco-

la um Curso Vocacional que pretende ser uma alternativa 

aos jovens que procuram um ensino mais prático, mais 

técnico e mais ligado ao mundo das empresas. Este curso 

tem a duração de um ano e irá nos dar a habilitação do 6º 

ano de escolaridade. Neste curso para além das discipli-

nas gerais, Português, Matemática, Ciências Naturais, Educação Física, 

Inglês, História e Geografia de Portugal temos a oportunidade de reali-

zar trabalhos mais práticos nas disciplinas das Áreas Vocacionais de 

Jardinagem, Ação Educativa e Comércio. 

 

O Curso Vocacional é fixe!(Bianca Rodrigues) 

É uma mudança na nossa vida.(Alexandre Correia) 

É termos experiências novas e diferentes! (Miguel Gomes) 

É uma oportunidade para o nosso futuro. (Mayra Semedo) 

Curso Vocacional 

Nos dias 8 e 9 de novembro o s alunos do Curso vocacional participa-

ram numa campanha de recolha de alimentos 

para as famílias caren-

ciadas da Mina de 

Água numa iniciativa 

da Comissão Social de 

Freguesia de Mina de 

Água.  

Ajudar faz-nos sentir felizes! 

No dia 19 de novembro a nossa escola 

recebeu a visita da Bióloga Marinha Raquel 

Gaspar que deu a conhecer o seu trabalho 

na área de investigação dos golfinhos 

(roazes-corvineiros) do Estuário do Sado. A 

sua palestra foi muito interessante e des-

pertou a curiosidade 

dos alunos sobre este 

assunto. Os alunos participaram com interesse e 

entusiasmo nesta actividade o âmbito das comemo-

rações da Semana da Ciência e Tecnologia.

Semana da Ciência e Tecnologia 



cupa com a sua apresentação, é simpático, 

educado para todos e nunca lhe ouvi uma 

palavra de desânimo ou um queixume. 

É um verdadeiro guerreiro. Não daqueles 

com espada e armadura reluzente mas, um 

guerreiro da vida. Continua a apreciá-la, a 

desfrutar momentos de convívio com familia-

res e amigos e a guardar memórias que o 

tempo não apagou pois para ele o tempo é 

apenas o tic-tac ,tic-tac,tic-tac que os seus 
relógios de parede vão entoando numa espé-

cie de canção d’embalar… 

                                                                                     

FG 

ça. 

Naturalmente que o Agrupamento de Esco-

las Cardoso Lopes continua a poder contar 

com a minha colaboração – Psicóloga, 

Eulália Gonçalves do Serviço de Psico-

logia e Orientação (SPO) – na resolução 

de problemas que se encontrem no âmbito 

da minha intervenção. Isto é, no âmbito da 

avaliação e apoio psicopedagógico 

(alunos da pré até ao 3º ciclo), da Orienta-

ção Escolar e Profissional (alunos do 9º 

ano de escolaridade) e ainda no âmbito dos 

projetos que minimizem os problemas de 

ordem comportamental e promovem o su-

cesso educativo dos alunos. 

Desejo a todos um excelente ano letivo 

2014-2015, onde em estreita colaboração 

consigamos atingir o tão desejado sucesso 

escolar, pessoal e social de todos os alunos 

do agrupamento e consequentemente a 

Felicidade de TODOS. 

Eulália Gonçalves 

Gratidão não é apenas a mais 

rica das virtudes, mas sim  

a mãe de todas as outras”- Cí-

cero. 

Estudos científicos referem que 

o agradecimento ajuda a melho-

rar a nossa saúde mental e consequentemen-

te contribui para a FELICIDADE de todos 

nós. 

Dado que o Serviço de Psicologia e Orienta-

ção (SPO) só funciona em pleno, quando 

eficazmente articulado com os diferentes 

órgãos, serviços e outros elementos do agru-

pamento (Direção, professores, funcionários, 

pais, alunos e outros), venho por este meio 

agradecer a todos aqueles que, apesar dos 

obstáculos que inevitavelmente surgem têm 

facilitado a minha intervenção contribuindo 

assim para nos aproximarmos das metas esta-

belecidas pelo agrupamento. 

Obrigada a todos os professores que no seu 

dia-a-dia procuram com enorme criatividade 

ultrapassar os inúmeros obstáculos que vão 

enfrentando, continuando a ACREDITAR que 

são fundamentais no processo de desenvolvi-

mento dos seus alunos e fulcrais para que 

estes continuem a sonhar. 

Obrigada a todos os Pais que constantemen-

te se confrontam com excessivos afazeres 

profissionais, deixando-os culpabilizados pela 

incapacidade de acompanharem os filhos co-

mo gostariam, mas que não deixam de 

ACREDITAR que são peças fulcrais para 

os filhos, quer através das trocas de afeto 

diárias, quer conseguindo dizer “não” no 

momento certo, ajudando-os a desenvol-

ver a sua segurança e estima pessoal.  

Obrigada a todos os Alunos que imbuídos 

nas inseguranças próprias da sua adoles-

cência, temendo muitas vezes o futuro, 

continuam a ACREDITAR que a sua força 

e energia são fundamentais para atingirem 

os seus objetivos, deixando marcas únicas 

por todos os lugares por onde vão passan-

do. 

Obrigada a todos os funcionários que se 

deparam com pedidos e situações de difícil 

resolução, que continuam a acreditar que 

mesmo uma conversa “telegráfica” quando 

necessário, um sorriso no momento certo 

ou um abraço intenso, podem fazer toda a 

diferença na vida de cada aluno. 

Gostava ainda de apelar a todos os que 

perante as dificuldades acumuladas, per-

cursos de insucessos continuados, grande 

cansaço e desilusão, que NÃO DESISTAM. 

Nos momentos em que nada parece fazer 

sentido, urge repensar, reavaliar e focar 

naquilo que realmente é importante, pro-

curando novas estratégias para continua-

rem a LUTAR, reconhecendo que só o 

fato de acreditarmos, já faz toda a diferen-

Gratidão... 

Vou dizer-vos apenas que vive no 

meu prédio e tem noventa e qua-

tro anos. Adora viver e diz que há 

de chegar aos cem, imaginem…

inventem-lhe um nome pois ele é 

um, entre os muitos que vivem no 

nosso mundo. 

Perdeu há uns anos a companheira de jornada e 

recorda-a com doçura…tem retratos dela espa-

lhados pelos cantos da casa e quando a relem-

bra fala de um amor feito a dois que a memória 

teima em não apagar. 

Desloca-se com dificuldade pois as pernas “já 

não são o que eram” e é amparado pela sua fiel 

canadiana. Vive só mas tem a visita frequente do 

filho e do neto. Os seus longos dias preenche-

os com idas a compras ou fazendo “sala” nos 

pequenos estabelecimentos comerciais próxi-

mos, onde mantém amizades. Está sempre 

pronto para uma saída fora de portas e até já 
foi ao estrangeiro. 

Embora já não ouça muito bem, está perfeita-

mente lúcido e sente-se orgulhoso de fazer 

quase tudo, em casa, sozinho. Não tem medo 

da velhice. Gosta de adornar o espaço onde 

vive tendo uma casa simples, mas cuidada. 

E porque vos falo eu deste meu vizinho? Tenho 

a certeza que todos já ouviram falar da solidão 

na velhice. Tão triste e desumana! Só que este 

senhor que muito admiro e que ainda se preo-

No meu prédio 

pessoal, transmissível... 
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Agora 

Já não ensino História. Agora, conto estórias. 

De muitos géneros, tamanhos e feitios. Com 

estranhas e diversas criaturas, umas mais 

normais do que outras. De enredos variados, 

desde os românticos, aos de aventuras pas-

sando por simples descrições do quotidiano. 

Venho contá-las à minha maneira, a esta 

escola que me acolheu ao longo de quinze 

anos. 

Venho…vestindo a pele de personagens, 

exagerando no seu apresentar-se, inventando 

apartes, interagindo com o meu pequeno 

público e dando vida às palavras que foram 

escritas em livros que gostaria que fossem 

lidos. Talvez assim, eles -o meu pequeno públi-

co- se sintam curiosos, se lhes avive o gosto 

pela leitura que é quase tão bom como o do 

chocolate-para mim é melhor- talvez assim os 

faça esquecer um pouco o feitiço do computa-

dor para dar lugar às vivências e emoções que 

só um livro é capaz de oferecer. Ah ,só o chei-

ro e o toque do papel são únicos! 

Ainda sinto o desejo de estar com eles. Admi-

rar os seus olhares vivos de admiração, esgares 

de surpresa, gargalhadas pueris, perguntas ingé-

nuas e respostas desacostumadas. Quero com 

eles comungar o perfil do palhaço, um certo 

jeito insubordinado e o eco da criança que não 

cresceu dentro de mim. Posso ser eu mesma. 

É com eles que me sinto feliz. São eles que 

amortecem um vago sentimento de vazio. Não 

há como esconder-me e quando tiro a 
“máscara” emociono-me com o que vejo. Não 

vale a pena perguntarem-me se estou bem. É 

claro que estou. Realizei-me enquanto profes-

sora realizo-me agora, ”ama de afetos”. E faço 

aquilo que mais gosto! 

É com as crianças que continuo a preencher 

momentos de indiscutível encanto pois o ena-

moramento também existe quando ambos os 

lados se querem bem!                     

    FG 
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Este ano na Escola Cardoso Lopes continuamos a ter Desporto Escolar. As modalidades e o horário po-

dem ser observados no quadro seguinte: 

Desporto Escolar 

Escalão 
Data de Nasci-

mento 
Modalida-

de 
Professor 

Treinos 

Espaço 1 Espaço 2 

I n f a n t i s 
Masc. B 

2002/2003 Futebol Ezequiel Breia 

2ªfeiras 

16:25h às 
18:10h 

5ª feira 

16:25h às 
17:15h 

Iniciados 
Masculinos 

2000/2001 Futebol 
F e r n a n d o 
Fernandes 

6ªfeiras 

16:25h às 
18:10h 

3ª feira 

16:25h às 
17:15h 

J u v e n i s 
Masc. 

1998/1999 Futebol 
Orlando Fon-
seca 

5ªfeiras 

16:25h às 
18:10h 

3ª feira 

16:25h às 
17:15h 

I n i c i a d a s 
Feminino 

2000/2001 Futebol José Frias 

3ªfeiras 

16:25h às 
18:10h 

5ª feira 

16:25h às 
17:15h 

Todos   
Ténis de 
mesa 

F e r n a n d o 
Fernandes 

2ªfeiras 

16:25h às 
18:10h 

3ªfeiras 

17:20h às 
18:10h 

No dia 29 de Novembro de 2014 realizou-se, 

aqui na nossa escola, o Torneio de Futebol  em 

Infantil Masculino com a Escola Cardoso Pires, 

Almeida Garrett e AE da Damaia.  

Os alunos que representaram a escola Cardo-

so Lopes estão na foto que colocamos. 

Estes foram os resultados desse fim de sema-

A equipa masculina de Futebol Infantil A  

foi vencedora do torneio de futebol no 

regional de Lisboa em 2013/2014. 

Infantil B Masculinos 

EB 2,3 Cardoso 
Lopes 6 3 

EB 2,3 Almeida 
Garrett 

EB 2,3 Cardoso 
Pires 5 6 AE Damaia 

EB 2,3 Cardoso 
Lopes 5 3 AE Damaia 

EB 2,3 Almeida 
Garrett 10 6 

EB 2,3 Cardoso 
Pires 

EB 2,3 Cardoso 
Lopes 11 4 

EB 2,3 Cardoso 
Pires 

EB 2,3 Almeida 

Garrett 6 9 AE Damaia 

Classificação Provisória Total de 

ESCOLA pontos 

EB 2,3 Cardoso Lopes 9 

AE Damaia 6 

EB 2,3 Almeida Garrett 3 

EB 2,3 Cardoso Pires 0 

Infantil A Masculinos 

Inic. Feminino 

Corta Mato 

No dia 11 de dezembro pelas  10H30, vamos realizar 

o Corta Mato da Escola Cardoso Lopes. Os percur-
sos serão os seguintes: 
1 VOLTA – ESCALÃO A(05-04) Masculino, A(05 e 

04) Feminino e B (02 e 03) Feminino. 
2 VOLTAS – ESCALÃO B (02 e 03) Masc. e C (00 e 
01), D (98 e 99) e E (96 e 97) Fem. 
3 VOLTAS – ESCALÃO C (00 e 99), D (98 e 97)  e E 

(96 e 95)  Masculino 
NOTA – Os 3 primeiros classificados de cada escalão 
recebem medalhas. 

Os que terminarem a prova podem participar no corta 
mato concelhio a realizar nos Comandos da Amadora 
em janeiro. 

Calendário de jogos no Pavilhão  

Quadro 
competitivo 

Escalão / 
Género 

Escolas par-
ticipantes 

1º Torneio 
 A.C.O. 
 29/11 
09:00 

Infantil B 

Masculino 

Série III 

Almeida Gar-

rett 
Cardoso 
Lopes 
Cardoso Pires 
AE Damaia 

1º Torneio 
 A.C.O. 
 13/12 
09:30 

Juvenil Mas-

culino 

Série II 

D. João V 
Amadora 3 
Cardoso 
Lopes 
Azevedo 
Neves 

2º Torneio 
 14/02 

 A.C.O. 
09:00 

Iniciado 

Masculino 

Série III 

Cardoso 

Lopes 
Cardoso Pires 
Amadora 

Oeste-
Seomara da 
Costa Primo 

1º Torneio 
 18/04 

 A.C.O. 
09:00 

Iniciado 

Feminino 

Cardoso Pires 
Cardoso 
Lopes 
Amadora 

Oeste-
Francisco 
Manuel de 
Melo 
Linda-a-Velha 
e Queijas 


