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Editorial

Nós!
Tens nas mãos um pequeno jornal que,
de forma simples e breve, relembra alguns
dos acontecimentos e atividades que marcaram a vida de todos nós, ao longo do 1º
período letivo.
Porquê “Nós”? Porque a vida da comunidade escolar pretende tocar a vida de todos
nós – alunos, professores, funcionários – mas
também familiares e toda a comunidade
humana local na qual estamos inseridos.
Tudo o que fazemos – as atividades que
realizamos, eventos que promovemos – pretende não apenas fazer crescer o nosso saber
e o nosso saber fazer, mas também criar nós
que nos liguem cada vez mais uns aos outros.
Ao recordarmos tantas coisas que fizemos,
vemos que tudo só foi possível porque o fizemos juntos. Quando cada um dá o melhor
de si mesmo construímos coisas fantásticas!
E isso ensina-nos que a escola somos nós, o
mundo somos nós, e a vida é cada um de
nós que hoje e amanhã, aqui e lá, dá a mão
para criar nós que nos unem uns aos outros e
constroem a grande comunidade que somos
nós, que é cada um de nós.
Com este pequeno “Nós” levamos mais
longe o que juntos fazemos. À nossa família,
aos nossos amigos, aos nossos vizinhos,…
damos a conhecer um pouco do que foi
acontecendo na nossa escola e agrupamento
neste 1º período.
Resta dizer que, sendo este um dos projetos
do Clube de Solidariedade, em ligação com
o Clube de Rádio, os lucros obtidos com a
venda do “Nós” beneficiarão os alunos mais
carenciados do nosso agrupamento.
Feliz Natal para todos e um Ano Novo
cheio de esperança!
Prof. Orlando Marques

Solidários com as crianças
de Moçambique

No início deste
ano letivo aceitámos
o desafio do Sr. José
Esteves e demos novo
contributo para a campanha solidária «Uma
Escola para Moçambique». No Dia Mundial pela Erradicação
da Pobreza, fizemos
a entrega de muitos
materiais escolares que
recolhemos por todo o
agrupamento: manuais
escolares usados, mochilas, lápis, canetas,
cadernos, brinquedos,
etc. A nossa Biblioteca
ofereceu também muitos
dicionários de língua
portuguesa usados.
Ao nosso jornal o
Sr. Esteves explicou

todos estes materiais
e muitos outros que
recolheu em várias
escolas do concelho
de Ourém foi enviado
num contentor, via
marítima, juntamente
com roupas e alguns
materiais de construção que servirão para
edificar novas escolas
em Moçambique. A
chegada dos materiais
deu-se nos primeiros
dias de Dezembro,
tendo o próprio Sr.

Esteves procedido
ao levantamento, e
acompanhamento do
transporte e entrega dos
materiais. No local de
missão encontra-se o
voluntário Engº Vitor,
e as Irmãs Franciscanas Hospitaleiras.
Juntos acompanharão
o desenrolar das obras
de construção das
novas escolas e farão a
entrega dos materiais
escolares às crianças e
professores locais.
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Magustos animaram São Martinho

«Chegar ao
Zero» domina
Dia Mundial
da Luta contra
a SIDA

II

Como habitual o
São Martinho foi
comemorado em
todas as escolas
do agrupamento
com a realização do
divertido Magusto.

No 1º ciclo os alunos trabalharam
também esta temática em várias disciplinares, inclusive
em Educação Moral
e Religiosa Católica

onde os 1º e 2º
anos aprenderam
e representaram a
história do Santo
com fantoches.
Na EB 2/3 o
departamento

Assinalou-se a 1 de
Dezembro o Dia Mundial da Luta contra a
SIDA. Na nossa escola
a data foi marcada com
um alerta realizado
pelos alunos do 8º e
9º anos.
de Línguas e a
À semelhança de
equipa da Biblianos anteriores prooteca assinalaram
curaram mais uma vez
a data com uma
alertar toda a comuniexposição dedidade escolar para esta
cada ao Santo de
epidemia.
origem húngara.
O alerta aconteceu
através de uma exposição de trabalhos
subordinados ao tema
proposto para este
confeção dos mesmos. ano, pela Organização
Em algumas escolas os Mundial de Saúde e
alunos e professores UNAIDS: «Chegar
confecionaram os bo- ao Zero»: zero novas
linhos na casa de avós infeções, zero pessoas
familiares dos alunos, discriminadas e zero
que emprestaram o mortes por causas
seu forno a lenha e associadas ao vírus
ajudaram.
da SIDA.

Escolas do 1º ciclo festejaram “Dia do Bolinho”
A tradição portuguesa do Dia de
Todos os Santos, que as
crianças da nossa região
conhecem como “Dia
do Bolinho”, também
foi assinalada no nosso
agrupamento.
Nas escolas do 1º

ciclo, nas aulas de
Educação Moral e
Religiosa, os alunos
ficaram a compreender
melhor a história desta
festa religiosa. Também
falaram na tradição
da confeção dos bolinhos e no costume das

crianças irem «pedir o
bolinho».
As docentes das
várias escolas do 1º
ciclo dinamizaram
também esta tradição
festiva com a confeção
de bolinhos. Todos os
alunos participaram na

Escritor Pedro Seromenho
visitou a nossa escola
No passado dia 10 de Novembro esteve na nossa escola o escritor
e ilustrador Pedro Seromenho. Estiveram presentes na sessão alunos
do 2º, 3º, 4º e 5º anos. Da iniciativa da equipa da nossa Biblioteca, a
atividade traduziu-se num espaço que possibilitou o contacto dos
alunos com a obra deste autor: escrita e ilustração. Permitiu ainda a
interação escritor/alunos.
O nosso convidado, Pedro Seromenho, revelou-se um excelente
comunicador fazendo com que no final fosse enorme a satisfação dos
alunos que puderam assistir.
É verdade, quase não o largavam com tantos pedidos de autógrafos
ilustrados!

Campanha de Recolha de Bens Alimentares
Decorreu até final
do período, nas escolas do Agrupamento
Cónego Dr. Manuel
Lopes Perdigão, uma
Campanha de Recolha
de Bens Alimentares e
outros bens essenciais.
Além dos alunos,
familiares, professores
e funcionários, muitas
outras pessoas participaram fazendo chegar
os seus donativos às
escolas do agrupamento
ou em um donativo nos
vários minimercados
da região (Espite, Urqueira, Rios de Couros,
Resouro, Carvalhal,
Caxarias e Sandoeira).
Oanopassadoforam
entregues 25 grandes
cabazes de natal a
outras tantas famílias
carenciadas de alunos
do agrupamento.
Este ano o Clube
de Solidariedade da

Escola, a quem cabe
a responsabilidade da
iniciativa, estabeleceu
uma parceria com o
recém-criado Grupo
Caritivo da Paróquia
de Caxarias. Todos
os bens recolhidos

serão entregues a esta
instituição que os fará
chegar às famílias carenciadas de alunos do
agrupamento e outras
pessoas necessitadas.
A triagem das famílias contempladas com

os cabazes é realizada
conjuntamente entre
os responsáveis do
Grupo Caritativo de
Caxarias e responsáveis
do Agrupamento, conhecedores da situação
no terreno.

De salientar que esta
instituição, dada o seu
cariz, realizará ao longo
do ano outras entregas
de bens alimentares às
famílias assinaladas,
através do apoio do
Banco Alimentar.

Semana da Alimentação 2011

«Somos o que comemos» foi o tema da
SemanadaAlimentação,
que decorreu entre 17 e
21 de Outubro nas escolas do Agrupamento.
Este ano os alimentos
eleitos foram a fruta, os

legumes, leguminosas,
frutos secos e cereais
integrais.
Neste âmbito, os
alunos do 2º e 3º ciclos
foram desafiados a descobrir as leguminosas,
suas propriedades nutri-

tivas e benefícios para
a saúde, resultantes do
seu consumo regular.
O produto final do
seu trabalho fez parte
duma exposição que
decorreu no átrio da
Escola e na Biblioteca.

Nas escolas do 1º
ciclo, as frutas estiveram em destaque
nesta semana. Todos
os alunos foram convidados a trazer algum
tipo de fruta para a
escola, o que resultou

num lanche de frutas
partilhado.
Estas atividades
permitiram-nos aprender que para evitar
doenças, é fundamental
comer mais fruta, legumes, leguminosas,
frutos secos e cereais
integrais.
Estes alimentos não
só contêm substâncias
que inf luenciam a
constituição das células
e reforçam a comunicação entre elas, como
são ricos em antioxidantes – substâncias
químicas benéficas
para a saúde porque
neutralizam moléculas
nocivas denominadas
radicais livres.
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Cordão Humano no Dia Internacional
pela Erradicação da Pobreza
A nossa escola deu
as mãos para assinalar
o Dia Internacional
pela Erradicação da
Pobreza, que se assinala todos os anos a
17 de Outubro. Não
quisemos esquecer os
que por todo o mundo
sofrem com muitíssimas
carências, pobreza,

fome, doenças, etc.
Quisemos por isso
assinalar este dia de
forma especial. Fizemo-lo todos juntos.
Na manhã do dia 17,
juntámo-nos todos:
alunos, professores,
funcionários – e fizemos
um enorme cordão
humano no exterior

da escola.
Lemos o Manifesto
anti-pobreza, e unimos as nossas vozes
para gritar bem alto
«O MUNDO QUE
QUEREMOS É POSSÍVEL» Aceitámos pois
o desafio da OIKOS,
viemos vestidos com
uma peça de roupa

branca, e adquirimos
uma pulseira na nossa
escola, para colocar no
pulso, com os 8 objectivos do milénio. Foi um
momento muito belo e
que não esqueceremos.
Nas aulas de Educação Moral e nas de
Formação Cívica foi
abordado o tema da

pobreza e da fome, e
ficámos a conhecer
melhor os 8 objetivos
do milénio. Na nossa
escola e na EB1/JI da
Carvoeira esteve patente uma exposição da
OIKOS, intitulada «À
conquista dos sonhos»,
sobre os 8 objetivos do
milénio.

IV

Campeonato de Ortografia
O Departamento de Línguas e a equipa da Biblioteca realizaram a
23 de Novembro o primeiro “Campeonato de Ortografia” da nossa
escola. O objetivo foi ajudar os alunos a conhecer melhor com o novo
acordo ortográfico. A atividade destinou-se a todos os alunos do 2º
e 3º ciclos que quiseram mostrar o seu domínio das novas regras
de ortografia. Venceram a prova as alunas Juliana Simões do 5º C e
Ana Carolina Pereira do 9º A.

«Segurança e Prevenção
Rodoviária» na Escola

No âmbito da disciplina de Ciências FísicoQuímicas realizaram-se
em Novembro três sessões
de esclarecimento para
as turmas do 9º ano de

escolaridade, sob o tema
«Segurança e Prevenção
Rodoviária».
Dinamizadas por
elementos da Corporação
dos Bombeiros Voluntários de Caxarias e do
Programa Escola Segura,
permitiram aos alunos a
análise de vários aspetos
relativos ao funcionamento
da circulação rodoviária.
A sinalização vertical,
o tipo de veículos, as

causas de acidentes, a
prestação de primeiros
socorros foram alguns
dos aspetos explorados.
Entre os objetivos
esteve a aprendizagem
das normas indispensáveis à adoção de atitudes, comportamentos e
competências necessárias
à inserção segura dos
alunos como utentes
da via pública e como
futuros condutores.

Agrupamento
tem WebRádio
Agora já todos podem ficar a par das notí-

cias do Agrupamento, com especial destaque
para as atividades da Escola EB 2/3, a qualquer
hora, na WebRadio do site do Agrupamento.
Para tal basta ir a http://radio.acmlp.pt ou em
http://eb23caxarias.ccems.pt/ .
Quinzenalmente, às 4ªfeiras, às 14h30, na
Rádio ABC Portugal, de Ourém, na frequência
de 92.3 fm, poderão ficar a par das notícias em
primeira mão com o programa de notícias do
nosso agrupamento. O mesmo programa conta
ainda com uma entrevista a um convidado
surpresa.
Este programa poderá depois ser ouvido
em qualquer altura na rádio escolar do site do
agrupamento. As notícias serão ainda publicadas, quinzenalmente, no jornal Notícias de
Ourém, que sai à sexta-feira.

Exposição sobre o Fado

No final de Novembro Portugal teve a alegria de ver o Fado classificado pela UNESCO
como património imaterial da humanidade.
A nossa escola associou-se à festa e assinalou o acontecimento com uma exposição no
espaço da Biblioteca, dedicada aos grandes
nomes do Fado.

Escola premiou alunos com mérito
Meia centena de
alunos da nossa Escola
(20 do 2º ciclo e 25 do
3º ciclo) receberam no
dia 19 de Outubro o
certificado de mérito
académico, referente ao
ano letivo 2010/2011.
Os 1º e 2º classificados
de cada ano foram
ainda destacados com
a atribuição de um
troféu.
Esta iniciativa pretende reconhecer e enaltecer os alunos que se
destacam positivamente
não só pelos excelentes
resultados académicos,
mas também ao nível
do espírito cidadania
e solidariedade, e da
sua participação com
empenho em clubes
e atividades de enriquecimento ou extracurriculares.

A cerimónia de
entrega de diplomas
aos alunos, que contou com a presença
de representantes da
Câmara Municipal e
de diversos representantes de entidades
e associações sócio
educativas locais, teve
ainda a participação e
animação do Grupo de
Atividades Rítmicas e

Expressivas / Dança da
Escola e de uma aluna
que brindou a iniciativa com uma canção
original, vencedora
de um dos festivais
da canção organizado
pela CMO.
No mesmo dia, a
comunidade educativa
recordou o seu patrono,
Cónego Dr. Manuel
Lopes Perdigão, com a

celebração eucarística
na Igreja Paroquial.
Presidida pelo pároco,
Pe Bertolino Vieira,
contou com a presença dos elementos
da Direção do Agrupamento, professores,
funcionários, amigos,
familiares, e muitos
alunos que animaram
musical e liturgicamente
a celebração.

Feira de Outono

Entre o final de Outubro e inícios de Novembro as escolas do 1º ciclo promoveram uma
Feira de Outono, confecionando e vendendo
doces na escola. As populações locais foram
convidadas a visitar a escola e até a tomar chá
ou café com os alunos, como foi o caso da EB1/
JI de Espite. Nesta escola, os visitantes puderam
ainda adquirir produtos agrícolas e doces de
frutos, e participar na votação dos trabalhos
expostos de um original concurso de «bonecos
de Outono» realizado pelos alunos.

IV Campeonato
de Jogos Matemáticos

O mês de Outubro ficou marcado por diversas iniciativas em todos o Agrupamento.
Desde logo, teve lugar a apresentação do IV
Campeonato de Jogos Matemáticos, que à semelhança dos anos anteriores, o agrupamento
vai dinamizar. Este ano os jogos escolhidos são:
o jogo dos Pontos e quadrados (Pré-Escolar), o
Semáforo (1º ciclo), e o Hobbes (2º e 3º ciclos).
Após esta fase, cada turma fará o treino do
mesmo, e no final do segundo período ocorrerá
a seleção do aluno que irá representar a turma/
escola. A final está prevista para o dia 18 de
Abril de 2011. A explicação pormenorizada de
cada jogo encontra-se no blog de Matemática
e Ciências Experimentais.

Comemoração
do Dia das Bibliotecas
Na nossa Biblioteca os professores trabalharam, ao longo do mês, com as turmas do
5º ano na formação de utilizadores.
O dia 24, dia comemorativo, foi assinalado pela
participação dos alunos do 6º ano no concurso
de marcadores de livros, em colaboração com
a disciplina de Educação Visual e Tecnológica.
O tema deste ano foi «À descoberta da aventura». Todos os trabalhos revelaram empenho e
criatividade, mas a equipa da Biblioteca quis
destacar os três melhores com a entrega um
livrinho como prémio. Ainda nesse dia foram
feitas leituras pelas turmas em contexto de
sala de aula.

Obras
na Escola

O novo ano letivo
teve, desde logo uma
novidade. A nossa
escola tem um telhado novo. Depois de
alguns contratempos
(e alguns alguidares!)
devido à infiltração
de águas nos dias de
chuva, este ano letivo
promete ser mais seco.
Foram também
colocadas duas mesas
de jogo de ping-pong
no recreio da escola,
e o interior da escola
está agora sinalizado
com indicações da
localização dos diferentes espaços da
escola, muito uteis
para a orientação dos
novos alunos, ou de
quem nos visite.
A conhecida “Sala
VIP” passou a “Sala de
Eventos”, e as aulas que
aí decorriam passaram
para o espaço da chamada “Sala Zen” (ex
sala de exposições).

Concurso de
“Chapéus de
Halloween”

Para assinalar a
tradição anglo-saxónica
do “Halloween”, que se
realiza a 31 de Outubro,
o Departamento de
Línguas assinalou a
data com a dinamização de um concurso
e uma exposição de
«Chapéus Halloween».
Os trabalhos foram
bem criativos e assustadores mas apenas
três puderam vencer.
Diogo da Silva (5ºB),
Bruno Mendes (5ºC)
e Diana Jorge (7ºA)
foram os premiados.
Os professores de Inglês
dão os parabéns a todos
os alunos que participaram, pois todos
os trabalhos estavam
bastante criativos e
bem apresentados.

V

Ecologia, teatro, astrologia e
poupança dominaram a Semana
da Ciência e da Tecnologia
VI

Subordinada ao tema “Consumo
sustentável, atitude responsável”
decorreu de 21 a 25 de Novembro a
Semana da Ciência e da Tecnologia.
São diversas e múltiplas as atividades
marcam este evento.
A abrir o leque de atividades os
alunos puderam assistir à peça de teatro “Um grito, um eco, uma canção...
Huguinho diz não à poluição”, levada
a palco pelo Clube de Teatro da escola.
Muito importante foi a palestra sobre
“Poupança” realizada por profissionais
do BES de Caxarias, destinada aos
alunos do 7ºano.
Ainda neste primeiro dia da Semana da Ciência e da Tecnologia (SCT)
foram ainda entregues os prémios do
Concurso “Poupança”, criatividade e
artes plásticas.
Os vencedores foram a Ana Carolina, a Beatriz e o Leonel, todos alunos
do 8.º ano.

Observação astronómica
O segundo dia da SCT ficou marcado
pela realização de uma ação ecológica
que promoveu a troca de sacos de
plástico por sacos de pano. Na 4ª feira
à noite os professores organizadores,
quiseram pôr os alunos a «Olhar o
Céu». Não, não foi para nos pôr a cabeça
na lua! Tratou-se de uma Observação
astronómica à noite. Graças a Deus o
céu esteve limpo e foi muito divertido
olhar e descobrir o espaço!
Infelizmente, devido à greve dos
trabalhadores, não se realizou a tertúlia
sobre “Biodiversidade e Sustentabilidade”
prevista para o 4º dia. Destinava-se aos
alunos do 8º ano e o convidado era o
Professor Doutor Jorge Paiva. Fica para
uma próxima oportunidade.
Aprender a poupar
O último dia da SCT ficou marcado
pela realização de um Atelier das artes,
intitulado “Reciclando e poupando”, e

uma palestra sobre “Gerir e poupar”,
realizada por uma especialista da
DECO, destinada aos alunos do 5º ano,
que encerrou as atividades.
De salientar que, ao longo de toda
a semana decorreu ainda um conjunto
de iniciativas para toda a comunidade
escolar: uma Feira do Livro Científico;
uma campanha de sensibilização para
o Projeto “Green Cork” – reciclagem
de cortiça, destinada aos alunos do
5º ano; a exibição o filme “David na
Aventura da Cortiça”, e distribuído aos
mesmos alunos o livro “Cortiça – um
presente especial”.
Para professores e funcionários
realizou-se uma recolha de medicamentos fora do prazo de validade e uma
campanha de troca de termómetros de
mercúrio por digitais.
Foi, de facto, uma semana em cheio,
com muitas coisas boas para recordar.
Parabéns aos professores organizadores.

Exposição «Desenho de Observação»
«Desenho de Observação» foi o
tema da exposição que esteve patente
no átrio da escola, com trabalhos
realizados a grafite e a lápis de cor.
Olhar, observar, registar e representar, vegetais, frutos e a mão,
foram desafios lançados nas aulas
de Educação Visual, aos alunos do 9º
ano. Após a explicação das técnicas
e a importância das proporções dos
vários elementos a representar, os
alunos realizaram trabalhos muito

interessantes.
No 8º ano foram observados e
explicados os vários alçados, perspetiva e cotas de um objeto.
Depois, foi pedido aos alunos
que representassem, da forma mais
realista possível, diversos objetos
colocados na mesa de trabalho, na
sala de aula. Os trabalhos foram
realizados utilizando desenho livre
a grafite e a lápis de cor, e desenho
técnico rigoroso.

SECÇÃO DESPORTIVA
Mais de meia centena no Torneio “Astérix”
Realizou-se a 30
de Novembro o
Torneio “Astérix”.
Trata-se de uma
atividade, constituída por várias provas de atletismo:
salto em comprimento, salto em
altura, lançamento
do vortex e corrida
de velocidade.
Par ticiparam
mais de meia centena alunos.

David Diogo em 1º lugar
no Ténis de Mesa
VII

O aluno David Diogo, do 9ºB, obteve o 1º
lugar no escalão de iniciados masculinos na
1ª Concentração de Ténis de Mesa, realizada
a 30 de Novembro na escola Gualdim Pais,
em Tomar.
Ao todo participaram 8 alunos da equipa
da nossa escola, tendo obtido bons resultados.

Concentração de Badminton

Decorreu a 7 de
Dezembro a 1ª Concentração de Badminton do
nosso Agrupamento. A
prova realizou-se por
equipas de cerca de 15
elementos, e contou
com a participação de

duas equipas de duas
escolas de Tomar.
Foram estes os resultados alcançados
pelos alunos da nossa Escola: - Escalão
Infantis Femininos:
Joana Ceia, 2º Lugar;

Carolina Ladeira, 3º
lugar;
- Escalão Infantis
Masculinos: Tomás Tereso, 3º Lugar; Mickael
Kucharov, 4º Lugar;
- Escalão Iniciados
Femininos: Cristiana

Gomes, 1º Lugar; Inês
Ribeiro, 2º Lugar; Marina Marques, 4º Lugar;
- Escalão Iniciados
Masculinos: Samuel
Silva, 2º Lugar. - Escalão
Juvenis Masculinos:
José Dias, 1º Lugar.

Curso para
juízes e árbitros
A disciplina de
Educação Física/
Desporto Escolar
promoveu a 16 de
Novembro um curso
para juízes e árbitros
de várias modalidades desportivas.
A formação decorreu em Torres Novas,
e nela participaram
uma dezena de alunos nas modalidades
de: dança, futsal,
atletismo, badminton, ténis, ténis de
mesa e natação.

Concurso de Presépios
No âmbito das festividades do Natal, a
disciplina de Educação Moral e Religiosa
Católica promoveu a 3ª edição do Concurso
de Presépios.
A iniciativa destinou-se aos alunos do 1º
e 2º ciclo. O ano passado registou-se mais de
uma centena de participações. Os trabalhos em
exposição nas diversas escolas foram feitos pelos
alunos com a ajuda da família, com materiais
recicláveis e/ou materiais da natureza.
Para além de pretender manter vivas as
tradições cristãs na comunidade, a iniciativa
pretende sensibilizar para a importância da relação Escola/Família, motivando a participação
dos encarregados de educação na vida escolar.

Comemorações Natalícias

VIII

O Natal é sempre uma época festiva muito comemorada na nossa
escola e em todo o agrupamento. Para além do concurso de presépios
há muitas outras atividades e eventos.
Na nossa escola o Natal é comemorado de muitas formas. Por
exemplo, teremos uma árvore de Natal da Matemática; postais de Natal
eletrónicos realizados na disciplina de TIC;
Um grande presépio e muitas decorações de Natal realizadas na
disciplina de EV e EVT; e não podemos esquecer uma enorme Festa
de Natal com muita música, teatros, poemas, e muita cor e alegria.
Também as escolas do 1º ciclo e Jardins de Infância começam a
ficar decoradas com os enfeites de Natal realizados pelos alunos. Todas
elas estão também a preparar muito bem a sua grande Festa de Natal.
Todas as escolas organizaram ainda uma exposição com os presépios realizados pelos alunos participantes no concurso de presépios.

Alunos do Clube de Solidariedade
visitaram os idosos

O Clube de Solidariedade realizou a
30 de Novembro uma
visita ao Lar de idosos
de Espite e ao Centro
de Dia de Caxarias.
Participaram 11 alunos,
acompanhados por 3
professores, incluindo
o Diretor do Agrupa-

mento.
Foi uma atividade
muito divertida e enriquecedora para todos.
Os idosos agradeceram
o convívio que os alunos
tiveram com eles, e os
alunos também ficaram muito felizes pela
partilha e acolhimento

dos idosos.
A experiência foi
muito positiva e por
isso os alunos do Clube
voltarão àquelas instituições no próximo
período. Para além do
diálogo e da partilha,
haverá também lugar
à animação musical.

Dia dos Direitos Humanos

Assinala-se a 10 de Dezembro o Dia dos
Direitos Humanos. Como habitual a nossa
escola comemorou este dia tao importante
para a humanidade, com diversas atividades.
Da responsabilidade do Departamento de
Ciências Sociais e Humanas, e com a colaboração
dos Diretores de Turma, do Departamento de
Expressões e da Biblioteca Escolar, realizaram-se
algumas iniciativas comemorativas desta data.
Assim, os alunos dos 5º, 6º, 7º e 8º anos
foram desafiados a construírem uma Árvore
de Natal alusiva ao tema, enquanto aos alunos
do 9º ano foi solicitada a criação de textos
sobre personalidades e organizações que se
destacaram e destacam na defesa dos Direitos
Humanos.
Os trabalhos realizados encontram-se expostos nos corredores e no espaço da Biblioteca
da Escola até 6 de Janeiro de 2012.

Exposição sobre

“A Pessoa com Deficiência”

Assinalou-se a 3 de Dezembro o Dia Nacional e Internacional da Pessoa com Deficiência.
Na nossa escola os professores de Educação
Especial prepararam uma exposição de cartazes
alusivos ao tema com os alunos que frequentam este ensino. Foi ainda exibido um filme
temático para todos os alunos.

