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EDITORIAL

“Na Natureza nada se cria, nada
se perde, tudo se transforma.”
Lavoisier
Amigos,
É com tristeza e alegria que transitei
a uma nova etapa da minha existência …
Desculpem só agora ter tido a coragem
de
vos
informar
que
“lamentavelmente” vos abandonei,
mas a vida é mesmo assim … Por
vezes tem exercícios inexoráveis.
Foi tudo muito fulminante, embora
eu tivesse passado ao estado de aposentado de livre arbítrio (só que não
previ que fosse assim tão repentino:
solicitei a mesma no final de Dezembro, no final de Janeiro veio a comunicação com exercícios a um de Fevereiro).
Deste modo, e após este desabafo,
agradeço “do fundo do coração” a
todos quantos me ajudaram na senda
do meu exercício profissional que
quanto mais não seja, não me desiludiu ou me humilhou.
Agradeço até aos que, por isto ou por
aquilo (ou até por falta disto ou daquilo) não ombrearam comigo no tal
percurso e desempenho educativo
que sempre me identificou, pois que
é no exercício dos contrários que a
evolução acontece.
Votos de sucesso a todos os níveis,
nomeadamente para todos os trabalhadores educativos deste Agrupamento, pretendendo ainda que sejam
extensíveis a tudo e a todos que colaboram para o sucesso do mesmo.
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12 abril 2016 (terça-feira)
- Transporte do hotel para a
Escola.

- Chegada à Escola (carro
ou a pé)

- Chegada à Escola para a
“Cerimónia Oficial” da
Mobilidade, no Pavilhão.

- Chegada à Escola para
a “Cerimónia Oficial” da
Mobilidade, no Pavilhão.

Cerimónia de boas-vindas:
- Apresentação das Escolas
parceiras;
- Momentos de Dança e
Música – Clube de Dança;
Clube de Música; Conservatório de Música de Ourém e Fátima.

Cerimónia
de
boasvindas:
- Apresentação das Escolas parceiras;
- Momentos de Dança e
Música – Clube de Dança; Clube de Música;
Conservatório de Música
de Ourém e Fátima.

12:00
12:30

- Almoço na cantina da
Escola.

- Almoço na cantina da
Escola.

12:30
13:00

- Saída da Escola para Ourém (Castelo).

- Saída da Escola para
Ourém (Castelo).

13:15
15:00

- Prova de Orientação no
Castelo de Ourém.

- Prova de Orientação no
Castelo de Ourém.

- Visita guiada à “Vila Medieval” – Ourém.

- Visita guiada à “Vila
Medieval” – Ourém.

16:00
17:30

- “Cerimónia Oficial” na
Câmara Municipal de Ourém.

- “Cerimónia Oficial” na
Câmara Municipal de
Ourém.

17:30
18:00

- Transporte da Câmara
Municipal de Ourém para o
Hotel – Fátima.

- Transporte da Câmara
Municipal de Ourém para
a Escola – Caxarias.

- Tempo livre para os Professores.

- Os alunos vão para suas
“Famílias de Acolhimento”” passar o resto do seu
dia. Terão algumas atividades ou pequenos passeios.

08:30

Projeto Erasmus+

09:00

“Bags To Do In Your City
Página do Projeto:
http://www.bagstodoinyourcity.com/

PORTUGAL - PROGRAMA DA MOBILIDADE
Dia e

Professores

Horas
10 de
abril

Alunos

- Chegada dos vários países a Portugal - hora e data a
saber.

11 abril 2016 (segunda-feira)
08:30

- Transporte do hotel para a
Escola.
- Chegada à Escola.

09:00

09:15
10:00

10.00
10.20

10:20
12:45

13:00
14:00
14:15
17:10

- Visita à Escola em dois
grupos.
(Professores do Projeto,
Professores e alunos dos
Países parceiros; Alunos do
“Clube Europeu” e Alunos
do 4.º ano de Escolaridade).
Pausa para café.
- Atividades da “Semana da
Leitura”.
- Plantação de uma árvore
por País e por Estabelecimento de Ensino do Agrupamento.
- Apresentação da peça de
Teatro –
"Pantomina em Luz Negra".
- Entrega de uma “pequena
história” por País feita pelos alunos do J.I. e 1.º Ciclo
da Mata.
Almoço na cantina da Escola.
- “Jogos Sem Fronteiras” –
Jogos do próprio projeto –
Participação de Professores
e alunos do Projeto; alunos
do 4.º/5.º e 6.º ano de Escolaridade.
- Transporte da Escola para
o Hotel – Fátima.

17:10
17:30
18:00

- Chegada a Fátima.

Página 2

- Chegada à Escola (carro
ou a pé)
- Alunos dos países parceiros.
- Alunos do 4.º ano de
Escolaridade.
- Visita à Escola em dois
grupos.
(Professores do Projeto,
Professores e alunos dos
Países parceiros; Alunos
do “Clube Europeu” e
Alunos do 4.º ano de
Escolaridade).
Pausa no pátio da Escola.
- Atividades da “Semana
da Leitura”.
- Plantação de uma árvore por País e por Estabelecimento de Ensino do
Agrupamento.
- Apresentação da peça
de Teatro –
"Pantomina em Luz Negra".
- Entrega de uma
“pequena história” por
País feita pelos alunos do
J.I. e 1.º Ciclo da Mata.
Almoço na cantina da
Escola.
- “Jogos Sem Fronteiras”
– Jogos do próprio projeto – Participação de
Professores e alunos do
Projeto; alunos do 4.º/5.º
e 6.º ano de Escolaridade.
- Os alunos vão para as
suas “Famílias de Acolhimento” passar o resto
do seu dia. Terão algumas atividades ou pequenos passeios.

09:30
12:00

15:00
16:00

18:00

13 abril 2016 (quarta-feira) - levar crachá e boné
- Todos os alunos se
reúnem à entrada da Escola.
- Ida a Lisboa.

08:30
- Sair do hotel para Lisboa.

- Encontro de alunos e
Professores em Fátima.

Lisboa
- Oceanário.
- Viagem no Teleférico.
- Parque das Nações – almoço.
- Visita ao Shopping
“Vasco da Gama”.

Lisboa
- Oceanário.
- Viagem no Teleférico.
- Parque das Nações –
almoço
- Visita ao Shopping
“Vasco da Gama”.

- Torre de Belém.
- Mosteiro dos Jerónimos.
- Passeio por Cascais/Sintra…..

- Torre de Belém.
Mosteiro dos Jerónimos.
- Passeio por Cascais/Sintra…..

- Transporte dos Professores para o Hotel – Fátima.

Transporte dos alunos
para a Escola – Caxarias.

09:00

Manhã

Tarde

14 abril 2016 (quinta-feira) – levar crachá e boné
- Todos os alunos se
reúnem à entrada da Escola.
- Ida a Fátima.

08:30

09:00

09:30
11:00

11:00
12:30

12:30
12:45

12:45
14:00

- Sair do Hotel – Professores - (ponto de encontro em
frente ao Hotel).

- Encontro de alunos e
Professores em Fátima
(em frente ao Hotel).

- Visita no “Comboio turístico” aos Valinhos.

- Visita no “Comboio
turístico” aos Valinhos.

- Visita ao Museu Interativo e passeio pelo Santuário
de Fátima.

- Visita ao Museu Interativo e passeio pelo Santuário de Fátima.

- Transporte dos Professores e Alunos até à
“Batalha”.

- Transporte dos Professores e Alunos até à
“Batalha”.

- Almoço
“Batalha”.

- Almoço volante na
“Batalha”.

volante

na

- Visita informal ao Mosteiro da Batalha.

- Transporte da Batalha
até à Nazaré (sítio).
- Descida no “Ascensor”.

16:00
18:00

18:00
19:00

- Tempo para compras /
passeios turísticos
- Os Professores de cada
Escola parceira ficam
com os seus alunos.

- Transporte da Nazaré até
Fátima (hotel).

Transporte da Nazaré até
à Escola.

- Sair do hotel para Coimbra.

- Encontro de alunos e
Professores em Fátima.

Transporte de Fátima até
Coimbra.

- Transporte de Fátima
até Coimbra.

Visita ao “Portugal dos
Pequeninos”.

- Visita ao “Portugal dos
Pequeninos”.

Visita à Quinta das Lágrimas”.

- Visita à Quinta das
Lágrimas”.

Almoço volante no “Parque
do Mondego”.
- Visita à Cidade.

- Almoço volante no
“Parque do Mondego”.
- Visita à Cidade.

- Visita à Faculdade de
Direito.
- Visita à “Biblioteca Joanina”;
- “Capela de S. Miguel”;
- “Sala dos Capelos”;
- “Sala do Exame Privado”;
- “Sala de Armas”.

- Visita à Faculdade de
Direito.
- Visita à “Biblioteca
Joanina”;
- “Capela de S. Miguel”;
- “Sala dos Capelos”;
- “Sala do Exame Privado”;
- “Sala de Armas”.

Transporte de Coimbra até
Fátima.

Transporte de Coimbra
até à Escola.

Restaurante “O Truão”.
Convívio
musical/dancetaria- “O Truão”.

- Os alunos vão para suas
“Famílias de Acolhimento” passar o resto do seu
dia. - Alunos arrumam as
malas.

09:00

09:00
10:00

10:00
12:00

12:00
13:00

13:00
15:00

A
partir
das
15:45

15:30
16:00

- Tempo para compras /
passeios turísticos
- Os Professores de cada
Escola parceira ficam com
os seus alunos.

- Todos os alunos reúnem-se na frente da Escola.
- Ida a Coimbra.

08:30

- Visita informal ao Mosteiro da Batalha.

14:00
15:30

- Transporte da Batalha até
à Nazaré (sítio).
- Descida no “Ascensor”.

15 abril 2016 (sexta-feira) – levar crachá e boné

17:00
18:30

20:30

Hotel - Professores
--------

- Tempo livre para os Professores
19:00
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- Os alunos vão para suas
“Famílias de Acolhimento” passar o resto do seu
dia.

16 e 17 abril 2016 (sábado)
Partida dos Professores e Alunos dos Países
Parceiros
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Dep. do Pré-escolar e do Primeiro Ciclo

EB1/JI de Urqueira Norte
Visita ao Centro Histórico de Ourém
No dia 14 de março os alunos do estabelecimento escolar de Urqueira Norte realizaram uma
visita de estudo ao Castelo de Ourém.
A visita foi guiada por Gonçalo e a princesa Oureana, que nos contaram a sua história, e nos
mostraram a sua casa,
que foi o Castelo.
Os alunos tiveram a
oportunidade de conhecer não só o Castelo, mas também a
prisão, o pelourinho, a
fonte gótica, a cripta,
Foi um dia muito agradável, que permitiu
conhecer melhor a
história do nosso concelho e a riqueza do
nosso património.

As Palavras São o Quê?
As palavras são más e boas;
algumas dão a bondade e
outras a tristeza.
As palavras da bondade, dão alegria, felicidade
pulos e vontade de trabalhar.
A tristeza é chorar, estar triste, escondida.
A palavra Rosa dá cheiro à amizade.
A palavra tristeza dá vontade de chorar.
A palavra amor de família, dá doçura
A palavra doença quer dizer quando estou doente
Sinto- me mal, grito, choro,...e deixo toda a gente
preocupada.
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A palavra escola dá harmonia de estudar, saber e
passar.
A palavra mãe dá vontade de abraçar a minha mãe!
A palavra pai dá vontade de o ver mais vezes!
A palavra eu dá vontade de chorar, às vezes sintome só!
A palavra chorar; choro e não sei o motivo.
A palavra sentimento é sentir o que temos dentro de
nós.
Matilde Neves Alves -3ºano
EB1 de casal dos Bernardos

D. de Matemática e Ciências Experimentais

Dia da Internet Mais Segura 2016

Canguru Matemático Sem Fronteiras 2016

No dia onze e doze de fevereiro assinalou-se o Dia
da Internet Mais Segura 2016. O mesmo teve como
objetivo alertar a comunidade para a importância da
navegação na internet em segurança e promover
uma utilização crítica e
responsável da tecnologia
e dos dispositivos móveis.

No dia 17 de março, realizaram-se uma vez mais as
provas das diferentes categorias, "MINI-ESCOLAR-I"
(2.º ano de escolaridade); "MINI-ESCOLAR-II" (3.º ano
de escolaridade); "MINI-ESCOLAR-III" (4.º ano de escolaridade);
"ESCOLAR"
(5.º e 6.º anos de escolaridade); "BENJAMIM" (7.º e
8.º anos de escolaridade);
"CADETE" (9.º ano de escolaridade).
Participaram cerca de 60
alunos do 1º ciclo e 60 alunos do 2º e 3º ciclos.
Aguardam-se agora os resultados!

E_Electrão
A escola aderiu ao E_Electrão, que é um projeto
de educação social e ambiental, desenvolvido para
sensibilizar os mais jovens no sentido do correto
encaminhamento dos REEE – Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos e RP&A - Resíduos de Pilhas e Acumuladores e como podemos
ajudar a manter o planeta limpo e saudável.
Se tiveres em casa ou se souberes de familiares
que tenham equipamentos elétricos (máquinas de
lavar, frigoríficos, televisões, telemóveis, ferros de
engomar, varinhas mágicas, lâmpadas etc…) podem ser recolhidos na
escola. Informa-te junto
do professor de Ciências
Naturais.
O prazo de entrega é 14
de abril.
O Pilhão vai à Escola!
Continua em curso esta iniciativa, sensibilizando para a preservação do ambiente.
Participa nesta iniciativa trazendo pilhas e baterias, entrega ao professor de matemática ou de
ciências!
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VIII Campeonato de Jogos Matemáticos
Continua em curso o VIII Campeonato de Jogos Matemáticos do agrupamento.
Os jogos dinamizados são:
Pré-Escolar – Jogo da Memória.
1º e 2º ciclos – Jogo do 24
3º Ciclo - Aboyne
A final está prevista para o dia 18 de Maio de 2016.

Concurso Fotografia bewater
A
escola
aderiu ao
“Concurso de Fotografia
2016” promovido pela
bewater, subordinado ao
tema, “Preservação dos
recursos hídricos no concelho de Ourém 2016”. O
mesmo visa a sensibilização da população estudantil, do concelho de Ourém,
para as questões ambientais e a preservação dos
Recursos Hídricos, tendo
em mente as gerações futuras.
Participaram cerca de quarenta alunos do 2º e 3º ciclo.
Página 5

Literacia 3D
O desafio pelo conhecimento
A primeira fase do LITERACIA 3D decorreu
com sucesso assinalável. De 23 a 27 de novembro, mais de 60 mil alunos, envolvendo
cerca de 500 estabelecimentos de ensino de
todo o país, participaram neste desafio pelo
conhecimento, muito motivados pelos respetivos professores.
Já foram divulgados os resultados desta primeira fase, da nossa escola, tendo sido apurados para a 2ª fase distrital:
– Ciências: Diogo Luís Quaresma Flórido
(8.º A) - e Mário André Pereira Campos Tere-

Programa
Eco – Escolas
O clube Ecoescolas participou no Passatempo de Desenho Toyota Carro de Sonho
2015/2016
O objetivo do Passatempo de Desenho Toyota Carro de Sonho é criar oportunidade
para que as crianças se divirtam e compreendam a importância de sonhar através do
desenho de um "Carro de Sonho" recorrendo à imaginação e criatividade.

so (8.º A) ; Matemática - - Mariana Faria (7.º
B). Esta competição distrital decorreu dia
dois de março em Santarém,
aguardam-se
agora os resultados.
Parabéns a todos os
participantes!

Comemoração do dia do Pi
14 de março
Os alunos do sexto ano assinalaram esta data realizando trabalhos alusivos ao pi. A sua
criatividade e envolvimento esteve bem patente na exposição que se encontra no átrio
da escola.
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Os alunos envolvidos mostraram-se muito
empenhados e interessados ao longo da
elaboração do carro de sonho. A boa disposição esteve sempre presente e reflete-se
no resultado final.

Departamento de Línguas

Receita para um fantástico
2016

N
Receita para um maravilhoso 2016
Ingredientes necessários:
Uma vaga de ondas de saúde; 10 Gomas de beleza interior; Distância do exterior até ao centro da
Terra de dedicação; Quantidade de água existente no mundo de alegria; Geleia de beijinhos; 100
Sultanas de confiança; 10 Quilogramas de força
de vontade; 20 Bolachas de abraços; Cristais de
quartzo em goma de sucesso nos sonhos e no
amor;
Modo de preparação:
Primeiramente, utiliza-se uma taça de plástico,
para misturar os ingredientes. Junte na taça, a
quantidade de água existente no mundo de alegria. De seguida, junte 10 kg de força de vontade
e bata até obter um creme. Ulteriormente, adicione 20 bolachas de abraços. Bata bem até obter
um preparado livre de malevolência.
Seguidamente, adicione vagas de saúde, acompanhadas por 100 sultanas de confiança. Misture
estes ingredientes cuidadosamente, para evitar
calúnias ou insinceridade.
Incessantemente, adicione a distância do exterior
até ao centro da terra de dedicação.
De seguida, deite todos os ingredientes numa
forma em estrela juntamente com gomas de beleza interior por cima.
Leve ao forno e aguarde 30 minutos. Retire a forma do fogão, transfira o bolo para um prato e pincele com geleia de beijinhos. Por fim e para finalizar a receita para um excelente 2016, decore a
gosto, com cristais de quartzo de sucesso nos sonhos e no amor.

o âmbito do estudo, nas aulas de Português, do
texto lírico “ Receita de ano novo”, de Carlos
Drummond de Andrade, os alunos das turmas A,
B e C do nono ano foram desafiados a elaborar
uma receita para o ano de 2016.
Inspirados pelo ilustre vate, os alunos refletiram, concluíram
acerca dos ingredientes necessários para que o decorrente
ano seja o mais perfeito possível e abalançaram-se na aventura da escrita, demonstrando empenho, criatividade e noção de que os bens materiais pouco importam quando se
pretende alcançar a plenitude interior. Os trabalhos realizados estiveram patentes na Biblioteca da escola, estando todos os alunos de parabéns.

Ana Margarida Silva

Dia Internacional da Mulher
Texto de opinião

Na minha opinião, a manifestação das Mulheres tem
sentido, pois cada qual deveria ter os mesmos direitos e as mulheres não deveriam ter sido discriminadas como foram na altura, se faziam e trabalhavam
tanto como os homens. Por isso, para mim, o dia da
Mulher foi corretamente marcado pela coragem que
tiveram ao terem pedido aquilo a que tinham direito
e pela maneira como foi causada a sua morte sem
qualquer tipo de sensibilidade e honestidade para
com elas.
Raquel Lopes – 5ºB

O dia internacional das mulheres é no dia oito de
março e é comemorado em homenagem a 130 mulheres que morreram queimadas, trancadas numa
fábrica.
Na minha opinião, este dia nunca deve ser esquecido porque todos somos iguais, e todos temos os mesmos direitos.
Devemos, pois, comemorar este dia e pensar em
todas as mulheres que morreram na luta pelos seus
direitos.
Alice – 5ºB

Maria Rosado (9ºC – Português)
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Departamento de Ciências Sociais e Humanas

Parlamento dos Jovens – 2015/2016
No âmbito do Projeto Parlamento dos Jovens decorreu
na nossa escola a dinamização de diversas atividades
envolvendo todos os alunos. A participação neste projeto exigiu que os alunos se reunissem em listas e apresentassem três medidas – programa de Recomendação,
no âmbito de um tema geral, que no presente ano letivo foi Racismo, Preconceito e
Descriminação. De 11-01-2016 a 14-01-2016 as listas apresentaram as suas ideias e
procederam a uma pequena campanha junto dos colegas.

Eleições para a Sessão Escolar:

Sessão Escolar:

Candidataram-se duas listas (Lista A e B) que foram
a sufrágio no dia 15-01-2016. Participaram na votação 185 alunos (90,7%) de um total de 204 votantes;
tendo sido eleitos 5 deputados pela lista A e 10
deputados pela lista B.
Assim ficaram eleitos os
15 deputados que constituíram a assembleia designada de Sessão Escolar.

A sessão Escolar decorreu no dia 20-01-2016 com a
presença dos 15 deputados eleitos, sendo a sessão
presidida pelo coordenador do projeto, professor
Mário Rodrigues e pelo Professor Paulo Marques.
Nesta sessão foram discutidos os dois programas de
recomendação das duas listas, tendo os deputados
apresentado alterações às mesmas e definido, votado e aprovado o Programa de Recomendação definitivo a enviar/apresentar à sessão distrital/
regional. Foram também eleitos os seguintes deputados a fim de participarem na sessão distrital: Diogo Luís Quaresma Flórido (8ºA), Gonçalo Costa
Enes (9ºC) e Bruno Rafael Lopes Mendes (9ºC), deputados efetivos e António Miguel Ferreira Faria
(9ºA), deputado suplente. Por último os Srs deputados escollheram como proposta de tema para o próximo ano – Construir um Planeta Sustentável.

Sessão Distrital/Regional
No passado dia 14-01-2016 decorreu na Escola Secundária
de Benavente a Sessão Distrital/Regional com a participação de 17 escolas do distrito de Santarém a fim de defenderem os seus programas de recomendação e definirem o
programa definitivo a apresentar à Sessão Nacional e elegerem os respetivos deputados que nela participarão. Os
nossos deputados, Diogo Flórido, Bruno Mendes, Gonçalo
Enes e António Faria, defenderam o seu projeto e participaram com grande envolvimento em todos os trabalhos da
sessão, nomeadamente nos debates na generalidade, bem
como nos debates e votação na especialidade. Colaboraram nas propostas de alteração, aditamentos e nova redação do projeto final e na eleição das escolas e deputados a
participarem na sessão nacional. Apesar de não terem
sido escolhidos, estão de parabéns pela sua excelente
prestação neste projeto.
Como nota final pensamos que este projeto foi uma mais
valia para todos os alunos
envolvidos, levando-os a
refletir sobre um tema da
atualidade, bem como tomar conhecimento dos mecanismos e procedimentos
inerentes ao funcionamento
dos trabalhos de uma assembleia. Frisamos que é
da nossa responsabilidade
preparar os alunos para
uma futura participação
cívica, responsável e consciente.
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Reunião para a Eleição da Mesa:
No dia 4-03-2016 decorreu no auditório do IPDJ de
Santarém a reunião para a eleição da mesa da Sessão Distrital/Regional do Parlamento dos Jovens do
Ensino Básico, do círculo de Santarém. O nosso
agrupamento foi representado pelo Sr. Deputado
Diogo Luís Quaresma Flórido. Este representou o
agrupamento com grande dignidade e postura cívica, apesar de não ter sido eleito para a mesa. Participou em todas as atividades com grande mestria,
responsabilidade e capacidade de liderança.

Exposições
O departamento de Ciências Sociais e Humanas
apresentou uma exposição de trabalhos feitos
pelos alunos do 7º ano
subordinado ao tema –
“A Civilização Egípcia”. Os discentes apresentaram
trabalhos pautados por uma grande criatividade e
originalidade destacando-se algumas maquetes representando as pirâmides de Gizé, sarcófagos com
as suas múmias, um templo egípcio e um vaso decorado com pinturas alusivas aos deuses desta civilização. Parabéns aos alunos pelo seu excelente trabalho!

N

o âmbito da disciplina de História e Geografia de Portugal, os alunos do 5º e 6º
ano apresentaram um conjunto de trabalhos subordinados ao tema “A Vida Quotidiana e a Cultura no Séc. XIX”. É de destacar a preocupação com os pormenores que os discentes colocaram na execução destes trabalhos, revelando uma
cuidada pesquisa e curiosidade sobre a época em
estudo. Mais uma vez pela qualidade dos trabalhos
exibidos, devemos destacar o empenho e a dedicação que os nossos alunos colocaram na realização
dos mesmos e o seu importante contributo para a
concretização Plano Anual de Atividades do nosso
agrupamento.

"Muito mais que simples passeios"
O mês de março foi, este ano no nosso Agrupamento, o mês das visitas de estudo.
No dia 15 de Março, todos os alunos da escola foram convidados a ter aulas diferentes. Sim, porque as visitas de
estudo são muito mais do que simples passeios. Elas representam uma situação de aprendizagem que favorece a
aquisição de conhecimentos, proporciona o desenvolvimento de técnicas de trabalho e facilitam a sociabilidade.
Um dos principais objetivos das visitas de estudo é, precisamente esse, o de promover a interligação entre a teoria
(a matéria lecionada em várias disciplinas) e a prática, a realidade.
A disciplina de EMRC preparou duas grandes visitas de estudo.
A primeira, já realizada com
muito sucesso decorreu nos
dias 11 e 12 deste mês,
contou com 43 alunos do
9.º ano de escolaridade, 4
professores e uma assistente operacional, e teve como
objetivo cimentar conhecimentos a nível das disciplinas de História, Geografia e
de EMRC, e também de
conviver com alunos de outras 5 escolas, que disfrutaram de 2 dias diferentes rumo a Santiago de Compostela.
Pelo caminho efetuaram paragens em VIANA DO CASTELO, VALENÇA DO MINHO, ILHA DE LA TOJA nas RIAS
BAJAS galegas, e, claro está, o objetivo principal: SANTIAGO DE COMPOSTELA, um grande centro de peregrinação religiosa desde a Idade Média.
O alojamento foi feito no Hotel Scala de 3 estrelas.
Também promovida pela disciplina de EMRC, alunos dos 6.º 7.º e 8.º anos irão realizar uma visita de estudo muito
especial, durante as férias da Páscoa.
Será nos dias 29 e 30 de Março, que 54 alunos da nossa escola e 5 professores passarão 2 dias a visitar Guimarães, o Bom Jesus de Braga e o Porto, contando com paragens para visita a museus, um passeio de teleférico, um
passeio de comboio e um minicruzeiro no Rio Douro.
Ano V - N.º 2
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Departamento de Expressões

EDUCAÇÃO FÍSICA / DESPORTO
DANÇA

TÉNIS DE MESA

No passado dia 2 de março participaram na Competição na Escola Básica e Secundária de Alcanena, os
dois Grupos/Equipa de Atividades Rítmicas e Expressivas, tendo o Grupo/Equipa de Iniciadas ficado apurado para a Distrital a realizar no dia 9 de março, em
Alpiarça.
Tiveram todas as alunas uma prestação brilhante, pautando como de costume pela boa disposição; “FairPlay”; entreajuda, companheirismo; sensualidade,
coordenação e postura corporal.
Têm algo em comum: “São tudo o que outros são, mas
aquilo que ninguém é!” e funcionam “Juntos pela Dança”, valorizando o que a nossa Escola lhes proporciona e interagindo com os valores de cidadania transmitidos em Família e no Meio escolar.
Para todas, como Professora responsável pelos dois
Grupos/Equipas que para além destas prestações oficiais estão sempre disponíveis para a participação nas
atividades do Plano Anual de Atividades do Agrupamento, o meu mais sincero e verdadeiro
“OBRIGADO”. São o meu orgulho.

Neste período ocorreram 3 concentrações desta modalidade: a 13 e 27 de janeiro e a 17 de fevereiro, a
do dia 27 de janeiro em Caxarias e as restantes em
Fátima (CEF). De uma maneira geral, os alunos obtiveram bons resultados nas concentrações, tendo
ficado apurados para a Fase Distrital 7 alunos. Esta
atividade vai decorrer no dia 6 de abril em Tomar.

BADMINTON
Neste período, a maior parte dos alunos do
grupo/equipa de Badminton participaram nas
2ª e 3ª concentrações: nos dias 20 de janeiro e 2

FUTSAL
O grupo/equipa de Futsal participou em duas concentrações
neste segundo período, no dia 27 de janeiro, na Freixianda,
no dia 24 de Fevereiro, em Ourém.

de março, na Freixianda.
Os alunos obtiveram muito bons resultados,
tendo ficado apurados alguns discentes para a

Nas concentrações os alunos revelaram um grande empe-

Fase Distrital a decorrer no dia 7 de abril, em

nho e dedicação na obtenção de bons resultados.

Torres Novas.
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TÉNIS

NATAÇÃO

Neste segundo período os alunos, tiveram 3

Neste segundo período os alunos participaram

concentrações, a saber: em Caxarias no dia

em 3 concentrações:

20 de janeiro, em Tomar no dia 17 de feve-

17 de fevereiro, na Piscina Municipal de Ou-

reiro e em Ourém no dia 2 de março.

nos dias 13 de janeiro e

rém e no dia 16 de março na piscina municipal
de Caxarias.

EDUCAÇÃO ESPECIAL
No dia 16 de fevereiro,
os Carteiros e a Família
Cupido do Subdepartamento de Educação Especial, entregaram 315
cartas aos alunos da Escola Sede. Ainda nos encontramos a distribuir
quase outras tantas cartinhas e bilhetinhos de
amor nas escolinhas de
1º Ciclo e Jardins de Infância do Agrupamento.
A nossa linda Coordenadora foi contemplada e
surpreendida por uma
carta muito especial. O
amor bate sempre à porta de quem merece.
Conceição Graça Godinho
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HORTA PEDAGÓGICA
Pela terceira vez este ano letivo os nabos da nossa Horta Pedagógica, serviram para confecionar
a sopa no nosso refeitório. A "produção" é boa,
pelo que a hortinha ainda irá servir mais nabos
para a sopinha e brevemente muitos outros legumes, 100% biológicos pois não contém quaisquer
tipos de químicos.

Página 11

Biblioteca Escolar

Concurso Concelhio de leitura
Realizou-se no passado mês de fevereiro a 1ª fase da VI edição do Concurso Concelhio de Leitura.
Neste Concurso participam alunos do 3º e 4º anos do 1º ciclo e 5º e 6º anos do 2º ciclo. Como habitualmente os alunos responderam a um questionário relativo às obras selecionadas para o efeito. Este concurso, da responsabilidade do Grupo de Trabalho Concelhio das Bibliotecas Escolares terá a final em
Ourém nos dias 11 e 13 de abril, respetivamente para o 1º e 2º ciclos.
Foram apurados os seguintes alunos para a Fase Final:

1º Ciclo
Alunos
Efetivos

Suplentes

Ano

Escola

Tomás Frias Rei

4º ano

EB1 de Rio de Couros

Pilar Neves Jacinto

4º ano

EB1 de Urqueira Norte

Maria Rita de Jesus Martins

4º ano

EB1 de Carvoeira

Soraia Silva Gomes

4º ano

EB1 de Mata

Tomás Miguel Pereira Diogo

4º ano

EB1 de Casal Bernardos

2º Ciclo
Alunos

Ano/turma

Pontuação

Mariana Silva

6º A

1º lugar

Efetivos

Íris Mendes

6º A

2º lugar

Suplentes

Lara Pereira
Rita Marques

6º A
6º B

3º lugar
1º lugar

Matilde Gonçalves

5º B

2º lugar

A equipa da Biblioteca agradece aos docentes de português pela colaboração e empenho na concretização desta atividade e felicita todos os alunos participantes.

Não se esqueçam que quem lê mais sabe sempre mais!

Encontro com a escritora Manuela
Mota Ribeiro
No dia 10 de abril, no âmbito do Projeto SOBE (Saúde
Oral Bibliotecas Escolares), a escritora Manuela Mota
Ribeiro esteve no nosso Agrupamento, envolvendo todos os alunos do primeiro ciclo. A escritora fez quatro
sessões. Durante a manhã esteve na Urqueira Norte, com
a presença dos alunos de Espite, seguindo-se a escola da
Mata onde estiveram presentes os alunos do Casal dos
Bernardos. Da parte da tarde a escritora visitou a Carvoeira conversando com os alunos desta escola e finalizou o
dia em Rio de Couros onde assistiram também os alunos
de Pisões. Os alunos foram transportados pelos autocarros da Câmara Municipal à qual se agradece o empréstimo dos mesmos.
A escritora Manuela Mota Ribeiro é médica de formaPágina 12

ção, mas atualmente, dedica-se quase em exclusivo à escrita. As suas obras tratam de temas ligados à saúde, cidadania, bulling, higiene, segurança, autoestima, etc.
É uma excelente comunicadora e isso encantou os nossos
meninos com as histórias e as respetivas personagens
(em três dimensões), que a escritora, normalmente,
transporta com ela, para a “ajudarem” a contar e encantar.

EXPOSIÇÕES
O Carnaval nunca passa despercebido no nosso Agrupamento, nem na Biblioteca. Este ano
expusemos máscaras venezianas.

DIA DOS NAMORADOS
Lenda ou não, o facto é que originalmente
os Lenços de Namorados eram bordados em
pano de linho branco pelas raparigas em idade
de namoro, que os ofereciam ao amado como
uma carta de amor.
Eram histórias de paixões singelas contadas
com os “dizeres” da época, “cores garridas” e símbolos naif alusivos ao amor, à paz,
à alegria ou mesmo tristeza.
Este ano voltámos a expor lenços de namorados na nossa Biblioteca mas com um significado muito próprio - AMIZADE.
Os lenços simbolizam também a amizade e a
estima que temos por aqueles a quem os oferecemos. Por esse motivo foram pintados lenços para serem oferecidos aos professores
envolvidos no projeto ERASMUS “Bags to do
in your city”, que nos visitarão em abril.

8 de março
DIA DA MULHER
Não esquecemos o Dia da Mulher, relembrando algumas das mulheres das nossas leituras.
Mesmo já tendo passado o dia, fica uma mensagem para todas as mulheres.
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Coordenação dos Diretores de Turma

Visita de Estudo 5º e 6º anos
Os alunos do 5º e 6º anos iniciaram a sua visita de estudo na Fortaleza de Peniche e,
orientados pela professora de História e Geografia de Portugal, conheceram aspetos
importantes da nossa história, antes do 25 de Abril, ficando sensibilizados com os
episódios de fuga dos presos políticos, em condições adversas. Do Forte de Peniche
puderam vislumbrar o mar agitado contra as rochas e as escarpas circundantes à
Fortaleza.
O almoço foi na companhia de gaivotas barulhentas e famintas, confundindo-se os
seus gritos com a bravura do mar. O sol deu-lhes o prazer da sua visita, permitindolhes saborear um pequeno passeio pela prainha abrigada do pontão da Fortaleza de
Peniche.
Pelas 14h, os alunos tinham um encontro marcado com dois guias do Museu da Lourinhã onde viajaram no tempo até 150 milhões de anos atrás; conheceram várias espécies de dinossáurios, visitando uma exposição recheada de fósseis. A visita continuou com a passagem pela exposição etnográfica, cujo espólio foi conseguido pelo
esforço da população que doou os artigos para o museu.
A visita decorreu num clima agradável, de respeito e civismo nos locais visitados e durante a viagem.

Visita de Estudo 7º anos
No dia 15 de março, 40 alunos do 7º ano, acompanhados por 4 professores fizeram uma visita de estudo interdisciplinar ao jardim Buddha Eden no Bombarral, à Praia da Areia Branca e ao Museu da Lourinhã.
As expetativas eram elevadas por parte de todos mas o "S. Pedro" teimava em não ajudar com uma chuva copiosa
durante toda a viagem até à chegada à Quinta dos Loridos no Bombarral. Na nossa primeira paragem fomos visitar
o Buddha Eden, um jardim muito bem conservado e com imensas obras de arte, que serviram para alargar os horizontes dos nossos alunos e chamar a atenção para a destruição do património cultural da humanidade. Os alunos
adoraram explorar o jardim com recurso aos tablets e percorrer os pontos georreferenciados.
De seguida fomos almoçar na Praia da Areia Branca e os alunos e professores depois do "repasto", aproveitaram
para brincar e divertiram-se imenso no areal que parecia ter sido reservado só para a nossa Escola. Foi vê-los jogar
futebol, râguebi, raquetes, cartas e molhar os pés. Alguns alunos aproveitaram para realizar um percurso com recurso às novas tecnologias (tablets) e ficaram rendidos às mesmas.
Por fim visitámos o Museu da Lourinhã nas suas três áreas Paleontologia, Arqueologia e Etnografia.
Regressámos a casa, cansados mas muito satisfeitos e prontos para uma nova aventura.
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Visita de Estudo 8º anos
No passado dia 15 de março, todas as turmas do oitavo ano, acompanhadas pelos professores Ana Margarida Vieira, Mário
Rodrigues, Fernanda Monteiro e Helder Pereira, foram numa visita de estudo ao Convento de Cristo, em Tomar, à barragem
de Castelo de Bode e ao Centro de Ciência Viva, em Constância.
Partimos da escola, por volta das 8h30m, e fomos em direção ao Convento de Cristo. Chegámos pouco depois das 9h. Chovia, por isso, entrámos no Convento e lanchámos no Claustro do Cemitério. Enquanto esperávamos pela guia, pudemos visitar e explorar o Claustro da Lavagem e o do Cemitério. Quando a guia chegou, começou a explicar a construção do Castelo
dos Templários e do Convento de Cristo, salientando que existem vários géneros artísticos neste monumento (gótico, manuelino, renascimento e barroco). De seguida, ainda dentro do Convento, fomos visitar um dos maiores exemplos portugueses
do Renascimento, o Claustro de D. João III e a janela mais manuelina de Portugal, a janela de D. Manuel I! (…)
Depois do almoço, dirigimo-nos à barragem de Castelo de Bode. (…) O guia explicou que a barragem tem uma altura máxima de 115 m, que a cota (em relação ao nível do mar) é de 124,3 m e que a barragem é feita em betão. Achei curioso que, se
faltasse a luz a nível nacional (um apagão), segundo o guia, a barragem tinha capacidade para reabastecer a corrente elétrica!
Após a saída da barragem, deslocámo-nos em direção ao Centro de Ciência Viva. (…) Na sala do planetário, conseguimos
distinguir as várias constelações e planetas. No exterior, pudemos observar um modelo do Sistema Solar, uma demonstração
de visibilidade dos anéis de Saturno, uma explicação prática de como funcionam os eclipses, um relógio de sol, entre outros. Pudemos, ainda, usufruir de duas atividades, que se encontram em fase experimental, um simulador espacial
(giroscópio) e um avião. (…)
Na minha opinião, a visita de
estudo foi uma boa maneira
de aprender conteúdos das
disciplinas de História, Ciências e Físico-Química, de forma mais lúdica. Gostei muito
de “embarcar” nesta viagem
pelo conhecimento!

Diogo Flórido, nº6, 8ºA (texto
com supressões)

Visita de Estudo 9º anos
No passado dia 15 de março, pelas 8 horas e trinta minutos, as turmas A,B e C do 9º ano rumaram a Lisboa, em visita de estudo, no âmbito dos conteúdos lecionados na disciplina de Português e História, tendo sido acompanhadas pelas professoras Ana
Margarida Silva, Lídia Antunes, Lúcia Martinho, Sabine Ferreira e Teresa Rebola.
Chegados a Lisboa, todos se encaminharam para o Padrão dos Descobrimentos, onde foi possível, apesar do chuvisco, apreciar a vista deslumbrante da nossa capital envolta num ténue nevoeiro. Posteriormente, todos se dirigiram para o Museu Coleção Berardo, que abriga um acervo de mais de novecentas obras reconhecidas, a nível internacional, pelo seu inestimável valor, tendo sido proposto, pelas guias, um percurso pela Arte Moderna e por alguns movimentos artísticos do século XX. De
seguida, alunos e professoras almoçaram, desfrutando da vista da Praça do Império e do tímido sol, que, então, fez a sua aparição. Enfim saciada a “lassa frota”, todos se encaminharam para o Mosteiro dos Jerónimos, onde os alunos puderam
“aparelhar a alma” junto aos túmulos do nosso vate Luís Vaz de Camões e do intrépido capitão, Vasco da Gama. Frente aos
jardins, seguiu-se um momento de degustação do famigerado pastel de Belém, que devolveu novas forças aos jovens
“conquistadores”. Deu-se, de seguida, a partida para o auditório do BES, onde nos aguardavam a Companhia O Sonho e um
fabuloso elenco, que representou, com alma e coração, a peça vicentina Auto da Barca do Inferno. Finda a representação teatral, os alunos levaram uma recordação do momento, pousando junto de alguns atores. Deu-se, seguidamente, o regresso a Caxarias, cuja chegada ocorreu pelas 20 horas.
O balanço final é francamente positivo pela riqueza das atividades propiciadas, pelo ambiente de são convívio entre alunos/
alunos e alunos/professoras, no que se refere à pontualidade e interesse manifestado no programa da visita, tendo os discentes
realçado, como ponto forte, a ida ao teatro enquanto “atividade que permitiu relembrar conteúdos”, a par com a presença do
riso lúdico, a acentuada interação com o público e o brilhantismo do elenco.
No que se refere à postura patenteada pelos alunos durante a
visita de estudo, importa prezar e louvar o comportamento
irrepreensível, o respeito pelas regras fundamentais de conduta
e pelas instruções veiculadas durante a visita, o são clima de
confraternização entre todos os intervenientes, bem como o
sentido de responsabilidade e civismo verdadeiramente exemplares patenteados nos vários locais, tendo os discentes correspondido, deste modo, plenamente ao perfil esperado para alunos que se encontram a finalizar o Terceiro Ciclo.
Ana Margarida Silva
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Projeto Educação para a Saúde
Decorreu no passado dia 14 de março uma sessão sobre “Posturas”, dinamizada pela Terapeuta Ocupacional Sílvia, em colaboração com o Centro de Saúde de Ourém, destinada aos
alunos do 5.º ano. Nesta sessão os alunos foram sensibilizados para a importância de arrumar e transportar corretamente as mochilas, bem como para a forma como estão sentados
durante as aulas.
“O uso diário de mochilas com peso excessivo e a sua utilização incorreta, influenciam o
desenvolvimento físico das crianças e jovens que se encontram na sua fase de formação e
maturação, sendo de extrema importância para a diminuição de problemas relacionados
com a sua saúde postural com repercussões futuras na vida adulta.”
http://requilibrius.blogspot.pt/2009/01/o-transporte-de-mochilas-em-jovens-2.html

Os alunos do 8.º ano, no passado dia 17 de março, sob a
orientação do Enfermeiro
Eduardo, numa parceria
com o Centro de Saúde de
Ourém, refletiram sobre a
problemática da “Violência
no namoro”, nas suas várias
formas: violência física; violência sexual; violência verbal; violência psicológica e
violência social, possíveis
consequências e estratégias
mais adequadas para resolver conflitos e desentendimentos entre namorados.

Plano Tecnológico da Educação

Palestra sobre Segurança na Internet
Decorreu no dia 25 de fevereiro pelas 14.00
horas uma palestra no nosso Agrupamento
sobre a Internet Segura, dinamizada por um
docente do Centro de Competência TIC da
E.S.E. de Santarém. Esta palestra foi possível
porque o Município de Ourém associou-se ao
programa desenvolvido pela Direção-Geral
da Educação, o Projeto SeguraNet.
Estiveram presentes nesta sessão cerca de
100 alunos que participaram com entusiasmo
na palestra demonstrando terem alguns conhecimentos sobre esta temática.

CONCURSO SEGURANET
O nosso Agrupamento participa pelo 7º ano consecutivo nas atividades deste Projeto, com 28 equipas
constituídas por alunos e professores, que respondem
a um desafio mensalmente.
Após a participação destas equipas no desafio do mês
de fevereiro a classificação está
assim definida:
1º Class - 6º A (equipa 5) - 180 pontos
2º Class - 6º A (equipa 3) - 170 pontos
3º Class - 5º A (equipa 3) - 160 pontos
- 7º B (equipa 2) - 160 pontos
4º Class - 5º B (equipa 3) - 150 pontos
5º Class - 5º A (equipa 2) - 130 pontos
- 7º B (equipa 3) - 130 pontos

Ficha Técnica
Propriedade: Agrupamento de Escolas Cónego Dr. Manuel
Lopes Perdigão - Caxarias
Telefone: 249570050
Coordenadores:
Graça Caetano, Hélder Pereira, Mário Rodrigues e Cristiano
Calado
Colaboradores:
Direção e todos os Departamentos Curriculares
Impressão:
Escola EB 2,3 Cónego Dr. Manuel Lopes Perdigão
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