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EDITORIAL

E eis-nos chegados ao fim de mais
um ano letivo. É sempre com agrado
que constatamos este momento, pois
ele é revelador de mais uma tarefa
cumprida, mais uma etapa que transpusemos.
Mas este foi, sem dúvida, um ano
assinalado por dois acontecimentos
dignos de registo - comemoração
dos 25 anos de escola e aposentação do Diretor Ramiro Marques.
Não
podemos
desligar
estes
dois acontecimentos pois desde a
abertura da Escola sede que o professor Ramiro Marques esteve na
Direção que conduziu à projeção
desta e à constituição do Agrupamento Cónego Dr. Lopes Perdigão.
Este Agrupamento construiu ao longo destes anos a sua própria
“personalidade”: uma enorme capacidade de resolver os seus problemas,
a prestação de um bom serviço de
ensino e educação ligado à comunidade, a manutenção de um ambiente
social tranquilo e a promoção de um
excelente dinamismo em aprendizagem. Comemorar 25 anos de vivências de uma escola é algo que nos
remete voltar ao passado e relembrar
momentos felizes, de muita luta e
grandes esforços e nos incentiva à
continuidade. Parabéns a todos os
que têm contribuído para o crescimento deste Agrupamento. Desejamos ao novo Diretor, Filipe Baptista
e à sua equipa muito sucesso e boas
férias a todos.
Ana Vieira (Adjunta da Direção)
e Graça Caetano (Coordenadora da Biblioteca
Escolar)
.

Tomada de posse do novo Diretor
Após a aposentação do nosso ex-Diretor, Professor Ramiro Marques, eis que um novo ciclo se inicia.
A tomada de posse do novo Diretor, Professor Filipe Baptista,
ocorreu no dia 16 de maio de 2016. Uma cerimónia simples, mas
em que o novo Diretor disse o essencial que norteará o seu mandato.
Só podemos desejar-lhe as maiores felicidades, pois o seu êxito
também será o nosso como Escola/Agrupamento. No dia 14 de
junho tivemos conhecimento que o novo elemento que vai integrar
esta Direção é a Professora Ana Margarida Vieira (Adjunta). Para
ela e para a Professora Cláudia Campos (Subdiretora) e para o
Professor Leonel Rodrigues (Adjunto) os maiores sucessos.
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MOBILIDADE EM PORTUGAL
Durante a semana 10 a 16 de abril de 2016 decorreu a
Mobilidade a Portugal, do Projeto Erasmus+ “Bags to
do in your City”, na nossa Escola. Recebemos Professores e alunos de seis Países a referir: Dinamarca; Eslováquia; Espanha; Itália; Polónia e Turquia. Houve um
intercâmbio de excelência entre todos, envolvendo
toda a Comunidade Educativa; Pais/Encarregados de
Educação. Partilharam vivências; reforçaram a Língua
Inglesa; partilharam saberes; contactaram com formas
diferenciadas a nível pedagógico, social e cultural. Há
a registar o envolvimento de Alunos e Professores de
outros níveis de ensino deste Agrupamento, na realização de determinadas atividades, que enriqueceram
de uma forma muito positiva as aprendizagens/projeção de um trabalho colaborativo e articulado entre todos os níveis de ensino.
No dia 12 de abril decorreu a “Cerimónia Oficial de
Abertura” com a presença de todos os Alunos, Docentes; Professores; Famílias de Acolhimento e Entidades
Parceiras. Foram apresentadas várias atividades como
projeção das aprendizagens efetivas, culturais, desportivas e académicas deste Agrupamento.

sa Escola recebe os Países Parceiros no âmbito do Projeto Erasmus+ “Bags to do in your City”, projeto constituído por 7 Países – Dinamarca; Eslováquia; Espanha;
Itália; Polónia; Portugal e Turquia – a que esta Escola
aderiu desde 2014 e tem desenvolvido diversas e inúmeras atividades - Reuniões Transnacionais e Mobilidades com alunos.
Ao longo destes dois anos houve um enriquecimento a
nível pessoal, cultural, pedagógico, conhecendo e
aprendendo novas realidades, consolidando a língua
inglesa, partilhando saberes, formas de ser e de estar.
Quero agradecer a toda a “Família Erasmus+” e a toda a
Equipa deste Projeto constituída por um grupo de Professores que direta ou indiretamente contribuíram para a
concretização do mesmo, em especial ao Professor Hélder Pereira e à Professora Anabela Silva.
Quero agradecer ainda a todos os Funcionários, Alunos
e Professores deste Agrupamento pelo envolvimento e
empenho ao longo destas semanas.
Por fim quero agradecer a todas as entidades parceiras
pela sua presença em especial à Câmara Municipal de
Ourém, que desde o primeiro instante aceitou este desafio e nos tem prestado toda a colaboração com extremo profissionalismo.
Não podia terminar sem dizer: Obrigado Ramiro por me
teres feito o desafio de ser Coordenadora deste Projeto
e nunca me teres abandonado. De ti aprendemos que a
nossa escola é uma “Escola Cultural” em que “o por fazer só a Deus pertence”.
Esta “Cerimónia Oficial” vai ter início com o desfile de
cada País parceiro e respetiva apresentação, seguindose momentos lúdicos em que a Dança, o Canto e a representação serão uma mais-valia.

Texto dos Alunos do Clube Europeu

Texto de Abertura da "Cerimónia Oficial de boas vindas" do Projeto Erasmus+ "Bags to do in Your City"
"Bom dia a todos!
É com orgulho, prazer e uma enorme alegria que a nosPágina 2

Este projeto contribuiu para que a nossa cultura geral
aumentasse, conhecendo outros países com culturas
muito diferentes da nossa. Desde o início que no Clube,
fizemos muitos trabalhos e questionários sobre os países envolvidos no projeto.
Ao preparar a chegada dos outros países fizemos pesquisas sobre a nossa cultura, as nossas tradições, receitas tradicionais, personagens famosas, etc. para os
outros países também nos conhecerem melhor, acabando por enriquecer também, o nosso conhecimento sobre
o nosso país.
Na nossa opinião, este projeto contribuiu para o desen-

volvimento de uma língua estrangeira, o Inglês. Esta
língua foi fundamental para a comunicação entre professores e alunos dos diferentes países que faziam parte
do projeto Erasmus+: Espanha, Portugal, Polónia, Itália,
Turquia, Eslováquia e Dinamarca. Para além do Inglês,
outros idiomas foram surgindo, nomeadamente, polaco,
eslovaco, dinamarquês, italiano, espanhol e turco.
Aprendemos bastante sobre a cultura, gastronomia, tradições dos outros países envolvidos no projeto.
Na semana, em que finalmente acolhemos os alunos
dos diferentes países, sentimo-nos orgulhosos do nosso
trabalho e dedicação que oferecemos ao preparar a escola e as nossas casas para a sua receção. Essa semana foi muito importante para nós, pois conseguimos
mostrar, com orgulho, o nosso país de forma a que os
nossos visitantes o adorassem. Visitámos muitos monumentos, museus, e lugares com interesse turístico.
Fizemos novas amizades, que esperamos que durem
por muito mais tempo e conseguimos comunicar, até,
com os que tinham mais dificuldade em falar inglês.
Este projeto ajudou-nos a perceber que cada país é diferente e que devemos valorizar o que temos e ser felizes
com isso. Concluímos que esta atividade foi uma nova
experiência que gostaríamos de repetir. Alargámos os
nossos horizontes, e adorámos a experiência, além de
mostrarmos a nossa cultura.

Um testemunho de uma aluna de Itália - País
parceiro neste Projeto
Oggi 16.04.16 é un giorno
triste ma anche soddisfacente ci troviamo qui a
scrivere qualche parola su
un pezzo della nostra vita
molto importante.
Sapete di solito é difficile
trovare un feeling fra due
persone ma con voi c'è
stata un'intesa dal primo
momento.
Abbiamo imparato a conoscerci in tutte le circostanze abbiamo imparato a
convivere insieme a condividere momenti bellissimi
che non vivremo mai più.
Questa settimana è volata
in un batter d'occhio sembra ieri che avevamo posato le valigie per iniziare
quest'esperienza a dir poco fantastica.
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Hoje 16.04.16 é um dia triste
mas também satisfatório.
Estamos aqui a escrever algumas palavras de um pedaço da nossa vida muito importante.
Sabem normalmente é difícil
encontrar um sentimento
entre duas pessoas, mas com
vocês, houve uma união desde o primeiro momento.
Aprendemos a conhecer-nos
em todas as circunstâncias,
aprendemos a conviver juntos e a compartilhar momentos belíssimos que não viveremos nunca mais.
Esta semana voou num piscar de olhos. Parece que foi
ontem que colocámos as
malas para iniciar esta experiência fantástica.
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Un grazie enorme va alle
famiglie che ci hanno ospitato e sopportato un grazie
enorme va ai ragazzi che
sono stati sempre al nostro fianco a giocare divertirci e consolarci nei momenti in cui eravamo giù di
morale,un enorme grazie
va alla Preside e alla professoressa e al progetto
Erasmus+ che ha reso
possobile tutto questo.
Ricordiamo ancora le giornate passate a giocare a
'poppolonippolonero'
a
insegnarci parole come
'cashariash'
'robusta'
'gorda'
'brutta'
'fejo'
'obrigada' e ad urlarle così
come se niente fosse
Ora é brutto aprire gli occhi e trovarsi a Castellammare di Stabia in Italia sapendo che voi ora non
siete qui con noi per fortuna manteniamo ancora i
contatti tramite cellulare
ma a noi questo non basta.
Avete frantumato un pezzettino del nostro cuore
perché con voi abbiamo
legato tantissimo ci siamo
affezionati in una sola
settimana ma ora non
avremo più la possibilità di
rivederci.
Perciò vi ringraziamo ancora di tutto e spero che
un giorno avremo di nuovo
un biglietto per un volo
diretto Napoli Lisbona per
avere ancora un vostro
abbraccio perché la voglia
di riabbracciarvi é più forte
della distanza ma sapete
una cosa?sono convinta
che noi siamo più forti della distanza.

Um enorme obrigado para as
famílias que nos acolheram e
para os rapazes que estiveram sempre ao nosso lado a
brincar, a divertir-nos e a
consolar-nos nos momentos
em que nos fomos abaixo.
Um enorme obrigado à Diretora e à professora e ao Projeto Erasmus que tornou
possível tudo isso.
Ainda recordamos os dias
passados
a
jogar
“Poppolonippolonero” e a
ensinar-nos palavras como
“Cashariash”,
“Robusta”,
“Gorda”, “Brutta”, “Fejo”
“Obrigada” e a vontade de
gritar assim como se nada
tivesse acontecido.
Agora é duro abrir os olhos e
encontrarmo-nos em Castellammare di Stabia, em Itália,
sabendo que vocês não estão connosco. Felizmente,
ainda mantemos contactos
via telemóvel, mas para nós
não é o suficiente.
Vocês quebraram um pedacinho do nosso coração,
porque com vocês estabelecemos laços, porque nos
afeiçoamos em apenas uma
semana, mas agora não teremos mais a possibilidade de
nos vermos de novo.
Por isso, agradecemos ainda
por tudo e espero que um
dia tenhamos de novo um
bilhete para um voo direto
Nápoles-Lisboa para ainda
ter um abraço vosso porque
a vontade de vos abraçar de
novo é mais forte do que a
distância. mas sabem uma
coisa estou convencida de
que nós somos mais fortes
do que a distância.

MOBILIDADE NA TURQUIA
O Agrupamento de Escolas Cónego Dr. Manuel Lopes
Perdigão, no âmbito do Projeto “Bags to do in your
City”, participou na última Reunião Transnacional à
Turquia – Unye – entre 29 de maio e 4 de junho. Nesta
mobilidade estiveram presentes três Professores: Cláudia
Campos; Anabela Silva e Helder Pereira.
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XIII FESTIVAL DA CANÇÃO
DO AGRUPAMENTO
Mais um momento alto do nosso Agrupamento – o
Festival da Canção.
Tal como vem acontecendo, pois este ano celebramos XIII, esta atividade une todo o Agrupamento e abre portas à comunidade envolvente
que enche o nosso recinto.
Os cantores, desde os mais pequenos aos maiores mostraram os seus talentos e devemos também realçar o modo cuidado como se apresentaram.
Parabéns aos seus educadores, professores, assistentes operacionais e pais e sobretudo aos
participantes.
A participação especial da professora Sara Silva
também encantou os nossos ouvidos.
Assim os vencedores por escalão foram:

Escalão A – J.I. de Rio de Couros

Escalão B – E.B.1 de Rio de Couros

Escalão C – Alexandra Fernandes – 5.ºB

Escalão D – Maria Beatriz Rosado – 9.ºC
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Festival da Canção possibilita estreitar laços
O Festival da Canção do Agrupamento é sempre uma ocasião para os professores das diferentes áreas curriculares do
1º ciclo colaborarem entre si. Assim aconteceu este ano.
Professores titulares, professor da AEC de Música, e ainda o
professor de Educação Moral e Religiosa Católica (EMRC)
colaboraram entre si na produção e ensaios. Nalguns casos
os professores titulares elaboraram as próprias letras para a
música escolhida, como foi o caso da EB1 de Espite. Já na
EB1 de Urqueira Norte, o professor de EMRC criou letra e
também música originais, à semelhança do que fez em anos
anteriores para esta e outras escolas.
De modo a rentabilizar esforços este ano os professores de
Música e de EMRC colaboraram entre si no ensaio das canções de Urqueira Norte e Espite, juntamente com as professoras titulares de turma das respetivas escolas.

Este dinamismo é pois bastante salutar, ajudando a estreitar
os laços profissionais e de amizade entre todos. No caso da
EB1 de Urqueira Norte, o professor de EMRC criou uma canção cujo tema versou sobre a “Paz”. Infelizmente alguns
problemas de ordem técnica não possibilitaram ao público
presente no festival uma boa audição e apreciação desta
canção intitulada “Um mundo mais belo”.
Apesar de alguns contratempos, há que salientar os múltiplos aspetos positivos. Para além da festa, do intercâmbio
entre alunos, o convívio entre toda a comunidade educativa
(professores, alunos, pais e
auxiliares de ação educativa)
é um ponto muito importante
a sublinhar.
Prof. Orlando Marques

Dep. do Pré-escolar e do Primeiro Ciclo

EB1 de Casal dos
Bernardos

EB1/JI de Espite

Os alunos do 4ºano de
escolaridade da EB1 de
Casal dos Bernardos participaram mais uma vez
no concurso “Uma Aventura… Literária 2016”.
Os alunos fizeram uma
ilustração relativa à obra
que leram “Uma aventura… “de Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada.
Todos os alunos receberam um Diploma de Participação e foram distinguidos com Menção Honrosa
os alunos: Afonso Henriques, José Marques, Rúben Pereira e Tomás Diogo. Estes, para além do
Diploma de Menção
Honrosa, receberam um
livro do autor José Saramago “O silêncio da
Água”, oferta da Editorial
Caminho.
Pretende-se
que seja mais um incentivo à leitura, à escrita e à
criatividade.
A escola também recebeu
um livro brinde por ter
participado no Concurso.
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No dia 18 de maio de 2016, os alunos da EB1/JI de Espite comemoraram o dia Internacional dos Museus, com a participação numa atividade dinamizada no Museu
Municipal de Ourém. As crianças tiveram a oportunidade de conhecer a história
do mesmo, as suas instalações e funcionalidades, bem como, algumas das atividades que lá decorrem. Seguidamente, assistiram a uma peça de teatro intitulada:
“Feijão Saltitão, Ervilha
Catita e a Fava que sonhava”, que teve como objetivo sensibilizar para a importância das leguminosas
na nossa alimentação e os
seus benefícios para a saúde. Um bem haja a todas
as instituições que promovem atividades de efetiva
aprendizagem, tendo em
conta os interesses e motivações dos alunos.
No dia 8 de junho, a Escola de Espite teve a alegria de terminar o ano letivo com a festa
final de ano. Foi o culminar de um ano recheado de momentos de efetiva aprendizagem,
tendo sempre presente uma Escola Aberta à comunidade. Obrigada a todos os que colaboraram para que fosse uma festa memorável e também às entidades que nos honraram com a
sua presença. Agradecemos aos alunos por terem dado o seu melhor e assim colorirem de
uma forma tão singular esta linda festa.
As professoras
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D. de Matemática e Ciências Experimentais

VIII Campeonato de Jogos Matemáticos
Decorreu na tarde de 18 de maio mais um campeonato de jogos matemáticos do agrupamento.
Estiveram envolvidos cerca de 50 alunos dos diferentes níveis de ensino. A atividade teve início
com o acolhimento dos alunos na Biblioteca, tendo sido depois encaminhados para as salas onde
se realizaram os jogos.
Os jogos disputados este ano foram: no préescolar Jogo da Memória; no 1º e 2º ciclos o Jogo do 24 e no 3º ciclo o Jogo Aboyne.
Após a primeira eliminatória, os alunos descobriram outros jogos e materiais manipuláveis na Sala de Matemática.
Encontrados os vencedores de cada nível, seguiu
-se um momento de convívio com lanche e distribuição de prémios. Esta atividade tem como
objetivo melhorar a atenção/concentração, praticar e melhorar o cálculo mental, promover o desenvolvimento do pensamento estratégico, trabalhar a visualização espacial, desenvolver o raciocínio, criar o gosto pela disciplina e reforçar a
autoestima, além de ser um momento de convívio
com alunos do agrupamento.
Os alunos vencedores foram: no pré-escolar –
Ana Maria Maia Mendes da EB de Espite; no primeiro ciclo, categoria 1º e 2º ano – Mariana Lemos Tavares da EB1 da Carvoeira; na categoria
3º e 4º ano - Juliana Marques Lourenço da EB1 de
Casal dos Bernardos; no 2º ciclo – Catarina Sofia
Marques Tavares do 5º B, e no 3º ciclo – Mário
André Pereira Campos Tereso do 8º A.
Todos os participantes estão de Parabéns, pelo
espírito de equipa, persistência e empenho demonstrado.
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8ª Edição Projeto Exposição na Escola:
"Viagem ao Centro da Terra"
Com o apoio da Vodafone, decorreu a exposição com o título "Viagem ao Centro da Terra",
dedicada à geologia e à história do nosso planeta.
“A Terra é um planeta inquieto. Forças poderosas modelam e remodelam a superfície do nosso planeta em ciclos contínuos de mudança. É
aqui que se inicia a Viagem ao Centro da Terra,
onde se explora a sua composição química, estrutura, história e propriedades.”

Matemática Divertida
Ao longo do ano, alguns alunos aceitaram esta
iniciativa e, de forma regular, foram participando nos desafios lançados. No 2º ciclo, destacouse a aluna Paula Bernardino do 6º A. No terceiro
ciclo, destacaram-se as alunas Clara Monteiro,
Inês Lopes e Mariana Faria, do 7º B.
Parabéns pelo empenho e envolvimento.

Canguru Matemático Sem Fronteiras 2016
No dia 17 de março, realizaram-se uma vez mais
as provas das diferentes
categorias deste concurso. Participaram cerca
de 100 alunos no agrupamento, 60 no 1º ciclo,
e os restantes no 2º e 3º
ciclos.
Conhecidos os resultados, destacaram-se os
alunos: no 1º ciclo, no 2º ano, Guilherme Silva Sá,
da EB 1 de Espite; no 3º ano, António Pereira Lopes, da EB 1 da Mata, e no 4º ano André da Silva
Pousada, da EB 1 de Casal dos Bernardos. No 2º
ciclo categoria Escolar, Iris Mendes, do 6º ano.
No 3º ciclo, na categoria Benjamim, Camila Silva,
do 8º ano, na categoria Cadete, Duarte Nunes, do
9º ano. Parabéns a todos e até para o ano!

5ª Edição - O Pilhão vai à Escola!
Terminou mais uma edição deste projeto, sendo
que a recolha foi de quinze caixas ao longo do
ano. Um agradecimento a todos os que se envolveram na atividade e colaboram com a preservação do ambiente!

“Representação do Programa Eco-escolas
na Festa da Criança 2016” - Ourém
Nos dias 30 e 31/05 e 01/06,em colaboração
com o município de Ourém e com o objetivo de
divulgar atividades e trabalhos relativos ao
Programa Eco-Escolas dos estabelecimentos
de ensino aderentes do concelho, participámos
com os nossos trabalhos realizados ao longo do
ano.

A Valorlis -“Reciclar é que está a dar”
A escola aderiu à campanha “Reciclar é que
está a dar”, direcionada para a importância da
separação dos resíduos recicláveis no dia-a-dia
de cada família e de cada escola ou instituição.
A campanha pretende, de forma didática e divertida, sensibilizar e alertar a população em
geral para o incremento das boas práticas da separação e
reciclagem dos resíDepartamento de Línguas

The “Official Welcome Ceremony” was on
From 11th to 15th April 2016 was the
“Erasmus + Week” and the “Reading Ac- Tuesday, there were two policemen from “Safe
School”, two members from the “Town Hall of Outivity Week” in our school

April 16th, 2016

By Diogo Flórido, 8thA

This week our guest pupils and teachers from the
“Erasmus +, Bags to do in your city” project came
to the “Meeting in Portugal”.
Their journey began on Monday at 9:15 with a
school visit in two groups. One of those groups visited our class (8thA). We showed the foreign pupils
and teachers a short video and a PowerPoint presentation with important cities of Portugal. A foreigner
pupil said “I really enjoyed your class presentation”.
After the activity made in our class, they saw the
opening of the “Reading Activity Week”, they had
lunch in the school canteen and they played the
“Games without Frontiers”. At 17:10 they returned
to their host families.
Ano V - N.º 3
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rém”, our sub-director and our former director. The
Presenter was the project coordinator which was
translated by our English teachers. A guest teacher
said “What an amazing ceremony! I loved it!”. In
the afternoon they went to Ourém.
On Wednesday, Thursday and Friday our guests
and pupils from the “European Club” visited our
capital city (Lisbon), Fátima, Batalha, Nazaré and
Coimbra.
They are going to leave our country and return to
their homeland.
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LIVROS FALADOS
No início deste ano letivo, os alunos do 2º ciclo receberam um convite do PNL que os desafiou à participação
no concurso “Livros falados”. Com este projeto pretendia
-se sobretudo desenvolver a criatividade e o prazer da
leitura, através de uma articulação entre as áreas da
Leitura, da Escrita e das Artes Visuais.

Que comas muitas algas
Para a saúde reinar
Para que o Rapaz não suspeitasse de nada, o Peixe
manteve-o longe da gruta, num jardim de corais e aí
cantaram, dançaram, o Peixe contou histórias do mar…
o Rapaz contou histórias da terra… Na gruta, a Menina
do Mar deu uma última olhadela ao álbum de fotografias. Ele ia adorar, tinha a certeza! Olhou em redor e
gostou do que viu. Estava tudo perfeito e o bolo estava
fantástico com os seus três andares; foi feito com as
algas mais saborosas!
Na hora combinada, o Peixe correu em direção à gruta,
gritando quase sem fôlego:
- Ele está a chegar… escondam-se!
De repente ouviram um estranho som vindo do exterior
da gruta.
- Mas o que será aquilo? - perguntou o Caranguejo, correndo para a entrada da gruta seguido dos restantes
amigos.

Os alunos do 5ºB aceitaram o desafio, escolheram o
tema “Os Oceanos” e, nas aulas de Português e de
Apoio ao Estudo, desenvolveram o projeto de forma muito empenhada e responsável.
O trabalho iniciou-se com a leitura da obra “A menina do
mar” de Sophia de Mello Breyner Andresen e, em grupo,
criaram uma nova história com as personagens principais da obra, de forma faseada, ou seja, produção do 1º
capítulo pelos diferentes grupos, seguindo-se a seleção
do melhor; a este capítulo foi dada continuidade, selecionando-se o segundo melhor capítulo e assim sucessivamente. Após a construção de toda a história, os alunos
realizaram, na disciplina de Educação Visual, um cartaz
de divulgação da obra e com a colaboração do professor
de Educação Musical, gravaram um excerto do texto em
MP3. Todos os trabalhos foram colocados numa plataforma criada para o efeito.
Apesar de não ter sido contemplado com qualquer prémio, os alunos do 5ºB mostraram a sua capacidade criadora e criativa; foi uma atividade enriquecedora e motivadora para a leitura, para a escrita e para o trabalho de
grupo, com partilha de ideias e saberes.
Dada a extensão do texto criado, deixamos aqui um pequeno excerto:

- Ahhhh! É a Grande Raia com o seu exército de polvos
- responde aflito o Polvo, amigo da Menina do Mar.
- E o Rapaz, onde está?- quis saber a Menina do Mar,
prevendo o pior.
- Não sei! - responderam o Peixe e o Polvo em coro.
- As nossas coisas, os nossos enfeites, a nossa festa! –
disse o Caranguejo, olhando desolado para o caos à
sua volta. Os polvos deliciaram-se a destruir tudo o que
encontraram.
- Pois caros amigos, acabou a festa! - exclamou a Grande Raia com o seu ar imponente de rainha dos mares.
- Mas… mas… tu… tu ias ser con…vi…da…da! - respondeu, gaguejando, o Peixe.
- Cala a boca peixe mini-jantar ou viras um churrasco
bem quentinho! – ameaçou a Grande Raia muito furiosa.
Enquanto isto, a Menina do Mar não estava a achar piada nenhuma aos insultos da
Grande Raia. Só pensava
no seu amigo e no quanto
ele iria ficar triste no seu dia
de aniversário. A Grande
Raia era má e não sabia
viver com a felicidade dos
outros, por isso destruiu a
festa surpresa.

Chegou a hora da festa. A Menina do Mar já tinha composto a canção e estava a treiná-la:
Damos-te os parabéns
Aqui no fundo do mar
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Prof. Cândida Dias

Departamento de Ciências Sociais e Humanas

CLUBE

de

Rádio

Ao longo deste ano letivo,
à semelhança de anos
anteriores, o Clube de
Rádio da nossa Escola
deu a conhecer o que de
melhor
se
faz
por
cá. Animou musicalmente
os intervalos escolares e
fez a locução/gravação de
notícias e entrevistas.
Foram editados 14 programas com o título "Voz
de Caxarias", com a duração média de 45 minutos, e
que passaram com uma frequência quinzenal na Rádio ABC Portugal 92.3FM, com sede em Ourém, em
mais de 100 páginas de informação, cultura e lazer. Aos alunos participantes neste Clube, o nosso
OBRIGADO.
Para quem ainda não ouviu os nossos programas na
rádio, pode ainda aceder aos mesmos na web página
da nossa escola: http://agrupamento.acmlp.pt/home.phpna
opção "projetos" Rádio Escolar.

Dia da Europa - 9 de maio
No passado dia 9 de maio comemorou-se o “Dia da
Europa” e na nossa Escola essa data não foi esquecida.
Assim, os professores do Departamento de Ciências
Sociais e Humanas das disciplinas de História e Geografia dinamizaram esta atividade, que contou com a
exposição de trabalhos realizados pelos alunos do sétimo e nono anos, sobre a fundação e os vários países
constituintes da União Europeia.
Tivemos como objetivo dar a conhecer um pouco de
cada país: população, língua falada, gastronomia, monumentos, entre outros.
A exposição esteve patente no átrio da Escola e na Biblioteca.
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Um Violino no Telhado
Nos passados dias 5 e 6,
de maio, no Cineteatro de
Ourém, e no âmbito do
festival de teatro da Cenourém, a nossa escola
levou à cena com muito
sucesso uma superprodução musical: “Um violino no
telhado”.
O mesmo espetáculo esteve em palco no Auditório
de Santa Eufémia, tendo
ao todo assistido a esta grande produção, em apenas
três apresentações, mais de 1100 pessoas.
Um sucesso, de facto, que é o resultado de muito trabalho de um elenco de 60 elementos (entre alunos do segundo e terceiro ciclos de ensino, professores e funcionários).
Este evento reuniu no mesmo palco as valências dos
Clubes de Música, Dança e Teatro, não deixando indiferente quem a ele assistiu… Parabéns a quem contribuiu
direta ou indiretamente para que este evento fosse possível.

Campanha solidária de reciclagem de roupas velhas
Com o intuito de estender/promover o espírito solidário
aos alunos do 1.º Ciclo, os professores de EMRC e as professoras titulares das turmas das escolas do 1º ciclo, em
parceria com o Clube de Solidariedade do nosso Agrupamento, solicitaram a quem possuísse roupas velhas, que já
não estivessem em uso e desejassem “livrar-se delas”,
que as entregasse na escola do respetivo educando.
Os resultados foram positivos, embora pudessem ter sido
mais expressivos. No final do 2º período, já em tempo de
férias dos alunos, procedeu-se à recolha das roupas entregues nas diversas escolas (conforme imagem). Estas roupas foram entregues à Associação Sócio-Caritativa de Caxarias que as venderá a uma empresa de reciclagem de
tecidos, por cerca de 100 euros cada tonelada. A compensação monetária auferida resultará integralmente a favor
desta associação e dos seus objetivos.
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Romanos – Conhecer, Aprender, Construir…
O Departamento de Ciências Sociais e Humanas
apresentou, no átrio da escola, uma exposição de
trabalhos elaborados pelos alunos do 7º ano.

Com o objetivo de conhecerem o modo de vida
dos antigos romanos na época imperial, os alunos
foram desafiados a explorarem diversas temáticas de forma plástica ou elaborando trabalhos
escritos. Os discentes revelaram empenho, criatividade e originalidade nas obras apresentadas,
sendo de destacar as “grandes construções romanas” demonstrativas da grande capacidade e
inovação que os romanos introduziram no império: arcos de triunfo, estradas romanas, pontes,
aquedutos, coliseus e templos.

Comemoração do Dia Internacional dos
Museus – 18 de maio
O departamento organizou uma pequena exposição para comemorar o Dia Internacional dos Museus. Assim, foram expostas algumas peças de
modo a recriar o ambiente de um pequeno museu, ou melhor! De uma simples vitrina de museu…… digamos que o museu veio à escola!

Do espólio exposto constaram peças arqueológicas da época romana – um peso de tear, pedaços
de telhas, um fragmento de um pote e réplicas de
lucernas. De outras épocas, os “visitantes” tiveram a oportunidade de admirar um azulejo sevilhano do séc. XVI e um azulejo de figura avulsa
(réplica), bem como um prato e um açucareiro da

fábrica da Massarelos do séc XIX. No âmbito da
etnografia foram expostas algumas lamparinas/
candeias de azeite dos inícios do séc. XX, um baú
de Barbeiro e medidas de vinho de uma antiga
taverna.
Pela elevada qualidade dos trabalhos apresentados e pelo rigor com que foram executados, o
departamento felicita todos os envolvidos!
Parabéns!
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Os museus guardam as memórias da nossa identidade, do nosso passado, da nossa evolução enquanto povo…. Aproveite, sempre que estiver
disponível, para visitar um museu e descobrir as
memórias que encerram e contemplar a beleza
das suas obras.

Departamento de Expressões

EDUCAÇÃO FÍSICA / DESPORTO
DANÇA

TÉNIS DE MESA

O grupo/equipa de Atividades Rítmicas e Expressivas
esteve mais uma vez bastante dinâmico neste 3 º Período. Exemplo disso são algumas das atividades em
que participou.

Decorreu no dia 6 de abril de 2016, em Tomar, a Fase
Final Distrital Norte de Ténis de Mesa, com a participação de 6 alunos do nosso Agrupamento. Os resultados foram os seguintes:
Escalão Infantis B - Feminino Singulares
1ª Class - Mariana Faria - 7º B
2ª Class - Liliana Gaspar - 7º A
Escalão Infantis B - Masculino Singulares
9º Class - Pedro Rodrigues e Carlos Marques, ambos
do 7º B
Escalão Infantis B - Masculinos Equipas
4º Class - Carlos Marques, Pedro Silva e Francisco
Quintino, todos do 7º B.

PARTICIPAÇÃO NAS
“FESTAS DE SANTO
ANTÓNIO”

CERIMÓNIA DE RECEÇÃO EM PORTUGAL PROJETO ERASMUS +

PEÇA DE TEATRO “UM
VIOLINO NO
TELHADO”

SARAU CULTURAL

BADMINTON

XIII FESTIVAL DA
CANÇÃO

FUTSAL
Neste terceiro período o grupo/equipa de futsal participou em três concentrações, tendo alcançado os melhores resultados da época.
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No dia 15 de abril, decorreu em Torres Novas (Escola
Artur Gonçalves) a Fase Distrital de Badminton, com a
participação de 4 alunos do nosso Agrupamento. Os
resultados foram os seguintes:
Escalão Iniciados - Feminino Singulares
2ª Class - Joana Ceia - 9º B
Escalão Iniciados - Masculinos Singulares
4º Class - Duarte Nunes - 9º B
5º a 8º Class - Bruno Mendes - 9º C
Escalão Iniciados - Masculinos Pares
5º a 8º Class - Duarte Nunes e Bruno Mendes
Escalão Juvenis - Masculinos Singulares
9º a 18º Class - Ricardo Marques - 8º A
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Decorreu no passado dia 25 de Maio a Festa Final do Desporto Escolar, com a presença de
cerca de 100 alunos, que serviu para comemorar
um ano letivo de trabalho dos vários grupos/
equipas, cimentando a união entre os seus intervenientes e premiando todos os alunos participantes.
O programa teve a sua abertura com um discurso,
apelando à importância do desporto escolar no
desenvolvimento pessoal dos alunos, na saúde e
na aquisição e vivência de regras internas de grupo e de valores integradores da vida em sociedade. De seguida, foi efetuada a distribuição de certificados de participação.
Posteriormente, foi projetado um vídeo que mostrou, em revista, os principais momentos alusivos
às atividades do Clube do Desporto Escolar.
Para concluir, seguiu-se um lanche oferecido pela
escola e pelo Clube do Desporto Escolar aos respetivos intervenientes .

TORNEIO DE BASQUETEBOL 3 X 3
Decorreu no passado dia 18 de Maio o Torneio de
Basquetebol 3 x 3, com a presença de 23 alunos.
A adesão esteve aquém do esperado (23 alunos) para a
tradição desta atividade, facto que se explica, pelo
acontecimento em simultâneo de provas do Ensino
Articulado em Ourém, cujo horário foi de conhecimento tardio, não dando tempo para alteração de datas
(que também já estavam sobrecarregadas devido ao
aumento de concentrações dos Grupos/equipa). Também a realização do campeonato de jogos matemáticos
concorreu com esta atividade.
Desta forma, o torneio perdeu em sentido competitivo,
mas ganhou em sentido recreativo e familiar, vendo os
jovens alunos a jogarem por puro gozo desportivo e
havendo um ótimo relacionamento entre os intervenientes.

X - Passeio de BTT ao Agroal
Irá decorrer no dia 22 _ 6 _ 16 o Passeio de BTT
ao Agroal, atividade que fecha a dinâmica desportiva global anual da Escola. Esta Atividade que
combina BTT com Natação, Banhos e Sol, incrementa o convívio, o disfrutar do ar livre e o esforço de endurance, para alem de relembrar os cuidados a ter com o sol e a digestão.

EDUCAÇÃO ESPECIAL
Quem nunca viu um Espantalho?
Na nossa escola, provavelmente, já todos viram, mas
a maior parte dos alunos das grandes cidades, certamente, nunca viu um Espantalho ao vivo.
Então, para quem não sabe, um Espantalho é um boneco que é pendurado num cabo de madeira, em forma de cruz, em hortas e pomares para espantar os
pássaros que vêm comer as verduras, os legumes e
as frutas.
Construir um Espantalho foi o desafio que a equipa da
Educação Especial lançou às suas três alunas com
Currículo Específico Individual e que elas entusiasticamente abraçaram
Assim, pudemos mobilizar uma série de saberes a
outras tantas competências que importava desenvolver e o resultado está à vista…
Hoje foi o dia de lhe dar vida… de o trazer ao Mundo…
Falta, agora, dar-lhe um nome próprio!
Não queremos que seja apenas “um Espantalho”…
Queremos que seja o NOSSO Espantalho… o VOS-
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SO Espantalho também…
Queremos suscitar-vos os mesmos sentimentos que
nos suscitou enquanto o construímos… Por isso fica
aqui um desafio… Ajudem-nos a dar-lhe um nome!
Aceitam-se sugestões…
Ah, e se também se deixaram fascinar por esta figura
que não deixa ninguém indiferente, construam também
um para a vossa horta, ou jardim, lá de casa…
Fechem os olhos e imaginem como será o vosso Espantalho… Gordo ou magro? Grande ou pequeno? Bonito ou feio? Alegre ou triste?.   
A Equipa da Educação Especial

EDUCAÇÃO VISUAL
Como tem sido hábito no final do ano letivo decorreu mais uma edição do desfile de “Miss

e Mister Escola 2016”. Os alunos executaram os seus fatos com a colaboração de alguns professores e assistentes operacionais e conseguiram apresentar modelos criativos utilizando materiais reciclados. Estão todos de parabéns, mas o júri destacou como vencedores a
Diana Dias (9º C) e o Tiago Amorim (8º A). Este espetáculo foi também enriquecido com as
coreografias das turmas de EDD, com o clube de teatro e com as canções por parte dos alunos
que não foram selecionados para o XIII Festival da Canção.

Biblioteca Escolar
Dois momentos importantes durante este período foram a Semana da Leitura e a final do Concurso Concelhio de Leitura.
Entre 11 e 15 de abril o Agrupamento celebrou a 10ª edição da Semana da Leitura. Esta data coincidiu com a mobilidade a
Portugal do Projeto ERASMUS+.
Mais uma vez se fez festa na Escola e celebrou-se o prazer de ler; mesmo os que demonstram poucos laços afetivos com o
livro, não ficaram indiferentes e responderam positivamente às propostas que lhes foram feitas.
A escola saiu das suas quatro paredes e levou a leitura e a animação aos idosos e ao comércio local. Os alunos leram nas salas de aula e nos vários espaços da escola. Os professores leram. Os funcionários leram.
Consideramos que mais uma vez o êxito desta Semana da Leitura foi conseguido devido ao esforço de todos, ao trabalho de
equipa, à cooperação e ao empenho. Foi com muito agrado que podemos verificar como todos se envolveram para cumprir
com êxito o programa a que nos propusemos.
O facto de fazermos coincidir a Semana da Leitura com a Semana ERASMUS+ veio trazer ainda mais significado ao tema
“Elos de Leitura”, que foram reforçados por elos de amizade.

Alunos finalistas brilham na sessão de
abertura da Semana da Leitura
“A minha pátria é a língua portuguesa”, afirma Fernando
Pessoa, cujo génio se manifestou profusamente em língua
inglesa. Cada língua possui uma magia própria, é dona de
uma determinada luz, possui uma musicalidade própria e
notáveis dons expressivos.
Porém, foi em Português que os alunos das turmas A, B e C
do 9º ano, desafiados pela docente da respetiva disciplina, estabeleceram elos com um sentimento capaz de derrubar muros: o Amor.
Os poetas sempre tentaram desvendar, definir, interpretar
este sentimento universal que todos os povos do planeta
conhecem e que deveria unir a todos sem exceção. Encantada pelas suas sábias palavras que, sem dúvida, ecoam nos nossos corações, a música deu as mãos aos poetas
num elo de leitura e afeto. E assim também fizeram os nossos alunos finalistas: abraçaram os nossos poetas e a todos
fizeram sonhar.
Assim, na Semana da Leitura, e graças à estreita colaboração do Professor Leonel Rodrigues, ouvimos os nossos
poetas Luís de Camões e o poema “Amor é fogo que arde
sem se ver”, brilhantemente interpretado pelos alunos
António Faria, Catarina Silva, Cláudia Abreu, Michelle
Matias e Milene Dias, do 9º A. O texto lírico “Ser poeta”,
de Florbela Espanca, foi magnificamente interpretado
pelas alunas Mariana Silva e Maria Rosado, do 9ºC. As
alunas Andreia e Liliana, do 9ºB também apresentaram um
válido contributo ao interpretarem o poema “A gaivota”,
de Alexandre O’Neill. A fadista Carminho, com o tema “O
amor é assim”, foi brilhantemente interpretada pelos alunos Gonçalo Enes e Maria Rosado, do 9º C.
Por terem estabelecido elos de emoção com a língua portuguesa, transmitindo a mensagem de engrandecimento e
abraço a vários autores, os alunos que aceitaram este desafio estão todos de parabéns.
Ana Margarida Silva
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Integrada na Semana da Leitura e em articulação com a
disciplina de Ciências Naturais
do 5.º ano, na manhã do dia
quinze de abril, decorreu uma
sessão de sensibilização ambiental com a escritora e professora Cláudia Silva, autora do livro “Era uma vez...na Natureza”.
Durante esta sessão os alunos escreveram, em conjunto, um
conto relacionado com o meio envolvente da sua Escola. Foram
ainda apresentados os desenhos elaborados pelos mesmos,
relativos a alguns dos contos escritos pela autora, que abordam a importância da proteção da biodiversidade animal e
vegetal.
Na preparação desta actividade os alunos do 5º ano tiveram a
oportunidade de ler e ilustrar alguns “Contos da Natureza” da
autoria da escritora Cláudia Silva, como por exemplo: “Os bichos agricultores”, “Há ar e ar, há ir e voltar”, “O jogo da poça
de maré”, “Os deuses dos céus”;“ A gralha Gracinda e a cabra
Urzelina – Uma amizade na Serra” e “ Licença para vigiar”. O
resultado final foi a construção de um painel para cada conto e
a sua Exposição sob o lema “Elos no Ambiente”.
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Semana da leitura
E assim decorreu a Semana da Leitura!...
Alunos, professores e comunidade, partilhando saberes,
relembrando histórias intemporais, memórias remotas
de tempos e espaços que atravessam gerações!
Foi assim que os alunos do oitavo ano viveram esta Semana, mostrando o seu saber através das leituras, que
tão criteriosamente prepararam e com ternura executaram!
Foram momentos de boa disposição vividos na ACITI,
onde os alunos do oitavo A, acompanhados pela docente de Português, leram lendas, contos, anedotas e

absorvendo também as sábias narrativas dos mais crescidos, transmitidas com argúcia e gaiata malandrice.
Pequenos grandes momentos que nos mostram que os
nossos meninos sabem ser, sabem estar, simplesmente, sabem….
E foi igualmente neste espírito de partilha que o oitavo
C se deslocou ao Lar de S. Miguel, para ler, cantar e
levar também um pouco de alegria e jovialidade, numa
tarde chuvosa e fria de primavera!
E, apesar do tempo convidar à sesta e ao aconchego
dos cobertores, alunos e professora foram recebidos
com regozijo e grande simpatia!
O oitavo B não foi até à comunidade, porém, esta veio
até si, através da ilustre
visita da D.ª Tânia Troeira,
a quem muito agradecemos
pela disponibilidade, pelo
carisma, pela simpatia, pelo
sorriso contagiante! Foi,
incontestavelmente,
uma
aula especial, que alunos e
professora recordarão com
muito carinho!..
Prof. Fernanda Monteiro

adivinhas!... pondo à prova o conhecimento de funcionários e Utentes, que tão carinhosamente os receberam, e

Concurso concelhio de leitura
A final do Concurso Concelhio de Leitura aconteceu no dia 11 de abril para o 1º ciclo e no dia 13 para o 3º ciclo.
Mais uma vez os nossos alunos representaram com mérito o nosso Agrupamento, obtendo em cada um dos ciclos
um honroso terceiro lugar.
Estão, por isso, de parabéns todos os participantes na final, especialmente o Tomás Frias Rei do 4º ano da EB1
de Rio de Couros e a Mariana Silva do 6ºA da EB2,3 de Caxarias.

Concurso de Poesia
No âmbito do Plano de Atividades do Departamento de Línguas decorreu, durante este 3º período, o Concurso de Poesia
destinado aos alunos do 2º e 3º ciclo. Esta atividade teve como objetivo principal criar nos nossos alunos o gosto pelo texto
poético e desenvolver a capacidade de produção escrita e a criatividade. De acordo com o regulamento divulgado os textos apresentados deveriam abordar a temática da obra da escritora Sophia de Mello Breyner Andresen.
Os trabalhos apresentados revelaram empenho e imaginação,
tendo sido premiados os poemas elaborados pelos seguintes
alunos:
2º ciclo
1º Bruno Marques, nº2, 6º A
2º Maria Gomes, nº13, 6º A
3º Mariana Silva, nº14, 6º A
3º ciclo
José Francisco Marques, 9ºC
Parabéns a todos!!!
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Coordenação dos Diretores de Turma

“Todo o começo tem um fim e todo o fim é um novo começo.”
O final do ano letivo não é exceção. É na Escola, templo do saber, que adquirimos o conhecimento
que nos faz crescer. Devemos valorizar a nossa Escola que nos ajuda a crescer e nos vai preparando,
passo a passo, para o mundo que iremos encontrar. Todos nós ansiamos pelas férias que se aproximam… aqui vos deixamos muita alegria e festa e votos de sucesso transmitidos através da poesia.
Ana Vieira (CDT)

Alegria e Festa
Em Caxarias, com o meu amor, saboreio roliça sardinha,
Paixão e peixinho sabem tão bem!
Aconchegam a faminta barriguinha!
E o gentil coração como ninguém!
Nesta alegre terra de pasmar,
Nesta animada vila tão acarinhada
No ruidoso arraial quero bailar,
E do meu amor ter companhia abençoada
Caxarias, sedutora vila que ama alegrar,
Nas tuas ruas bailo com endiabrada animação,
Com o coração a pipilar e a sardinha a pingar,
Vila de encantos mil, tens a minha veneração!
Mariana Silva nº14 6ºA

Invocação às ninfas do Sucesso
Escolar pelos alunos do 9ºano
No âmbito do estudo da obra Os Lusíadas e mais especificamente da “Invocação às Tágides”, os alunos das turmas
A, B e C do nono ano foram desafiados a elaborar um texto
lírico no qual invocassem as ninfas do… Sucesso Escolar.
Inspirados pelo nosso ilustre poeta Luís Vaz de Camões,
os alunos lançaram mãos à pena e abalançaram-se na
aventura da escrita, demonstrando empenho, criatividade
e consciência de que “chegar à Índia” exige abnegação.
Os trabalhos estiveram expostos na Biblioteca e no átrio
da escola. Todos os alunos estão de parabéns pelos textos
realizados.
Que todos os nossos finalistas saibam empreender, com
entusiasmo e dedicação, o trilho seguinte e possam levar,
vida fora, ótimas recordações da jornada que agora concluíram!

Mensagem final aos Finalistas
Hoje, sei que há pequenos e mimosos prazeres,
E todo um conjunto de agradáveis saberes,
Que revolvem a quietude da existência,
E lhe conferem o clarão da magnificiência!
Preza a Arte, aprecia o próximo, rende-te à magia
da leitura,
Deixa-te embalar pela musicalidade da brisa na folhagem verdejante,
E pacifica a alma com o riso abundante,
Em breve, verás depositar-se, nas páginas da tua
vida, indelével assinatura,
Sê feliz, portanto, com todo o saber e educação,
Sacia a alma de afáveis leituras,
Crê no poder da dedicação,
E, qual Mavorte ousado, não receies desventuras!
Ana Margarida Silva (DT 9ºA)

Ana Margarida Silva (DT-9ºA)

E Vós, Tágides do sucesso escolar;
Dai-me boas notas;
Para de ano transitar,
E salvai-me das derrotas;
Para uma boa vida ganhar;
E para que eu não seja alvo de chacotas;
Dai-me muito conhecimento;
Pois sem ele serei um jumento!
Alexandre Troeira e Alexandre Lopes – 9ºA
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E vós, deusas do sucesso escolar,
Com o vosso sublime poder,
Dai-me o vosso auxílio para continuar,
E acabar com este meu sofrer,
Pois quero descansar,
E uma boa vida viver.
Com a vossa ajuda terei mais dedicação,
Para completar esta missão!
Cláudia Ribeiro e Diogo Lopes – 9ºA
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Ó, grandes deusas patriotas,
Dai-me vontade para aprender,
Para os resultados não serem derrotas…
Os meus pais fazem-me gemer,
Por más notas,
Estar sempre a ter.
Encavai-me esta vontade de batalhar bem fundo,
Para juntos podermos mover o mundo!

Ó Deusas do Sucesso Escolar!
Dai-me vontade para estudar,
E força para não desistir,
E para não me desiludir,
Esperanças para transitar
Pois o 9º ano quero acabar,
Não é o exame que me vai impedir
De vitorioso daqui sair!
Gonçalo Enes e João Rodrigues - 9ºC

António Faria e Catarina Silva - 9ºA

Vós, ninfas do sucesso escolar,
Dai-me força para adquirir,
Os difíceis e rigorosos conhecimentos que estamos a dar,
O mundo quero colorir,
Ou seja o mundo quero ajudar,
E as diferenças entre as pessoas subtrair,
Na escola, coisas boas aprendemos,
E um mundo melhor conseguiremos!
Rita Mordomo - 9º B

E vós, grandiosas e poderosas ninfas do Sucesso Escolar!
Dai-nos enorme capacidade de aprender,
Ajudai-nos a enfrentar os nossos medos e imaginar,
Um futuro repleto de conquistas e poder!
Auxiliem-nos a pensar e a raciocinar,
Precisamos de melhor conhecer,
As maravilhas da Natureza e pedir
Boas notas, com certeza, mas sem deixar de nos divertir,
Pois no nosso futuro, temos de investir!
Juliana Simões e José Marques - 9ºC

Plano Tecnológico da Educação

CONCURSO SEGURANET

Concurso Artistas Digitais

O nosso Agrupamento participou no Concurso
Seguranet neste ano letivo com 28 equipas constituídas por alunos e professores, que responderam a um desafio mensal.
Após os desafios as equipas vencedoras foram
as seguintes:
5º Anos:
1ª Class - 5º B Equipa 2 (José, Leonor e Letícia)
6º Anos:
1º Class - 6º A Equipa 5 (Paula, Pedro, Tomás e
Élio)
7º Anos:
1º Class - 7º B Equipa 1 (Ana, Carlos, Carolina A.
e Carolina T.)

Alguns dos trabalhos elaborados pelos alunos do 2º ciclo
para o Concurso Artistas Digitais, sobre o tema “Valores da
Democracia”.

8º Anos:
1º Class - 8º A Equipa 2 (Diogo R., Diogo F., Maria e Mariana L.)
As equipas vencedoras irão receber pequenos
prémios no início do próximo ano letivo.

Inês - 5º A

Sara - 5ºA
Letícia - 5ºB

Gabriela - 5ºA
Mariana S.- 6º A

Tomás - 6º A
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