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Olá a todos, 

Aproxima-se mais uma 

interrupção, a Páscoa, 

ressurreição. 

Tempo de recuperar 

forças  e energia para a 

reta final de mais um 

ano cheio de trabalho, 

conquistas, conheci-

mento, aventuras, des-

cobertas e desafios! 

Mais um período que 

passou... tempo de 

crescer, errar, apren-

der, aperfeiçoar e so-

nhar!... 

Votos de muita dedica-

ção e empenho na eta-

pa que se avizinha, pa-

ra que o final sorria e 

seja mais um sucesso 

conquistado! 

 

 
Noémia Castelão 

 (Coordenadora do Departamento de  
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Dep. do Pré-escolar e do Primeiro Ciclo 

 Concurso Uma Aventura Literária                          

Os alunos do 1º e 2º ano do 

Casal dos Bernardos partici-

param no concurso “Uma 

Aventura Literária 2017” e 

realizaram trabalhos sobre o 

livro “A Gata Gatilde”. Leram 

a história e fizeram ilustrações 

sobre a mesma. Os trabalhos 

foram realizados individual-

mente. Mais um incentivo à 

leitura e à criatividade dos 

alunos que desenvolveram o 

seu trabalho com interesse e 

empenho. 

DIA MUNDIAL DA ÁRVORE 

No dia 21 de março, na EB1/JI de Espite, assinalou-se 

o Dia Mundial da Árvore com a plantação de uma ár-

vore de fruto (laranjeira), gentilmente oferecida pela 

Junta de Freguesia local, no recinto escolar.  

Todos os alunos participaram com entusiasmo.  

Nesta atividade destacaram-se os alunos finalistas do 

Jardim de Infância e do 1º Ciclo que mostraram muito 

empenho nesta atividade conjunta. 

Departamento de Línguas 

Dia de São Valentim 

O Departamento de Línguas comemorou o S. Va-

lentim cantando com a participação de todos os 

alunos do segundo e terceiro ciclo a escreverem 

mensagens românticas, criativas e inspiradoras 

em Português, Francês e Inglês, com a colabora-

ção de todos os docentes do departamento. O re-

sultado foi esta exposição em que os corações, 

como não podia deixar de ser nesta data, foram o 

mote.  

Nos dias 26 e 27 de janeiro os 

alunos da Escola de Urqueira

-Norte fizeram uma grande 

Festa do Pijama. Na noite de 

26 para 27 todos os alunos e 

professores puderam dormir 

na escola. Foram poucos os 

que não aceitaram o desafio. 

Dos 3 aos 54 anos todos se 

prepararam para esses dias 

especiais. Logo na manhã do 

dia 26 chegaram à escola 

com a mochila dos livros mas 

também com a mochila da 

roupa, saco cama, colchonete, etc. Depois das 17:30 todos 

foram vestir o seu pijama e preparar a sua cama, no quarto 

das meninas ou no quarto dos meninos. Então começou o pro-

grama da noite com aula de zumba, preparação do jantar, 

jantar e sessão de cinema com pipocas. 

Antes do deitar todos foram lavar os dentes, os alunos do 1º 

ciclo receberam nessa altura o seu Kit de escovagem.  

No dia seguinte as aulas decorreram como normalmente, mas 

alguns ficaram todo o dia de pijama. 

Foi uma noite memorável que é para repetir certamente. 
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Fit for a day 
Lucy was a happy fat woman who loved to have 

fun. 
One day Lucy was cleaning her living room and 

noticed some magazines on the coffee table. In the 
cover she could see a beautiful and a slim girl.  

Then Lucy looked at 
the mirror on the wall and 
realised that she was 
overweight. She felt sad 
and sat on the sofa read-
ing the magazine. There 
she saw photos of a man 

riding his bike and she 
immediately had a great 
idea!  
She had decided to start 
riding her bike too, but 
with her friends. So, she 
called them and agreed to 

go bike riding on the next 
day.  

While Lucy and her 
friends were riding their 
bikes in the park, they 
started to run faster and 
faster. Poor Lucy was 
staying behind. She was really annoyed and started 

trying to go faster and 
faster. 
A few meters ahead, two 
pedestrians were crossing 
the road in the zebra 
crossing walking their 
dog. Good old Lucy did-

n’t see them and crashed 
against them. She was so 
worried that she kept 
apologising. 

To make things even 
worse a few minutes later 
it started to rain and Lucy 

got all wet!  
Finally,  she went back 
home and decided to 
drink a hot chocolate and 
eat a big donut to feel bet-
ter and to forget this terri-

ble day…!  

"Story writing"  

Catarina Pereira nº2  9ºB 

O gosto pela escrita cresce à medida que se es-

creve.  
Erasmo de Rotterdam 

No âmbito do conteúdo programático de Português dedicado 
ao texto descritivo, os alunos das turmas A e B do 7º ano redi-
giram textos nos quais descreveram os colegas da turma. Com 
sensibilidade, ternura e respeito pela Língua Portuguesa, os 
alunos empreenderam a fantástica aventura da escrita, e ofere-
ceram textos de pura delícia, de que se deixam, aqui, alguns 
exemplos. 

Conheci esta colega este ano letivo. No início, não fala-
va muito com ela. Agora, falo bastante. Ela é simpática, 
divertida, amiga e um pouco teimosa. Está sempre com 
um sorriso no rosto. É sempre melhor do que eu na dan-
ça. Tem uns lindos olhos castanhos e cabelo encaracola-
do igualmente castanho. Quando está bem-disposta, ri-se 
e parece que os olhos desaparecem! 

                                                              Ana Antunes (7ºB) 
Quem é? Rita Marques (7ºB)  

Ainda bem que me calhou realizar o retrato deste colega, porque, nesta 

turma, sou a pessoa quem mais sabe sobre ele. Ele tem um grande 

sentido de humor, sendo, pois, muito divertido. Está sempre com o seu 

sorriso gigante colado na sua carinha “laroca”, mas quando se abor-

rece, aborrece-se a sério! Quando está feliz, conta-me sempre piadas 

e é difícil dizer que não as quero ouvir. Tem umas bochechinhas e 

umas orelhas encantadoras! Tem uns olhos bem castanhos e brilhantes 

e um penteado todo “à maneira”, pois nunca sai de casa sem pôr 

“litros” de laca. Em suma, é um miúdo reguila muito giro! 

Lara Antunes (7ºB) 

Quem é? Marco Antunes (7ºB) 

Esta minha amiga é morena, tem 12 anos, doces olhos casta-

nhos e cabelo preto, sempre muito bem arrumadinho. É pequeni-

na, mas muito brincalhona. Tem um sentido de humor inigualá-

vel e adora falar, aliás sou testemunha de que fala pelos cotove-

los. Nos intervalos, adora estar em movimento e fá-lo sempre a 

cantarolar. Nutre um grande carinho pelos animais e é sempre 

muito educada. Embora seja, de vez em quando, muito teimosa, 

sabe ser boa rapariga! 
Mariana Silva (7ºA) 

Quem é? Jéssica Dias (7ºA) 

É de estatura média, magro e tem cabelos e olhos castanhos. 
É fixe, divertido e tem sentido de humor. É educado, simpáti-
co, verdadeiro, humilde e preocupa-se com os outros. Tem 
bons hábitos de estudo e é sobretudo um colega em quem se 
pode confiar. 

Bruno Marques (7ºA) 
Quem é? David Neves (7ºA) 

Coube-me a mim descrever um colega que é alto e magro., tem 

olhos castanhos e o cabelo curto e penteado! Não nos podemos 

esquecer do penteado, pois ele põe um litro de gel. 

É simpático, um pouco infantil e bastante risonho, mas não tem 

muito jeito para jogar futebol…o seu forte é o badminton. 
Tomás Nunes(7º) 

Quem é? Nelson Neves (7ºA) 

http://frases.netsaber.com.br/frase_3186/frase_de_erasmo_de_rotterdam
http://frases.netsaber.com.br/frase_3186/frase_de_erasmo_de_rotterdam
http://frases.netsaber.com.br/busca_up.php?l=&buscapor=Erasmo%20de%20Rotterdam
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Dep de Matemática e Ciências Experimentais 

Canguru Matemático Sem Fronteiras 2017 

No passado dia 16 de março, decorreu no 

nosso agrupamento o Canguru Matemático 

sem fronteiras 2017. Tal atividade teve ori-

gem no início dos anos 80, Peter O'Holloran, 

professor de matemática em Sydney, inven-

tou um novo tipo de Concurso Nacional  em 

escolas australianas: um questionário de es-

colha múltipla. Em 1991, dois professores 

franceses (André Deledicq e Jean Pierre Bou-

dine) decidiram iniciar a competição em França com o nome Can-

guru para prestar homenagem aos seus amigos australianos. 

Atualmente, a associação conta com representantes de 47 países 

e mais de 6 milhões de participantes em todo o mundo. Portugal 

participou pela primeira vez em 2005 no Canguru Matemático sem 

Fronteiras. 

O concurso consiste numa única prova: não existe nenhuma seleção 

prévia nem existe uma prova final. 

No nosso agrupamento, participaram cerca de 90 alunos do 1º ciclo 

e 40 alunos do 2º e 3º ciclos. Aguardam-se agora os resultados! 

Parabéns pelo entusiasmo, gosto e empenho demonstrados! 

IX Campeonato de 

Jogos Matemáticos 

Continua em curso o IX 

Campeonato de Jogos 

Matemáticos do agrupa-

mento. 

Os jogos dinamizados são:  

Pré-Escolar – Jogo do Galo 

1º  ciclo – Semáforo  

2º e 3º Ciclo - Konane 

A final está prevista para o 

dia 26 de abril de 2017.  

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. 

L 
iteracia 3D – O desafio pelo conheci-

mento. Já foram divulgados os resultados 
desta primeira fase, da nossa escola, tendo 

sido apurados para a 2ª fase distrital: 

 – Leitura – Carolina Meirinho e Eduarda Pereira – 

5ºano; - Matemática -   Tomás Baptista – 6º ano; - 

Ciências: Ricardo Cruz – 
7º ano. A fase distrital 

decorreu no dia seis de 

março em Santarém, 

aguardam-se agora os 

resultados. Sabendo-se 

desde já que nenhum irá 

à fase nacional. 

Parabéns a todos os par-

ticipantes! 

A Valorlis -“Reciclar é que está a dar” 

A escola aderiu, uma vez mais, à campa-

nha  “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 preten-

de, de forma didática e divertida, sensibilizar e 

alertar a população em geral para o incremento 

das boas práticas da separação e reciclagem 

dos resíduos.  

Participa!  
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Comemoração do dia do Pi - 14 de março 

O Dia internacional do pi comemora-se a 14 de março 

(3,14...). A nossa Escola não podia deixar de celebrar 

esta data. Para isso foi solicitado aos alunos do 6° ano 

que elaborassem um pi, com os materiais que quises-

sem, podendo assim dar largas à sua imaginação.  

Uma vez mais os alunos superaram as expetativas, 

neste tipo de trabalhos, pois sem dúvida alguma con-

seguiram realizar belos pis, que serviram para embele-

zar o átrio da Escola, numa exposição que esteve pa-

tente neste espaço.  

Toda a comunidade escolar pôde assim usufruir e to-

mar conhecimento dos trabalhos realizados pelos alu-

nos do sexto ano. 

Um muito obrigado! 

Desde o nosso 5ºano, interessámo-nos em resolver 

os vários desafios matemáticos que se encontram 

afixados perto do quiosque na nossa escola. 

Estes problemas têm vindo a estimular o nosso 

gosto pela matemática. Com eles nós treinamos a 

interpretação de imagens (acreditem que é muito 

importante), a álgebra ou, simplesmente, o nosso 

modo de raciocinar. Aprendemos também a mistu-

rar os vários conhecimentos adquiridos nas outras 

disciplinas, assim como a ver a matéria monótona 

traduzida em problemas que transmitem diversão 

e até gozo para os resolver e dizer “Eu consegui!”. 

“Matemática divertida”, para muitos é um título 

impossível, mas se tentarem resolver estes proble-

mas, aprenderão muitas coisas úteis para o dia-a-

dia, e não se esqueçam que o esforço é sempre 

recompensado! Vocês passam a ter o nome em 

mais um placard na escola, o que deveria ser um 

grande orgulho e, se fores uma das pessoas com 

mais pontos, recebes sempre um prémio no início 

do ano letivo seguinte. 

Testemunho das alunas do 8º B: 
Clara Monteiro, nº3; Inês Lopes, nº7; Mariana Faria, nº11  

“A Matemática é divertida!!” Participação na Semana da Leitura 2017: 
Os alunos realizaram vários trabalhos que se 

encontram expostos no corredor do primeiro 

andar, sendo os temas: 

Matemática - 5º ano -  “A Fração”; 6º ano - “Ler 

e Descrever os Sólidos Geométricos”; 7º ano - 

“Sucessões”; 8º ano - “A interpretação geomé-

trica do cubo do binómio ou modelo geométrico 

da decomposição de um cubo por três pirâmi-

des”; 9º ano - “Sólidos Platónicos, Duais e Ele-

mentos”; 

- Ciências Naturais - 5º ano - “Proteger a Água,  

o Solo e o Ar”; 7º ano - “Sismos e Vulcões”; 8º 

Ano - Leitura, apresentação em sala de aula e 

exposição com base no livro de banda desenha-

da “Reportagem Especial – Adaptação às alte-

rações climáticas em Portugal”; 9.º Ano - Leitura 

em sala de aula da banda desenhada de divul-

gação científica "Uma aventura estaminal". 

- Físico-Química - 7º ano “Química da Vida”; 8º 

ano- “Elementos químicos”; 9º ano- “Efeitos da 

corrente elétrica”. 



Ano VI - N.º 2          Edição 17 Página 7 

Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

Sinopse: 
 

My Fair Lady, é uma comédia romântica, e 
conta a história de Eliza Doolittle, filha de um 
bêbado inveterado, vulgar varredor de rua. Eli-
za não passa de uma mendiga que vende flo-
res nos espaços públicos de Londres, à procura 
de uns trocos para sobreviver e alimentar o ví-
cio do pai. Numa dessas rotineiras noi-
tes, Eliza conhece um culto professor 
de fonética, Henry Higgins, com uma incrível 
capacidade de descobrir muito sobre as pesso-
as, apenas através dos seus sotaques. Quan-
do ouve o horrível linguajar de Eliza, completa-
mente belfa, aposta com o amigo Pickering, 
em como é capaz de transformar uma simples 
vendedora de flores numa dama da alta socie-
dade, num curto espaço de seis meses. 

Espetáculo a não perder, nos dias 4 e 5 de 
maio, no Cineteatro de Ourém, pelas 21h00, 
com a qualidade a que o Agrupamento de Es-
colas de Caxarias já nos habituou. Os bilhetes 
podem ser adquiridos na escola de Caxarias 
ou a partir das 20h00 nos dias e local do espe-
táculo. 

VISITA A SANTIAGO DE COMPOSTELA 

Nos passados dias 10 e 11 de março realizou-se a visita de estudo dos 9.ºs anos de escolarida-
de a Santiago de Compostela (Espanha); 

Tratou-se de um intercâmbio escolar entre várias escolas da zona centro, sendo que da nossa 
escola de Caxarias participaram 27 alunos e 3 professores que partilharam o transporte com ou-
tros tantos alunos e professores da escola D. Dinis de Leiria. 

Pelo caminho visitaram Viana do Castelo, Va-
lença e a Ilha de La Toja (célebre pelos seus 
sabonetes medicinais feitos a partir de águas 
minerais e algas marinhas). 

Visitaram ainda a catedral de Santiago de Com-
postela construída na Idade Média, tendo-se tor-
nado desde então um dos maiores centros de 
peregrinação cristã. Aí assistiram à missa sole-
ne com o “Botafumeiro”. 

A avaliação foi muito positiva, tendo os alunos 
recomendado a sua continuidade nos anos vin-

douros. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Londres
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fon%C3%A9tica
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No dia 24 de março, Dia do Estudante, decorreu a vo-

tação das propostas relativas ao Orçamento Participa-

tivo. A Comissão Eleitoral nomeada pelo Conselho 

Geral assegurou o regular funcionamento da mesa de 

voto, sem prejudicar a normal prestação e assistência 

às atividades letivas. A Comissão Eleitoral teve a se-

guinte constituição: Prof. Mário Rodrigues e Prof. Pau-

lo Marques, e os alunos Mariana Simões;  Paula Ber-

nardino; Rodrigo Ferreira; Ana Soares e Camila Viei-

ra. 

A mesa de voto abriu pelas 10.30 e encerrou pelas 

16.30, tendo a votação decorrido de forma ordeira e 

responsável por parte dos discentes do 3º ciclo. Os 

alunos aderiram a esta iniciativa tendo-se verificado 

uma participação de 97% . Os resultados foram os se-

guintes: 

Proposta A    Votos obtidos:  63   (54,79%) 

Proposta B    Votos obtidos:  34  (29,57%)  

Proposta C    Votos obtidos: 16  (13,91%) 

Número de votos brancos: 0  

"Alunos de Caxarias eleitos para representar o Círculo Eleitoral de Santarém do Parlamento dos 

Jovens 2017" 

"No dia 20 de março decorreu no  Auditório Municipal da Quinta das Pratas, Cartaxo, a Sessão Distrital/Regional do 

Parlamento dos Jovens 2017 com a participação de 12 Escolas do distrito de Santarém a fim de defenderem os 

seus programas de recomendação, definirem o programa 

definitivo a apresentar à Sessão Nacional e elegerem os 

respetivos deputados que nela participarão. A nossa es-

cola fez-se representar pelos deputados eleitos na ses-

são escolar, Diogo Flórido, Clara Monteiro, Mário Tere-

so e Inês Lopes, que defenderam o seu projeto e partici-

param 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 programa final e na eleição das escolas e deputados a participarem na sessão nacional. Esteve, tam-

bém, presente na qualidade de Repórter a deputada Mariana Faria. 

Foram eleitos para participarem na Sessão Nacional, a realizar no dia 22 e 23 de maio em Lisboa, na Assembleia 

da República, deputados das três escolas mais votadas, nomeadamente dois deputados da Escola Secundária Ma-

ria Lamas, Torres Novas, dois deputados da  Escola Básica Cónego Dr Manuel Lopes Perdigão, e dois deputa-

dos da Escola Básica e Secundária José Relvas, Alpiarça.  

Da nossa escola foram eleitos os deputados Diogo Flórido e Clara Monteiro. O deputado Diogo 

Flórido foi também eleito Porta-voz do Círculo Eleitoral de Santarém. O deputado Mário Tereso 

participará na qualidade de repórter." 

Parabéns aos nossos deputados e ao Porta- voz eleito, a quem desejamos um excelente desempenho na repre-

sentação do nosso distrito no Parlamento dos Jovens 2017. 

Orçamento Participativo: Resultados da Votação  Número de votos nulos: 2 (1,73%)  

A proposta A apresentada pelos alunos Mário Perei-

ra; Diogo Flórido; Beatriz Ferreira; Maria Alves e Dio-

go Ribeiro, da turma A, do nono ano, foi a vencedora, 

recaindo na aquisição de um suporte para bicicletas, 

secadores de cabelo e uma bola de espelhos. A sua 

execução será acompanhada pelos referidos alunos, 

ao longo do terceiro período.  

Aos alunos proponentes e apoiantes da Proposta A, 

bem como, a todos os alunos que se envolveram nes-

ta atividade/iniciativa, um muito Obrigado!  
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Departamento de Expressões 

EDUCAÇÃO FÍSICA / DESPORTO ESCOLAR 

DANÇA Corta-Mato Distrital 

Torneio de Basquetebol 

N 
o dia 15 de março de 2017, decorreu o “ En-

contro de Atividades Rítmicas e Expressivas”, 
com a participação dos Grupos/Equipas nos 

escalões de Infantis B e de Iniciadas. 

A atividade foi realizada ao longo de todo o dia com a 

participação das Escolas de Alcanena, Alcanede, Caxarias 

e Mação. 

Estiveram presentes as coordenadoras Distrital e Nacio-

nal desta modalidade e um Grupo de 11 Juízes/árbitros 

da Opção de Desporto de Santarém. 

No total participaram: 139 dançarinos; 4 Fiscais de Li-

nha; 7 Árbitros das Escolas 
participantes; e 3 Alunos 

responsáveis pelo som. 

A Docente responsável quer 

deixar o registo do seu 

agradecimento pessoal, por 
todo o Apoio dado na reali-

zação desta atividade aos 
alunos: Assistentes Operacionais e em especial aos cole-

gas Virgílio Martins; Paulo Marques; Maria João Baptista; 

Hélder Pereira e Paulo Roberto, bem como ao Diretor 
que esteve presente e fez a abertura e encerramento da 

atividade. 

Todos os alunos desta Escola ao longo do dia, exerceram 

as suas funções com responsabilidade e, mais uma vez, 

souberam demonstrar que sabem estar/sabem receber, 
que cooperam com todos, independentemente das      

classificações e que a 

"Dança é a única arte na qual nós mesmos somos 

o material de que ela é feita." (Ted Shawn ) 

Os meus parabéns a todas as 36 alunas que       

participaram. 

N 
o dia  5 de abril, decorreu no pavilhão da nos-

sa escola o Torneio de Basquetebol 3 x 3 com a 

participação de 14 equipas do 2º e 3º ciclo. 

Depois de uma tarde muito bem passada, as equipas 

ficaram assim classificadas: 

2º ciclo (feminino) 

1º Class. - 6º B - 1 

2º Class. - 5º B - 1 e 6º B - 2 

3º Class. - 5º B - 2 

2º ciclo (masculino) 

1º Class. - 6º B  

2º Class. - 5º A - 1 

3º Class. - 5º A - 3 

4º Class. - 5º A - 2 

3º ciclo (feminino) 

1º Class. - 8º A 

2º Class. - 7º B e 8º B 

3º ciclo (masculino) 

1º Class. - 9º A  

2º Class. - 8º B - 1 

3º Class. - 8º B - 2 

4º Class. - 7º B 

Megasprinter Distrital 

No dia 3 de fevereiro, decorreu em Alpiarça o Corta-mato 

distrital com a participação de 24 alunos da nossa Escola. 

Os resultados foram bons, 

destacando-se o aluno Tomás 

Nunes do 7º A, que obteve um 

excelente 4º lugar na sua pro-

va, ficando apenas a 11 segun-

dos do primeiro classificado.  

Decorreu em Abrantes, no dia 7 de março o Megasprinter 

distrital com a participação de 14 alunos do nosso estabele-

cimento de ensino. 

Os alunos foram distribuídos pelas três modalidades: Me-

gasprinter; Megakilómetro e Megasalto. 

Os resultados obtidos pelos alunos foram razoáveis. 
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TÉNIS DE MESA BADMINTON 

NATAÇÃO 

No dia 8 de março, 14 alunos da nossa Escola deslocaram-se à 

Escola EB 2,3 da Freixianda para participarem na 3ª Concen-

tração do Grupo/Equipa de Badminton. 

Os resultados dos alunos da nossa Escola foram os seguintes: 

Escalão Infantis A - Feminino 

1ª Class - VERÓNICA FONSECA - 5º B 

1ª Class - EDUARDA PEREIRA - 5º B 

3ª Class - SORAIA JORGE - 5º B 

Escalão Infantis A - Masculino 

1ª Class - RUBEM SIMÕES - 5º B 

2ª Class - RODRIGO SILVA - 5º A 

3ª Class - RUBEN PEREIRA - 5º A 

4ª Class - BERNARDO LOPES - 5º A 

Escalão Infantis B - Feminino 

1ª Class - CATARINA GONÇALVES - 5º B 

Escalão Infantis B - Masculino 

1ª Class - MARCO ANTUNES - 7º B 

2º Class - TOMÁS BAPTISTA - 6º B 

4º Class - DAVID NEVES - 7º A 

Escalão Iniciadas - Feminino 

3ª Class - LILIANA GASPAR - 8º A 

Escalão Juvenis - Masculino 

3º Class - RICARDO MARQUES - 9º A 

4º Class - MANUEL VENTURA - 9º B 
 

No dia 24 de março, os alunos ALEXANDRE BASTOS e LILIANA 

GASPAR participaram na fase distrital que decorreu em Torres 

Novas, tendo obtido um 10º lugar por equipas (mistas). 

Decorreu no dia 3 de abril em Alpiarça, a Fase Distrital 

de Ténis de Mesa com a presença de 6 alunas da nossa 

Escola. Os resultados obtidos foram muito bons, como 

podemos a seguir constatar: 

Por equipas: 

- As alunas Mariana Raimundo e Mariana Lopes (9º A) 

foram campeãs distritais no escalão de iniciadas femini-

nas de ténis de mesa; 

- As alunas Soraia Costa e Margarida Mendes (6º A) 

foram vice-campeãs distritais no escalão infantis B femi-

ninas de ténis de mesa. 

Individualmente: 

- A aluna Mariana Raimundo foi vice-campeã distrital no 

escalão iniciadas femininas; 

- A aluna Mariana Faria foi 3ª classificada no escalão 

iniciadas femininas; 

- A aluna Soraia Costa foi 3ª classificada no escalão in-

fantis B femininas; 

A aluna Inês Lopes representou a nossa escola como 

árbitro, tendo realizado excelentes arbitragens. 

As alunas Mariana Raimundo, Mariana Lopes, Mariana 
Faria e Inês Lopes ficaram assim apuradas para a Fase 
Regional que vai decorrer em São Domingos de Rana 
(Cascais) nos dias 28 e 29 de abril de 2017. 

Neste período letivo, este grupo/equipa participou 

em duas concentrações: 11 de janeiro em Caxarias e 

29 de março em Ourém. 

Os alunos demonstraram muito empenho e dedicação 

na obtenção de bons resultados.  

No terceiro período irá decorrer mais uma concentra-

ção no dia 26 de abril. 

Os resultados foram satisfatórios, tendo, no momento, 
uma aluna no 1º lugar do respetivo Ranking. Este gru-
po, sendo novo em parte na sua composição, funcionou 
de forma muito organizada, com espírito desportivo e 
familiar. 

TÉNIS 

Futsal 

Sendo um grupo grande e heterogéneo, tem caracterís-
ticas para um trabalho de resultados a longo prazo. 
Os compromissos escolares avaliativos no 2º período e 
a forma como alguns alunos se organizam, determinam 
globalmente, uma assiduidade irregular, que impede a 
apresentação de equipas estáveis nos momentos com-
petitivos. Nestas condições, os resultados são satisfató-
rios. 
De realçar a capacidade dos alunos saberem reagir po-
sitivamente na derrota. 
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EDUCAÇÃO ESPECIAL 

Biblioteca Escolar 

A 11ª edição da Semana da Leitura convidou-nos a celebrar a leitura com iniciativas conta-

giantes do gosto e do prazer de ler, na exploração das sonoridades e da musicalidade das 

palavras e das frases, na descoberta da pluralidade de sentidos, pela dramatização de uni-

versos narrativos e poéticos de todos os tempos e contextos, evidenciando-se «O prazer 

de Ler». 

Assim, entre 27 e 31 de março de 2017 o nosso Agrupamento partilhou o gosto pela leitura 

e o prazer de ler, envolvendo as famílias, o comércio local, associações e outras institui-

ções, de modo a transportar a leitura para o domínio público e coletivo e  contar com os 

contributos e  a participação de todos na celebração da leitura. 

Abertura da Semana da Leitura  

Dia Mundial da Consciencialização do  

Autismo – 2 de abril 

No passado dia 3 de abril, na sede de Agrupa-
mento comemorou-se o Dia Mundial da Cons-
ciencialização do Autismo. 

O Departamento de Expressões, com o intuito 
de sensibilizar toda a comunidade escolar, lan-
çou o desafio, para que viessem vestidos de 
cor Azul. Houve largada de balões azuis e 
marcamos presença por esta causa. 

Sendo o autismo uma 
perturbação neurobio-
lógica complexa que 
afeta a comunicação, o 
comportamento e as 
relações sociais de 
uma criança, quisemos 
fazer parte da missão 
da Federação Portu-
guesa do Autismo, na 
defesa dos direitos das 
pessoas com esta per-
turbação. 
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Momento da leitura divertida (Capuchinho 

Vermelho em várias línguas) Recital de poesia 

Leitura à comunidade 

Leitura aos avós Leituras em sala de aula 

Manta das Histórias (projeto Crescer a Ler e Ensino Especial) 
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Pausa de Leitura 

Concurso concelhio de leitura 
Realizou-se no passado mês de fevereiro a 1ª fase 

da VII 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 habitu-

almente os alunos responderam a um questionário 

relativo às obras selecionadas para o efeito. Este 

concurso, da responsabilidade do Grupo de Traba-

lho Concelhio das Bibliotecas Escolares terá a final 

em Ourém nos dias 24 e 26 de abril, respetivamen-

te para o 1º e 2º ciclos. Estão apurados 3 alunos 

efetivos de cada ciclo. 

A equipa da Biblioteca agradece aos docentes de 

português pela colaboração e empenho na concre-

tização desta atividade e felicita todos os alunos 

participantes. 

Na Biblioteca lembramos normalmente as datas importantes do calendário: 

DIA DA MULHER 

8 de março 

As mulheres das nos-

sas leituras. 

Carnaval 

Retratos do Carnaval 

Dia dos              

Namorados 

O que é o amor para os 
meninos do 1º e 2º ano do 
Agrupamento 

Dia do Pai 

19 de março 

Momento de Teatro 

Da responsabilidade do Clube de Teatro assisti-

mos a uma cena do Musical “My Fair Lady”. Do 

que vimos podemos ter a certeza de que será um 

excelente espetáculo.  
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Coordenação dos Diretores de Turma 

DIA INTERNACIONAL DO OBRIGADO! - 11 de janeiro 

O “Espaço Cidadania” apresentou, no mês de janeiro, a Árvore da Cidadania dedicada ao Dia Inter-

nacional do Obrigado.  Este dia, “apesar de não ser um dia mediático, foi criado através das redes 

sociais na Internet tendo um fim nobre e sempre necessário. O objetivo deste dia é simplesmente 

agradecer a todos aqueles que fazem parte da vida das pessoas e que as ajudam e alegram, só por 

existirem. Neste dia o mote é dizer obrigado às 

pessoas das quais se gosta, ou demonstrar o mes-

mo obrigado por gestos. Mesmo que parecendo 

insignificante, esta palavra de oito letras pode fa-

zer toda a diferença para quem a recebe, assim 

como deixar mais feliz quem a profere”. 

A Árvore da Cidadania foi decorada, com a palavra 

OBRIGADO em diversas línguas, pela turma do 

6ºA.   

Por isso, o nosso MUITO OBRIGADO a todos que 

participaram nesta iniciativa! 

O Regresso da BD 

O Departamento de Ciências Sociais e Humanas orga-

nizou, no âmbito da Semana da Leitura, uma Exposição 

intitulada “O Regresso da BD”. Com o objetivo de 

valorizar a Banda desenhada e dar a conhecer esta 

área aos alunos, o departamento decidiu explorar esta 

temática apresentando exemplos das bandas dese-

nhadas mais famosas e os seus heróis. Assim, foram 

expostos livros de Walt Disney, álbuns do Asterix e 

Obelix e do Luke Luke; livros de bolso das antigas co-

leções do Condor, Falcão, Fantasma, etc. Junto aos 

livros, os alunos podiam identificar os seus heróis pre-

feridos através de imagens e figuras em peluche.  

Destaca-se o Mickey, Pateta, Pato Donald, Patinhas, 

Pantera Cor de Rosa, Garfield, Capitão América, Ma-

falda, Tintin, Flinststones, Mónica, X-men, Calvin e 

Hobbes, Super homem, Snoopy, Smurfs e Popey. 

Aconselhamos os alunos a descobrir o P´ra(S)Zer de 

LER Banda Desenhada….. Um Verdadeiro Mundo aos 

Quadradinhos! 

LÊ BD! 

No âmbito da mesma temática decorreu na quarta fei-

ra, dia 29 de março, uma visita a todas as salas de aula 

com o objetivo de sensibilizar os discentes para a lei-

tura da BD. Assim, perante a figura do Mickey e Min-

nie, foram distribuídas vinhetas, faixas ou pequenas 

bandas desenhadas das mais diversas personagens. 
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Árvore da Cidadania: 24 de março, 

Dia Mundial da Juventude 

A juventude é uma época inesquecível, urdida de irreverência e alegria, 

na qual são lançadas preciosas sementes, pressupondo-se que, no tempo que há 

de chegar, sejam colhidos viçosos frutos. 

 A primavera da vida é, por isso, uma audaz jornada que não deve ser 

desperdiçada com prazeres imediatos e de fraca monta, mas antes usufruída em 

plena consciência, acarinhando-se cada esforço e respetiva conquista. É certo 

que a caminhada nessa “escada em caracol” não está isenta de algumas quedas, 

doses de sacrifício, tomadas de consciência da necessidade de dedicação, de res-

peito por si e por quem connosco trepa vida fora. 

Assim, e de modo a comemorar o Dia Mundial da Juventude, os alunos da turma B do 8º ano 

foram levados a refletir sobre normas, comportamentos e valores que devem permear a caminhada do jo-

vem rumo à edificação do cidadão adulto realizado e em paz consigo e com os outros. Procedeu-se, por 

isso, a uma reflexão em torno do poema “Escada sem corrimão”, de David Mourão-Ferreira, bem como à 

elaboração de frases expostas na “escada da vida” colocada junto à Árvore da Cidadania. 

Os alunos estão de parabéns, pois souberam concluir que, na delirante juventude, a persistência e 

dedicação devem ser inabaláveis; a humildade e companheirismo devem estar presentes; a sensatez e gen-

tileza devem ser praticadas; a dedicação, a generosidade e a disciplina são ingredientes valiosos para que, 

no topo dos degraus, o Sol possa ser o doce refrigério na superação de tantos obstáculos. 

Oxalá, cada jovem deste Agrupamento e do Mundo possa ser destemido e grato na ponderada subi-

da de cada degrau de uma escada que se deseja seja colorida e bem longa. 

A Diretora de Turma do 8ºB 

Ana Margarida Silva 

Dia de S. Valentim - 14 de fevereiro 
 

O Espaço Cidadania comemorou o Dia de S. Valentim, dia dedicado a valorizar a afeição en-

tre os colegas e amigos. Palavras como Amizade, Amor, Carinho, 

Abraços, Beijos, Respeito, devem fazer parte do nosso quotidiano e 

reforçar os laços de afetos entre todos. 

A turma do 7ºB foi a responsável pela decoração do espaço, tendo di-

namizado também o Correio da Amizade. Convidaram os colegas a 

escreverem cartas aos amigos presenteando-os com uma mensagem 

ou dedicatória. 

Obrigado a todos os participantes! 
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Plano Tecnológico da Educação 

Ficha Técnica 
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CONCURSO SEGURANET 
Este concurso insere-se no Projeto Seguranet desen-

volvido no âmbito do Programa para uma Internet 

mais Segura da Comissão Europeia, que pretende 

reconhecer e dar visibilidade às escolas que praticam 

uma utilização esclarecida, crítica e segura das tecno-

logias, em geral, e da Internet, em particular. 

Os alunos do 5º, 6º, 7º e 8º ano  constituíram equipas e 

estão a participar nos desafios lançados no âmbito 

deste projeto, mensalmente. 

Dia da Internet Mais Segura 2017 

No dia sete de fevereiro assinalou-se o Dia da Internet 

Mais Segura 2017. O mesmo teve como objetivo aler-

tar a comunidade para a importância da navegação na 

internet em segurança e promover uma utilização críti-

ca e responsável da tecnologia e dos dispositivos mó-

veis. Aqui se apresentam alguns trabalhos realizados 

pelos alunos em TIC. 

Psicóloga Escolar 

Sexualidade 

A Sexualidade “é uma energia que nos motiva a 
procurar amor, contacto, ternura e intimidade, 
que se integra no modo como nos sentimos, mo-
vemos, tocamos e somos tocados, é ser-se sen-
sual e ao mesmo tempo sexual; ela influencia 
pensamentos, sentimentos, ações e interações e, 
por isso influencia também a nossa saúde física e 
mental”(OMS, 1992). Ao longo da nossa vida, 
contribui para a formação da identidade de cada 
indivíduo e para o seu equilíbrio a nível psicológi-
co e físico. Mais uma vez, a equipa “Saber Ser, 
saber Estar” colaborou com as turmas do 9º ano 
de escolaridade, contribuindo para a promoção 
do desenvolvimento das competências emocio-
nais que permitam estabelecer relações afetivas 
positivas e saudáveis .  
Considera-se importante continuar a esclarecer 
dúvidas aos adolescentes, de forma a terem atitu-
des e comportamentos mais conscientes face à 
sexualidade. Para isso devem deixar-se de lado 
os tabus e, sempre que necessário, recorrer-se 
ao diálogo assertivo com os pais e técnicos espe-
cializados: médico, enfermeiro, psicólogo, profes-
sor, …   
 

            Projeto de Educação para a Saúde/Plano de Ação 

Estratégico: “Saber Ser, Saber Estar” 

Mediação de Conflitos 

Ao longo do 2º período, foram realizadas sessões 

acerca de Mediação de Conflitos para as todas as 

turmas, exceto para as turmas do 9º, com as quais 

se colaborou no âmbito da Sexualidade. Como for-

ma de continuar a prevenir situações de insucesso 
escolar, de indisciplina, de conflitualidade e de esti-

mular a atenção e concentração dos nossos alunos, 

a equipa denominada “Saber Ser, Saber Estar”, in-

terveio mais uma vez ativamente. Observando-se a 

ESCOLA como uma espaço de integração e de con-
vivência social, assim como de aceitação das dife-

renças de cada um de nós, incidiu-se na promoção 

do desenvolvimento de competências sociais e pes-

soais do aluno, colaborando positivamente no seu 

crescimento, de forma a facilitar uma ambiente 

harmonioso, humanizado e propiciador de integra-
ção social, fomentador de uma cultura de paz, de 

sã convivialidade e de solidariedade em contexto 

escolar. 


