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Alunos visitam Idosos

No 2º período os alunos do Clube de Solidariedade quiseram mostrar o seu espírito de solidariedade e
voluntariado, realizando visitas aos idosos das instituições da área geográfica do agrupamento.
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Amigos do Ambiente na
EB1/JI de Rio de Couros
Alunos da EB1 de Carvoeira
encenaram peça de teatro

II

No passado dia
20 de janeiro, os
alunos da escola
EB 1 e Pré-escolar
de Rio de Couros
fizeram uma atividade conjunta com
a farmácia local.
Integrada no seu
projeto “Amigos
do Ambiente”, a
atividade teve uma
vertente de solidariedade.
Os alunos puderam aprender
quais os cuidados
a ter com os medicamentos, onde e
como guardá-los,
e o cuidado de
os tomar apenas
quando receitados
pelos médicos ou
farmacêuticos. Verificar o prazo de
validade antes de
tomar um medicamento foi outra das
recomendações.
A equipa dinamizadora da ação
ajudou ainda os
alunos a perceber

o que se deve fazer
aos medicamentos
fora da validade
ou que já não são
necessários.
Os a lunos
aprenderam ainda que estes medicamentos fora
de validade são
recolhidos pela
“Valormed”, onde
é feita uma triagem
de materiais para
reciclagem.
Os alunos foram
ainda alertados
para o problema
de algumas parasitas, que podem
ser prejudiciais
para o nosso corpo,
como os piolhos e
as lombrigas.

Foram por isso
aconselhados a
ser cuidadosos e
rigorosos com a
higiene pessoal e
pedir ajuda aos pais
na desparasitação.
Segundo os alunos, este encontro
foi, sem dúvida,
muito importante
para fazer novas
aprendizagens, e
ajudou a explorar
e a compreender
melhor a razão do
seu projeto de escola
«Amigos do Ambiente»: “fazendo a
adequada entrega
de medicamentos
que já não usamos e
sendo, não só Amigos do Ambiente,

Bolo Rei da EB1 de Espite
Para comemorar o dia dos Reis a EB 1 de Espite confecionou os seus próprios Bolos-Rei. Alunos e professores
confecionaram este doce tradicional natalício. No final
do dia cada aluno levou para casa o bolo que confecionou
para partilhar com a família.

No âmbito da
Semana da Leitura, no dia 22 de
Março, os alunos
do 4º ano da EB1/
JI da Carvoeira,
apresentaram os
restantes alunos,
professores e auxiliares, uma peça

de teatro dedicada
à leitura.
«Ler é Fantástico» foi o título
escolhido para o
trabalho encenado,
cujo guião/texto foi
escrito na sala de
aula e baseado em
situações hilarian-

tes com professores
e alunos.
Este trabalho
teve como objetivo reconhecer
a impor tâ ncia
da Leitura e do
cumprimento das
regras da sala de
aula.

Heróis da Fruta
na EB1 de Urqueira

No âmbito do projeto Educativo «Heróis da Fruta», a
professora e os alunos desta escola encontram-se desde o
1º período a realizar algumas atividades para este projeto.
O objetivo é incentivar as crianças até aos 10 anos a
consumirem mais fruta diariamente, também com a
finalidade de lutar contra a obesidade infantil.
Entre as várias atividades realizadas, a escola teve de
inventar uma letra para o «Hino da Fruta» e realizar um
vídeo criativo com os alunos a cantá-lo.
O vídeoclip poderá ser visto no site da nossa escola, em
eb23caxarias.ccems.pt, ou em www.heroisdafruta.com.

Dia do Pai
nas Escola do 1º ciclo e JI
O Dia 19 de
Março, dia do
Pai, assinalado no
calendário cristão
como Dia de S.
José, foi celebrado
nas Escolas de 1º
ciclo e Jardins de

Infância, de modo
muito festivo. Algumas escolas
prepararam uma
visita aos pais,
com algumas atividades a realizar
entre pais e filhos.

Foi o caso, por
exemplo, da EB1/
JI de Espite. De
resto, por todas as
escolas os alunos
elaboraram prendas para oferecer
ao seu pai.

Editorial
Cá estamos Nós de novo para partilhar convosco
alguns dos momentos mais marcantes da vida da
nossa comunidade educativa. Ao longo do segundo
período, que agora termina, um conjunto de atividades
animou a nossa Escola. Todas elas contribuíram para
o desenvolvimento integral dos nossos alunos, para a
aquisição de aprendizagens significativas e valores de
cidadania, onde a cooperação, o empenho, a solidariedade e o gosto de estar se fizeram sentir. Destacamos
algumas das mais emblemáticas.
Desfile de Carnaval do Agrupamento
Mais uma vez participaram todas as E.B.1 e Jardins
de Infância, bem como todas as turmas do 2.º e 3.º
Ciclos. O tema aglutinador foi “O Mar”, aparecendo
ainda caracterizações relacionadas com as obras do
Plano Nacional de Leitura que os alunos trabalharam
neste 2º período. Foi um momento de festa, alegria,
cor, brilho, onde a população aderiu enchendo as ruas
de Caxarias para assistir ao desfile e acompanhar os
seus educandos.
Semana da Leitura
Sob o tema “Cooperação e Solidariedade” todo
o Agrupamento desenvolveu inúmeras atividades,
conseguindo-se alcançar o objetivo a que nos propusemos: levar todos a ler, alunos, professores, Auxiliares,
Pais/Encarregados de Educação, familiares, população
em geral. Destacamos a leitura aos idosos no Centro
de Dia de Caxarias (A.C.I.T.I.), no Lar de S. Miguel,
de Caxarias, e no Centro Social e Paroquial S. João
Baptista, de Espite, bem como em locais comerciais e
públicos da nossa Vila. Esta atividade revelou-se muito
gratificante graças à adesão e ao entusiasmo de todos
quantos nos acolheram, tendo os nossos alunos sido
agraciados com “miminhos” simbólicos.
De salientar ainda o “Sarau Cultural” que encerrou
a Semana. Com a colaboração e participação de alunos
e professores viveram-se momentos de grande interação, dinamismo e espetáculo. Entre os vários pontos
altos da noite destacamos a cerimónia de entrega dos
diplomas e troféus do “Quadro de Mérito” aos alunos
do nono ano de escolaridade, do ano letivo transato.
Relação Escola/Meio
Mas a nossa Escola não teve somente a sua prestação
no interior do seu organismo, pois houve prestações
que nos dignificaram a nível externo. Entre elas sublinhamos a produção e dinamização do programa
da rádio escolar na “ABC Portugal”; a participação no
Parlamento dos Jovens; a parceria com o Grupo Caritativo de Caxarias na entrega de 22 cabazes de Natal
às famílias carenciadas de alunos do Agrupamento;
e ainda as múltiplas iniciativas desportivas em que
participámos, das quais destacamos: 1.ª Concentração
do grupo/equipa de Atividades Rítmicas e Expressivas;
Fase Distrital do Basquetebol “Compal Air 3X3”; CortaMato Distrital; Corta-Mato Concelhio; 2.º Encontro
e Fase Distrital de Badminton; 1.º e 2.º Encontro do
Grupo Equipa de Natação; 1.ª e 2.ª Concentração de
Ténis de Mesa; 1.ª e 2.ª Concentração de Ténis; Concentração de Futsal; 1.º e 2.º Encontro de Atletismo.
Continuaremos a apostar numa Escola inclusiva
e dinâmica onde “Aprender apetece”.
Parabéns a todos os que na Escola ou fora dela
contribuem para que tal aconteça.
Cláudia Tereso
(Direção do Agrupamento)

Páscoa assinalada com a
construção de um Círio Pascal
Apesar de tão ou mais importante que o Natal, a Páscoa é por
vezes pouco assinalada. Por isso,
a disciplina de EMRC todos os
anos se refere à história da Páscoa,
dando a conhecer também os seus
símbolos.
Este ano, na EB1 de Rio de
Couros e na EB1 de Casal dos
Bernardos, foi pedida a colaboração
dos encarregados de educação para
a realização de um dos símbolos da
Páscoa. Trata-se do «Círio Pascal»
em tamanho grande, construído
e decorado na escola com as foto-

grafias do baptismo dos alunos. É
uma forma de lembrar aos alunos
o significado do baptismo, já que
a altura mais específica para a sua
realização é a celebração da Vigília
Pascal, na noite de Sábado Santo. O
Círio Pascal é por isso o grandioso
símbolo da Páscoa Cristã, símbolo
da vida nova que tem origem na
ressurreição de Jesus. Por isso, na
celebração do baptismo, a vela do
baptizado é acesa no Círio Pascal,
o que significa que todos os que
são baptizados nascem para uma
vida nova.

Exposição Máscaras de Veneza

Em tempo de Carnaval esteve patente na Biblioteca uma exposição
de «Máscaras de Veneza». As reproduções das conhecidas máscaras
venezianas foram elaboradas por alunos das turmas A e C do 8º ano.
A iniciativa resultou de uma articulação entre a Biblioteca e a
disciplina de História. Os trabalhos foram elaborados no âmbito do
tema «Cultura e Mentalidade do Período Renascentista e Barroco».
Com esta atividade pretendeu-se que os alunos conciliassem o
trabalho de pesquisa com a criatividade.

III

Dia internacional do π

Biblioteca realiza
concursos e exposições

IV

A 14 de Março assinalouse o Dia Internacional do π
(Pi). A data foi comemorada
com uma exposição de Pi’s,
no átrio da escola.
Os trabalhos foram elaborados pelos alunos do 6º,
7º, 8º e 9º anos. O tema deste

ano esteve relacionado com o
“Ano Internacional das Energia
Sustentável para Todos”.
Por esse motivo os π’s
foram construídos essencialmente com materiais
dos ecopontos amarelos e/
ou azuis.

«Canguru Matemático»

No dia 15 de
Março, no nosso agrupamento,
participaram cerca
de 250 alunos do
1º ao 3º ciclo, no
concurso«Canguru
Matemático Sem
Fronteiras 2012».
Esta atividade
foi dinamizada

pelo departamento de Matemática e Ciências
Experimentais,
e realizada em
colaboração com
a Faculdade de Ciências e Tecnologia
da Universidade
de Coimbra, tendo decorrido em

simultâneo nas
muitas escolas
participantes, de
Portugal e de vários outros países.

com a participação dos alunos da
EB1 da Carvoeira,
que beneficiam
da disciplina de
Educação Especial.

A vencedora da
melhor mensagem
de amor foi Tânia
Lopes, do 8ºA,
com este poema
(em baixo):

Para a construção
do filme recorreuse a gravação de
áudio das vozes
das personagens
e fotomontagem.

O Dia da Mulher também foi
relembrado pela BE
com uma exposição sobre algumas
mulheres notáveis.

Quando olho para ti esqueço tudo
Não há nada que me faça parar
És o meu amor és o meu mundo
Numa noite fria o luar
Não me soltes dos teus braços
Duma doce canção
Percorre os meus traços
Leva-me pela emoção
Abraços cintilantes
Ternos, calorosos
Feitos estrelas, feitos amantes
Pelos teus braços amistosos
Mil anos podiam passar
Mas nunca me esquecerei de ti
Meu coração sempre te irá amar
Para mim tu és assim
Eu sempre irei amar-te
Do mais fundo do meu coração
Meus braços irão desejar-te
Envolver esta relação
Nunca vou esquecer os momentos
Em que olhámos os dois para o céu
E onde os nossos maus sentimentos
Estavam escondidos por um véu.

Frisos e Rosáceas

Alunos NEE realizaram filme
No âmbito da
semana da leitura
foi apresentado, em
várias escolas do 1º
CEB do agrupamento, um filme

Ao longo do 2º
período a Biblioteca
Escolar (BE) realizou várias exposições. Uma relativa
à escritora Maria
Alberta Menéres,
cujas obras estão
atualmente em
estudo pelos alunos.
Outra, no âmbito
da disciplina de
Ciências Naturais,
mostrou trabalhos
elaborados por
alunos do 7ºano,
acerca da diversidade das espécies:
fauna e flora em
ambientes naturais.
Em Fevereiro,
por altura do dia
de S. Valentim, a
Biblioteca promoveu um concurso
de mensagens de
amizade e amor. A
iniciativa dirigiu-se
a toda a comunidade escolar e outras
pessoas que quiseram participar.

Os alunos do sexto ano construíram Frisos e Rosáceas a partir de dobragens e recortes em papel colorido
de acordo com o proposto no tópico Reflexão, Rotação e
Translação na disciplina de Matemática do 6º ano. Estes
trabalhos foram muito apreciados por todos os alunos,
pois para além de permitiram o desenvolvimento destes
conteúdos, proporcionaram um carácter prático e até
divertido à tarefa. Para além dos trabalhos concretizados
em sala de aula, foi também realizada, pelos alunos, uma
recolha de rosáceas usadas tradicionalmente nas festas
populares da região, tornando-se assim evidente a presença
da matemática na vida real. Os trabalhos foram expostos
no placar da matemática.

VI Semana da Leitura

Entre 19 e 23 de
Março realizou-se
em todo o Agrupamento a 6ª edição da
Semana da Leitura.
Trata-se de uma
iniciativa do Plano
Nacional de Leitura
que propõe às escolas a organização de
atividades educativas. O objetivo é
celebrar e incentivar
o prazer de ler entre
crianças e jovens.
Mais uma vez a
nossa escola aderiu
com entusiasmo a
esta proposta.
Este ano o tema
foi «Cooperação
e Solidariedade»,
temática proposta
também pela ONU.
A organização
nacional sugeriu
que as crianças e
jovens abordassem,
a partir de leituras
diversas, questões
que preocupam
o mundo atual,
relacionadas com
a Cooperação e
Solidariedade, sobretudo ao nível da

cooperação entre
etnias e culturas ou
entre meios rurais e
meios urbanos, mas
também preocupações relacionadas
com a educação e
saúde, o lazer, os
recursos naturais
ou as fontes de
energia.
Foram muitas
as atividades, para
as quais foram
convidadas as famílias e amigos a
participar.
A Biblioteca
desafiou as turmas
a participarem no
concurso «Janelas
de Poesia», produzindo trabalhos sobre o tema
«Natureza» (água,
floresta, mar, etc).
A abertura oficial da semana
foi realizada pelo
Clube de Teatro,
s e g u i ndo -s e a
apresentação de
vários “Escritores”
(Agatha Christie,
Anne Frank, Sophia
de Mello Breyner,

Florbela Espanca,
Eça de Queirós, Gil Vicente,
Camões, Homero,
Fernando Pessoa,
António Gedeão e
Natália Correia).
Através de estátuas vivas estes
escritores foram
aparecendo pela
escola lendo alguns
dos seus escritos.
O pr i mei ro
dia foi também
assinalado com
“Leituras em campo”, pelos alunos
do Departamento
de Línguas e do
Ensino Especial.
O segundo dia
teve «Natureza
à mesa» - uma
exposição sobre
a alimentação e
a natureza; ainda
Teatro de fantoches na Biblioteca – Capuchinho
Vermelho, versão
inédita – envolvendo alunos do
Ensino Especial
do 2º e 3º ciclos.
Durante a tarde
houve “Leituras
aqui e ali” pelos
alunos do 6ºC,

que se deslocaram
a diversos locais
da vila: centro de
saúde, bombeiros,
farmácia, correios,
etc.
No 3º dia, pelas
10h30, realizou-se
uma paragem de
15 a 30 minutos
para leitura, em
simultâneo em
todas as escolas e
Jardins de Infância
do Agrupamento.
À tarde alguns
alunos do Clube
de Solidariedade
foram ao Lar S. João
Baptista de Espite
realizar algumas
leituras para os
idosos. Na 6ª feira
os idosos do Lar S.
Miguel de Caxarias
receberem a visita
dos alunos do 6ºA.
A ida ao Centro de
Dia de Caxarias
(ACITI) foi calendarizada para
a semana seguinte.

O último dia foi
amplamente preenchido. Durante a
manhã decorreu a
antestreia da peça
«O Pirata que não
sabia ler”, pelo Clube de Teatro, com
a participação do
Clube de Dança. À
noite realizou-se
um Sarau Cultural,
dinamizado pelo
Departamento de
Ciências Sociais
e Humanas e Biblioteca Escolar,
durante o qual se
procedeu à entrega
de diplomas aos
alunos do 9º ano
do ano letivo tran-

sato. Contou com
um espetáculo de
variedades promovido por professores
e alunos, com a
colaboração dos
Clubes de Dança,
Música e Teatro, e
a participação da
banda “Infinity”.
Nas escolas de
1º ciclo e Jardins de
Infância decorreram paralelamente
atividades similares
de promoção da leitura, destacando-se
exposições e alguns
teatros a que os
alunos puderam
assistir com muito
agrado.

V

Carnaval no Agrupamento

VI

Carnaval
de Caxarias
À semelhança dos anos anteriores, o nosso agrupamento

realizou o tradicional desfile de Carnaval pelas ruas da
vila de Caxarias.
Alunos, professores e funcionários participaram neste
corso carnavalesco, num total de cerca de 900 pessoas, e
ainda 3 carros alegóricos.
A iniciativa começou a ser preparada logo no início
de Janeiro, e é sempre uma marca no Carnaval de Caxarias. Professores, alunos, funcionários, e encarregados
de educação, todos estão envolvidos desde as escolas do
pré-escolar ao 3º ciclo.
Como sempre foram muitas as pessoas que se deslocam
à vila para assistir a este divertidíssimo corso de Carnaval,
repleto de alegria e folia.
Este ano os temas escolhidos pelas várias escolas resultaram em cenários muito bonitos e criativos. O mar,
o fado, soldadinhos de chumbo, a água, zebras, … foram
alguns dos temas escolhidos.
A tarde ficou ainda marcada pelo baile e concurso de
máscaras na escola sede do agrupamento. De salientar
ainda os trabalhos e decorações alusivas ao Carnaval,
destacando-se o painel de parede elaborado pelos alunos
de Educação Especial, com um palhaço e vários balões e
frases escritas alusivas à temática.

VII

Parlamento
dos jovens
A 24 de Janeiro decorreu na escola a primeira

sessão do Parlamento dos Jovens. Trata-se de
um evento da iniciativa da Assembleia da República dirigida aos jovens do 2.º ciclo ao ensino
secundário, que culmina com a realização de
duas Sessões Nacionais na Assembleia da República. O Parlamento dos Jovens tem como
objetivos: incentivar o interesse dos jovens pela
participação cívica e política; e levar os jovens a
refletir o seu papel na resolução de problemas
que afetam o seu presente e futuro;
A iniciativa pretende ainda dar a conhecer
o parlamento, a sua missão, e a Assembleia da
República. Os jovens são ainda desafiados a
incentivar as suas capacidades de argumentação
na defesa das ideias, e no respeito por opiniões
diferentes.
Este ano o tema da iniciativa é «Redes Sociais:
Combate à Discriminação».
Num primeiro momento foram desenvolvidas ações de sensibilização e de esclarecimento
junto dos alunos da escola. Simultaneamente
VIII foi constituída a Comissão Eleitoral Escolar,
composta por um docente e dois alunos.
Em resultado das ações motivacionais, a
turma C do oitavo ano apresentou duas listas
de candidatos com dez elementos cada. Deu-se,
posteriormente início a um período de campanha eleitoral, em contexto escolar, a qual passou
pela afixação de cartazes de divulgação dos
candidatos e das ideias e propostas por cada
lista, ações de esclarecimento/propaganda junto
de outros alunos e debates que se realizaram a
13 e 16 de Janeiro.
A 20 de Janeiro realizaram-se as eleições
para a Sessão Escolar, tendo as mesmas contado
com uma participação de 71,8% dos eleitores
inscritos. Face aos resultados obtidos, a lista A
elegeu 7 deputados e a lista B elegeu 3 deputados
à Sessão Escolar que se realizou, conforme o
previsto, a 24 de Janeiro.
Na Sessão Escolar, após um período de
debate/esclarecimento, procedeu-se à aprovação do Projeto de Recomendações da Escola
e à eleição dos seguintes deputados à Sessão
Distrital: efetivos - Beatriz Gameiro Vieira;
Beatriz Batista Nunes; Francisco Lopes Martins
e Rafael Lopes Martins; suplente - Bernardo
Rodrigues Marques. Nesta sessão foi também
eleita a aluna Liliana Gonçalves Quintino como
candidata à Mesa da Sessão Distrital.
A 5 de Março, na Sessão Distrital, deu-se por
terminada a participação dos representantes na
nossa escola, pois não conseguiram ser eleitos
para a Assembleia Nacional. O responsável pela
equipa, prof. António Travassos, salienta, no
entanto, que a experiência foi muito positiva,
tendo-se constituído uma novidade e um desafio
aos participantes.

Alunos visitam Idosos
No 2º período os
alunos do Clube de
Solidariedade quiseram
mostrar o seu espírito
de solidariedade e voluntariado, realizando
visitas aos idosos das
instituições da área geográfica do agrupamento.
Assim, a 7 de Março,
deslocaram-se ao Lar
S. Miguel, de Caxarias
onde puderam conhecer
as instalações, Diretor,
utentes e funcionários.
Foi um momento muito
agradável para todos,
alunos e idosos. Para
os alunos porque os
idosos os acolheram de
braços abertos, para os
idosos porque os alunos
partilharam com eles
um pouco da sua alegria
e juventude. Ficou a
promessa de voltar. A
21 de Março foi a vez
do Lar S. João Baptista
de Espite receber os
alunos do clube. E, uma
vez que estávamos na

Semana da Leitura, o
grupo levou aos idosos
um pouco de cultura
literária, apresentando
alguns escritores portugueses, e lendo contos
e poemas. Os idosos
partilharam também
a sua sabedoria e veia
poética. Mais uma vez

este momento foi para
todos muito agradável
e rico, com imensa
animação, partilha e
amizade. Devido aos
contratempos da greve a
visita ao Centro de Dia
de Caxarias (ACITI) foi
adiada para o início do
3º período.

Reduzir a produção de lixo
«Lixo, não há como fugir, é Pagar
ou Reduzir!» foi o tema da palestra realizada na nossa escola a 27 de Janeiro.
Mais de uma centena de alunos do 5º
ano 6º ano participaram na iniciativa.
A importância da separação de resíduos
e a necessidade de efetuarem escolhas
corretas aquando da compra de bens
alimentares, foram alguns dos alertas
deixados.
A equipa dinamizadora da empresa SUMA e do Município de Ourém
alertaram os alunos para reduzirem a
quantidade de lixo produzida, que em
média é cerca de 1kg e meio diário, por
individuo.

Adivinha o sólido

No âmbito da disciplina de matemática os alunos do 5º ano realizaram trabalhos intitulados «Adivinha o sólido». Conforme indica o
título a iniciativa desafiou os alunos a elaborarem trabalhos individuais
com adivinhas sobre os sólidos geométricos.
Os trabalhos foram expostos no placar da matemática, onde os
alunos decifraram estes quebra-cabeças. Consolidar os conhecimentos
relativos a este tema, foram os objetivos da iniciativa.

Alunos e professores mostram
veia artística no Sarau Cultural
Integrado na Semana da Leitura, realizou-se a 23 de Março um Sarau Cultural.
Da responsabilidade do Departamento de
Ciências Sociais e Humanas e da Biblioteca Escolar, a iniciativa traduziu-se num
espetáculo de variedades promovido por
professores e alunos, com a colaboração
dos Clubes de Dança, Música e Teatro, e a
ainda a participação da banda “Infinity”,
um grupo musical constituído por exalunos da escola.
Com a colaboração e participação de
alunos e professores viveram-se momentos de
grande interação, dinamismo e espetáculo.
A destacar ainda o momento de entrega dos
diplomas e troféus do “Quadro de Mérito”
aos alunos do nono ano de escolaridade,
do ano letivo transato.
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Semana da Floresta e da Água

“O Dia da Internet Segura 2012”

X

A sete de Fevereiro comemorou-se “O Dia da Internet Segura 2012”. Para assinalar e comemorar a data na
comunidade escolar, a Equipa PTE e a docente de TIC
dinamizaram, no dia nove, um conjunto de atividades
sobre esta temática. Destaca-se: a exposição de trabalhos
realizados pelos alunos do 9.º ano sobre “Cuidados a ter
para navegar na Internet em segurança”; a apresentação
de vídeos promocionais ou de sensibilização sobre os perigos e a segurança na Internet, e ainda a disponibilização
de computadores portáteis durante a hora do almoço, a
todos os alunos interessados, para a exploração dos jogos
educativos “Seguranet”.

Exposição de “Periscópios”
Esteve patente no átrio
da Escola uma
most r a de
“Periscópios”.
A exposição
foi uma resposta a um
desafio habitualmente
lançado aos
alunos do oitavo ano, na
disciplina de
Ciências Físico-Químicas,
no âmbito da
lecionação do
tema “Leis da
Reflexão da
Luz”.
Os alunos responderam com
muita imaginação e
criatividade, tendo
sido elaborados
cerca de cinquenta
periscópios, com
recurso a diversos
materiais, tama-

Em simultâneo com a Semana da Leitura, decorreu
de 19 a 23 de Março, a Semana da Floresta e da Água.
Associando-se ao grupo da Biblioteca, o grupo disciplinar
de Ciências colaborou, contribuindo para o embelezamento
das ”Janelas de Poesia”, e com trabalhos elaborados pelos
alunos, bem como sementeiras de plantas ar omáticas em
vasos, que foram expostos no Átrio.
Na exposição foi possível observar: herbários de folhas
e pesquisa sobre plantas em vias de extinção, realizados
pelo 5.º ano; chás e seus benefícios, pelo 6.º ano; o 7.º ano
expôs trabalhos sobre o Dia Mundial da Água, sublinhando
a quantidade de água necessária para produzir alimentos
para uma refeição. O 8.º ano apresentou trabalhos sobre
árvores e arbustos, salientando a sua importância para
o Homem. O 9.º ano contribuiu com informação sobre
plantas aromáticas.

Aprender a poupar
nhos e formas.
Segundo sugestão da docente Ana
Paula Bernardino,
foram utilizadas
técnicas à escolha,
mas com a preocupação da reciclagem
de materiais.
Este ano, a ex-

posição teve ainda um “Cantinho
Interativo” que
possibilitou experimentar o periscópio
lá existente, assim
como ler um pequeno texto sobre
o funcionamento
desse aparelho.

Numa altura em que se fala tanto em poupança, o blog
da Matemática e Ciências Experimentais, alojado no site
da nossa escola, apresenta algumas dicas para os jovens.
Como criar um mealheiro, a importância da semanada
e de partilhar, são algumas das sugestões. Para ficar a par
destas e de outras boas ideias, basta ir a http://acmlp.pt/
dmce/, clicar em «Semana da Ciência e da Tecnologia»,
e visionar os vídeos e fotos relativas à palestra “Gerir e
Poupar”, dinamizada pela DECO.

Visita de estudo a Santiago de Compostela
Vinte e sete alunos da nossa escola
estiveram em Santiago de Compostela, acompanhados pelo prof. Paulo
Marques e a prof. Elisabete Brás, numa
iniciativa da disciplina de Educação
Moral e Religiosa Católica. A visita
a esta cidade da Galiza, de origem
medieval, aconteceu a 2 e 3 de Março.
Tratou-se de uma iniciativa no
âmbito da temática em estudo «Deus,
o grande mistério». Pretende-se que os
alunos fiquem a conhecer aquele que é
um dos maiores locais de peregrinação
do mundo, e toda a história envolvente.

Pelo caminho visitaram o Santuário
de Santa Luzia (em Viana do Castelo),
Valença, e a Ilha de La Toja (Espanha).
Pernoitaram no Monte do Gozo, tendo
regressado a Portugal com uma mão
cheia de experiências para partilhar.
O ponto alto foi, sem dúvida, o abraço
a Santiago e a eucaristia, com o tradicional a botafumeiro (incensação do
altar com um turíbulo gigante).
Juntamente com a nossa escola
associaram-se a outros duzentos e
quarenta alunos das escolas da Caranguejeira, Ourém, Freixianda e Colmeias.

Visita de Estudo a Guimarães, Campanha de Recolha de Bens
Braga e Porto
Alimentares
Nos próximos dias 29 e 30 a disciplina de Educação
Moral e Religiosa Católica realiza uma visita de estudo
para os alunos do 7º e 8º anos.
Do programa destaca-se, no primeiro dia, a visita ao
Santuário do Sameiro e do Bom Jesus em Braga e ao centro
histórico e castelo de Guimarães.
No segundo dia os alunos visitarão a Serra da Penha,
também em Guimarães, com uma viagem no teleférico. A
visita de estudo termina com um cruzeiro no rio Douro e
uma visita a uma das caves do vinho do Porto.

Grupo de Teatro
visita Escolas
1º ciclo e JI
O Grupo de
Teatro da nossa
escola percorreu,
no 2º período,
as escolas do 1º
ciclo e Jardins
de Infância do
Agrupamento, com o objetivo de
divulgar o musical: «O pirata que
não sabia ler».
Trata-se da peça de teatro que este
grupo está a preparar para estrear
brevemente.
Alguns elementos do grupo promoveram este musical junto dos alunos
mais novos, falando da história da
peça, e realizando um passatempo
com eles.
O espetáculo está agendado para
os dias 26 e 27 de Abril em Ourém, no
âmbito do Cenourém. Está já marcado
um 3º espetáculo a 23 de Maio, em
Pombal, no âmbito do “XIV Festival
Juvenil de Teatro” daquele município.

Realizou-se no final de Novembro uma Campanha
de Recolha de Bens Alimentares, promovida pelo Clube
de Solidariedade em Dezembro em todas as escolas do
Agrupamento. Com os alimentos recolhidos e em parceria
com o Grupo Caritativo da paróquia de Caxarias, foram
elaborados 22 cabazes de Natal e entregues a outras tantas
famílias de alunos carenciados de todo o agrupamento.
Na EB 2/3 a campanha foi realizada turma a turma, tendo
cada uma constituído o seu cabaz.
Um grande Obrigado a todos os que colaboraram!

Disciplina de EVT

Ilusão de óptica, movimento e
rosto humano em Exposição
De 16 a 20 de Janeiro esteve patente no átrio da escola uma exposição de
trabalhos realizados na disciplina de Educação Visual, por alunos dos 8º
e 9º anos.
Os alunos do 8º ano realizaram composições criativas com representação
de movimento. A utilização de vários materiais e de diferentes técnicas
de pintura, aliadas à criatividade de cada aluno resultaram em trabalhos
muito criativos. Os mesmos alunos realizaram ainda alguns desenhos com
ilusão ótica.
Os alunos do 9º ano aprenderam a desenhar o rosto humano. Para esta
exposição produziram desenhos reais e alguns trabalhos criativos de deformação e fracionamento do rosto humano.
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SECÇÃO DESPORTIVA
No dia 18 de
Janeiro decorreu
na Escola IV Conde
de Ourém, a 1.ª
concentração de
Ténis. A nossa
escola participou
com uma equipa
de 8 elementos.
Sagrou-se campeão o aluno Diogo
Batista, 6.ºA e como
vice-campeão o
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aluno Gonçalo
Dias, do 6º C.
A 1 de Fevereiro
decorreu na Escola
do Tramagal a 2º
concentração de
Ténis, onde mais
uma vez os alunos
desta escola obtiveram excelentes
resultados.
No escalão Infantil masculino

Realizou-se a 17 de Janeiro, no Entroncamento, a 1.ª
Concentração de Atletismo
em Triatlo Técnico. Participaram 9 alunos. Destacamos, no escalão de juvenis
masculinos: o 2.º lugar para
o aluno Renato Dias, aluno
da Escola Secundaria de
Ourém, mas pertencente à
equipa da nossa escola e em

Ténis

o aluno Gonçalo
do 6º C ficou em
1º lugar, ficando o
aluno Diogo Baptista em 2º lugar.
No Escalão
Infantil Feminino a aluna Inês
Baptista do 6º A
foi a vencedora,
ficando a aluna
Mariana Silva do
6º C em 2º lugar.

Atletismo

3.º lugar o aluno José Dias.
No escalão de iniciados
femininos salientamos o
3.º lugar da Beatriz Nunes,
do 8.º C e o 4.º lugar para a
aluna Inês Ribeiro, do 9.º B.
No dia 1 de Março, o
grupo/equipa de Atletismo
deslocou-se a Fátima para
participar em mais uma concentração desta modalidade.

Classificações:
TRIATLO: Infantis A
Femininos: 1º Juliana Gaspar;
Infantis B Masculinos: 7º João
Pereira, 9º Tiago Ribeiro.
PROVAS INDIVIDUAIS:
Iniciados femininos;
Salto em Comprimento
2º Beatriz Nunes 4,28 3º
Mariana Matias 4,08. 60 m
barreiras 3º Beatriz Nunes

5º Mariana Matias Corrida
de1000 m 1º Mariana Matias
3º Beatriz Nunes
Juvenis Masculinos: Salto
em Altura: 5º Renato Dias
1,53,6º Diogo Sousa 1,50
Corrida 100m 5º Renato Dias
Classificação Geral: 1º
Colégio São Miguel - Fátima;
2º Sec. Maria Lamas TN; 3º
Eb 2.3 Caxarias.

Ténis de mesa
Teve lugar a 18
Janeiro na Escola
Gualdim Pais, em
Tomar, a 2.ª con-

centração de Ténis
de Mesa. Da nossa
escola participaram
9 elementos do

Dança
Decorreu no dia 14 de Março, no
Colégio de São Miguel, em Fátima a
1.ª concentração do grupo/equipa de
Atividades Rítmicas e Expressivas.
Participaram 26 alunos das turmas
do 7.ºA; 7.ºB; 7.ºD; 8.ºA; 8.ºB; 9.ºA; 9.ºB
e 9.ºC, no escalão misto. Foi feita a
apresentação de duas coreografias
destacando-se que “Não é o ritmo nem
os passos que fazem a Dança. Mas a
paixão que vai na alma de quem dança.”
(Augusto Branco)

grupo equipa desta
modalidade.
Destaca mos
os resultados do

David Diogo 9.ºB,
1.º classificado no
escalão iniciados
masculinos. No
escalão infantis
masculinos a equipa
da nossa escola
obteve os 2.º e 3.º
lugares, por Fre-

deric Santos, 7.ºB
e José Dias, 7.ºC,
respetivamente.
A 1 de Fevereiro decorreu a 3.ª
concentração do
Grupo Equipa Ténis
de Mesa, na Escola
Gualdim Pais, em

Tomar. Os resultados e as prestações
foram relevantes,
destacando-se os
alunos David Diogo
e Beatriz Sousa
que obtiveram o
1.º lugar nos seus
escalões.

SECÇÃO DESPORTIVA

Jogo Professores vs. Alunos
Decorreu no dia
17 de Fevereiro, no
campo de jogos do
Centro de Cultu-

ra e Desporto de
Caxarias, um jogo
de futebol entre
professores e alu-

nos. Depois de jogo
bastante disputado,
a vitória sorriu aos
alunos por 8 a 7.

No último dia de
aulas do 2ºperíodo
os professores vingaram a derrota,

tendo vencido por
14-11. No mesmo dia
disputou.se um jogo
de basquetebol fe-

minino entre alunas
e professoras, tendo
a vitória sorrido às
alunas por 22-12.

Corta Mato Concelhio e Distrital
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No dia 18 de Janeiro, realizou-se a Prova de Corta Mato
Escolar do concelho de Ourém, no escalão de infantis A
e B. A prova foi organizada pela Câmara Municipal de
Ourém, no parque Linear. Destacamos a classificação do
Duarte Neves, do 7.º ano, que obteve o 3.º lugar no escalão
Infantil B masculino.
A 20 de Janeiro decorreu a mesma prova, mas para os
escalões de iniciados e juvenis. Nas duas provas realizadas
participaram ao todo mais de meia centena de alunos da
nossa escola.
Em Fevereiro, no dia 17, decorreu em Almeirim o
Corta Mato Distrital. Participaram 11 alunos da equipa
da nossa escola. Os alunos esforçaram-se na obtenção de
bons resultados.

Torneio de Basquetebol 3 x 3
16 equipas marcaram presença,
a 7 de Março, no
Torneio de Basquetebol 3 x 3, que teve
lugar no Pavilhão
Gimnodesportivo
da nossa escola.
As equipas que
ficaram em primeiro lugar no seu
escalão/sexo foram
apuradas para a
fase distrital que
decorreu no dia
20 de Março, em
Torres Novas.
apuradas foram: - Equipa do 7.º C;
A s e q u i p a s Infantis Feminino Infantis Masculino

- Equipa do 7.º B;
Iniciadas Femini-

nas - Equipa do 9.º
B; Iniciados Masculinos - Equipa
Os Marisqueiros;
Juvenis Femininos
- Equipa do 9.º A;
e Juvenis Masculinos - Equipa Os
Carochas.
No dia 2 de
Março estivemos
presentes, com
6 equipas de vários escalões, na
fase distrital da
competição que
se realizou em
Torres Novas.

Futsal

A 1 de Fevereiro decorreu
mais uma jornada do campeonato distrital
de Futsal, no escalão de infantis
masculinos. Os
jogos realizaramse no Pavilhão
Desportivo de
Caxarias. Em
campo estiveram as equipas
da nossa Escola
e das Escolas
de Freixianda
e Ferreira do
Zêzere.

Notícias do Departamento de Línguas

Badminton

Decorreu no
dia 8 de Fevereiro
a 2ª concentração
do grupo/equipa
de Badminton. O
desempenho dos
alunos foi muito
bom, destacandose os seguintes
resultados: Infantis
A – Feminino, 2º
lugar - Joana Ceia
(5º A); 2º lugar –
Carolina Ladeira
(5º B); Infantis
A – Masculino,
4º lugar – Bruno
Mendes (5º C);
Infantis B – Masculino, 2º lugar
Tomás Tereso (7ºA);
Iniciadas – Femininas, 1º lugar – Inês
XIV Ribeiro (9º B); 2º

lugar – Cristiana
Gomes (9º B); 4º
lugar – Marina
Marques (7ºA).
Todos estes alunos
foram apurados
para a fase regional.
No dia 15 de
Fevereiro realizouse a final regional
de Badminton. A

Jardim dos Afetos

prova teve lugar
na escola Artur
Gonçalves em Torres Novas. Destacamos o 2º lugar
da aluna Joana
Ceia (5º A) e o 3º
lugar da Carolina
Ladeira (5º B), no
escalão infantis A
femininos.

Pa ra comemorar o dia de S.
Valentim, o departamento de
Línguas promoveu
uma atividade de
produção escrita
de mensagens de
amizade e amor.
Desta iniciativa
resultou a construção de um «Jar-

dim dos Afetos».
A exposição esteve
patente no átrio da
escola, apresentando mensagens de
amizade e amor
redigidas em português, francês e
inglês.
A mostra foi
constituída por
trabalhos realizados

por todas as turmas
da escola, produzidas em contexto
de sala de aula. Os
alunos foram convidados a escrever
uma mensagem a
incluir nas pétalas
das duas f lores
que cada turma
foi convidada a
construir.

Concurso concelhio de Leitura

Natação

Alunos do 1º Ciclo (EB1 da Carvoeira), 2º e 3º ciclos
deste Agrupamento, participaram numa concentração de
natação, que teve lugar a 25 Janeiro nas piscinas municipais
de Ourém.
A 15 de Fevereiro, participamos novamente no mesmo
local na 2ª concentração desta modalidade. Os resultados
obtidos de uma forma geral foram bastantes satisfatórios.

Torneio de Ténis de Mesa

Na terceira semana do 2.º período teve início do
1º torneio de ténis de mesa da Escola. A iniciativa
destinou-se aos alunos do 2º e 3º ciclo, que concorrem
em separado.
Inscreveram-se cerca de 5 dezenas de alunos, de
ambos os ciclos. As eliminatórias realizaram-se ao
longo do período, com o objetivo de apurar o melhor
jogador de cada ciclo.

O mês de Fevereiro ficou
também marcado pela realização da 1ª fase do concurso
concelhio de Leitura.
A prova realizada a 8 de
fevereiro envolveu, na nossa
escola, 35 alunos do 2º ciclo.
Destes foram apurados 3
alunos efetivos e 2 suplentes,
que representarão a escola
na final.
Os concorrentes tiveram
que ler uma obra do Plano
Nacional de Leitura. O 5º ano
leu o livro «O Rei Menino»,
de António Torrado. Ao 6º

ano foi atribuído o livro «O
romance das ilhas encantadas»,
do escritor Jaime Cortesão.
Após a leitura prévia, os
alunos tiveram que responder
a um questionário sobre a
obra lida.
A final terá lugar a 18 de
abril no edifício na Câmara
Municipal de Ourém.
Para a derradeira prova,
os alunos finalistas terão que
ler duas obras: «O manuscrito
misterioso», de Jerónimo
Stilton, e «A nascente de
tinta», de Pedro Soromenho.

Sugestões culinárias
da Biblioteca

Para os amantes da boa gastronomia, e em especial para
quem gosta de cozinhar, a nossa Biblioteca oferece sugestões
gastronómicas. Basta ir ao site do nosso agrupamento e
consultar o blog Biblioteca e estar atento às novas receitas
que vão surgindo. As receitas apresentadas são da autoria
de alunos do 8.º ano que responderam ao desafio lançado
durante a Semana da Alimentação, em Outubro passado.
Os alunos foram desafiados para confecionar em suas
casas receitas contendo leguminosas, a temática da semana.
O resultado desta atividade foi divulgado à comunidade
numa exposição, e é agora publicado até final do ano letivo
no blog da biblioteca escolar.

O Natal já vai
longe, é certo…
No entanto, deixa
suaves memórias.
A Festa de Natal
da escola foi, mais
uma vez, um verdadeiro sucesso onde
talento e empenho
estiveram de mãos
dadas.
Múltiplos teatros, danças e
canções assinalaram uma manhã
de festa na escola.
Parabéns a todos, em especial aos
jovens das turmas
A, B e C do 9º ano
que, embora inicialmente tímidos,
agarraram o desafio
lançado na aula de
Língua Portuguesa,
motivados pela
respetiva docente
para a construção

Festa(s) de Natal

e representação de
uma adaptação de
um excerto da obra
vicentina em estudo
- Auto da Barca do
Inferno - a partir
do tema musical
“Rap do Parvo”,
de António Feio,
enquanto tributo
à arte vicentina e
ao ator.
O empenho foi
notório! Os alunos

rapidamente se
voluntariaram e
a timidez inicial
desses pequenos
grandes atores depressa cedeu lugar
ao entusiasmo,
partindo à aventura
da redescoberta
de Gil Vicente e
da sua mensagem
intemporal, não só
através da representação, como

da maravilhosa
aventura da escrita
encetada pela aluna
Inês Simões que,
com profundo respeito pela Língua
Portuguesa, redigiu
o texto introdutório. Na construção
desse momento
associou-se, posteriormente, o docente de Educação
Moral Religiosa e

Católica e o seu
“savoir-faire”, tendo
estado presentes,
com grande agrado
e boa disposição,
alunos e docentes
nos ensaios realizados. Um trabalho de
pares, que mostrou
que todos juntos
podemos fazer a
diferença! Sem
individualismos,
sem aspirações por

protagonismos…
juntos por uma
escola melhor, onde
cada um coloca
toda a sua alma
naquilo que faz! Um
bem-haja a todos
pelo seu nobre
contributo!
Também em
todas as escolas
de 1º ciclo e Jardins de Infância
foram realizadas
festas de Natal,
contando também
com a presença e
participação dos
vários professores
e encarregados de
educação.
Ficam algumas
fotos para relembrar momentos
felizes.
Ana Margarida
Silva

Concurso de Presépios
No âmbito das
festividades do
Natal, a disciplina de Educação
Moral e Religiosa
Católica promoveu
a 3ª edição do Concurso de Presépios.
Participaram 110
alunos do 1º e 2º
ciclo, resultando
num total de 98
presépios.
Os trabalhos
estiveram em exposição nas escolas
do agrupamento,
e foram feitos pelos alunos com a

ajuda da família
utilizando materiais recicláveis e
da natureza. Um
júri, constituído
pelo professor António Travassos,
professora Graça
Caetana e pelo
professor Orlando
Marques, elegeu
os 3 melhores em
cada escola, e os
primeiros lugares
participaram num
2º concurso ao nível
do agrupamento.
Na EB 2/3 registouse a participação

de 18 alunos que
construíram 13
presépios. Os vencedores foram: em
1º lugar: Nelson
Mendes e Bruno
Mendes, do 5º C; em
2º lugar: Carolina
Nunes e Cláudia
Vieira, do 5º C e 5º
B, respetivamente;
e em 3º lugar: Alexandre Lopes do
5ºA. No concurso
do Agrupamento,
ao nível do 1º ciclo,
sagraram-se vencedores: em 1º lugar,
Rodrigo Lourenço

Costa, da EB1 de
Urqueira Norte; em
2º lugar, Daniela
Valente, da EB1
de Mata; e em 3º
lugar, David Neves
e Daniela Neves da

EB1 de Carvoeira.
ara além de pretender manter vivas as
tradições cristãs
na comunidade, a
iniciativa pretendeu
sensibilizar para

a importância da
relação Escola/
Família, motivando
a participação dos
encarregados de
educação na vida
escolar.
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Musical

“O pirata que não sabia ler”

Toma nota
Ao longo do 3º período serão ainda muitas as iniciativas que irão decorrer no nosso
Agrupamento. Algumas delas constituem já
tradição do plano de atividades, traduzindose em alguns dos pontos altos e memoráveis
da vida desta comunidade escolar e da Vila
de Caxarias.
Aqui fica um pequeno elenco, para marcar
na agenda, e a não perder…

XVI

- IV Campeonato de Jogos Matemáticos,
a 18 de Abril
- Exposição «Planeta Cor de Água», em Abril
- Exposição »Personalidades da História do
Século XX», em Abril
- Espectáculo de teatro «O pirata que não
sabia ler», 26 e 27 de Abril em Ourém
- Peddy Paper das Línguas
- Dia de EMRC, a 2 de Maio
- Encontro Nacional Inter-Escolas de EMRC
do 1º ciclo, em Fátima, a 18 de MAio
- Visita de Estudo à Barragem Hidroelétrica
do Castelo do Bode
- Exposição «O Fado, o nosso património»,
em Maio
- Comemoração do Dia da Europa
- Festa-convívio com Idosos, pelo Clube de
Solidariedade, em Maio
- Torneios desportivos em Maio: Tag Rugby,
Basebol, Futsal, Andebol, Raquetes, e Voleibol
- Visita de Estudo do 1º ciclo e JI ao Jardim
Zoológico, em Junho
- VI Passeio de Bicicletas ao Agroal, em Junho
- Semana da Prevenção e Cultura, em Junho
- IX Festival da Canção do Agrupamento,
em Junho
- Marchas Populares do Agrupamento, em
Junho
- Dia do Trabalhador Educativo do Agrupamento
- Acampamento de EMRC na Serra da
Estrela, em Julho

Terá apresentações
nos dias 26 e 27 de Abril,
pelas 21h30, no cine
teatro de Ourém (no
âmbito da Cenourém),
e dia 23 de Maio, pelas
14h30, no cine teatro de
Pombal (no âmbito do
XIV Festival de Teatro
Juvenil de Pombal).
O Vasto elenco conta
com a participação
de cerca de 70 alunos
dos clubes de Dança,
Música e Teatro.
Duração: 70 min.
(aproximadamente).
Custo do bilhete:
0-6 é gratuito; 7-12 é
1 euro; + de 12 são 2
euros
Sinopse:
Um galeão de uma
rainha chamada Sagismunda é assaltado por
um bando de piratas
gananciosos, tendo
roubado um baú que
supostamente continha
ouro e diamantes.
Juntamente a este saque capturaram dois
escrivães, refugiando-se
de seguida numa ilha
deserta onde existia um
papagaio fala-barato.
Quando lá chegaram
tiveram uma decepção
muito grande pois dentro do baú não existia
ouro nem diamantes,
como eles pensavam. Lá

dentro estavam antes
livros – os livros dos
escrivães. O chefe do
Piratas (capitão Gavião)
ficou muito revoltado e
confuso, pois este nem
sequer sabe ler. Então
os escrivães, pessoas
muito inteligentes e
de muita culta, tentam
negociar com o Capitão
Gavião. Se os soltarem,
eles ensinar-lhe-iam
a ler e a escrever, pois
a sabedoria é a maior
riqueza que podemos
ter, muito melhor que
o ouro e os diamantes.
O capitão concordou
com eles, para surpresa

Joanico vai à Mata
Joanico Viageiro passou pela escola
da Mata, na Urqueira, na sua viagem
ao mundo. E na sua conversa com os
meninos da escola e jardim infantil
da Mata contou muitas histórias
das suas aventuras em viagem, com
passagem pela Tricidade, uma cidade
onde tudo é a triplicar; ou pelo país
das gargalhadas sonoras.
Esta actividade foi proporcionada
pela Associação de pais que custeou
a vinda do actor António Clemente,
do grupo de teatro Ultimato, de
Cem Soldos, à escola. Inseriu-se na
Semana da leitura do Agrupamento
de escolas de Caxarias.

dos outros piratas,
que ficaram cheios
de ciúmes e tentaram
matar o Capitão Gavião
juntamente com os
escrivães. Porém, não
conseguiram, pois o
Gavião enfrentou-os
e derroto-os. Logo
de seguida amarrouos e expulso-os da
ilha, enviando-os para
o palácio da rainha
Sagismunda, que ficou possessa com o
estranho presente do
pirata Gavião. Por entre
danças deslumbrantes
e músicas épicas, o que
terá acontecido depois?

