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EDITORIAL 

Cá estamos “Nós” de no-

vo! 

Como tem sido habitual, 

voltamos, no final de mais 

um período letivo (já o 

segundo!). 

Neste início de primavera 

(bastante fresca, diga-se!), 

queremos partilhar con-

vosco um pouco da “vida” 

d a  n o s s a  E s c o l a /

Agrupamento: os aconteci-

mentos mais relevantes, os 

trabalhos, as atividades e 

os projetos desenvolvidos 

por alunos e professores… 

evidências da dinâmica 

quotidiana (que nem sem-

pre transparece para a 

comunidade), só exequí-

vel com o esforço e empe-

nho de todos os agentes 

envolvidos no processo 

educativo. 

Esperando proporcionar, 

com a leitura das nossas 

notícias, alguns momentos 

de deleite, despedimo-

nos, deixando votos since-

ros de uma feliz Páscoa 

para todos!       

 
Graça Gonçalves e  

Fernanda Monteiro 
 (Coordenadora da Biblioteca Escolar e 

Coordenadora de Línguas)  
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TOMADA DE POSSE DA NOVA DIRETORA 

Decorreu no dia 19 de janeiro de 2018, pelas 

17h00m, na E.B. 2,3 de Caxarias a Cerimónia de 

Tomada de Posse da Diretora deste Agrupamento, 

Cláudia Maria Pereira Campos, para o quadriénio 

2018-2022.  Nesta Cerimónia, estiveram  presentes 

o Presidente da Câmara Municipal de Ourém, Luís 

Miguel Albuquerque, o Presidente da Assembleia 

Municipal, João Moura, além de presidentes de 

Juntas de Freguesia, representantes das Forças de 

Segurança, Professores, Assistentes Operacionais 

e Alunos da escola. Na sua intervenção, a Diretora 

agradeceu o apoio de todos e defendeu uma política de continuidade em relação às anteriores Dire-

ções. A Direção deste Agrupamento passou a ser 

constituída pelos seguintes elementos além da Di-

retora Cláudia Campos; o Subdiretor - Leonel Ro-

drigues; a Adjunta - Ana Margarida Vieira; e a Ad-

junta - Paula Barbosa. A Equipa do Jornal deseja o 

maior sucesso nesta nova etapa e que todos juntos 

continuemos a lutar por um Agrupamento dinâmi-

co e multifacetado. 

A Equipa do Jornal 
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Dep. do Pré-escolar e do Primeiro Ciclo 

Semana da leitura 

Pais, Encarregados de Educação e Familiares vieram à 

escola contar uma história. 

JI/EB1 de Espite 

A EB1/JI de Espite participou 

no Desfile de Carnaval do 

Agrupamento e trouxe um 

primeiro prémio. 

Foi muito divertido!!! 

Semana da leitura 

Durante a semana de 5 a 9 de março, no nosso Agru-

pamento decorreu a semana da leitura, e a nossa Escola, 

Casal dos Bernardos, realizou algumas atividades para 

comemorar.  

Assim, promoveu-se o gosto pela leitura, pela desco-

berta de novos autores e proporcionou-se momentos de 

interação com as famílias. Os momentos de leitura foram 

animados com histórias con-

tadas pelos docentes, assis-

tentes operacionais e alguns 

familiares dos alunos. Fo-

ram feitos alguns trabalhos, 

de acordo com as histórias 

contadas/lidas.  

EB1/JI de Casal dos Bernardos 

Dia Mundial da Poesia 

Para comemorar o Dia Mundial da Poesia, os alunos do 3º 

e 4ºano (turma CB/B) viraram poetas e saiu este poema. 

JI/EB1 de Rio de Couros 

No dia 8 de Março o “albi 

escolas” veio à nossa escola 

apresentar uma sessão sobre:  

 Meio Ambiente; 

 Segurança Rodoviária;  

 Origem do Petróleo e suas 

Componentes. 

Aprendemos muitas coisas 

sobre o petróleo –“o crude” e 

todos os produtos seus deri-

vados : vários tipos de gasolina e gasóleo, pastilhas elásti-

cas, pneus, tintas, colas, alcatrão, maquilhagem, roupa, cal-

çado….  

Vimos também um filme sobre 

Segurança Rodoviária e reali-

zámos um jogo sobre a Reci-

clagem e a importância da 

defesa e preservação do Meio 

Ambiente. Foi bem divertido!  

DIA DE S. VALENTIM 
Para comemorarmos o Dia de S. Valentim, escreve-

mos lindos postais aos nossos melhores amigos.  

Os postais foram para a caixa do correio e, no dia 14 

de fevereiro, foram distribuídos aos seus destinatá-

rios. Foi uma alegria! Gostámos muito de receber 

postais dos nossos amigos! Alguns alunos recebe-

ram postais de amigos secretos  
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Dep de Matemática e Ciências Experimentais 

Canguru Matemático Sem Fronteiras 2018 

No passado dia 15 
de março, decorreu 
no nosso Agrupa-
mento o “Canguru 
Matemático sem 
Fronteiras 2018”. Tal 
atividade teve ori-
gem no início dos 
anos 80, com Peter 
O'Holloran, profes-
sor de matemática, 
em Sydney. Em 1991, dois professores fran-
ceses (André Deledicq e Jean Pierre Bou-
dine) decidiram iniciar a competição em 
França com o nome “Canguru”, para pres-
tar homenagem aos seus amigos australia-
nos. 
Atualmente, a associação conta com repre-
sentantes 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 80 alunos do 1º ciclo e 50 alunos do 2º e 
3º ciclos. Aguardam-se agora os resultados! 
Parabéns pelo entusiasmo, gosto e empe-
nho demonstrados! 

Noémia Castelão e Ricardo Faustino 

X Campeonato de    

Jogos Matemáticos 

Continua em curso o X 

Campeonato de Jogos 

Matemáticos do Agru-

pamento.  

 Os jogos dinamizados 

são:  

Pré-Escolar – Jogo 

“Pong-hau-ki” 

1º , 2º e 3º Ciclo é jogo 

Yoté.   

A final está prevista pa-

ra o dia 18 de abril de 

2018.  

Noémia Castelão 

O Pilhão vai à     

Escola!   

Continua em curso 

esta iniciativa, sensi-

bilizando para a pre-

servação do ambien-

te.  

Participa nesta inicia-

tiva trazendo pilhas e 

baterias, entrega ao 

professor de mate-

mática ou de ciên-

cias!         
Noémia Castelão 

A Valorlis -

“Reciclar é que 

está a dar” 

A escola aderiu, uma 

vez mais, à campa-

nha  “Reciclar é que 

está a dar”, direcio-

nada para a impor-

tância da separação 

dos resíduos reciclá-

veis no dia a dia de 

cada família e de ca-

da escola ou institui-

ção. A campanha pre-

tende, de forma di-

dática e divertida, 

sensibilizar e alertar 

a população em geral 

para o incremento 

das boas práticas da 

separação e recicla-

gem dos resíduos.  

Participa!  

Noémia Castelão 

Comemoração do dia do Pi 14 de março 
 

O Dia Internacional do Pi comemora-se a 14 de Março (3,14...). A nossa Escola 

assinalou esta data, na terceira semana de março, com a exposição de traba-

lhos a três dimensões sobre o número Pi, elaborados pelos alunos da turma A, 

do sexto ano. Aos alunos 

da turma B, foi lançado o 

desafio de idealizarem e 

embelezarem um chapéu 

com a temática"pi". Eles 

também tiveram que es-

crever frases, poemas, o 

que a sua imaginação 

ditasse, e utilizar o sím-

bolo do pi. O resultado 

foram chapéus com pin-

ta! Todos os alunos estão 

de parabéns pelo empe-

nho demonstrado. 
Teresa Oliveira 
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Escola Eletrão 

De 9 abril a 18 de maio, solicitamos a vossa co-

laboração na recolha de REEE em fim de vida 

como: torradeiras, ventiladores, telemóveis, tele-

visões, impressoras, computadores, berbequins, 

frigoríficos, máquinas de lavar, lâmpadas, pi-

lhas…… 

A entrega deverá ser realizada junto dos Assis-

tentes Operacionais (D. Deolinda ou Sr. António). 

Agradecemos, desde já, a vossa colaboração. 

Carlos Freitas 

Semana da Leitura/Semana da Floresta 

e da Água 2018 
 

Os alunos realizaram vários trabalhos que se 

encontram expostos no corredor do primeiro 

andar, sendo os temas: 

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

Proporcionalidade direta na Culinária”;  9º ano - 

“Métodos eleitorais”; 

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

o Solo e o Ar”; 6º ano - “Tudo o que as plantas 

nos dão”.  

No dia 9 de março, decorreu uma sessão com a 

escritora Sofia Quaresma, na qual teve lugar a 

apresentação do Livro - Tomé, o gaio semeador, 

dirigida aos alunos do 5º ano.  
Noémia Castelão 

Missão Ambiente 

O Concurso Missão Ambiente, com o intui-

to de incentivar Pais, Familiares e a Comu-

nidade em geral a entregarem nas farmá-

cias as embalagens vazias e os medica-

mentos fora de uso, 

que têm em casa, 

está na reta final, 

termina a 6 de abril 

de 2018. Participa!  

Noémia Castelão 

Programa Eco – Escolas 

“2017/2018” 

No espaço do Clube 

Eco-Escolas, no âm-

bito do desafio 

“Alimentação Saudá-

vel e Sustentável”, os 

alunos pesquisaram 

informação para a 

realização de um 

“painel de alimen-

tos”, com informação relativa à quantidade 

de açúcar e sal contido nos mesmos. O pai-

nel elaborado encontra-se no Bar.   
Noémia Castelão 
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Departamento de Línguas 

Na era digital, escrevemos cartas! 

No âmbito do Projeto 
Flexibilidade e Autonomia, 
os alunos do 7º ano foram 
desafiados, pelas docentes 
de Português, a lançar mão 
da caneta e a redigir car-
tas de apoio e carinho diri-
gidas às vítimas dos incêndios florestais que assola-
ram o nosso país. As cartas foram encaminhadas, no 
final do 1º período, para a Cáritas de Coimbra, através 
da Senhora Mariana, que gentilmente as fez chegar 
aos vários destinatários. Os alunos das turmas A e B 
do 7º ano, prontamente, agradeceram o gesto median-
te uma carta coletiva, elaborada já no 2º período.  

Do mesmo modo, e para encerrar a abordagem do 
conteúdo programático “A carta”, os alunos do 7º B 
elaboraram missivas dirigidas a uma personalidade que 
admirassem.  

Os alunos estão de parabéns, pois surgiram car-
tas muito criativas, pelo 
que divulgamos, como 
exemplo, a  maravilhosa 
carta do aluno José Vieira 
endereçada a sua Exce-
lência, o Senhor Presi-
dente da República, Mar-
celo Rebelo de Sousa, 
sendo que a carta do aluno 
foi encaminhada para o Pa-
lácio de Belém e lida pelo 

seu autor para o programa da Rádio ABC, do dia 18 de 
janeiro. 

Passados alguns dias, o aluno recebia uma respos-
ta de sua Excelência, o Senhor Presidente da Repúbli-
ca, que deixou todos muitos felizes, em especial o José!  

 

Ana Margarida Silva  

José Pedro Vieira (7ºB – Português) 
Escola EB Dr. Manuel Lopes Perdigão 
Avenida 21 de Junho, 
2435-087 
Caxarias 

Caxarias,7 de janeiro de 2018 

 

Assunto: Elogio 
Exmo. Senhor Presidente da República,  

Professor Marcelo Nuno Duarte Rebelo De Sousa,  
 

O meu nome é José Pedro Vieira, frequento o 7º 
Ano de escolaridade na Escola Cónego Dr. Manuel 
Lopes Perdigão em Caxarias (Ourém) e escrevo-lhe 
esta carta no âmbito da disciplina de Português, para 
lhe dizer o quanto o admiro. 

Quero dizer-lhe que os portugueses têm muita 
sorte em tê-lo como Presidente da República e que o 
admiro muito, não só como pessoa mas também pelo 
seu incansável trabalho.  

Admiro-o, porque sua Excelência é sensível a to-
das as causas sociais, dá voz aos mais desfavorecidos, 
visita os sem-abrigo, está sempre disponível e não ne-
ga uma palavra a quem o aborda. É, por isso, um 
exemplo para todos de humildade e amor ao próximo. 

Sensibilizou-me também que tenha estado sempre 
ao lado das populações vítimas dos incêndios, não as 
deixando ficar esquecidas e exigindo responsabilida-
des. 

Para terminar, digo-lhe Excelentíssimo Sr. Presi-
dente da Republica, que o senhor vai ficar para a His-
tória como o Presidente unificador, reconciliador, que 
vende agendas no Colombo, dá mergulhos na Costa da 
Caparica e tira selfies de calção e toalha ao ombro. 

Finalizo, desejando-lhe um Ano repleto de saúde, 
alegrias e muito sucesso pessoal e profissional. 

Cordiais saudações e um forte abraço. 
    José Pedro Vieira (7ºB) 

_______________________ 

Como caravela atracando no porto, o Amor tomou de assalto a nossa Escola! 
 

Tal suave perfume, o Amor andou no ar e espalhou a sua generosa 
mensagem na nossa escola, por ocasião da comemoração do São Valentim. 

Desafiados pelas docentes de Português, Francês e Inglês, os alunos 
de todas as turmas do 2º e 3º ciclos lançaram mão da caneta e registaram 
pequenos textos poéticos - da sua autoria ou de ilustres poetas portugue-
ses -  em corações de cartolina divulgados “em chuva” no átrio da escola. 

Do mesmo modo, a Biblioteca Escolar não resistiu ao chamamento 
deste sentimento universal e engalanou-se a preceito para assinalar a oca-
sião, tendo sido realizada uma seleção de obras que versam o tema, ape-
lando-se, deste modo, para a manutenção de bons hábitos de leitura. Aí, 
os alunos puderam também dar largas à sua imaginação e contribuir com 
mensagens de Amor e Amizade, sentimentos tão importantes e que dão 
brilho ao quotidiano de todos e que vieram, portanto, enriquecer o espaço.  

Que o Afeto e a Paixão floresçam no coração de adultos e crian-
ças, trazendo sempre boas energias e entusiasmo, para uma caminha-
da pessoal e académica de êxito! 

Ana Margarida Silva  
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“Dress Code: Green and 

be happy!” 

Não fosse o verde a cor da esperança, poder-se-

ia dizer que seria da alegria! Ou pelo menos foi 

este o sentimento reinante no passado dia 16 de 

março na sede do Agrupamento de Caxarias.  

A escola sede vestiu-se de verde para dar as bo-

as vindas a Saint Patrick, o santo patrono da Irlan-

da, numa antecipação da Primavera. À entrada, o 

convite mágico do Leprechaun maroto para descobrir o pote de ouro no fim do arco-íris e passear ao 

longo do rio da floresta encantada. Nos corredores, as portas hábil e criativamente decoradas por 

cada turma, que não queria deixar passar a data 

em branco. 

O Saint Patrick's Day - Dia de São Patrício é come-

morado a 17 de março pelos Irlandeses em todo 

o mundo. Este santo ficou conhecido por ter leva-

do a religião católica para a Irlanda. Há mais de 

mil anos que os irlandeses consideram este dia, 

suposta data da morte de St. Patrick, um dia de 

festa religiosa, que cai no período cristão da 

Quaresma (Lent). O Saint Patrick's Day é feriado 

nacional na Irlanda e após as comemorações reli-

giosas, os irlandeses vestem-se de verde e saem 

para a rua comemorar. Muitos são os símbolos 

irlandeses que se misturam com estas comemo-

rações… os trevos de 4 folhas, os seres míticos 

chamados de Leprechauns e os potes cheios de 

ouro, o arco-íris, as fer-

raduras… 

As turmas foram convi-

dadas a decorar a porta 

de uma sala e abraça-

ram este projeto com 

entusiasmo. A porta 

vencedora foi a da Sala 

TIC, decorada pela tur-

ma 8.º A. Muitos para-

béns! 

Docentes de Inglês 
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Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

Expressões Populares e com História 
O Departamento de Ciências 
Sociais e Humanas apresen-
tou, no âmbito da Semana da 
Leitura, no átrio da escola, 
uma exposição de trabalhos 
elaborados pelos alunos do 6º 
e 9º ano. Com o objetivo de 
conhecerem o significado de 
algumas expressões popula-
res e com história foi lançado o desafio aos alunos para que  apresentassem frases e o seu 
significado de forma plástica. Os discentes revelaram empenho, criatividade e originalidade 
nos trabalhos apresentados, sendo de destacar as expressões “Puxar a Brasa à minha sardi-
nha”, “Rés-vés campo de Ourique”, “Cai o Carmo e a Trindade”, “Tirar o cavalinho da chu-
va”, “Ficar a ver navios”, “Fechado a sete chaves”, “Todos os caminhos vão dar a Roma”, 

“Rei morto, Rei posto”, “Dar de mão beijada”, “Procurar uma 
agulha no palheiro”, etc. 
Pela elevada qualidade dos trabalhos apresentados e pelo 
rigor com que foram executados, o departamento felicita to-
dos os envolvidos! Parabéns! 

Mário Rodrigues 

“Ler para Viajar” 
O Departamento  de Ciên-
cias Sociais e Humanas, 
organizou uma pequena 
exposição na Biblioteca da 
Escola, no âmbito da Se-
mana da Leitura, intitulada 
“Ler para Viajar”. A leitura 
é fundamental para prepa-
rar qualquer viagem que 
se pretenda realizar. Co-
nhecer os melhores locais 
e monumentos a visitar, 
definir percursos e rotas, 
observar os costumes e a 
gastronomia...para tudo 
isto é necessário LER e in-
terpretar Roteiros de Via-
gens. Esta exposição apre-
sentou um conjunto de 
roteiros de viagem (Paris, 
Londres, Budapeste, Cope-
nhaga, Maiorca, Malta, 
Tenerife, Tailândia, Viena, 
Praga, Cancun, Rio de Ja-
neiro e Tunisia) e uma co-
leção de imanes de dife-
rentes partes do mundo. 
Esta leitura é fundamental 
para o alargar dos horizon-
tes culturais de qualquer 
cidadão. Boas Viagens!   

 
Mário Rodrigues       

Visita de estudo a Santiago de Compostela  
Nos passados dias  09 e 10 de Março, 20 alunos do 9.º ano de escolaridade 
acompanhados por 2 professores (a Diretora da nossa Escola, Cláudia Cam-
pos, e o professor Paulo Marques), realizaram a visita de estudo, planifica-
da pela disciplina de EMRC a Santiago de Compostela. O percurso incluiu a 
visita ao Monte de Santa Luzia, ilha de La Toja (com passeio de barco),  
missa do peregrino na catedral de Santiago (seguido de Bota Fumeiro) e 
visita a Valença. A avaliação dos alunos foi muito positiva, propondo a con-
tinuação da realização da mesma para os futuros alunos do 9.º ano. 
Um pouco de história: Santiago de Compostela foi declarada Património da 
Humanidade pela UNESCO em 1985 e o “Caminho de Santiago” foi conside-
rado o “Primeiro Roteiro Cultural Europeu”. Situa-se no Noroeste de Espa-
nha, na província da Corunha, é a capital da Região Autónoma da Galiza. 
São várias as versões sobre Santiago de Compostela… O culto primitivo ao 
Apóstolo Tiago Maior, irmão de João Evangelista e um dos quatro primeiros 
seguidores de Cristo – insere-o como um dos pregadores da Península Ibé-
rica, afirmando a tradição que, depois de ter sido morto por ordem do im-
perador Herodes Agripa, no ano de 44 d.C., os Apóstolos levaram o seu 
corpo e partiram num barco rumo a Jafa. Guiados por um anjo, vieram 
aportar em Iria Flávia (Ria Arosa), perto da atual Santiago, onde vivia a 
rainha Lupa. 
No século IX, o Bispo Teodomiro encontrou a arca de mármore do Apóstolo 
e reconheceu a inscrição na lápide, depois de ter sido alertado que no mon-
te Liberum Donum à meia-noite se ouviam cânticos e se vislumbravam lu-
zes e estrelas (Campus + Stellae) CAMPO DE ESTRELAS. 
Posto ao corrente da situação, Afonso II mandou construir no local uma 
Igreja, que mais tarde viria a ser Catedral, em honra do Apóstolo, e o povo 
logo começou a acorrer 
de todas as partes ao 
novo Santuário, passan-
do a chamar-se ao local 
Santiago (São Tiago) de 
Compostela (Campo de 
Estrelas). 
 

Paulo Marques 

Decorreu no dia 22 de 
fevereiro, a entrega de 
prémios alusiva ao Pro-
jeto “Edsex = Promover a 
Igualdade através da 
Educação Sexual”. Esta 
cerimónia, apresentada 
por Catarina Marques 
Rodrigues, conceituada 
jornalista conhecida pelo 
seu trabalho na área da 
igualdade de género, 
distinguiu, entre outros, 
o primeiro lugar conquis-
tado pelo Agrupamento 
de Escolas Cónego Dr. 
Manuel Lopes Perdigão. 

 

Paulo Marques 
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Orçamento Participativo das Escolas – 
Desp. nº 436-A/2017 

À semelhança do ano anterior, a escola participa nova-
mente neste projeto, destinado “a comemorar o Dia do 
Estudante e a estimular a participação cívica e democrá-
tica dos estudantes, promovendo o seu espírito de cida-
dania e o diálogo, a mobilização coletiva em prol do 
bem comum (…)”. Foi designado como coordenador 
deste projeto o interlocutor da medida 5, do Plano de 
Ação Estratégico, o docente Mário Rodrigues. De acordo 
com o número 6, do despacho acima referido, foi orga-
nizada uma Sessão Pública para a divulgação do projeto 
no dia 31 de janeiro de 2018, pelas 12 horas e 20 minu-
tos, na Sala Ramiro Arquimedes. Posteriormente, os alu-
nos apresentaram quatro propostas, as quais foram 
apresentadas e discutidas num debate realizado no dia 
19 de março, pelas 16 horas e 35 minutos. O ato eleito-
ral decorreu no dia 22 do mesmo mês, tendo os alunos 
demonstrado grande respeito e civismo, numa votação 
cuja afluência às urnas foi de 88% dos eleitores (alunos 
do 3º ciclo). Ganhou a Proposta B que defendia a aquisi-
ção de duas bicicletas, dois capacetes, dois pares de lu-
vas, uma mesa de snooker (tampo), um alvo de setas 
eletrónico, um conjunto de 100 bicos para setas e duas 
bolas de ténis.                                                 Mário Rodrigues       

Projeto Parlamento dos Jovens 
Deputados de Caxarias participam na Ses-
são Nacional na Assembleia da República 

 

No âmbito deste projeto, realizou-se uma apresentação 
pública das listas e dos seus Projetos de Recomendação 
no dia 15 de janeiro, das 16h.45m às 17h.20m. O ato 
eleitoral para a eleição dos Deputados para a Sessão 
Escolar decorreu a 19 de janeiro e a Sessão Escolar teve 
lugar no dia 24 de janeiro de 2018. A Reunião para a 
eleição da mesa da Sessão Distrital realizou-se no dia 15 
de fevereiro, em Santarém, com a presença da aluna 
Paula Bernardino dos Santos, do oitavo B, acompanhada 
pelo docente Leonel Rodrigues. Por último, a Sessão 
Distrital realizou-se no dia 26 de fevereiro, em Santa-
rém, com a presença dos seguintes alunos/deputados: 
Mariana Ferreira Faria, Inês 
Isabel Neves Lopes e Clara 
Oliveira Monteiro, alunas do 
9º ano, turma A, eleitas de-
putadas efetivas, e Pedro 
Manuel Freire Rodrigues, 
aluno do 9º ano, turma B, eleito deputado suplente. Os 
deputados defenderam o Projeto de Recomendação da 
escola com entusiasmo e participaram com empenho 
em todos os trabalhos da sessão. A nossa escola foi 
eleita para participar na Sessão Nacional a realizar no 
dia 16 e 17 de abril, na Assembleia da República, em 
Lisboa. Foram eleitas as deputadas Mariana Faria e Inês 
Lopes, para integrar a delegação que representará o 
Círculo de Santarém, juntamente com dois alunos do 
Agrupamento Cidade do Entroncamento e dois alunos 
do Colégio Sagrado Coração de Maria, Fátima. A deputa-
da Clara Oliveira Monteiro irá estar presente na Sessão 
Nacional na qualidade de repórter. A todos os envolvi-
dos neste projeto um grande Obrigado e Parabéns! 

Mário Rodrigues       

Visita de estudo ao Alentejo 

Nos passados dias 23 e 24 de março, 28 alunos dos 6.º, 

7.º e 8.º anos de escolaridade da nossa escola de Caxari-

as, conjuntamente com 23 alunos do Agrupamento de 

escolas da Caranguejeira e Stª Catarina da Serra, realiza-

ram uma visita de estudo ao Alentejo. Da nossa escola os 

professores acompanhantes foram a prof. Teresa Louren-

ço e o prof. Paulo Marques. 

O itinerário contou com a visita guiada às Ruínas Roma-

nas de  Ammaia (Marvão), Paço dos Duques, Museu dos 

Coches/Carruagens, Castelo e Igreja de Nª Sª da Concei-

ção em Visita a Vila Viçosa, passeio de barco na Barra-

gem do Alqueva e explicação no Centro interpretativo, visita à cidade de Évora: Templo Romano, museu de Évora, 

Praça do Geraldo e Jardim Municipal. 

Foram 2 dias em cheio, tendo os alunos pernoitado no Seminário de Évora. Uma experiência com certeza a repetir! 
Paulo Marques 



Página 10  

Departamento de Expressões 

EDUCAÇÃO FÍSICA / DESPORTO ESCOLAR 

TÉNIS DE MESA 

Decorreu no dia 21 de março no Pavilhão da Escola Nuno 
Álvares Pereira, em Tomar, a Fase Distrital Norte de Ténis de 
Mesa. 
Nesta concentração, estiveram presentes 8 alunos da nossa 
Escola, que obtiveram as seguintes classificações: 
 
Equipas - Inf B - Femininos 
1ª Class - Soraia Costa – 7º A e Margarida Mendes – 7º B 
 
Equipas - Inf A - Masculinos 
5º Class - António Gonçalves – 5º A, Rodrigo Bastos – 5º A e 
Tomás Neves – 5º B 
 
Equipas - Iniciadas Femininas 
2ª Class - Inês Lopes - 9º A, Mariana Faria – 9º A e Liliana 
Gaspar – 9º A 
 
Individuais - Inf B - Femininos 
2ª Class - Soraia Costa 
 
Individuais - Iniciadas - Femininos 
2ª Class - Mariana Faria – 9º A 
3ª Class - Inês Lopes - 9º A 
4ª Class - Liliana Gaspar – 9º A 
 
As alunas: Soraia Costa, 7º A; Margarida Mendes, 7º B; Inês 
Lopes, 9º A; Mariana Faria, 9º A e Liliana Gaspar, 9º A ficaram 
apuradas para a Fase Distrital, que vai decorrer no dia 12 de 
abril de 2018. 

Hélder Pereira 

 

BADMINTON 

Decorreu na tarde do dia 7 de março, no Pavilhão da 

Escola EB 2,3 Freixianda, a 3ª Concentração do Gru-

po/Equipa de Badminton. 

Nesta concentração, estiveram presentes 15 alunos da 

nossa Escola, 10 alunos da Escola da EB 2,3 da Freixi-

anda e 13 alunos da Escola Secundária de Ourém. 

As classificações após as 3 concentrações são as se-

guintes: 

ESCALÃO INFANTIS A – FEM 

 
ESCALÃO INFANTIS A – MASC 

 
ESCALÃO INFANTIS B – FEM 

 
ESCALÃO INFANTIS B – MASC 

 
ESCALÃO INICIADOS – FEM 

 
ESCALÃO INICIADOS – MASC 

 
 

Hélder Pereira 

N.º NOME 
PONTUAÇÃO 

1ª C 2ª C 3ª C TOTAL 

1º LUNA FERREIRA 12 12 12 36 

2º JULIANA LOURENÇO 9 9 9 27 

N.º NOME 
PONTUAÇÃO 

1ª C 2ª C 3ª C TOTAL 

1º DIOGO ABREU 9 7 12 28 

2º RODRIGO BASTOS 6 9 9 24 

4º JOÃO DIOGO 5 3 7 15 

5º TIAGO RODRIGUES 3 5 6 14 

6º FRANCISCO GASPAR 7 6 - 13 

7º ROMEU HENRIQUES 3 5 - 8 

9º AFONSO JAULINO 1 - - 1 

N.º NOME 
PONTUAÇÃO 

1ª C 2ª C 3ª C TOTAL 

1º EDUARDA PEREIRA 12 12 12 36 

2º SORAIA JORGE 9 9 7 25 

5º CATARINA GONÇ. 5 5 5 15 

6º ÍRIS SIMÕES 4 4 4 12 

N.º NOME 
PONTUAÇÃO 

1ª C 2ª C 3ª C TOTAL 

2º RUBEN PEREIRA 9 7 9 25 

4º BERNARDO LOPES 7 9 4 20 

N.º NOME 
PONTUAÇÃO 

1ª C 2ª C 3ª C TOTAL 

1º LILIANA GASPAR 12 12 12 36 

2º CLARA MONTEIRO 9 9 9 27 

3º DANIELA VALENTE 7 7 - 14 

N.º NOME 
PONTUAÇÃO 

1ª C 2ª C 3ª C TOTAL 

7º MARCO ANTUNES - 1 7 8 

A nossa Escola ficou em 1º Lugar do Respetivo 

Grupo, indo Disputar  a 2ª Fase (Distrital), a Rea-

lizar em Caxarias em 18/4/2018. 
Paulo Roberto 

FUTSAL 

NATAÇÃO 

Nos dias 17 de Janeiro, 28 de Fevereiro e 14 de Março 

foram realizadas na Piscina Municipal de Ourém e de 

Caxarias as concentrações referentes ao Desporto Esco-

lar, na modalidade de Natação em que o Agrupamento 

está envolvido. Participaram 25 alunos do Agrupamento, 

com idades compreendidas entre os 6 anos e os 16 anos, 

em vários escalões. É de salientar a boa prestação dos 

alunos, dignificando em todos os sentidos o Agrupamen-

to.  O alunos que participaram em representação da Es-

cola, foram os seguintes: Leonor Costa, Lara Ferreira, 

Matilde Ferreira, Ana Sousa, Afonso Alves, Iara Seguro, 

Luana Sousa, Camila Oliveira, Salvador Tavares, Élio 

Gameiro, Ana Marques, Diana Bento, Érica Costa, Maria-

na Tavares, Matilde Marques, Renata Mateus, Simão Pe-

reira, Liliana Sousa, Matilde Dias, Bruna Maia.  

Gonçalo Barreto 
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EDUCAÇÃO ESPECIAL 

No dia 15 de fevereiro, e porque as tradições ajudam a 

preservar o património cultural, a comunidade educativa 

do Agrupamento de Escolas Cónego Dr. Manuel Lopes 

Perdigão, em Caxarias, celebrou uma vez mais o dia de 

S. Valentim, com a atividade  “Cartas de S. Valentim”, ati-

vidade realizada pelo subdepartamento de Educação Es-

pecial .  

Foram várias as palavras que circularam nas muitas men-

sagens… palavras de amor, carinho, amizade, admiração, 

bem querer, etc. 

Os mais crescidos escreveram as suas cartas secretas, que colocaram no “ Marco do Amor”, junto à entrada da Es-

cola Sede, tendo os carteiros de serviço entregado a correspondência aos seus destinatários. 

Os pequenos do 1º ciclo deram voz aos seus sentimentos, respondendo à pergunta “O que é o Amor?”, testemunho 

que foi registado em áudio e que passou no programa de rádio” Voz de Caxarias”, na  manhã de S. Valentim. 

E porque a nossa escola não para, também as docentes deste subdepartamento, participaram ativamente na come-

moração da Semana da Leitura, que decorreu de 5 a 9 de março. 

Desta vez, a atividade foi pensada para o pré-escolar e 1º ciclo. E, porque somos uma 

escola inclusiva, contámos aos meninos duas histórias multiformato: “A rainha das ro-

sas”, sobre a qual lhes foi proposto a reconstrução da história através de Sistema  de 

Comunicação Pictográfico (SPC), atividade que foi muito do seu agrado e, aos mais 

pequeninos, “ O Piu Caganita”, que causou grande agitação , pois não estavam à espe-

ra de uma história com uma personagem com tal nome. Foi um momento muito diver-

tido e gratificante para todos.    

A Equipa da Educação Especial 

Cartas S. Valentim 

No dia 07 de março de 2018, realizou-se no Pa-

vilhão Municipal de Ferreira do Zêzere o 1º Encon-

tro de Atividades Rítmicas e Expressivas da Zona 

Lezíria e Médio Tejo. Neste encontro participaram 4 

escolas:  Caxarias, Mação, Ferreira do Zêzere e Sar-

doal. Cada Grupo/Equipa apresentou 2 coreogra-

fias.  

No dia 14 março de 2018, após a nosso Grupo/

Equipa ter ficado apurado no encontro de Ferreira 

do Zêzere, aconteceu o Encontro Distrital na Escola 

Secundária de Alcanena. Neste encontro, participa-

ram 4 Grupos/Equipas das escolas de Caxarias, Ma-

ção, Alcanena e Alpiarça.  

Foram dois encontros de muita interação, coopera-

ção, espírito de equipa e fair-play.  

As nossas alunas estão de parabéns pelo seu de-

sempenho e pela sua atitude!!!! 

Cláudia Campos e Nádia Luz 

ATIVIDADES RÍTMICAS E EXPRESSIVAS 
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LITERACIA 3Di - Segunda Fase 

– Distrital 

No dia 26 de fevereiro, os alunos vencedo-

res da 1ª fase do Concurso literário 3Di ruma-

ram a Santarém, onde se desenrolaram as pro-

vas de Matemática (5º ano), Ciência (6º ano), 

Leitura (7ºano) e Inglês (8º ano), visando o apu-

ramento dos alunos vencedores a nível distrital.  

Os quatro finalistas da nossa escola revela-

ram ter ficado muito orgulhosos com a notícia 

do seu apuramento para a fase distrital e continu-

aram cheios de coragem, preparando-se devida-

mente para dar o seu melhor na fase distrital. 

Relembre-se que este concurso consiste 

num desafio nacional e faseado, dirigido aos alu-

nos dos 2. ° e 3. ° ciclos do Ensino Básico de todo 

o país, visando a promoção da literacia nas di-

mensões da Leitura, Matemática, Ciência e In-

glês. Trata-se de uma iniciativa, que decorre du-

rante o ano letivo em 3 fases – local, distrital e 

nacional –, com base em provas interativas dis-

ponibilizadas através da 

plataforma online Escola 

Virtual. Foi aproveitada 

a ocasião para a entrega 

de Certificados de Parti-

cipação e de livros aos 

alunos vencedores na 1ª 

fase.  

Deixamos a seguir o testemunho dos alu-

nos que representaram a escola:  

“Quando soube que ia participar na 2ª fase 

do concurso “Literacia 3Di”, fiquei perplexa e 

muito feliz. É muito bom ser representante desta 

escola na área de Inglês! É uma iniciativa desafia-

dora que se traduz numa imensa responsabilida-

de. Sei que a minha família e os meus professores 

estão entusiasmados, tal como a escola, que vi-

bra e deseja que os seus representantes deem 

sempre o seu melhor. Espero continuar a surpre-

ender-me ao longo deste e de outros imperdíveis 

projetos!”                                                                                                                           

Mariana Silva (8ºA) 

“Este concurso é muito interessante e está a ser 

uma experiência muito rica e divertida!” 

José Vieira (7ºB) 

“Estou a gostar muito deste projeto, porque in-

centiva ao estudo, através das Novas Tecnolo-

gias!” 

André Pousada (6ºA) 

“Estou a gostar imenso deste desafio, pois é uma 

experiência nova para mim!” 

Juliana Lourenço (5ºA) 
 

Ana Margarida Silva  

Concurso Concelhio de  

Leitura 

Decorreu na nossa escola, no passado dia 7 de 

fevereiro a 1ª fase do Concurso Concelhio de Leitura, 

dinamizado pelo Grupo de Trabalho Concelhio da Re-

de de Bibliotecas de Ourém, destinado aos alunos do 

1º e 2º ciclo. Os alunos do 5º e 6º ano que se inscreve-

ram para participar realizaram a prova no espaço da 

Biblioteca – um questionário sobre a obra Pedro Ale-

crim, de António Mota. 

Os alunos do 1º ciclo, do 3º e 4º ano realizaram a pro-

va nos respetivos estabelecimentos de ensino e res-

ponderam a questões sobre a obra “As Aventuras de 

Engrácia”.  

Os alunos vencedores desta fase, que irão representar 

a escola na final concelhia a realizar no dia 18 de abril 

(2º ciclo) e no dia 23 de abril (1º ciclo) durante a 1ª 

Festa do Livro de Ourém, são: 

Vencedores da 1ª fase - 1º ciclo 

 
Vencedores da 1ª fase - 2º ciclo 

A todos os nossos Parabéns! 
Graça Gonçalves 

Alunos efetivos Escola 

Érica do Nascimento Costa EB1 de Carvoeira 

Catarina Saraiva de Sousa EB1 de Urqueira Norte 

Mariana Diogo Mendes EB1 de Rio de Couros 

Alunos Suplentes Escola 

Lara Oliveira Neves EB1 de Espite 

Natacha de Araújo Pinto EB1 de Mata 

  Alunos  Ano/Turma 

  

  

Efetivos 

Eduarda Joaquim Neves 6ºB 

Maria Rita de Jesus Martins 6ºB 

António Pereira Lopes 5ºB 

  

Suplen-

tes 

António Daniel Gonçalves 5ºA 

Beatriz Perdigão Sousa 5ºA 

Biblioteca Escolar 
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O 8ºA leu com prazer, os mais novitos escutaram deliciados! 

Em plena Semana da Leitura, os alunos da turma A do oitavo ano – Beatriz Marques, 

Íris Mendes, Mariana Silva e Tomás Nunes – voluntariaram-se para ir ler aos alunos 

da turma do 2º ano, partilhando assim leituras que os haviam marcado quando 

eram mais pequenos. O espaço-aula foi invadido pela Feiticeira do Parque, pela 

joaninha que perdera as pintas e pelo Henrique, o incrível rapaz que comia livros. 

O momento foi ternurento, tendo os mais novos escutado com grande atenção as 

histórias lidas e, porque o momento foi especialmente agradável, a despedida foi 

assinalada com uns desenhos para colorir, bombons e a promessa de uma nova visita. 

Os alunos mais velhos desejaram, acima de tudo, mostrar aos mais novos que é bom ler e ouvir ler, pois 

os livros são uma excelente companhia, que oferecem momentos de grande prazer.  

Como relembra Bill Gates, “Meus filhos terão computadores, sim, mas antes terão livros. Sem livros, sem 

leitura, os nossos filhos serão incapazes de escrever - inclusive a sua própria história.” 
Ana Margarida Silva  

SEMANA DA LEITURA 

O escritor Virgílio Saraiva esteve à 

conversa connosco! 

No âmbito da pesquisa, por parte dos alunos do 8º 

ano, efetuada em torno de 

Autores Locais (disciplina 

de Português e Biblioteca 

escolar), a turma do 8ºB 

dirigiu o convite a um dos 

autores estudados, Virgílio 

Saraiva, primo dos alunos 

Lara Antunes e Marco An-

tunes, para que este dirigis-

se uma palestra aos alunos 

do 8º ano.  

Assim, no dia 8 de 

março, foi num clima de boa 

disposição, mas também de alguma emoção, que os alu-

nos das turmas A e B escutaram, com interesse de louvar, 

o percurso de vida do autor, tecido de conquistas e de 

alguma perda.  

O autor partilhou a sua experiência de vida, tendo 

alertado para a necessidade de cada criança se manter 

curiosa e com desejo de Saber, ao longo de toda a sua 

existência.  

Após as perguntas dos 

alunos, seguiu-se uma sessão 

de autógrafos! 

Acreditamos que os ensi-

namentos veiculados vieram 

enriquecer e reforçar a men-

sagem da nossa Escola: a ca-

minhada da Vida faz-se cami-

nhando, sempre com persis-

tência e vontade de bem-fazer, 

não descurando nunca a cons-

trução do Saber. 

A todos, desejo de boas 

leituras! 

Ana Margarida Silva  

Nascido em Tomar em 1960, Virgílio Saraiva foi sócio fun-

dador da Associação de Jovens Escritores Portugueses, 

nos anos oitenta. Publicou anteriormente os livros Folhas 

Secas (poesia, 1985), A Onze de Setembro (romance, 

2007) e Em Nome do Pai, do Filho e… (romance, 2008), 

para além da participação em várias coletâneas. 

A 12ª edição da Semana da Leitura propôs “celebrar a leitura com iniciativas que promovam ativi-
dades para festejar a leitura como ato comunicativo, diálogo entre as artes, as humanidades e as ci-
ências, espaço de encontro, criativo e colaborativo”. 

Assim, o nosso Agrupamento partilhou o prazer de ler, envolvendo as famílias, associações e ou-
tras instituições, de modo a transportar o gosto pela leitura para o domínio público e coleti-
vo e  contar com os contributos e  a participação de todos nesta celebração. 

Sob o tema “Ler é connosco!" a nossa escola promoveu diversas atividades, com a colaboração de 
todos os departamentos curriculares, das quais salientamos, entre outras, a antestreia da peça 
“Noiva, precisa-se!”, pelos alunos do Clube de Teatro; a presença do escritor Virgílio Saraiva, numa 
palestra dirigida aos alunos do 8º ano, dinamizada pelo Departamento de Línguas; a vinda da bióloga e 
escritora Sofia Quaresma, com a apresentação e divulgação do livro - Tomé, o gaio semeador; destina-
da aos alunos do 5º ano, numa iniciativa do Departamento de Matemática e Ciências Experimentais; a 
deslocação dos alunos de uma das turmas de quinto ano à ACITI, para partilhar leituras com os utentes 
do Centro de Dia; a deslocação à escola de pais e familiares dos nossos alunos para ler ou contar uma 
história nas turmas dos seus educandos; diversas exposições e atividades lúdicas na Biblioteca e nou-
tros espaços escolares e a pausa para leitura em toda a comunidade escolar. 

Graça Gonçalves 
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Somos a turma do 5ºB e vamos falar de uma atividade que realizámos no dia 6 de março, durante a Sema-

na da Leitura: fomos ler aos idosos do Centro de Dia de Caxarias – ACITI. 

A atividade foi preparada pela professora de Português, professora Cândida Dias, em colaboração com a 

Coordenadora da Biblioteca que estabeleceu o contacto com a Associação. Esta possibilitou-nos o transporte 

e acolheu-nos muito bem, com carinho. Também nos acompanharam os professores Luís Simões, de Matemáti-

ca e a professora Célia Estêvão da Educação Especial. 

Foi uma experiência espetacular pois lemos aos idosos histórias, anedotas, adivinhas, poemas e até can-

támos uma canção com a ajuda da Clara. Verificamos 

que os idosos gostaram dos nossos textos, divertiram-

se muito e uma senhora declamou um poema sobre D. 

Nuno Álvares Pereira, que aprendeu quando era cri-

ança.  

No final, vimos trabalhos manuais elaborados 

pelos idosos, que são verdadeiras obras de arte, e 

ofereceram, a cada um de nós, uma flor feita por eles, 

como recordação deste momento. 

Foi uma atividade divertida que muito agradou a 

todos e gostaríamos de a repetir no próximo ano. 

O 5ºB 

ENCONTRO DE GERAÇÕES 

No âmbito da semana da leitura, foi lida e dinamizada a história Pete The Cat, I love my white shoes, de Eric 

Litwin, em todas as turmas de Inglês Curricular do 1º Ciclo deste Agrupamento, exceto na turma do 4º ano, em 

que foi apresentada a história Pete the Cat, Pete’s big lunch, também do autor Eric Litwin. Posteriormente, os alu-

nos elaboraram um mini-book alusivo à história.               Carla Quinteles 

À descoberta da nossa capital 

Na minha opinião, a visita de estudo foi muito divertida, porque andámos sem-

pre na brincadeira uns com os outros, mas também aprendemos e recordámos 

muitas coisas. 

Visitámos locais muito interessantes como o Museu “Lisbon Story Centre” e o 

“Aquário Vasco da Gama”. No primeiro, situado na Praça do Comércio, pudemos 

rever um pouco da história de Lisboa, desde a chegada dos povos bárbaros até 

aos nossos dias. Visitámos também o Arco da Rua Au-

gusta, de onde temos uma vista privilegiada da baixa 

da cidade, do Convento do Carmo, da Sé de Lisboa, do 

Castelo de S. Jorge e do rio Tejo. No Aquário, ficamos 

maravilhados com as várias espécies de peixes, plantas 

marinhas, conchas e, sobretudo, com a lula gigante. 

No geral, gostei muito desta visita de estudo!!! 

Ana Maria Ferreira, n.º2, 6.ºA 

VISITA DE ESTUDO 5º E 6º ANOS 
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VISITA DE ESTUDO 8º ANOS – ALCOBAÇA, S. MARTINHO DO PORTO E NAZARÉ 

No dia 20 de março as turmas do 8º ano, saíram numa Visita de Estudo, em direção ao Mosteiro de Alcoba-

ça, a nossa primeira visita, demorada e muita bem explicada. De tanta explicação, estávamos a ver que não 

mais acabava! Com alguma fome à mistura, seguimos até S. Martinho do Porto. Aí almoçámos e avistámos a 

Duna de Salir, quase 52 m a qual subimos rapidamente e em alegre animação. Debaixo de uma terrível venta-

nia, com areia por todo o lado, fizemos um percurso pela marginal até ao autocarro que nos esperava. 

Daí fomos até à Nazaré. Uma mudança repentina de estado de tempo. Um mar calmo e azul, céu limpo, não 

havia vento e a temperatura estava muito agradável. Dividimo-nos por grupos e iniciámos o nosso Active 

Track, percurso que elaborámos antecipadamente nas aulas de TIC. Chegámos ao Ascensor que nos levou até 

ao Sítio, onde pudemos contemplar a bela vista sobre a praia da Nazaré e a pegada do Cavalo, como consta 

da Lenda da Nazaré. 

Mais uma caminhada, agora até ao Farol. Aí a nossa grande surpresa! Encontrámos o famoso surfista Gar-

rett Macnamara e outros surfistas famosos. Muito simpático, tirou imensas fotos connosco. Para além deste, 

encontrava-se no Farol o não menos conhecido, o ator 

Afonso Vilela, muito do agrado da parte feminina do 

8º ano. 

E porque o tempo estava a chegar ao fim, regres-

sámos até à nossa Escola em constante alegria. Cantá-

mos algumas canções, que levaram os nossos profes-

sores a pôr as mãos à cabeça, tal era a letra das mes-

mas!                        Os alunos do 8ºA e 8ºB 

VISITA DE ESTUDO 8º ANOS 

VISITA DE ESTUDO 7º ANOS 

No passado dia 20 de março, os alunos do 7º A e B saíram em visita de estu-

do a Lisboa e Vila Franca de Xira, acompanhados pelos Diretores de Turma 

e Docente de História. De manhã, foram a Lisboa visitar o NARC (Núcleo 

Arqueológico da Rua dos Correeiros) e a Sé Catedral. A primeira visita per-

mitiu-nos observar os vestígios arqueológicos que testemunham cerca de 

2500 anos de história da cidade de Lisboa (vestígios da Idade do Ferro, da 

época romana, visigótica, medieval e pombalina). Na segunda visita, co-

nhecemos um edifício mandado construir por D. Afonso Henriques no séc. 

XII, em estilo românico. O almoço foi um momento de convívio muito agra-

dável, junto ao Tejo, na companhia das gaivotas e pombos. Durante a tarde, 

a visita continuou em Vila Franca de Xira, no Parque EVOA (Espaço de visitação e Observação de 

Aves), em plena lezíria, que permitiu conhecer e disfrutar do património único, existente entre a Le-

zíria e o estuário do Tejo, através de atividades 

práticas e diversificadas. Permitiu ainda o conhe-

cimento de várias aves, de que nunca tínhamos 

ouvido falar. 

A visita de estudo contribuiu de forma enriquece-

dora para a consolidação de conteúdos das disci-

plinas de História, Geografia, Ciências Naturais e 

Educação Visual. 

Os alunos do 7ºA e 7ºB 
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VISITA DE ESTUDO 9º ANOS 

Com o intuito de assinalar o Dia Europeu da Internet Segura 2018 (6 de fevereiro), decorreram 
durante uma semana algumas atividades na Escola Sede, nomeadamente: 
• Apresentação na entrada da escola de vídeos promocionais ou de sensibilização para a Se-
gurança na Internet; 
• Debates nas aulas de TIC sobre estas temáticas utilizando, por exemplo, os Cartazes "O que 
farias?"; 
• Exploração com os alunos os Jogos Educativos SeguraNet.  

Hélder Pereira 

No passado dia 20 de março, as turmas A e B do 9º ano rumaram a Lisboa, em visita de estudo, no âmbito dos conteúdos 
lecionados na disciplina de História, tendo sido acompanhados pelos professores Ana Margarida Silva, Ana Paula Bernardino, 
Célia Pereira e Ricardo Faustino. 

Chegados a Sintra, todos se encaminharam para a Quinta da Regaleira, edificada entre 1904 e 1911, lugar aprazível de 
beleza única onde foi possível apreciar o magnifico recanto, outrora, pertencente à Viscondessa da Regaleira, adquirido e ampli-
ado ulteriormente pelo Dr. António Augusto Carvalho Monteiro 
(1848-1920) para, aí, edificar um encantador éden.  

Homem de vasta cultura e fortuna e profundo amante da 
gloriosa epopeia nacional, Carvalho Monteiro desenvolveu um 
surpreendente projeto de arquitetura e paisagem aliado à invul-
gar mestria do arquiteto e cenógrafo italiano Luigi Manini (1848
-1936) bem como a dos escultores, canteiros e entalhadores que 
com ele laboraram no Palace Hotel do Bussaco. Na arquitetura 
envolvente, destaca-se o predomínio dos estilos neomanuelino e 
renascentista. O jardim aponta para um microcosmo, no qual a 
magia e o mistério são ingredientes inegáveis, pelo que foi com 
entusiasmo que alunos e professores realizaram a descida às 
entranhas da consciência para melhor realizar a ascese da supe-
ração representada pelo Poço Iniciático, uma galeria subterrânea em forma de espiral e sustentada por diversas colunas esculpi-
das. Estando o Poço Iniciático ligado por várias galerias cobertas com pedra importada da orla marítima de Peniche, a outros 
pontos da Quinta, os alunos puderam apreciar a beleza do Lago da Cascata, do Portal dos Guardiães com destaque para a 
Fonte da Abundância, a riqueza da Capela neomanuelina   e sua cripta com acesso subterrâneo ao Palácio. 

Após retemperarem forças com um breve almoço, deu-se, de seguida, a partida para o Live Room Escape Game, em Lis-
boa, no qual os alunos foram desafiados a conseguir sair da casa onde ficaram fechados, em menos de 60 minutos. Para superar 
a prova, as equipas tiveram de juntar forças, desenhar uma estratégia e desenvolver trabalho colaborativo, no sentido de encon-
trar objetos, resolver enigmas, decifrar mensagens codificadas e combinar uma série de pistas que lhes permitiram regressar à 
liberdade. 

Deu-se, seguidamente, o regresso a Caxarias, cuja chegada ocorreu pelas 21 horas. O balanço final é francamente positivo 
pela riqueza das atividades propiciadas, pelo ambiente de são convívio entre alunos/alunos e alunos/professores, no que se refere 
à pontualidade e interesse manifestado no programa da visita. 

No que se refere à postura patenteada pelos alunos durante a visita de estudo, importa  louvar o comportamento irrepreen-
sível, o respeito pelas regras fundamentais de conduta e pelas instruções veiculadas durante a visita, o são clima de confraterni-
zação entre todos os intervenientes, bem como o sentido de responsabilidade e civismo verdadeiramente exemplares patenteados 
nos vários locais, tendo os discentes correspondido, deste modo, plenamente ao perfil esperado para alunos que se encontram a 
finalizar o Terceiro Ciclo.          Ana Margarida Silva  

Café com C-Alma  
1ª Sessão “Como apoiar os nossos filhos nos estudos” - Im-

portância da alimentação e do sono; regras e limites; organi-

zação e métodos de estudo.  

2ª Sessão - “+ 1 ano no Pré-escolar? Sim ou não?” 

Data Local Destinatários  

16 de fevereiro  

20:30 

Salão da J. F. de 

Urqueira  

Pais e Enc. de Educação das E.B. 1/ 

JI de Mata e Urqueira Norte  

16 de março  

20:30 

Sala do ATL de Rio 

de Couros  

  Pais e Enc. de Educação das E.B. 1/ 

JI de C. Bernardos e R. de Couros  

23 de março  

20:30 

Salão da Junta de 

Freguesia de Espite  

Pais e Encarregados de Educação da 

E.B. 1/ JI de Espite  

13 de abril  

20:30 

Salão Paroquial de 

Caxarias  

Pais e Encarregados de Educação 

das E.B. 1/ JI de Carvoeira e Pisões  

Data Local Destinatários  

16 de fevereiro  

20:30 

Salão da J. F. de 

Urqueira  

Pais e Enc. de Educação das E.B. 1/ 

JI de Mata e Urqueira Norte  


