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EDITORIAL 
 

E chegou o final de um 
período letivo … 
Neste percurso, decidimos 
unir esforços e delinear 
estratégias, planificar em 
conjunto, construir novas 
reflexões. 
 Baralhámos ideias e ide-
ais, partilhámos saberes, 
construímos materiais pe-
dagógicos e intuitivos, 
reforçámos o espírito críti-
co, a nossa resiliência … 
“Arregaçámos as Man-
gas”, cumprimos o Plano 
de Atividades e aceitámos 
outros inúmeros desafios 
locais/nacionais e interna-
cionais… 
E sempre com o objetivo 
d e  p r o p o r c i o n a r /
desenvolver/reforçar nos 
nossos Alunos: 
- Trabalho Colaborativo 
- Trabalho de Equipa 
-Aprendizagens Essenciais 
- Espírito Crítico/de Inicia-
tiva 
- Espírito Solidário/ de 
Inclusão 
- Autonomia 
- Capacidade de Pesquisa 
Porque queremos que a 
“Escola” seja uma Organi-
zação promotora de mu-
danças sociais e prepara-
da para responder aos 
desafios colocados nesta 
sociedade global e globa-
lizante, que seja uma nova 
f o r m a  d e  P e n s a r /
Organizar /Ser e Fazer. 
Obrigado a TODOS que 
durante este “Tempo” 
e m b a r c a r a m  n e s t e 
“Batel”. 
Votos de Boas Festas a 
Toda a Comunidade Edu-
cativa. 
 

“Ensinar não é transferir 
conhecimento, mas criar 
as possibilidades para a 
sua própria produção ou a 
sua construção” 

Paulo Freire 
 
 

Cláudia Campos 
(Diretora do Agrupamento)  

Como já é tradição, decorreu no pavilhão da nossa Escola, 

em ambiente muito animado a Festa de Natal.  

Os nossos talentosos alunos saltaram no trampolim, dança-

ram, declamaram e representaram imbuídos no espírito nata-

lício. 

R ealizou-se no dia 14 de 

dezembro de 2018 na  

nossa Escola o Corta-mato 

Escolar com a participação 

de 46 alunos. 

Foi uma atividade marcada 

pela boa disposição e cama-

radagem. 
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Dep. do Pré-escolar e do Primeiro Ciclo 

Semana da Alimentação 

Na semana de 15 a 19 de outubro comemorámos o Dia 

Mundial da Alimentação. Realizaram-se diversas ativida-

des cujo objetivo principal foi sensibilizar crianças e res-

petivas famílias para a adoção de hábitos de alimentação 

saudável.  

Ao longo da semana anterior os alunos elaboraram uma 

ementa saudável, com a ajuda dos pais, e apresentaram-na 

aos colegas. Também decoraram um individual de mesa, 

que foi plastificado e usado durante a semana, continuando 

a ser utilizado até ao final do ano letivo.  

No Dia da Alimentação, os pais foram convidados a partici-

par no almoço tendo usado os individuais feitos pelos fi-

lhos. 

JI/EB1 de Urqueira Norte 

Bolinho 

A preparação do Dia do Bolinho começou alguns dias an-

tes com a confeção das sacas a partir de materiais reciclá-

veis. Para a sua decoração  utilizaram-se frutos de outono 

estampados. 

No dia 30 de outubro, confecionaram-se os tradicionais 

Bolinhos dos Santos. No final do dia, os alunos levaram 

bolinhos para casa numas sacas de papel que ilustraram a 

gosto. 

No dia 31, e conforme estava anunciado à população, con-

centramo-nos no salão pa-

roquial da Capela de Re-

souro para ir "Pedir o Boli-

nho". Como as condições 

atmosféricas não o permiti-

ram, foi a população que se 

deslocou ao local para dar 

o bolinho às crianças con-

forme é tradição. 

Magusto 

No dia 9 de novembro, festejou-se o Dia de S. Martinho 

com a apresentação da lenda para realçar a importância 

deste dia e depois assaram-se as castanhas na tradicional 

fogueira. Os alunos mostraram-se muito colaborativos a 

comer e a saltar a fogueira.  

 Nos dias anteriores, todos elaboraram um pacote em for-

ma de castanha para guardar as castanhas assadas. 

Foi um dia muito agradável! 

Feira de Outono 

Como já vem sendo habitual, de alguns anos a esta parte, 

no dia 16 de novembro realizou-se a nossa Feira de Outo-

no. 

Todos os alunos, docentes, funcionários e pais se empe-

nharam para que esta atividade tivesse muito sucesso e 

fosse um momento de união e convívio entre todos. Esta 

atividade foi possível graças à colaboração dos pais que 

trouxeram produtos de outono e outros géneros alimen-

tares. Para além da compra de produtos, as pessoas 

aproveitaram o momento para conviverem e jantarem. 

De salientar que não participaram só pais e familiares 

diretos mas também outras pessoas da comunidade en-

volvente. 

Atividades Emblemáticas do Agrupamento Cóne-

go Dr. Manuel Lopes Perdigão- Caxarias 

No passado dia 24 de outubro assinalou-se no âmbito do Plano 

Anual de Atividades, o “Dia do Patrono”; o “Hastear da Ban-

deira Verde Eco-Escolas 2018” e a “Cerimónia de entrega dos 

Diplomas dos Quadros de Mérito e de Excelência.” 

Foi um dia particularmente importante para o nosso Agrupa-

mento, pois relembrámos o Cónego Dr. Manuel Lopes Perdi-

gão que doou à nossa Escola todo o seu espólio particular, no-

meadamente repleto de livros de grande qualidade que são uma 

mais-valia nas aprendizagens 

essenciais de toda a Comuni-

dade Educativa. 

A “Romagem ao cemitério” 

com a presença dos elementos 

da Direção, Presidente do 

Conselho Geral, Coordenado-

res de Departamento, Familiares do Nosso Cónego e o Sr. Pa-

dre Bertolino foi outro dos momentos simbólicos para perpe-

tuar a nossa gratidão. 

Agradecemos a “Celebração Eucarística” presidida pelo Sr. 

Padre Bertolino, no sentido de homenagear o nosso Patrono, 

alunos, funcionários e familiares da nossa comunidade que por 

aqui passaram e contribuíram 

para a grandeza deste Agrupa-

mento.   

A cerimónia “Hastear da Ban-

deira Verde Eco-Escolas 

2018” foi efetuada pelo ter-

ceiro ano consecutivo, premi-

ando o trabalho efetuado, resultado da concretização de ativi-

dades que visam a melhoria do desempenho ambiental, contri-

buindo para a alteração de comportamentos e preocupações 

ambientais em toda a comunidade educativa. 

A cerimónia de “Entrega dos Diplomas dos Quadros de Mérito 

e de Excelência” foi o reconhecimento a todos os alunos que 

se distinguiram no “Mérito de Excelência”; “Mérito Desporti-

vo”; “Mérito Artístico e Cultural” e “Mérito Social e Humani-

tário” pelo empenho, dedicação, cooperação e brio em iniciati-

vas que foram desenvolvidas ao longo de todo o ano letivo, 

cuja premissa é o Saber Ser; Saber Estar e Saber Fazer. 

A todos o Nosso bem-haja. 
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JI/EB1 de Rio de Couros 

Poemas sobre a alimentação  
Para a gente ter saúde 

E sentir-se equilibrado 

É necessário que mude 

Uma ou outra coisa de errado. 

Rodrigo Silva 

 

Gosto muito de legumes 

Arroz massa e feijão 

Das gorduras e do açúcar 

Não abuso, ai isso não. 

Martinho Rodrigues 

 

Talvez uma banana, talvez uma maçã, 

Ai que bem me sabe logo de manhã 

Bifinhos de frango com alho e limão 

Que bem me sabe esta refeição 

Peixe ao jantar legumes a acompanhar água a beber 

fruta a terminar. 

Diana Gomes 

 

Gosto muito de legumes porque são deliciosos. 

Gosto de os comer porque são saborosos. 

Francisca Henriques 

 

Para ter uma boa alimentação 

Devemos variar 

Comer de tudo um pouco 

Para nos alimentar. 

Para podemos crescer 

Água e leite devemos be-

ber 

São bebidas essenciais 

Que nos fazem crescer. 

Matilde Gaspar 

2º ano, turma A 

JI/EB1 de Espite 

Terminou a nossa missão! Participámos com muito 

entusiasmo, carinho, amor e dedicação na Missão 

Pijama 2018. As crianças perceberam as diferentes 

vertentes desta missão. Em todas elas, as nossas cri-

anças participaram com muito empenho, muita ale-

gria. Foram uns dias de muitas aprendizagens e a 

nossa missão terminou com uma excelente partici-

pação solidária. "Foi tão bom andar de pijami-

nha na escola", palavras doces dos nossos meni-

nos.  

Workshop "Como interagir com um cão" pro-

movido pela Farmácia S. José. A Veterinária veio à 

EB1/JI de Espite, partilhou a sua experiência com as 

nossas crianças, ensinou-as a reconhecer o "bom e o 

mau humor" dos seus animais de estimação, bem 

como todos os cuidados que se devem ter com eles. 

Foi um momento de muito entusiasmo e participa-

ção.    

A E.B.1/J.I. de Espite realizou no dia 13 de dezembro 

a sua "Festa de Natal". 

Os alunos apresentaram canções ensaiadas em cola-

boração com os colegas das AEC´s - "Ensino da Mú-

sica"; "Ensino do Inglês" e ainda "Expressão Dramá-

rtica e "Inglês Curricular. 

Promoveram também o "Ensino Artístico" com duas 

apresentações feitas por dois alunos, uma de con-

certina e outra de piano. 

Os Pais/Encarregados de Educação presentearam-

nos com uma Peça de Teatro, respondendo ao desa-

fio das Professoras e Educadora sobre o Projeto da 

Recolha de Material Escolar escrito ou oral sobre o 

"Património Local", representando a "Lenda da Mou-

ra Encantada". 

Os alunos do 1.º Ciclo e do J.I. de Rio de Couros revi-

veram com muita alegria uma tradição local, confeci-

onando o "Bolinho”. 

Manipularam, aprenderam, socializaram, partilha-

ram, saborearam...  
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EB1 de Carvoeira/Pisões 

Atividade Ciência Divertida 

E vamos lá fazer as nossas "Árvores de 

Natal" 

Ação de Sensibilização:  

"À descoberta da floresta"  
Decorreu no dia 29 de novembro a Ação de sen-
sibilização, para os alunos do 3.º e 4.º ano de 
escolaridade, das turmas da Carvoeira e Pisões, 
pela Dr.ª Natércia Baptista. 
A atividade tinha como objetivo dar a conhecer a 
floresta nacional e as principais espécies arbó-
reas do país.  
Foram abordadas as funções da floresta nos do-
mínios da proteção, da produção e do lazer.  
Foram realizados vários jogos lúdico-
pedagógicos para ilustrar o ambiente florestal 
natural no tocante à flora e à fauna. 

JI/EB1 de Casal dos Bernardos 

"Aprender a fazer 

pão " 

Na semana da alimenta-

ção cada criança fez um 

pãozinho que levou para 

casa, mas primeiro pro-

vámos na escolinha para 

ver como estava saboro-

so! 

"Somos pequeninos, não sabemos ler, mas já 
aprendemos que é neste cabide que colocamos 
as nossas mochilas".  

"Miminhos no primeiro dia"  

Árvore  

De 

Natal  

da Nossa Escola 
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Matemáticos do Mundo 

Com vista à participação na Semana da Ciência e Tecnologia, os alunos do 7º ano realizaram um 

trabalho de pesquisa relativo a alguns Matemáticos que se destacaram ao longo da nossa História, 

de acordo com os conteúdos lecionados naquele ano de escolaridade. Nas disciplinas de Matemáti-

ca e de Geografia, em articulação e no âmbito do Projeto de Autonomia e Flexibilidade Curricular 

da nossa Escola, efetuou-se um levantamento de 

quem mais se destacou e contribuiu para o de-

senvolvimento desta área. 

Tendo presente os conteúdos lecionados na dis-

ciplina de Geografia, os alunos procederam à 

Localização Absoluta (Latitude, Longitude) dos 

lugares dos quais eram originários os Matemáti-

cos. Os trabalhos foram expostos na Escola e 

puderam ser contemplados por todos. 

Dep de Matemática e Ciências Experimentais 

JI/EB1 da Mata Feira de Outono 

Ida ao Circo 

No dia 5 de dezembro, realizámos uma visita de 

estudo ao Circo de Natal visou a concretização de 

saberes através da articulação escola-meio, a for-

mação pessoal e social dos alunos e desenvolver a 

expressão e a comunicação através da utilização 

de linguagens múltiplas como meios de relação, de 

informação, de sensibilização estética e de com-

preensão do mundo. 

Propusemos uma viagem ao mais antigo espetácu-

lo do Mundo, o Circo! Para distribuir gargalhadas 

ao som de cristais, car-

tolas coloridas e as mais 

diversas alegrias, onde 

só cabem sonhos magis-

trais… 

O Circo é o único lugar 

do mundo onde se sonha acordado! 

A Associação de Pais –APEMATA, ofereceu os 

bilhetes de ingresso no 

Circo e o transporte. Es-

tamos muito gratos por 

nos terem proporciona-

do este dia maravilhoso! 

JI da Carvoeira e Pisões 

Dia da Alimentação  

Saudável  
Magusto 

Feira de Outono 
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Programa Eco – Escolas 2018/2019 

Bandeira Verde Eco-Escolas 2018 

Pelo terceiro ano consecutivo, a escola foi galar-

doada com a Bandeira Verde Eco-Escolas, tendo 

sido convidada para estar presente 

no evento nacional “Dia das Ban-

deiras Verdes Eco-Escolas”, no dia 

quatro de outubro, em Pombal. Es-

ta deslocação teve como objetivo 

receber a bandeira,  conhecer o 

trabalho de outras escolas e partici-

par nas diferentes iniciativas. 

Assim, as docentes  Cláudia Campos e Noémia 

Castelão deslocaram-se a esta cidade com os alu-

nos Ana Ferreira, André 

Pousada, Cristiano Pe-

reira, Carolina Meiri-

nho, Maria Rita Martins 

e Sabrina Valente, com 

o objetivo de receber o 

reconhecimento do tra-

balho desenvolvido no 

ano letivo 2017/2018, na 

área do ambiente.  

Dia das Bandeiras Verdes – Galardão Eco-

Escolas 

No dia 4 de outubro de 2018, nós, alunos do Clube 

Eco-Escolas, tivemos oportunidade de participar na 

entrega das Bandeiras Verdes Eco-Escolas em Pom-

bal. 

Quando chegámos ao Expocentro, visitámos vários 

stands com atividades de outras escolas e dos pa-

trocinadores. Vimos as exposições do Eco-Código, da 

proteção da vida marinha, de animais em perigo de 

extinção...Jogámos alguns jogos e assistimos ao con-

certo do cantor Paulo Sousa. Foi um momento muito 

“estrondoso” para nós! 

Na viagem conhecemos alunos do concelho que tam-

bém são Eco-Escolas. O grupo mais novo cantou um 

Eco-Rap que nos motivou a fazer também um! 

Ana, Cristiano e André 7.º A 

Projeto “Escola Limpa” 

PAE-SSSE e Eco-Escolas 

No sentido de de-

senvolver nos alu-

nos hábitos de pre-

servação dos espa-

ços envolventes e 

de sensibilizar para 

a separação de re-

síduos, deu-se continuidade a este projeto.  

Está a ser dinamizado conforme a calenda-

rização, tendo quase todas as turmas reali-

zado uma saída este período. 

XI Campeonato de  

Jogos Matemáticos 

Já está em curso o XI Campeonato de Jogos 

Matemáticos do Agrupamento. 

 Este ano o jogo a ser disputado no 1º , 2º e 3º 

Ciclo é o jogo Yote.   

Já decorreu a apresentação do jogo.  Agora 

cada turma  está a  treinar e, no final do segun-

do período, ocorrerá 

a seleção do aluno 

que irá representar a 

turma/escola. 

A final está prevista 

para o dia 15 de 

maio. 
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8ª Edição – “O Pilhão vai à Escola”! 

A escola aceitou este desafio, uma vez mais, 

sensibilizando para a preservação do ambiente. 

Participa nesta iniciativa trazendo pilhas e bate-

rias!!  

Foram várias as iniciativas.... 

- Feira do Livro Científico e outros, organizada pela 

Biblioteca Escolar; 

- A Exposição e Feira de Minerais, dinamizada pela 

Minermós.  

- Decorreram ainda  exposições de trabalhos reali-

zados pelos alunos com os seguintes temas:  

Na disciplina de Ciências Naturais: “Rochas” - 5º 

Ano; “Minerais” – 7º ano; “Prevenção dos sismos: 

o que fazer?” – 8º ano; “Sensibilização para a do-

ação de sangue” – 9º ano; 

- Na disciplina de Matemática: “Descobre o núme-

ro”- 5º e 6º ano, e “Matemáticos do Mundo” - 7º 

ano; 

Semana da Ciência e Tecnologia 2018  

Workshop "Uso organismos vivos na 

avaliação da qualidade da água" 

Inserida na Semana da Ciência e Tecnologia, 

e  numa parceria no âmbito do Programa Cientifi-

camente Provável, os alunos do oitavo ano usu-

fruíram do workshop dinamizado pelos docentes 

Dr.ª Judite Vieira e Dr. André Fonseca do Depar-

tamento de Engenharia do Ambiente, do I. P. L., 

subordinado ao te-

ma  "Uso organismos 

vivos na avaliação da 

qualidade da água". Os 

alunos tiveram oportu-

nidade de observar al-

guns seres vivos que 

existem nos rios e de avaliar a qualidade da água 

de acordo com a presença de alguns indicadores. 

Esta atividade foi organizada pelo Departamento 

de Matemática e Ciências Experimentais em con-

junto com a Biblioteca Escolar. 

Semana da Alimentação 

A Semana da Alimentação decorreu na semana de 

dezasseis de outubro. Os alunos do sexto e nono 

ano realizaram trabalhos individuais alusivos aos 

benefícios da fruta na alimentação. Selecionaram 

frutos e descreveram a sua importância numa ali-

mentação equilibrada.  

As exposições dos trabalhos elaborados por estes 

alunos tiveram lugar no átrio e na biblioteca.  
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Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

Comemoração dos 70 anos da Declaração dos  

Direitos Humanos – dez de dezembro 

As Comemorações iniciaram-se com a apresenta-

ção, entre os dias vinte e vinte e sete de novem-

bro, de trabalhos elaborados pelos alunos do sex-

to ano sobre a Convenção dos Direitos das Cri-

anças, no âmbito da disciplina de EMRC. Depois, a 

fim de comemorar, mais especificamente, os 70 

anos da Declaração dos Direitos Humanos, o 

Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

apresentou um conjunto de exposições de traba-

lhos elaborados pelos alunos, na disciplina de 

Cidadania e Desenvolvimento: 5º ano – Igualdade 

de Género; sétimo e oitavos – Direitos Humanos/

Violação dos Direitos Humanos. 

Foram, ainda, apresentados os trabalhos realiza-

dos no âmbito da disciplina de Experimentar Cri-

ar, do 7º ano em articulação com a disciplina de 

Cidadania e Desenvolvimento. Os alunos explora-

ram a Lenda dos Tsurus (Símbolo da Paz) e posteri-

ormente elaboraram vários Tsurus  em origami  

que colocaram numa árvore. 

No âmbito da mesma comemoração, decorreu no 

dia 10 de dezembro a atividade: “Vem Agir – 

Vem Exercer o teu DIREITO” destinada à vota-

Projeto AJO: realizou-se no dia 29 de outubro uma 

Sessão de divulgação do projeto AJO, por parte 

da Assembleia Municipal da AMO, com a presen-

ça do seu Presidente, Dr. João Moura. A sessão 

decorreu na sala de palco, dirigida aos alunos do 

terceiro ciclo que revelaram interesse e disponibi-

lidade para participar no respetivo projeto. Deixa-

ram alguns brindes que posteriormente foram 

distribuídos aos alunos. No âmbito deste projeto 

foram ainda entrevistadas as alunas Paula Ber-

nardino e Mariana Silva. 

-Decorreu de 3 a 7 de dezembro a campanha de 

divulgação das propostas apresentadas pelas cin-

co listas proponentes (Lista S; Lista V; Lista M; 

Lista L; Lista i). Todas as listas, ao longo da sema-

na, circularam pelas diferentes salas apresentan-

do as medidas aos colegas, que reforçaram com 

cartazes e folhetos espalhados pelo recinto esco-

lar. 

- O ato eleitoral decorreu no dia 10 de dezembro, 

de forma cívica e responsável, sendo a mesa 

constituída pelo aluno, André Pousada, do 7ºA e a 

aluna, Eduarda Pereira, do 7ºB. Os resultados fo-

ram os seguintes: Número de eleitores inscritos -

193; Número de votantes -169; número de votos 

em branco -0; número de votos nulos -5. Lista i -

67; Lista L -10; Lista M-18; Lista S-11; Lista V -58. 

A Lista i foi a vencedora. 

- A Lista vencedora irá apresentar e defender as 

suas ideias na Assembleia Jovens de Ourém que 

se reunirá no dia 3 de maio de 2019. 

Parabéns a todos os alunos envolvidos neste pro-

jeto! 

Projeto AJO 

Orçamento Participativo – 2017-2018 

o material inerente a este projeto foi adquirido 

na sua totalidade, cumprindo-se a proposta 

vencedora nas eleições de 22 de março de 

2018. O material foi exposto no átrio da escola, 

de forma a todos os discentes tomarem conhe-

cimento, e será posteriormente colocado à sua 

disposição, assim que se definirem as regras 

da sua utilização. 
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17 DE OUTUBRO 

Dia Mundial de Erradicação da Pobreza 

O 
 Dia Mundial de Erradicação da Po-

breza foi marcado na nossa escola 

com uma exposição que desafiava os 

membros da comunidade escolar a 

tomarem consciência das assimetrias de rendi-

mento entre os vários países através da compara-

ção dos rendimentos médios de Portugal e de 

Moçambique. 

A representação gráfica, com recurso a embala-

gens de leite, permitiu visualizar e interiorizar a 

grande diferença dos níveis de vida de cada país 

e uma maior consciencialização da pobreza que 

assola alguns países com quem temos relações 

históricas e afetivas. 

O Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

pretendeu também pro-

mover uma reflexão 

acerca dos contributos 

que todos podemos dar 

para minorar as várias 

formas de pobreza e da 

importância dos gestos 

concretos de solidarie-

dade. 

EXPOSIÇÃO DE PRESÉPIOS 
A Disciplina de Educação Moral e Religiosa Cató-

lica desafiou os alunos dos 5º e 6º anos a partici-

parem numa exposição de presépios na escola 

sede do Agrupamento.  

As obras de arte foram elaboradas com a colabo-

ração das respetivas fa-

mílias e proporcionaram 

importantes momentos 

de vida familiar e de tra-

balho em conjunto. 

Os admiráveis e inespe-

rados trabalhos que re-

sultaram desta atividade 

foram partilhados com 

toda a comunidade edu-

cativa e com quem nos 

visitou durante o Adven-

to e a Quadra Natalícia. 

MERCADITO SOLIDÁRIO 

O Clube de Solidariedade organizou um Mercadi-

to Solidário com o objetivo de angariar fundos pa-

ra a Escola de Cães Guia de Mortágua.  

Durante o presente ano letivo a nossa escola irá 

apadrinhar a cadelinha “Baguera” que está a ser 

preparada para desempenhar a importantíssima 

tarefa de cão guia de um cego.  

Toda a comunidade escolar colaborou entusiasti-

camente no nosso Mercadito Solidário quer ofere-

cendo bens para serem colocados à venda, quer 

visitando o nosso espaço e adquirindo coisas be-

las e úteis. Os membros do Clube de Solidarieda-

de expressam o seu agradecimento por todos os 

gestos de apoio e de solidariedade que continu-

am a caracterizar o nosso Agrupamento. 

Interlocutor da medida 5 do PAE-SSSE 

À semelhança dos anos anteriores o Agrupamento 

inscreveu-se no Projeto Parlamento dos Jovens 

2018/2019, este ano subordinado ao tema Altera-

ções Climáticas: Salvem os Oceanos. A Comissão 

Eleitoral já estabeleceu o cronograma das ações a 

desenvolver, sendo que se encontram em fase de 

constituição as listas a candidatos a deputados e a 

preparação dos projetos 

de recomendação. A 

campanha eleitoral de-

correrá de 14/01/2019 a 

18/01/2019, as eleições 

para a escolha dos depu-

tados serão no dia 

22/01/2019 e a Sessão 

Escolar no dia 

20/01/2019. 
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Departamento de Línguas 

Polo Norte, 23 de novembro de 2018 

 
Olá Francisco, como estás? 

Daqui quem fala é o teu amigo Pai Natal, co-

mo te tens portado? 

Ouvi dizer que desafiaste o teu amigo a ficar 

de manga curta o dia todo, mas bem, espero 

que tu e o teu amigo não tenham ficado doen-

tes… 

Aqui no Pólo Norte a vida é muito diferente: 

temperaturas abaixo dos 0⁰C e não para de 

nevar! Ah, mas tenho uma novidade: mandei 

construir um ginásio para ver se perco uns 

quilinhos…quando quiseres, passa por lá.  

Não te esqueças de me escrever uma carta a 

dizer os presentes que queres, pois, decorar 

os presentes de todas as crianças do mundo, 

é impossível! Mas não te esqueças que o mais 

importante não são os presentes que tu rece-

bes, mas sim o amor da tua família e o sorriso 

das pessoas. 

Gostava de continuar a falar, mas tenho de ir 

ler as cartas das outras crianças para que os 

meus amigos duendes possam fazer os pre-

sentes. 

Porta-te bem, porque quanto melhor te porta-

res, mais feliz eu fico. 

 

Recebe um abraço cheio de carinho! 

                                                                                                            

Pai-Natal                          

Tomás, 6ºB                      

"Assinalando o Mês das Bibliotecas Escolares, 

os alunos do 8.º A propuseram-nos uma 

"viagem" pelo património da região, convidan-

do-nos a viajar no tempo e no espaço, fazendo-

nos retroceder até às origens, dando-nos a co-

nhecer as belezas naturais e culturais de terras 

oureenses..." 

Os trabalhos podem ser consultados na página 

do Agrupamento  

- http://agrupamento.acmlp.pt/home.php 

Mês das Bibliotecas Escolares 

Entrevista à Professo-

ra Teresa 

Lourenço 
Estamos aqui com a 

professora Teresa 

Lourenço e gostaría-

mos de lhe fazer algu-

mas perguntas. 

Aluno: Por que razão 

quis ser professora de H.G.P? 

Professora Teresa Lourenço: A minha primeira 

opção era ser professora de Matemática mas no 

9º ano tive um professor de História que me fez 

mudar de ideias. 

Aluno: O que acha do ambiente desta escola? 

Prof. Teresa Lourenço: Gosto muito do ambien-

te desta escola. Os alunos são muito educados 

apesar de haver exceções; o ambiente é calmo. 

Aluno: Se não fosse professora que profissão 

gostaria de ter? 

Prof. Teresa Lourenço: Sempre quis ser profes-

sora mas talvez veterinária porque gosto muito 

de animais. 

Aluno: Antes desta, em que escolas andou? 

Prof. Teresa Lourenço: Já estive em várias esco-

las de várias partes do país como Algarve, Car-

taxo, Riachos e muitas mais. 

Obrigado, até à próxima. 

Turma 6ºB 

http://agrupamento.acmlp.pt
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O bailadoiro da Chã 

Segundo uma crendice popular, antigamen-

te, a Chã era um local amplo que servia de baila-

doiro a bruxas, novas e velhas, que ali se reuniam 

durante todo o ano para dançar, conversar e rir. 

Quando pressentiam que alguém se aproximava e 

fazia caminho por ali, passavam umas pelas outras 

a grande velocidade de modo a não serem vistas e 

descobertas.  

As mulheres que por ali atravessavam quei-

xavam-se de mordeduras e exibiam sinais destas 

nas pernas e nas coxas. Não se tratavam de denta-

das, mas de ferradelas que mais pareciam picade-

las de pulgas, animais muito comuns nos tempos 

antigos, mas ainda hoje existentes. Pelos pinhais e 

sobretudo na sua orla, apareciam junto das árvores 

pequenos montes amarelados, parecidos com ge-

mas de ovo, que as pessoas pensavam ser excre-

mentos das ditas bruxas, depositados ali por estas 

para delimitar o território que tinham como seu.  

Quiseram os naturais de Caxarias ver no es-

paço do planalto da Chã da Carvoeira um campo de 

aviação militar, mas as bruxas fizeram de tudo pa-

ra que isso não acontecesse, pois não queriam ficar 

sem o seu espaço de recreio. Não sabemos o que 

sentirão hoje as bruxas, se ainda as há, com a ins-

talação da Escola e da urbanização da Chã nos seus 

domínios. 
Adaptado por 

 Eduarda Pereira e Catarina Gonçalves de David Rodrigues, 

Caxarias. A Terra e o Povo, p.276. 

QUADRAS DE NATAL 
 
No Natal 
É tudo especial 
Com o Pai Natal 
Não há nada igual 

 
 

André Lopes e Mariana Mendes – 5ºA 
 
 

No Natal há presentes 
Vamos todo pendurar 
As meias quentes 
À lareira a encantar 
 
 

Ana Graça e  Ezequiel Silva 
No Natal está a nevar 
Ouvimos os sinos a tocar 
E de baixo da Árvore de Natal 
Estão presentes de encantar. 

Diogo Lopes e Iara Seguro – 5ºB 

O Natal tem paz e amor, 
O Natal tem fantasia, 
O bolo-rei tem bom sabor, 
É tudo uma alegria. 

Íris Simões e Matilde Marques – 5ºB 

HALLOWEEN 
Halloween, o tempo de abóboras, doces, fantasmas, bruxas e 

muito mais, é comemorado anualmente no dia 31 de outubro. 

As suas origens remontam ao festival Celta da “Festa do Sol”. 

Hoje em dia, o Halloween é encarado como uma das celebra-

ções mais tipicamente norte-americanas que, aos poucos, 

tem vindo a ser adotada noutras partes do mundo.  

O grupo disciplinar de Inglês celebrou esta Festividade com 

uma exposição alusiva à época e atividades diversas em au-

la. Os alunos do 2º Ciclo do Ensino Básico prepararam um 

jogo interativo de vocabulário, no qual toda a comunidade 

escolar podia associar uma imagem ao respetivo termo em 

Inglês, “colando-a” na parede. Por sua vez, os alunos das 

turmas de 9º ano enveredaram por um estudo comparativo 

com a nossa cultura Portuguesa, pesquisando acerca dos 

“monstros e figuras místicas” do nosso país. Para tal, a Biblio-

teca Escolar solicitou o “Bestiário Tradicional Português”, 

gentilmente cedido pela Biblioteca Municipal de Ourém. 

Com base neste livro interessantíssimo, os nossos alunos 

apresentaram-nos, em Português e Inglês: a Maria Gancha, o 

Bicho-Papão, o Homem do Saco, o Bicho Cidrão, o Cavalo do 

Pensamento, o Tardo, a Zorra Berradeira e o Tatro Azeiteiro. 

Os restantes alunos do Agru-

pamento realizaram diversos 

jogos didáticos em sala de 

aula e usufruíram desta mag-

nífica exposição! Happy Hal-

loween! 
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Decorreu, na tarde do dia 28 de novembro, no Pavi-
lhão da Escola IV Conde de Ourem, a 1ª Concentra-
ção do Grupo/Equipa de Ténis de Mesa. 
Nesta concentração, estiveram presentes 12 alunos da 
nossa Escola, 14 alunos da Escola IV Conde de Ou-
rém e 10 alunos da Escola Secundária de Ourém. 
As classificações dos nossos alunos foram as seguin-
tes: 

Infantis A - Feminino 
1ª Class. - Íris Simões – 5º B 
 

Infantis A – Masculino 
5º Class. - João Neves – 5º B  
6º Class. - Salvador Moreira – 5º B -  
7º Class. - Tomás Cruz – 5º A 

Infantis B - Feminino 
1ª Class. – Sandra Marques – 7º B 
Infantis B – Masculino 
7º Class. – Francisco Gaspar – 6º B 
7º Class. – Rodrigo Silva – 7º A 
9º Class. – António Gonçalves – 6º A 
9º Class. – Simão Andrade – 7º A 
Iniciadas - Feminino 
1ª Class. – Soraia Costa – 8º A 
2ª Class. – Margarida Mendes 
– 8º B 
Iniciados – Masculinos 
9º Class. - Rodrigo Patita – 8º 
B 

Departamento de Expressões 

EDUCAÇÃO FÍSICA / DESPORTO ESCOLAR 

TÉNIS DE MESA 

ATIVIDADES RÍTMICAS E EXPRESSIVAS 

TORNEIO DE BASQUETEBOL 

Realizou-se no dia 5 de dezembro de 2018, o 1.º Encontro de Escolas com Grupos/equipa de Ativida-
des Rítmicas Expressivas (Dança), no Centro Cultural Gil Vicente, na localidade de Sardoal. 
A nossa escola fez deslocar os seus 2 grupos de Dança (33 alunas), que interpretaram uma coreografia 
ensaiada no decorrer do 1.º período. Destaca-se a boa disposição e empenho de todas as alunas, que 
elevaram bem alto o nome da nossa escola. O apoio e cumplicidade entre todas foi nota de destaque, 
promovendo um espírito “familiar”. Participaram 
ainda as escolas anfitriã (Sardoal) e de Mação. 
Tratando-se de um Encontro, não se revestiu de 
um caráter competitivo mas visou promover um 
intercâmbio e convívio entre todos - objetivo am-
plamente cumprido, culminando com todos os 
alunos em palco a dançarem diversas coreogra-
fias que iam sendo improvisadas. 
Parabéns a todas as participantes, que dignifica-
ram a cultura da nossa escola!  

A Associação de Pais da E.B. 2/3 de Caxarias presen-

teou todos os Grupos/Equipa com t.shirt´s representa-

tivas da Nossa Escola e dos Grupos/Equipa que consti-

tuem o Projeto do "Desporto Escolar". 

O Nosso obrigado à D. Fátima Pereira que participou e 

projetou este "Projeto" tão 

importante para nós.  

O Nosso Muito Obrigado 

a Todas as Empresas que 

ajudaram a concretizar 

este "SONHO".  

Decorreu no dia 14 de dezembro um Torneio de Basque-

tebol 3 x 3 com a presença de 52 participantes, num am-

biente familiar, com muita alegria, espirito desportivo, 

boa organização e qualidade de jogo! 

Resultados: 

Inf A - Mas 

1º Class. -  

2º Class. -  

3º Class. -  

Inf B - Fem 

1º Class. - 7º B 

2º Class. - 6º A  

Inf B - Mas 

1º Class. - 6º B 

2º Class. - 6º A 

Iniciadas Fem 

1º Class. - 8º B 

2º Class. - 8º A 

3º Class. - 9º B 

Iniciadas Mas 

1º Class. - 9º A 

2º Class. - 9º B 
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EDUCAÇÃO ESPECIAL 

FUTSAL NATAÇÃO 

No passado dia 5 de dezembro de 2018, o Grupo-

Equipa de Natação de Desporto Escolar esteve presen-

te no 1º Encontro de Desporto Escolar nas Piscinas Mu-

nicipais de Ourém. 

Do nosso Agrupamento de Escolas participaram 27 

alunos, 13 dos quais pertencem ao 1ºciclo.  

O nervosismo era evidente, por ser a primeira vez que 

a maioria destes jovens atletas participava numa com-

petição de Natação. 

No entanto, num espírito 

de entreajuda e amizade, 

os alunos divertiram-se. 

Foi uma tarde muito bem 

passada, num ambiente 

descontraído, sempre 

acompanhados pela nossa 

mascote.  

SÃO MARTINHO - MAGUSTO 
No dia 9 de novembro de 2018, o Agrupamento de Escolas Cónego Dr. Manuel Lopes Perdigão co-

memorou o Dia de São Martinho – Magusto. 

As professoras de Educação Especial desenvolve-

ram com os seus alunos um concurso de cartuchos 

e a confeção de doce de abóbora e de castanhas 

assadas. Todos os alunos tiveram uma participa-

ção ativa na confeção do doce de abóbora e na 

distribuição das castanhas assadas. 

Os alunos elaboraram cartuchos e expuseram-nos 

junto ao Gabinete de Educação Especial. O cartu-

cho mais votado pela sua originalidade foi o da 

aluna Inês Simões. 

Na semana de 3 a 7 de dezembro de 2018, o Agrupamento de Escolas Cónego Dr. Manuel Lopes Perdigão co-

memorou o Dia lnternacional da Pessoa com Deficiência na Escola Sede. 

As professoras de Educação Especial desenvolveram diversas atividades no âmbito das comemorações do dia 

assinalado, previstas no Plano Anual de Atividades de 2018/2019 do Agrupamento.  

As atividades decorreram na sala do aluno e nos corredores principais da Escola Sede e tiveram uma participa-

ção muito ativa por parte dos alunos, que experienciaram alguns auxiliares de marcha (muletas, andarilhos, ca-

nadianas, tripés) com percursos previamente estipulados e alguns objetivos a cumprir. Fizeram também per-

cursos em cadeiras de rodas, pautados por desafios, e 

jogaram Boccia. 

Ainda no âmbito desta comemoração, os alunos acom-

panhados em Educação Especial, autorretrataram-se 

em suporte de caixas de ovos, que foram expostos no 

átrio da escola. 

DIA INTERNACIONAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (3 de dezembro de 2018) 

Teve lugar em 28/11/18 um Torneio de Abertura na nossa 

Escola, com a presença da nossa Equipa e das Equipas IV 

Conde de Ourém e EBS de Ourém 

Os Jogos foram muito competitivos, com Futsal de qualidade, 

por parte das três Equipas, destacando IV Conde de Ourém 

pela sua eficácia e velocidade de execução de alguns dos 

seus jogadores. 

Sendo um Torneio de Abertura e jogando em Casa, o Treina-

dor aproveitou para ver uma série alargada de jogadores. 

A Equipa apresentou qualidade de jogo na maior parte do 

tempo, a qual no entanto poderá ser melhorada. 

Resultados 

 
Não obstante o resultado negativo com a IV Conde de Ou-

rém, o jogo foi muito equilibrado. 

Caxarias EBS de Ourém 2 -2 

Caxarias IV Conde Ourém 1 - 7 

IV Conde Ourém EBS de Ourém 9 - 0 
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Biblioteca Escolar 

MÊS INTERNACIONAL DAS BIBLIOTECAS ESCOLARES 
O PATRIMÓNIO LOCAL 

Outubro é o Mês Internacional das Bibliotecas Escolares, visando valorizar este espaço pelo seu contributo para o desen-

volvimento da capacidade leitora e pela interação e apoio às diferentes áreas curriculares. 

Este ano, por decisão da equipa concelhia, esta comemoração teve como tema suporte “O Património Cultural Local” que 

levou os alunos do 2º e 3º ciclo a vestir a pele de pequenos 

investigadores, partindo à descoberta do meio envolvente, 

das capelas e igrejas, das feiras, da gastronomia local e das 

tradições das localidades onde vivem.  

Verifica-se o empenho dos alunos na concretização desta 

tarefa, pela forma cuidada como apresentaram os seus traba-

lhos. Juntando imagem e texto, descobrimos as Feiras cente-

nárias de São Bartolomeu, em Caxarias e Feira dos Sete em 

Rio de Couros; a capela da Conceição fundada no séc. XVI; a 

origem de alguns nomes como Vale das Antas e Pederneira e 

muitas outras curiosidades.  

Os trabalhos realizados ilustram bem a riqueza do nosso pa-

trimónio local e encontram-se expostos na Biblioteca da Es-

cola. 

Feira do Livro 
Decorreu na nossa esco-

la, de 26 a 30 de novem-

bro, a Feira do Livro Ci-

entífico e outro… inte-

grada na Semana da Ci-

ência e da Tecnologia. 

Esta atividade foi dina-

mizada pela Biblioteca 

Escolar em colaboração 

com o departamento de 

Matemática e Ciências 

Experimentais. 

Ao longo da semana, 

contámos com muitos 

visitantes: uns dispostos 

a levar para casa um livro, um amigo de bons mo-

mentos de prazer de ler 

e até de…sonhar, outros 

apenas com a vontade de 

folhear… 

Também os adultos nos 

visitaram, desde profes-

sores a assistentes ope-

racionais e até pais, que 

acreditam ainda no po-

der de um livro que nos 

enriquece a todos e nos 

distrai da agitação do dia

-a-dia. 

Concurso Literacia 3Di 
Mais uma vez a escola ade-

riu ao concurso 

“LITERACIA 3Di – o de-

safio pelo conhecimen-

to”, uma iniciativa da Por-

to Editora destinada a to-

dos os alunos que frequen-

tam os 5.º, 6.º, 7.º e 8.º 

anos de escolaridade, em 

estabelecimentos de ensi-

no público e privado de 

todo o país, e pretende elevar os seus níveis de literacia 

de Leitura, Matemática, Ciência e Inglês.  

Este ano letivo, participaram na 1ª fase, que decorreu de 

19 a 23 de novembro para o 2º ciclo e de 26 a 30 de no-

vembro para o 3º ciclo, 56 alunos, sendo 16 do quinto ano; 

19 do 6º; 10 do 7º ano e 11 do oitavo. 

Os alunos do 5.º ano responderam a questões de Matemá-

tica, os do 6.º ano, de Ciência, os do 7.º ano fizeram uma 

prova de Leitura e os alunos do 8.º ano realizaram uma 

prova de Inglês. 

O desafio está estruturado em três fases eliminatórias 

(local, distrital e nacional) em que os alunos respondem, 

através de plataformas digitais, a provas semelhantes a 

avaliações internacionais. As datas das restantes fases 

são: 

 2ª Fase (Distrital): de 11 a 22 de março de 2019, num 

estabelecimento de ensino localizado em cada uma 

das capitais de distrito/ região autónoma, a definir 

pela Porto Editora. 

 3ª Fase (Final Nacional): a 17 de maio de 2019, no Pa-

vilhão do Conhecimento – Ciência Viva (Lisboa). 

Esta iniciativa, dinamizada pela equipa da Biblioteca Es-

colar, tem sido considerada bastante positiva por alunos, 

professores, pais e demais envolvidos, pois contribui pa-

ra o desenvolvimento das competências educacionais, 

pessoais e sociais dos nossos alunos. 
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Projeto Erasmus+ 

O Agrupamento Cónego Dr. Manuel Lopes Perdi-

gão aceitou com muita honra o desafio dos nossos 

parceiros da Polónia e aceitámos integrar o Pro-

jeto Erasmus +, com o tema “Look after nature 

and nature will look after you”. 

Fazem parte deste Projeto os seguintes países: 

Portugal, Polónia, Bulgária, Itália, Malta e Romé-

nia. 

Decorreu de 12 a 17 de 

novembro de 2018 a 1ª 

Mobilidade à Bulgária, a 

Pernik. Nesta mobilida-

de participaram 4 alu-

nos do 9º ano:  Paula 

Santos, Daniel Silva, 

Marco Antunes e Lara 

Antunes e 3 professo-

res: Cláudia Campos, Anabela Silva e Hélder Pe-

reira. 

Para esta mobilidade foram desenvolvidas as se-

guintes tarefas:  

 Construção de um questionário sobre os 

nossos hábitos e a preservação dos recur-

sos naturais; 

 Criação de um slogan para o projeto; 

 Criação de uma apresentação em Power-

point sobre a nossa escola e o concelho on-

de estamos inseridos; 

 Criação de um logótipo para o Projeto (o 

que foi apresenta-

do por Portugal foi 

o escolhido). Na 

escola foi realiza-

do um concurso 

para eleger os 3 

melhores trabalhos para levar para a mobili-

dade. 

Tem sido uma aprendizagem única, desenvolven-

do skills Pedagógicos, Pessoais e Sociais. 

Os docentes responsáveis pelo Projeto são: Cláu-

dia Campos, Anabela Silva e Hélder Pereira. 
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Para assinalar o Dia Mundial da Luta Contra a 

SIDA, 1 de dezembro, foi construído um painel com o 

livro “VIH – O Bicho da Sida” da autoria de Rui Zink e 

do ilustrador António Jorge Gonçalves. Com este livro 

procurou-se sensibilizar a comunidade para a impor-

tância de desenvolver atitudes e comportamentos de 

prevenção da transmissão do vírus da SIDA. 

No dia 22 de novembro decorreu, na nossa escola, 

mais uma Recolha de Sangue e Registo de Da-

dor de Medula Óssea. Para sensibilizar a comuni-

dade educativa para esta problemática os alunos do 

9.º ano elaboraram cartazes sensibilizadores. Foram 

várias as pessoas que responderam a este desafio. A 

todos o nosso muito obrigado! 

Foi atribuído ao Agrupamento o Selo Escola Saudável – Nível III (avançado) 

por um período de dois anos. A Comunidade Educativa mostrou ter crianças e 

jovens que se empenham na construção de uma Escola que promove a saúde e o 

bem-estar. 

Selo Escola Saudável 

Plano Tecnológico da Educação 

Alice Alves - 8º A 
Guilherme Sá - 5ºB 


