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Música, luz e cor
no Festival da canção

Encanto, beleza e magia são sinónimos de música, luz e cor que invadiu a nossa escola no passado dia 8
de Junho, com o grande acontecimento do ano, o IX Festival da Canção do nosso Agrupamento.
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No âmbito deste Prémio,
os Projetos apresentados pela
EB1 e JI de Casal dos Bernardos, “NATURALMENTE
LEITE” e “QUEIDEIA”,
realizados em conjunto,
surgiram na continuidade
dos anteriormente já desenvolvidos, tendo como objetivo
principal a implementação de
atividades ligadas à ciência e
ao mesmo tempo a criação
do gosto pelo conhecimento
científico.
As crianças tiveram oportunidade de experienciar o
ciclo do leite e seus derivados, visitando os recursos

disponíveis na comunidade,
produzindo e efetuando experiências de entre as quais
referenciamos a produção de
queijo, iogurtes, manteiga
e natas. Foram também
iniciados na importância da
pasteurização, no domínio
das medidas de capacidade,
na elaboração de mapas de
conceitos, nas técnicas de
observação e registo científico.
A ligação estabelecida
entre o meio familiar/comunidade e a escola, foi
muito importante para o
desenvolvimento dos projetos
mencionados.

Educadora do JI da Sandoeira
representou Portugal
Na sequência do projeto desenvolvido no âmbito da
formação do Programa Kidsmart, a educadora do Jardim
de Infância da Sandoeira, Margarida Almeida, viu o
seu trabalho reconhecido pelo Ministério da Educação
e Ciência.
Como reconhecimento do mérito do seu trabalho a
Educadora do Agrupamento foi convidada pela Equipa
de Recursos e Tecnologias Educativas do Ministério
de Educação e Ciência a participar num Seminário de
Contacto do Projeto eTwnning na República Checa, que
decorreu entre 18 e 20 de Abril.
Em entrevista ao programa do Clube de Rádio do
nosso agrupamento Margarida Almeida contou todos
os pormenores desta sua experiência. Para ouvir basta ir
ao site do agrupamento, no separador “Radio Escolar”,
ou em http://radio.acmlp.pt

Inês Simões conquista 2ºlugar
a nível nacional
No âmbito do concurso
“Uma Aventura… Literária
2012”, a aluna Inês Rodrigues
Simões, da turma C, do nono
ano, da nossa escola, obteve o
segundo lugar neste concurso,
na modalidade “Texto Original”.
Depois de ter obtido o 3º
lugar em 2010, mais uma vez, a
aluna, com a sua apurada sensibilidade e profundo respeito
pela Língua Portuguesa, soube
empreender a fantástica aventura da escrita.
Entregando-se aos suaves devaneios da escrita a premiada oferece-nos um texto de pura delícia que poderá ler
nos blogues do Departamento de Línguas ou na Biblioteca
Escolar.
O texto premiado intitula-se “Diário de um Vazio”, e
foi distinguido entre 10 mil 710 trabalhos individuais e de
grupo, num total de 400 escolas.
O prémio será a publicação do trabalho num dos livros
da coleção «Uma Aventura» e um cheque-livro.

Inês Pereira premiada no Concurso
Concelhio de Leitura
Sempre com o objetivo de
despertar, nos nossos alunos, um
maior interesse e gosto pela leitura,
os alunos do 4º ano, participaram
no II Concurso Concelhio de
Leitura 2012, organizado pelo
Grupo de Trabalho Concelhio
de Bibliotecas, com o apoio da
Câmara Municipal (sendo este
destinado, apenas, aos alunos
do 4ºano). Após a exploração
de algumas obras e da leitura orientada, em contexto de
sala de aula, nas diferentes escolas do agrupamento, foram
selecionados os três melhores alunos, para representarem, o
mesmo, na final, em Ourém. A nossa Inês Pereira foi, sem
dúvida, uma boa representante e concorrente, conseguindo
um honroso 3º lugar, com grande mérito. Parabéns Inês!

Exposição sobre ambiente e
Comportamento Animal

A “Influência do Ambiente no Comportamento Animal”
é o título da exposição de trabalhos realizados pelos alunos
do 8º ano, no âmbito da disciplina de Ciências Naturais,
que esteve patente no espaço expositivo da Biblioteca de
16 a 25 de Maio.
Segundo a professora Anabela Silva, esta exposição
resultou de um trabalho de pesquisa aquando do estudo
do tema Ecossistemas, Interações seres vivos-ambiente.
Os alunos foram desafiados a procurar informação sobre
os animais que para sobreviver às condições desfavoráveis
do meio, alteravam o seu comportamento entrando em
hibernação ou em estivação ou migrando para outros locais.
Reunida essa informação os alunos escreveram um
artigo de caráter científico, de uma página A4, descrevendo
todas as alterações e ilustrando-o.

Editorial

Comunidade viva,
missão cumprida

No final de mais
um ano letivo é tempo
de fazer o balanço
do trabalho desenvolvido. É tempo de
avaliar o que foi feito,
apurar resultados, e
definir planos para
o futuro.
Foram muitíssimas e diversas as
atividades desenvolvidas por toda
a comunidade ao
longo do ano. Académicas, culturais,
desportivas, enfim,
de todos os âmbitos
e vertentes, um cem
número de iniciativas
aconteceram neste
Agrupamento que faz
jus ao seu patrono,
Cónego Dr Manuel
Lopes Perdigão, desenvolvendo uma intensíssima atividade
permanentemente
ao longo de todo
o ano.
Com as três edições deste pequeno
jornal que representa
a todos NÓS, e as
treze edições do
programa “Voz de
Caxarias” na rádio
ABC Portugal (e no
podcast do site do
Agrupamento em
http://radio.acmlp.
pt), quisemos perpetuar na memória
muitos dos momentos que fizeram a
vida e a história deste
agrupamento, em
especial da Escola EB 2/3. Muitas
outras atividades
foram ao longo do
ano realizadas pelos
professores e alunos
nas Escolas de 1º ciclo
e Jardins de Infância. Não podemos
mencioná-las a todas,
mas não deixam de
ser NÓS, pois são
da vida todos nós.
Campanhas de
Solidariedade; Semana da Alimentação,
Semana da Ciência
e Tecnologia, Feiras
de Outono, Magustos, Concurso de
Presépios, Dia dos
Direitos Humanos,

formações sobre
segurança, internet, etc; Festas de
Natal, visita a lares
de idosos; projetos
diversos das EB1 e JI;
Dia do Pai, Canguru
matemático, Desfile
de Carnaval, Semana
da Leitura, Sarau
Cultural, Semana da
Floresta e da Água,
Concurso de Jogos
Matemáticos, Visitas
de estudo a Santiago de Compostela,
Guimarães, Peniche,
Aljubarrota, Zoo, etc;
Festival de Teatro,
participação e organização de múltiplos
campeonatoseprovas
desportivas pelas
diversas equipas do
Desporto Escolar;
múltiplos espetáculos do Clube de
Dança; encontros
com várias personalidades do mundo
artístico e desportivo; Parlamento
Jovem; participação
no Inter-Escolas;
desfiles de moda;
Festival da Canção;
Festa Inter-Gerações;
comemoração de
efemérides; promoção de múltiplas
atividades e exposições pela Biblioteca
Escolar; marchas
populares; passeio de
bicicleta ao Agroal;
acampamento na
Serra da Estrela; um
grande número de
exposições, e muitas
outras iniciativas
constituíram a vida
deste Agrupamento,
que é como quem
diz da comunidade
escolar, familiar e
local.
A salientar o
papel relevante dos
alunos, professores,
auxiliares, Direção
e entidades locais
várias na participação de tudo isto
que, não é mais que
o concretizar do
Projeto Educativo.
A comprová-lo
está a Avaliação
Externa, facto que

marcou muito positivamente este ano
letivo. Os resultados
foram amplamente positivos, e os
traços a melhorar
traduzem-se em
orientações para que
os passos a dar e os
caminhos a trilhar no
futuro sejam ainda
mais consistentes e
assentes em pilares
e terrenos sólidos.
Os resultados já
obtidos revelam “a
melhoria da qualidade das aprendizagens, refletida no
aumento dos níveis de
excelência atingidos
pelos nossos alunos”,
objetivo primordial
do Projeto Educativo
do Agrupamento.
Quis o querer, a
força e a união de
todos nós que este
projeto fosse levado
até fim. Bem-haja
a persistência e o
acreditar da Direção
deste Agrupamento
e de quantos lhe
deram as mãos!
Quando cada
um dá o melhor
de si construímos
coisas fantásticas!
E isso ensina-nos
que a escola somos
nós, o mundo somos
nós, e a vida é cada
um de nós que hoje
e amanhã, aqui e lá,
dá a mão para criar
nós que nos unem
uns aos outros e
constroem a grande
comunidade que
somos nós, que é
cada um de nós.
Somos uma
comunidade viva!
Somos NÓS!
Missão cumprida! Boas Férias!
OrlandoMarques

Alegria e partilha na
I Festa Inter-Gerações

O clube de Solidariedade promoveu no passado
dia 13 de Junho
uma festa InterGerações. Trata-se
de um evento que
pretendeu reunir
na nossa escola
idosos e jovens, com
vista ao convívio
e partilha.
A iniciativa
surgiu a partir
das várias visitas
que os alunos do
clube realizaram
ao longo do ano aos
lares e de idosos e
centro de dia de
Caxarias e Espite.
O evento pretendeu reunir na
nossa escola idosos e jovens, com

vista ao convívio e
partilha. Segundo
o professor Orlando Marques,
responsável pelo
Clube de Solidariedade, “a iniciativa
surgiu a partir das
várias visitas que
os alunos do clube
realizaram ao longo
do ano aos lares e
de idosos e centro
de dia de Caxarias
e Espite”.
Desta vez o
convite foi feito
em sentido inverso,
e foram os idosos
que vieram visitar
a escola. Estiveram
presentes meia
centena de idosos
do Centro de Dia
ACITI de Caxa-

rias, e do Lar S.
Miguel, também
de Caxarias.
Da tarde convívio destaca-se
um espetáculo que
contou com participação do clube
de teatro, do clube
de dança da nossa
escola, dos grupos
de flauta e da aluna
Diana Jorge, que
interpretou uma
canção intitulada
«pássaro de fogo».
De salientar
ainda a participação de alguns dos
idosos de ambas as
instituições presentes, que nos
trouxeram algumas agradáveis
surpresas.
Os alunos do
clube tiveram também a sua participação, numa tarde
de convívio que
terminou com um
lanche convívio
entre todos, oferecido pela nossa
Escola.

Musical “O pirata que não sabia ler”
encantou pequenos e graúdos

«O pirata que não sabia ler» é o título
do musical que o Grupo de Teatro da
nossa escola levou à cena em Ourém,
no passado mês de Abril.
Trata-se de um espetáculo que
envolve um total de 72 figurantes
participantes, numa parceria entre o
Grupo de Teatro, o Clube de Dança e
o Clube de Música da escola.

O projeto começou a ser preparado
desde o início do ano, tendo no guardaroupa um dos maiores investimentos,
cerca de mil euros.
Paulo Marques, professor de Educação Moral e Religiosa Católica da
Escola, é o encenador e também autor
da peça que arrancou largos elogios às
centenas de espectadores que esgotaram

o Cineteatro Municipal de Ourém no
âmbito do festival de teatro amador
daquela cidade.
Depois dos dois espetáculos realizados a 26 e 27 de Abril, seguiu-se
um 3º espetáculo, a 23 de Maio,
em Pombal, no âmbito do “XIV
Festival Juvenil de Teatro” daquele
município.

Final do 4º Campeonato de
Jogos Matemáticos

IV

Associação de Pais realizou
jantar convívio

No passado
dia 1 de Junho, a
Associação de Pais
e Encarregados de
Educação, realizou
o jantar de encerramento do ano
letivo 2011/2012,
que decorreu no
refeitório da escola

e contou com a
presença de cerca
de 60 pessoas.
Foi uma oportunidade de confraternização e
convívio entre Pais,
alunos e alguns
professores. Festejou-se também,

os vinte anos da
Associação de Pais
e Encarregados de
Educação e, no
final, procedeuse à entrega do
Brinde Final aos
alunos associados
que completaram
o nono ano.

Alunos do 1º ciclo visitaram Zoo
Realizou-se em Junho a visita de estudo anual das
escolas do 1º ciclo do agrupamento.
Este ano o destino escolhido foi o Jardim Zoológico de
Lisboa, um espaço muito agradável e giro, e que os alunos
adoraram imenso.

Realizou-se a 20
de Abril a Final do
4º Campeonato de
Jogos Matemáticos.
A prova decorreu na
escola sede de agrupamento, e envolveu
cerca de 60 alunos
dos diferentes níveis
de ensino, incluindo o pré-escolar,
representando todas as escolas do
agrupamento.
Esta atividade
tem como objetivo
melhorar a atenção
e concentração,
promover o desenvolvimento do
pensamento estratégico, trabalhar a
visualização espacial, desenvolver o
raciocínio, criar o
gosto pela disci-

plina e reforçar a
autoestima.
Para a edição de
2012 os jogos em
concurso foram: no
pré-escolar Pontos e Quadrados;
no primeiro ciclo
Semáforo; no 2º e
3º ciclo o Hobbes.
A prova apurou
vencedores nos
diversos níveis de
ensino. No préescolar sagrou-se
vencedor Rúben
Simões. Cláudio
Marques foi o ven-

cedor do 1º ciclo,
e não cabia em
si de contente ao
sagrar-se campeão
no jogo do Semáforo. No escalão
do 2º ciclo venceu
Cláudio Henriques.
No primeiro lugar
do pódio do 3º ciclo, ficou Ricardo
Marques, e logo na
sua estreia neste
concurso.
No final da prova foram entregues
os prémios aos três
vencedores de cada
ciclo de ensino e ao
pré-escolar. Antes
do regresso a casa
todos os participantes tiveram ainda
direito um lanche
para convívio e
alívio da tensão
do concurso.

Visita de estudo a Guimarães, Braga e Porto
A capital europeia da cultura
2012 – Guimarães – juntamente
com Braga e Porto, foram os destinos escolhidos por meia centena
de alunos do 7º e 8º anos, para a
visita de estudo de Educação Moral
e Religiosa Católica.
Realizada a 29 e 30 de Abril, a visita

de estudo iniciou o roteiro em Braga,
com a visita ao Santuário do Sameiro
e ao Santuário do Bom Jesus. Após o
almoço, os alunos rumaram a Guimarães, onde visitaram o museu Alberto
Sampaio, o centro histórico e castelo.
O segundo dia ficou marcado pela
visita à Serra da Penha, logo pela manhã,

Realizou-se a 8
de Maio a visita de
estudo curricular do
6º ano. Do programa
fez parte uma visita
à fábrica de papel da
empresa RENOVA,
em Torres Novas,
tendo os alunos
gostado muito de
ver os “Robots” na
linha de produção.
Sensibilizar para
a importância da
reciclagem na pre-

Aqui aprofundaram e
consolidaram conhecimentosqueaprenderam na disciplina de
História e Geografia
de Portugal.
No início de
Maio realizou-se
também a visita de
estudo do 5º ano, que
teve como destino o
Parque Jurássico no
Bairro, e o Centro
de Interpretação de
Aljubarrota.

Visita de Estudo do 6ºano
servação do meio
ambiente, e contactar
com a orgânica de
uma empresa de renome internacional,
foram os principais
objetivos da visita a
esta fábrica.
O percurso continuou com a visita
à nascente do rio
Almonda. Após o
almoço os alunos
deslocaram-se ao
Forte de Peniche.

Feira da Europa em Ourém

Oito alunos da
nossa escola estiveram presentes na
Feira da Europa
a 9 de Maio, que
este ano teve lugar
em Ourém.
Quatro alunos
do Clube de Solidariedade parti-

ciparam na cerimónia de abertura
desfilando como
porta-bandeiras
dos países da União
Europeia, juntamente com alunos
de várias outras
escolas.
Outras quatro

alunas do ensino
articulado da nossa
escola participaram
no concerto de
abertura do evento,
como elementos
da orquestra do
Conservatório de
Música OurémFátima.

com um passeio no mini comboio e a
pé pelos trilhos marcados por entre os
grandes pedregulhos. A descida da serra
foi realizada pelo teleférico. A última
etapa da visita de estudo realizou-se
entre as cidades do Porto e Gaia, com
um cruzeiro no rio Douro e uma visita
a uma das caves do vinho do Porto.

Dia da Europa

Assinalou-se a
9 de Maio o Dia da
Europa, iniciativa
do Departamento
de Ciências Sociais
e humanas.
Entre as iniciativas destaca-se
uma exposição
de maquetes de

monumentos da
União Europeia e
cartazes relativos
aos 27 países.
Uma sobre o
«Dia da Europa»,
assinalado a 9 de
Maio, dá a conhecer
o significado deste
dia e dos símbolos

que o envolvem.
Esta exposição
pode ainda ser visitada no blogue da
Biblioteca, a partir
do site no nosso
Agrupamento, ou
também a partir do
Portal das Escolas
na internet.

V

Exposição comemorativa
do Dia do autor português

VI

Iniciativa de
Biblioteca Escolar,
esteve patente no
seu espaço de exposições uma mostra
sobre os autores e
ilustradores que já
visitaram a nossa
escola, ao longo
dos vários anos.

António
To r r a do, Isabel
Alçada,
Ana Maria Magalhães,
Alice
Viei r a ,
Jorge Ribeiro, são
alguns
d o s 16
escritores e ilustradores
que a nossa escola
já teve a honra de
receber.
A iniciativa surgiu com o objetivo de comemorar
o Dia do Autor
Português, que

se assinalou a 22
de Maio.
A exposição
pode ser também
visitada no blog da
Biblioteca, através
do site da nossa
Escola.
Para assinalar as
comemorações do
«Dia de Portugal,
de Camões e das
Comunidades Portuguesas», a 10 de
Junho, a Biblioteca
Escolar elaborou
um exposição com
algumas informações relativas
à história das comemorações do
dia de Portugal,
bem como alguns
poemas de Camões.

Exposição
de trabalhos criativos
De 16 a 20 de Abril esteve patente ao público no átrio
da nossa escola uma exposição de diversos trabalhos
criativos realizadas pelos alunos do 7º ao 9º ano nas aulas
de Educação Visual.
Na mostra puderam observar-se trabalhos de textura
e de estrutura, realizados pelos alunos na sequência das
várias unidades de trabalho exploradas nas aulas.
As turmas do oitavo ano criaram trabalhos com forma/
fundo, silhuetas e composições criativas com polígonos
regulares estrelados.
Os alunos do nono ano realizaram trabalhos, a rigor,
de axonometrias (perspetivas cavaleira, isométrica e dimétrica) e representação dos alçados de um objeto, pelo
método europeu.
Os alunos realizaram ainda, em grupo, trabalhos de
Design Industrial e executaram algumas maquetes e protótipos de objetos, como cadeiras ou mesas.

Biblioteca assinala Dia de Mãe
e Dia do Trabalhador
Como costume
a Biblioteca da
Escola Sede do
Agrupamento está
atenta às principais efemérides
e não deixa de
assinalar as datas
mais importantes
no seu espaço de
exposições.
Assim, neste
terceiro período
recordamos a exposição sobre o
“Dia da Mãe”, com
poemas alusivos à
data, e uma outra
sobre a história do
Dia 1º de Maio, Dia
do Trabalhador.
Relativamente
ao Espaço da Biblioteca Escolar tem
sido divulgado, ao

longo do ano letivo,
um painel sobre
cultura e civilização
francesa.
Trata-se de um
trabalho realizado
em parceria entre
as disciplinas de
Francês e História.
O objetivo é dar

a conhecer aos
alunos algumas
noções exploradas
na História.
Paralelamente
tem decorrido um
concurso sobre aspetos da civilização
e curiosidades sobre
a França.

Entre-Palavras 2012

No âmbito do oitavo Fórum da Leitura e Debate
de Ideias-“Entre-Palavras”, promovido pelo Jornal de
Notícias, o grupo de trabalho da turma A, do 8º ano,
foi selecionado para representar a nossa escola no campeonato distrital que decorreu a 2 de Maio, em Fátima.
Tal ficou a dever-se ao facto da nossa escola ter sido uma
das 324 escolas apuradas a nível nacional.
Ao longo do 2º período, os alunos debruçaram-se
sobre a informação constante de um kit pedagógico
enviado à escola, pesquisaram, prepararam a tese e
empreenderam a maravilhosa aventura da escrita, experiência sempre enriquecedora.
O texto produzido pelo grupo de alunos concorrente
pode ser lido nos blogues do Departamento de Línguas
ou da Biblioteca, no site da nossa escola. Apesar de não
ter passado à fase seguinte, a participação da equipa da
nossa escola foi muito positiva.
Parabéns aos alunos Mariana Rodrigues, Pedro Graça,
Sofia Perdigão e Tânia Lopes, e ao professor António
Travassos, responsável pela participação do grupo.

Formação sobre “A Rede social
– Facebook” e seus perigos
No âmbito das questões ligadas ao mundo da internet,
tiveram lugar na nossa escola, a 31 de Maio e a 5 de
junho, duas sessões de formação para a comunidade
educativa sobre “A Rede social - Facebook”.
Na sequência, realizou-se também uma outra sessão
de sensibilização sobre “Os perigos na utilização da
Rede Social - Facebook”. Esta sessão foi dinamizada
pelos Agentes da Escola Segura, no dia 12 Junho.

Música, luz e cor no IX Festival da Canção

Encanto, beleza
e magia são sinónimos de música, luz
e cor que invadiu
a nossa escola no
passado dia 8 de Junho, com o grande
acontecimento do
ano, o IX Festival
da Canção do nosso
Agrupamento.
Mais uma vez
o espaço esteve ao
rubro com tanta

assistência.
Como habitual
a prova começou
já a ser preparada
há várias semanas
atrás, com a semifinal de apuramento
das 5 canções finalistas do 3º ciclo,
entre 13 canções
concorrentes, a 16
de Maio.
No palco da
grande final es-

tiveram por isso
os melhores dos
melhores do 2º e
3º ciclo, e ainda
concorrentes dos
Jardins de Infância
e das Escolas do
1º ciclo.
Ao nível dos
resultados destacamos os vencedores
por categoria. Na
categoria dos Jardins de Infância,

sagraram-se vencedores os alunos do
Jardim de Infância
da Carvoeira. Do
1º ciclo, foi vencedora a Escola da
Sandoeira, com
a canção «Belo
and Beautiful»,
um original do
professor Orlando
Marques.
Ao nível do 2º
ciclo, foi vencedora

a aluna Carolina
Monteiro do 6ºB, e
no 3º ciclo venceu
a aluna Stefanie
Pereira do 9ºA.
De salientar que
o espetáculo contou
com a brilhante
participação do
Grupo de Dança da
nossa escola, sob a
responsabilidade da
professora Cláudia
Tereso, com o apoio

dos professores de
Desporto Escolar
encontram-se a
preparar as coreografias com os
alunos.
Recorde-se
que este evento é
uma organização
dos professores de
Educação Musical,
Leonel Rodrigues
e Alexandrina Pereira.

VII

Campanha
“Festival Solidário”
O Clube de Solidariedade
promoveu no passado dia 8
de Junho uma campanha de
recolha de bens alimentares.
A iniciativa decorreu no
dia e no âmbito da realização
do IX Festival da Canção do
Agrupamento.
Os apelos à generosidade e participação de todos
permitiram obter alguns
resultados, ainda que aquém

do esperado e desejado.
Os alimentos recolhidos
foram entregues ao Grupo
Caritativo de Caxarias, que
os fará chegar a quem mais
precisa.
Dar é também receber,
e neste tempo de muitas
dificuldades há ainda mais
pessoas que precisam. Por
isso não hesite quando lhe
é solicitada ajuda.

Animação marcou o Dia de EMRC
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«Aprender para ser e
vencer» é o tema da edição de
2012 do Dia da disciplina de
Educação Moral e Religiosa
Católica, que teve lugar a 2
de Maio.
Do programa de atividades
destaca-se o concurso «Ganha num Minuto», onde os
alunos participantes puderam

pôr à prova a sua destreza e
espírito de equipa.
O momento alto aconteceu num encontro com
o conhecido futebolista,
ex-União de Leiria, Ruben
Brígido, que deixou uma
mensagem de motivação
a mais de uma centena de
alunos presentes. À chegada

Encontro com Ruben
Brígido foi um sucesso
No passado dia 9 de Maio, a nossa escola recebeu a
visita do conhecido jogador de futebol Ruben Brígido,
ex-União de Leiria.
O encontro, integrado na comemoração do dia de Educação Moral e Religiosa Católica, contou com a presença
de mais de uma centena de alunos.
Tanto a receção como a despedida ao nosso convidado
teve uma grande euforia. Não é todos os dias que se tem uma
oportunidade destas, por isso a emoção esteve ao rubro.
No início do encontro podemos assistir a um breve filme sobre alguns dos lances mais espetaculares do jogador.
Durante o diálogo que teve com os alunos Ruben Brígido
salientou o espírito de trabalho, de sacrifício e humildade
que é necessário ter na vida para conseguir êxitos.
O seu testemunho motivou muito jovens que gostam de
futebol a dedicar-se com esforço ao que gostam. Contudo,
Ruben Brígido alertou para a necessidade de darmos importância ao estudo, pois a formação académica é muito
importante. «No futebol tudo é imprevisível, e uma lesão
grave pode deitar tudo a perder», salientou o jogador.
No final do encontro o futebolista deu autógrafos e tirou
fotos com os alunos
que desejaram.
Muito obrigado
ao Ruben Brígido
por nos ter visitado. Desejamos-lhe
muitas felicidades na
sua carreira e volte
sempre!

à escola o nosso convidado
teve uma efusiva receção,
em especial pelas meninas
que não conseguiram conter
as emoções.
No final do encontro
houve ainda espaço para
um momento de autógrafos
e algumas fotos, para mais
tarde recordar.

O Dia de EMRC foi
ainda assinalado com uma
exposição fotográfica subordinada ao tema «Aprender
com….», no átrio da escola,
que apresentou alguns dos
momentos mais belos da
visita dos alunos do Clube
de Solidariedade aos lares
de idosos da região.

Exposição
“O fado, o nosso património”
“O fado, o nosso
património” é o
título da exposição
que esteve patente
durante o mês de
Junho no espaço
de exposições da
Biblioteca Escolar.
A iniciativa pretendeu assinalar
a elevação deste
género musical
português a Património Imaterial
da Humanidade,
pela UNESCO, em
Novembro de 2011.
Os trabalhos em
exposição constituem-se num roteiro pela poesia, a
música, os fadistas,
os guitarristas, os
símbolos, os lugares... Enfim a magia,

o mistério e a alma
que o fado tem e
de que modo ele é
também o reflexo
do ser-se Português.
Sensibilizar a
comunidade escolar, em particular
os alunos, para a

riqueza e para as
diversas facetas
do universo do
fado, foi também
um dos objetivos.
Parabéns aos
alunos da turma do
8º C pelos trabalhos
elaborados.

Concurso de flautas

Exposição
“Personalidades da História”

Na Biblioteca da Escola Sede do Agrupamento esteve
patente ao público, durante o mês de Abril, uma exposição
subordinada ao título “Personalidades da História”.
Os trabalhos em exposição apresentaram-se sob a
forma de biografias alusivas a diversas personalidades
da História nacional e mundial.
Esta exposição reuniu um conjunto de trabalhos realizados pelos alunos do 6º ano e do 9º ano, no âmbito dos
conteúdos lecionados na disciplina de História.

No âmbito da disciplina de Educação Musical realizouse na nossa escola um Concurso de Flautas.
Segundo a profª Alexandrina Pereira, finalistas são todos
os alunos que, em todas as avaliações práticas conseguem
alcançar sempre resultados superior a 90%.
“O segredo é estudar de forma regular e não desistir
perante as dificuldades. Por cada avaliação superior a 90%,
o aluno recebe uma fita colorida”, refere a professora.
Há ainda a fita de esforço que é atribuída a alunos que
não conseguem chegar aos 90% mas que vão melhorando as
suas notas, de avaliação para avaliação, em pelo menos 10%.

“Terra - Um planeta com vida”

“Terra - Um planeta com vida”, foi o tema selecionado
para mais uma exposição no átrio da nossa escola, que
decorreu de 5 a 13 de junho.
Além de alertar e sensibilizar a comunidade escolar
para o impacto da ação humana sobre o nosso planeta,
esta exposição pretendeu também assinalar o Dia Mundial
do Ambiente.
Neste sentido, incluiu trabalhos realizados pelos alunos
do7º ano, no âmbito das disciplinas de Ciências Naturais
e Ciências Físico-Químicas, subordinados a diferentes
temáticas lecionadas, e ainda a exposição “Planeta cor
de água”.

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

Realizou-se a 4 de Junho, na nossa escola, uma palestra subordinada ao tema «Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável». A iniciativa foi promovida pela disciplina
de Geografia, e dinamizada pela Quercus, associação
ambientalista de Ourém.

Exposição de maquetas

A primeira semana de
aulas do 3º período foi ilustrada com uma exposição de
maquetas alusiva ao tema “A
cidade ideal”.
Patente no átrio de entrada da escola, a mostra
exibiu trabalhos realizados

pelos alunos no âmbito da
disciplina de Geografia do
3º ciclo.
Conjugar noções de planeamento urbano com a
imaginação e criatividade
foram os principais objetivos
da atividade.

Workshop de software livre

Realizou-se na nossa escola nos dias 28 e 29 de Maio
um workshop de software livre.
O objetivo foi mostrar aos alunos algum do software
livre disponível na internet. Os alunos puderam também
instalar algum desse software nos seus computadores
portáteis.
A adesão à atividade por parte dos alunos foi boa,
tendo sido os antivírus o software mais solicitado.
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“Clube de Dança em múltiplas frentes”

Sob a responsabilidade da professora
Cláudia Tereso o Clube de Dança tem
estado em destaque, quer em diversos
momentos da vida do nosso agrupamento, quer em vários eventos festivos
e culturais da região.
Assim, a terminar o 2.º período
e a iniciar o 3.º, o Clube de Dança
esteve em destaque com uma série
de participações, salientando-se a
participação nas atividades de final
de período da Escola, e a presença
no “II Sarau Cultural” da escola,
coreografando “A Pedra Filosofal; “O
Bolero de Ravel; “Wet”; “Aeroplane”
e “Tombola”.

A 9 de Abril de 2012, integrado nas
“Festas da Cartaria”, o Grupo apresentou um espetáculo de coreografias de
Dança Urbana, procurando também
dar ênfase ao trabalho das alunas
mais jovens.
Destaca-se ainda a prestação do

Grupo na abertura do Desfile de Moda
em materiais recicláveis, promovido
pela E.B.1/J.I. de Rio de Couros, a 25
de Maio, e a magnífica participação
no IX Festival da Canção do Agrupamento, como um conjunto de múltiplas
coreografias.
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EB1/JI de Rio de Couros
promoveu Desfile de Moda

Numa iniciativa
da EB1/JI de Rio de
Couros, realizouse a 25 de Maio,
no auditório da
junta de freguesia
local, um desfile
de moda.
Tratou-se de um
espetáculo único,
uma vez que os
fatos em desfile
foram elaborados
com materiais reutilizados.
A desfilar estiveram os alunos do
Jardim de Infância
e da Escola do 1º
ciclo de Rio de

Couros, contando
ainda com a participação especial da
professora Cátia,
de Inglês.
Pela passerelle
desfilaram mais
de 3 dezenas de
crianças, vestindo
verdadeiras obras
de arte elaboradas
feitos pelos pais e
outros familiares.
A atividade,
que contou com
a participação e
animação do Grupo de Dança da
escola de Caxarias,
inseriu-se no pro-

jeto “Amigos do
Ambiente”, deste
estabelecimento
de ensino.
No espaço da
iniciativa esteve
a inda patente
um conjunto de
trabalhos que foram realizados ao
longo do ano, no
âmbito do referido
projeto.
O espetáculo
terminou com um
convívio final entre
toda a comunidade
escolar, familiares
e amigos da escola
de Rio de Couros.

Desfile de moda
marcou final de ano
Realizou-se a 15 de Junho na
sede do nosso Agrupamento um
desfile de moda.
Tratou-se de um espetáculo único,
uma vez que os fatos e acessórios
em desfile foram elaborados com
materiais reutilizados pelos alunos
do 8º ano.
A iniciativa promovida pela
disciplina de Educação Visual e
Educação Tecnológica, elegeu ainda
a Miss e o Mister Escola.

sECÇÃO DESPORTIVA

Campeonato de Atletismo da
Lezíria e Médio Tejo
Realizou-se a 16
de Abril, na pista
de Atletismo do
estádio Municipal de Abrantes,
o Campeonato de
Atletismo da Lezíria
e Médio Tejo.
A nossa escola
esteve presente
com a equipa de

Atletismo de Juvenis Masculinos e
a nível individual
com a participação
da Atleta Iniciada
Feminina Mariana
Dias.
Os resultados
alcançados foram
muito bons. A nossa
escola alcançou o

3º lugar no pódio
em 3 categorias:
- na Classificação por Equipas;
- na Corrida de 60
metros barreiras,
por Mariana Matias; - e na Corrida
de 1.500 metros,
através de Guilherme Narciso.

Final de torneios de
Futsal e Voleibol

David Diogo vence
I Torneio Ténis de Mesa
do Agrupamento
Decorreram a 8 de junho as finais do primeiro
Torneio Ténis de Mesa do
Agrupamento.
Após a realização de
alguns jogos bastante emotivos, a vitória sorriu ao
aluno David Diogo do 9º B,

em 2º lugar ficou o aluno
Rodrigo Sousa, do 8º B e
em 3º lugar ficou o aluno
Diogo Baptista, o 6º A.
Este torneio foi disputado
ao longo dos 2º e 3º períodos,
tendo participado cerca de
60 alunos.

Concentração de Natação
Também no dia 8 de junho decorreu no pavilhão da
escola um Torneio de Futsal e um de Voleibol, e destinaramse aos alunos dos 6º e 9º anos.

Decorreu no dia 11 de Abril uma concentração do
grupo/equipa de natação, organizada pela nossa Escola
nas Piscinas de Caxarias. A adesão dos alunos foi boa, e
os resultados muito bons.

Final de Ténis do Desporto Escolar
O Grupo Equipa
de Ténis da nossa
Escola participou
no passado dia 23 de
Maio, em Almeirim,
na fase final distrital
de Ténis do Desporto
Escolar. Em representação da nossa
escola estiveram os
alunos, Diogo Baptista e Inês Baptista
do 6ºA e Gonçalo
Dias do 6ºC.

VI passeio de BTT ao Agroal
No próximo dia 27 de junho, vai decorrer o VI passeio
de BTT ao Agroal.
Trata-se de uma atividade sempre muito empolgante
organizada pelo subdepartamento de Educação Física, e é
dirigida a todos os alunos do 2º e 3º ciclo do Agrupamento.
A atividade pretende dar a conhecer aos alunos locais
interessantes do nosso concelho, desenvolver a condição
física dos alunos e criar espírito de grupo.
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Alegria e cor no Inter-Escolas
de EMRC do 1º ciclo
XII

Realizou-se a 18 de Maio, em
Fátima, o 12º Encontro Nacional
Inter-Escolas de EMRC do 1º ciclo. O
nosso agrupamento marcou presença,
pela primeira vez, com 83 alunos do
3º e 4º ano do nosso Agrupamento,
acompanhados pelos professores.

«Somos alegria na família» foi o
tema da edição deste ano. Do programa
salienta-se a celebração muito alegre e
viva na Igreja da Santíssima Trindade
e o inesquecível musical infantil «O
feitiço da Lua», pelo grupo de teatro
Espelho Mágico, no anfiteatro do

Marchas Populares
encerram o ano em festa

Como habitual realiza-se esta 6ª feira, dia 22, mais uma
edição das marchas populares do nosso Agrupamento.
O início está marcado para as 21h00. Será mais uma
super-festa, aberta a toda a comunidade, e terá, como
habitualmente, a participação de várias associações de
Caxarias, que terão a sua barraquinha com comes e bebes.
Não faltará a tradicional sardinha assada, a broa, os
manjericos, e muita muita diversão!
Estarão presentes grupos de marchantes de todas as
escolas do 1º ciclo do Agrupamento, da escola EB 2/3,
e ainda as marchas da freguesia de Espite e da vila de
Caxarias. A marcha deste ano da nossa escola tem como
autores Cândida Dias, na letra, e a música é um original
da professora Alexandrina Pereira. A composição musical
foi realizada pelo professor Leonel Rodrigues.

Biblioteca Escolar
com muitos utilizadores

Durante este ano letivo a nossa biblioteca esteve a avaliar
o domínio B - leitura e literacias - no âmbito da Avaliação
das Bibliotecas Escolares.
Foi com agrado que a Biblioteca registou mais uma vez
um elevado número de utilizadores deste espaço, que se
traduziu num elevado número de leitores.
“É também com agrado que estamos a verificar que
alguns dos nossos alunos estão a requisitar para leitura
de férias livros da nossa Biblioteca”, salienta a profª Graça
Caetano, responsável pela Biblioteca Escola.

Centro Pastoral Paulo VI.
Valorizar a importância da Edução Moral e Religiosa na formação
integral da pessoa, e motivar as
crianças a viver o Amor na família
e na escola, são alguns dos objetivos
da iniciativa.

Acampamento de EMRC
na Serra da Estrela
O tradicional
acampamento de
final de ano promovido pela disciplina
de Educação Moral
e Religiosa Católica
tem este ano já tem
data marcada e os
alunos já se encontram a preparar as
mochilas.
Cerca de 35
alunos participarão
de 16 a 18 de Julho
no acampamento
que este ano terá

lugar no parque
de campismo de
Vale do Rossim,
na Serra da Estrela.
A atividade destina-se aos alunos
do 5º e 6º anos, e é
uma forma de festejarem o final do
ano e de fortalecer
a amizade que os
continuará a unir
durante as férias
de Verão.
E s t e a no o
acampamento terá

como herói «O
principezinho» e
promete ser uma
grande aventura.
A atividade contará ainda com a
presença de alguns
alunos do Clube
de Solidariedade
que terão a tarefa
de monitores das
equipas dos alunos
mais novos. Presentes estarão ainda
vários professores
da nossa escola.

Visita de estudo
à Barragem de Castelo do Bode

A 30 de Maio os alunos do 9º ano realizaram uma visita
de estudo visita à barragem de Castelo do Bode. Inserida
no âmbito da disciplina de Geografia, a atividade permitiu
aos alunos observar e compreender como é produzida
corrente elétrica numa central hidroelétrica.
Relacionar o regime dos rios portugueses com a irregularidade da precipitação, e reconhecer a importância
das barragens enquanto reservas estratégicas de águas,
foram alguns dos objetivos.

