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EDITORIAL 

Tal como consta no seu Projeto Educativo o 
nosso Agrupamento é de certo modo ousado 
na transmissão de valores sociais, tais como 
a amizade, a liberdade, a autonomia, a coo-
peração, o diálogo, a solidariedade, o traba-
lho, a responsabilidade, a partilha…  

Esta visão ambiciosa e motivadora leva-nos a 

encarar a escola como: 

- Um espaço de realização pessoal, onde 
cada um trabalhe para o bem coletivo;  
- Um espaço de reconhecimento dos saberes 
de cada um, individualmente considerados e 
de valorização do eu; 
- Um lugar de construção de valores, de afe-
tos, de aprendizagens significativas e colabo-
rativas; 
 - Um espaço de desenho organizativo e cur-
ricular, de autonomia; 
 - Um lugar de cultura na valorização do espí-
rito de partilha, de colaboração e de entrea-
juda. 
Desejamos que os nossos alunos se tornem 
adultos responsáveis capazes de fazer as 
opções mais sensatas. 
 As muitas atividades que a escola proporcio-
na aos nossos jovens são um exemplo disso 
mesmo. De facto, é sempre uma grande sa-
tisfação para qualquer profissional desta casa 
saber que somos reconhecidos por aqueles a 
quem dedicamos todo o nosso profissionalis-
mo, tal como refere a Filipa Ribeiro, que nos 
vai deixar por estar no 9º ano, na mensagem 
simples e sincera que autonomamente colo-
cou numa das caixas de recolha de sugestões 
anónimas ou não, que estão pela nossa esco-
la. 
 

Um bem-haja à Filipa e a todos aqueles que 
ajudaram a escola a cumprir a sua missão! 
Boas férias! 
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Entrevista ao Professor 

Paulo Marques 
 
 No âmbito da partici-

pação da nossa Escola no Festival de Teatro 

da “Cenourém”, os Clubes de Dança, Música e 

Teatro, em colaboração com os professores das 

disciplinas de EV, EF e Departamento da Bi-

blioteca, entre outros, prepararam e levaram à 

cena apresentação do espetáculo de teatro de 

Revista à Portuguesa “Agarra que é Revista”. 

Este evento teve agendadas datas de apresen-

tação à comunidade escolar e ao público em 

geral no Cineteatro de Ourém, no passado mês 

de maio, dias 8 e 9 e no auditório do Colégio 

de Albergaria dos Doze, no dia 16 do mesmo 

mês. 

Mas para sabermos mais fomos entrevistar um 

dos professores envolvidos, o Professor Paulo 

Marques. 

 Rádio Escolar: Porquê este tipo de es-

petáculo? 

 Paulo Marques: Este ano decidimos por 

um género muito ao gosto popular. Em termos 

gerais, a Revista à Portuguesa consta de várias 

cenas de cariz cómico, satírico e de crítica polí-

tica e social, com várias danças e números 

musicais. E não se pense que é um género 

“menor”. Algumas revistas marcaram épocas. 

No Estado Novo português, por exemplo, o es-

petáculo de revista conseguia passar mensa-

gens mais ou menos revolucionárias e de críti-

ca ao regime vigente. Foi o caso de algumas 

revistas protagonizadas, por exemplo, pelo 

saudoso Raul Solnado, no Parque Mayer - a 

"catedral da revista à portuguesa". 

 RE: Para quem viu, e sobretudo para 

quem não viu, como decorreu este evento? 

 PM: Como disse, tratou-se de um espe-

táculo de Revista à Portuguesa e com ele quis-

se pintar uma “aguarela” da vida quotidiana 

portuguesa onde não faltou a bom disposição, 

aliada à critica social e política que decorre  

necessariamente deste género de teatro. 

Tratou-se de um espetáculo que envolveu cer-

ca de 70 alunos, dos 5.ºs aos 9.ºs anos de es-

colaridade, 14 professores e 2 funcionárias, 

entre bailarinos, cantores, atores e Staff. Al-

guns dos alunos tinham “palmo e meio”, mas 

com uma enorme vontade de revelar todo o 

seu talento. 

 RE: Que objetivos estiveram na génese 

deste projeto? 

 PM: Além de se procurar desenvolver 

nos nossos alunos o gosto pela arte e pelo es-

petáculo, pretendeu-se também fazer a junção 

das várias valências que existem na nossa es-

cola. Assim, a par das prestações que os clu-

bes da Dança, do Teatro e da Música têm nor-

malmente ao longo do ano letivo em vários do-

mínios, pretendeu-se dar continuidade a um 

trabalho que tem vindo a ser desenvolvido há 

4 anos a esta parte, e que consiste em juntar 

as várias competências que os alunos vão ad-

quirindo num só espetáculo. Assim foi, se bem 

se recordam, nos espetáculos “Noiva precisa-

se”, “O pirata que não sabia ler”, “Passa por 

mim na estação”, e assim voltou a ser este ano 

com a Revista à Portuguesa “Agarra que é Re-

vista”. Estou certo que muito poucas escolas 

do nosso país fazem a o que aqui se está a fa-

zer, e com o nível e a qualidade que por cá se 

faz. Devemos estar todos muito orgulhosos 

disso. 

Aproveito pois a ocasião para agradecer aqui, 

muito sinceramente, aos Encarregados de 

Educação que têm vindo a colaborar ano após 

ano, nesta dinâmica, no acompanhamento e 

apoio aos alunos participantes, e à Direção da 

nossa Escola que desde 

a primeira hora apoiou 

entusiasticamente estes 

projetos. 

Todos juntos damos 

mais cor, alma e identi-

dade ao Agrupamento 

de Escolas Cónego Dr. 

Manuel Lopes Perdigão. 
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REVISTA À PORTUGUESA “AGARRA QUE É REVISTA” 
Imagens de um grandioso espetáculo 

Festa de Encerramento do Ano Letivo com muita animação e … surpresa! 

Na manhã do dia treze de junho, a sala de palco da nossa Escola encheu-se de animação com a apre-

sentação das canções interpretadas pelos alunos do 2º e 3º ciclos que não foram selecionados para a 

final do XI Festival da Canção do Agrupamento. Pelo palco desfilaram vozes afinadas que cativaram a 

assistência, a qual retribuiu com calorosos aplausos.  

Não podemos também esquecer o momento alto da festa com a revelação artística do Grupo Folclóri-

co da Escola de Caxarias, que com grande energia levou ao rubro a plateia. 
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XI FESTIVAL DA CANÇÃO 
Na reta final de mais um ano letivo teve lugar no 

passado dia 13 de junho o XI Festival da Canção 

do Agrupamento de Caxarias. Esta atividade 

constitui sempre um momento alto que muito 

dignifica e prestigia a nossa Escola. 

Mais uma vez e tal como aconteceu em edições 

anteriores o recinto esteve repleto de pessoas 

que, não quiseram deixar de nos honrar com a 

sua presença e com os seus entusiásticos aplau-

sos. 

No palco do Festival atuaram alunos  dos Jardins 

de Infância, do 1º ciclo e os melhores cantores 

do 2º e 3º ciclos. O espetáculo contou, mais uma 

vez, com a brilhante participação do Grupo de 

Dança da nossa Escola  que, sob a mestria da 

professora Cláudia Tereso, animou todas as can-

ções do 2º e 3º ciclos.  

Ao júri coube a árdua tarefa de selecionar os 

vencedores, uma vez que vozes eram muito bo-

as e talentosas. Assim, no escalão A ficou em 

primeiro lugar o Jardim de Infância de Carvoei-

ra; no escalão B a Escola do Primeiro Ciclo da 

Carvoeira; no escalão C a aluna Bruna Graça, do 

6º B e no escalão D a aluna Beatriz Rosado, 7º C. 

Damos os parabéns a estes alunos e a todos os 

outros que participaram e também aos apresen-

tadores, assim como agradecemos a todos os 

que  tornaram possível esta atividade. 
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SEMANA DA LEITURA 

EB1/JI CASAL DOS BERNARDOS 

Dep. do Pré-escolar e do Primeiro Ciclo 

Na semana da leitura concretizaram-se diversas atividades, focadas na im-

portância da Língua Portuguesa. Destacamos a vinda dos Pais à escola, no dia 

19 de março. Cada um proporcionou um momento agradável de leitura. 

A visita de um grupo de alunos da EB 2,3 de Caxarias acompanhados de três 

professores abrilhantou, com a declamação de poesias, outro momento da 

semana. 

As Assistentes Operacionais de Casal dos Bernardos, Célia Jorge e Célia Di-

as, brindaram as crianças e docentes com um excelente momento de poesia 

declamada e dramatizada. 

Divertimo-nos muito com a criatividade e capacidade comunicativa das nos-

sas assistentes. 

A poetisa escolhida foi Cecília Meireles e as duas poesias “ A língua de 

Nhem” e “Uma palmada bem dada”. 

Foi um dos pontos altos da semana dedicada à leitura e à valorização da Lín-

gua Portuguesa . 

No dia 27 de maio os alunos da 

EB1 de Pisões realizaram uma 

visita de estudo em conjunto 

com o Jardim de Infância de 

Pisões e convidaram a EB1 de 

Urqueira e o Jardim de Infância 

de Urqueira para participarem. 

Foram ao Pavilhão do Conheci-

mento - Ciência Viva, onde rea-

lizaram experiências e ao 

Aquário Vasco da Gama, onde 

visionaram muito acerca da vi-

da marinha. Foi um dia diverti-

do e diferente.  

VISITAS DE ESTUDO 

No dia 4 de junho os alunos 

da EB1 de Mata realizaram 

uma visita de estudo ao Mos-

teiro de Alcobaça e ao Par-

que dos Frades, oferecida 

pela Associação de Pais - 

APEMATA. 

A Escola e o Jardim de Infância 

da Carvoeira, no dia 5 de junho, 

como forma de comemorar o Dia 

do Ambiente, realizaram uma vi-

sita de estudo ao Oceanário de 

Lisboa. A Escola participou no 

Atelier “Volta ao mundo em 80 

minutos” e o Jardim de Infância 

no Atelier “E se eu fosse um Tu-

barão?”  

A visita de estudo foi do agrado 

de todas as crianças, tal como a 

viagem de comboio. 
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Ação de Sensibilização Ambiental - SIMLIS 
 

No dia 24 de abril, a SIMLIS dinamizou uma Ação de Sensi-

bilização Ambiental,  destinada aos alunos  do 5º ano so-

bre o  "Tratamento de Águas Residuais" e para os alunos 

do 8º ano  sobre "O Ciclo Urbano da Água". Os alunos ou-

viram e interagiram conhecendo melhor o percurso da 

água, bem como os cuidados a ter neste âmbito do dia-a-

dia. 

Para assinalar o dia, os alunos do nono ano efetua-

ram trabalhos de pesquisa alusivos aos efeitos do tabaco 

nos diferentes órgãos constituintes do corpo humano, com 

a finalidade de alertar para esta problemática. 

Canguru Matemático Sem Fronteiras 2014 

No dia 27 de março, realizaram-se uma vez mais as provas das diferentes categorias 
deste concurso. Participaram cerca de 170 alunos, no Agrupamento. No 1º ciclo 100, no 
2º ciclo 40 e no 3º ciclo 25. 
Conhecidos os resultados, destacaram-se os alunos, na categoria "MINI-ESCOLAR-I" 
(2.º ano) - André da Silva Pousada da EB1 de Casal  Bernardos e Rodrigo Francisco da 
EB1 de Espite - "MINI-ESCOLAR-II" (3.º ano) - Tomás Baptista da EB1 de Espite ; 
"MINI-ESCOLAR-III" (4.º ano) - Lara Lopes Pereira da EB1 de Rio de Couros;  
"ESCOLAR"  Vânia Pereira  do 6º A; - "BENJAMIM" Daniel Ribeiro 8º A ; 
"CADETE"  Tiago Ribeiro 9º A. Parabéns a todos, e até para o ano! 

2014 Ano Europeu do Cérebro 

O European Brain Council promove 2014 como o Ano Euro-

peu do Cérebro. Em toda a Europa várias instituições de 

investigação, de promoção da cultura científica, associa-

ções de doentes, desenvolvem ações no âmbito desta ini-

ciativa, sempre com o objetivo de consciencializar a popu-

lação para os 

problemas asso-

ciados ao cére-

bro. Neste senti-

do e, uma vez 

que este tema 

faz parte dos 

conteúdos pro-

gramáticos do 

9.º ano, os alu-

nos foram desa-

fiados a realizar trabalhos que conjugavam a pesquisa de 

artigos de conteúdo científico, dirigidos ao grande públi-

co, com a respetiva ilustração “artística”. Os trabalhos 

realizados inserem-se num dos seguintes temas: “O cére-

bro e a Biomedicina”;  “O Cérebro e a Dor”; “Quando o 

cérebro nos trai, será 

Alzheimer?”; “O Cé-

rebro: de Dentro pa-

ra Fora”; “O sono” e 

“Drogas e cérebro”. 

O resultado desta 

atividade esteve ex-

posto no átrio da en-

trada da nossa Esco-

la. 

6ª edição Projeto Exposição na Escola: "A Ciência 

do Sabor" 

Com o apoio da Vodafone, sobre a 

temática da Alimentação decorreu a exposição com o títu-

lo "A Ciência do Sabor".  Esta consistiu num conjunto de 

painéis de papel focando temas relevantes relacionados 

com a alimentação como fonte de nutrientes e energia, a 

sua dimensão cultural, a segurança alimentar e os sistemas 

de produção, entre outros. 

Problema do Mês 

Ao longo do ano alguns alunos aceitaram esta iniciati-

va e, de forma regular, foram participando nos desafi-

os. Os alunos mais assíduos foram do 5º A, sendo que 

em 1º lugar ficou a Clara Monteiro, em 2º a Carolina 

Ribeiro e a Inês Lopes e em 3º a Mariana Faria. Para-

béns pelo envolvimento. 

Dia Mundial Sem Tabaco – 31 de maio 

D. de Matemática e Ciências Experimentais 

http://www.mat.uc.pt/canguru/Arqprovas/2012/provaMini-Escolar_1_12.pdf
http://www.mat.uc.pt/canguru/Arqprovas/2012/provaMini-Escolar_2_12.pdf
http://www.mat.uc.pt/canguru/Arqprovas/2012/provaMini-Escolar_3_12.pdf
http://www.mat.uc.pt/canguru/Arqprovas/2012/provaMini-Escolar_3_12.pdf
http://www.mat.uc.pt/canguru/Arqprovas/2012/provaEscolar12.pdf
http://www.mat.uc.pt/canguru/Arqprovas/2012/provaEscolar12.pdf
http://www.mat.uc.pt/canguru/Arqprovas/2012/provaBenjamim12.pdf
http://www.mat.uc.pt/canguru/Arqprovas/2012/provaCadete12.pdf
http://www.mat.uc.pt/canguru/Arqprovas/2012/provaCadete12.pdf
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VI CAMPEONATO DE JOGOS  MATEMÁTICOS 

A tarde do dia 7 de maio foi diferente para os cerca de 60 alunos dos diferentes 

níveis de ensino que participaram na final do VI Campeonato de Jogos Matemáti-

cos. Aqui houve tempo para disputar o melhor lugar, lanchar e conviver com os 

meninos de outras escolas do Agrupamento. Esta atividade teve como objetivo 

melhorar a atenção/concentração, promover o desenvolvimento do pensamento 

estratégico, trabalhar a visualização espacial, desenvolver o raciocínio, criar o 

gosto pela disciplina e reforçar a autoestima. 

 Os jogos disputados este ano foram: no pré-escolar “Quatro Cantinhos” ; no pri-

meiro ciclo “Semáforo” ; no 2º e 3º ciclo “Surakarta”. 

Os alunos vencedores foram: 

no pré-escolar - Camila San-

tos Oliveira; no primeiro ci-

clo, categoria 1º e 2º ano - 

André da Silva Pousada ; na 

categoria 3º e 4º ano - Henri-

que Oliveira Graça ; no 2º 

ciclo - Valentim Lopes , e no 

3º ciclo - João Faria Rosado . 

Todos os participantes estão 

de Parabéns, pelo espírito de 

equipa que revelaram, a per-

sistência e o empenho de-

monstrado. 

Matematicando VIII 

No átrio da escola, pode observar-se uma ex-

posição de trabalhos relativos às aprendiza-

gens matemáticas, construídos pelos alunos, 

ao longo do ano letivo. 

Podem observar-se trabalhos relativos a fri-

sos, rosáceas, adivinhas sobre números, pavi-

mentações com polígonos, origamis, alusivos 

ao pi, funções, pontos notáveis de um triân-

gulo, homotetias, tangram.  

Inserida no projeto “Poupar com picos – Vamos 

às urtigas”, no dia 6 de junho, pelas 20h teve lu-

gar uma palestra dinamizada pela Confraria das 

Urtigas, pelo Dr. Manuel Paraíso e Drª Sofia Oli-

veira, de Fornos de Algodres. Durante duas horas 

cerca de quarenta pessoas  conheceram com 

maior pormenor as potencialidades desta planta, 

abundante na nossa 

região. Foram apresen-

tados alguns aspetos no 

âmbito da sua morfolo-

gia, da sua aplicação na 

agricultura, na saúde e 

na cozinha. Surgiu ainda 

a possibilidade dos pre-

sentes degustarem al-

guns pratos, como sopa, 

patê, alheira, bolachas e 

bolo confecionados com 

urtigas. À saída os pre-

sentes levaram uma 

garrafa de chorume de 

urtigas, produzida pelos 

alunos do 7º e 8º anos, e 

um folheto com a divul-

gação da utilização das 

urtigas na agricultura e 

na culinária. 

Palestra – “Poupar usando urtigas” 

CLUBE TIC - 3D 

Durante o ano letivo 2013/2014, às quartas-feiras à 

tarde, os colaboradores do Clube TIC - 3D explo-

raram alguns  softwares, nomeadamente: 

“Sketchup”;  “Scratch”  e 

“paint”. 

Houve uma boa recetivida-

de às atividades por parte 

dos alunos inscritos no 

Clube.  

http://www.dgeste.mec.pt/wp-content/uploads/2013/11/logofip-e1384958350782.png
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Na semana de 9 a 13 de junho, o Departamento de 

Ciências Sociais e Humanas assinalou, mais uma vez, 

a Comemoração do Dia de Portugal, de Camões e 

das Comunidades Portuguesas. Para a concretização 

desta iniciativa os alunos das turmas do sexto ano e 

do oitavo ano elaboraram cartazes ilustrativos de 

diversas vertentes e caraterísticas da cultura e da 

identidade do nosso país. Assim, no piso superior da 

Escola-Sede do Agrupamento estiveram patentes 

Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

Exposição “Cem Anos do Início da Primeira Guerra Mundial – 1914-1918” 

Durante a última quinzena do mês de maio esteve patente na 
Escola Sede do Agrupamento uma exposição evocativa dos cem 
anos do início da Primeira Guerra Mundial. Os trabalhos expos-
tos foram realizados pelos alunos das turmas A, B e C do 9º ano, 
no âmbito dos conteúdos da disciplina de História. 

Para assinalar centenário do começo deste marcante aconteci-
mento histórico foram organizados dois núcleos expositivos. No 
átrio de entrada da Escola expuseram-se maquetes que reconsti-
tuíam e ilustravam as duras condições de sobrevivência dos mili-
tares nas trincheiras. No 
corredor do piso superior 
expuseram-se trabalhos em 
formato de cartaz que pre-
tenderam dar uma visão glo-
bal e sequenciada dos factos 

associados aos quatro anos que durou o conflito. Ainda neste espaço foi possí-
vel observar uma instalação artística que, simbolicamente, conjugava o poema 
de Fernando Pessoa, “O Menino da Sua Mãe”, com objetos que evocavam as 
memórias da guerra. A referida instalação pretendia convocar o observador 
para uma reflexão sobre as questões que se levantam em torno dos conflitos 
que têm atravessado toda a História da Humanidade até aos nossos dias. 

Na globalidade, os trabalhos evidenciaram o interesse dos alunos na 
abordagem deste tema, assim como revelaram o empenho e a criatividade que 
os alunos colocaram na realização e concretização desta exposição. 

Comemoração do Dia de Portugal três núcleos expositivos alusivos às seguintes temáti-

cas: “Gastronomia Tradicional Portuguesa”, “Sons, 

Cores e Sabores das Tradições Portuguesas” e 

“Património Português, Património da Humanidade”.  

Os alunos do 9º ano criaram vídeos, individualmente 

ou em grupo, alusivos a aspetos turísticos de Portugal. 

Estes vídeos foram sujeitos a concurso, tendo sido 

vencedor o trabalho realizado pelas alunas Beatriz 

Lopes, Carolina Oliveira, Filipa Ribeiro e Mariana 

Custódio, da turma B do 9º ano. 

Ainda no âmbito desta comemoração o Departamento 

ofereceu aos professores e funcionários um saboroso 

lanche composto por alguns dos produtos da tradição 

portuguesa. Para finalizar, um grupo de docentes foi 

desafiado a fazer uma demonstração de danças tradi-

cionais que foram exibidas, com muito brilho e ale-

gria, na festa de final de ano letivo. 

O Departamento de Ciências Sociais e Humanas agra-

dece a todos aqueles, 

alunos e professores, 

que contribuíram para 

a concretização e su-

cesso da atividade. 
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De acordo com o Eurobarómetro e o European Value Study, Portugal está entre os paí-
ses da União Europeia em que a participação em atividades de voluntariado é mais bai-
xa. No sentido de reverter esta situação, um longo caminho tem de ser percorrido. 
A Escola EB 2/3 Cónego Dr. Manuel Lopes Perdigão tem sido sensível a este enorme 
desafio, e está ciente de que a educação humanista e humanizante dos seus alunos, 
passa pelo “desafio solidário”. 
Assim, inúmeros passos têm sido dados no sentido de desenvolver várias “…ações de 
interesse social e comunitário, realizadas de forma desinteressada, no âmbito de proje-

tos, programas e outras formas de intervenção ao serviço dos indivíduos, das famílias e da comunidade, desen-
volvidos sem fins lucrativos. 
A nossa Escola tem já algum historial e experiência na persecução de projetos de voluntariado, estando a envol-
ver, no presente ano letivo, tal como em anos anteriores, de forma direta, 15% da população estudantil. 
A sua ação tem sido desenvolvida, como referido, em duas vertentes: 
 
NA vertente Escola/Meio: 
· Comemoramos o dia 17 de Outubro (Dia Mundial pela Erradicação do Pobreza); 
· O Clube de Solidariedade promove a campanha de recolha de bens alimentares; 
· Organiza cabazes alimentares para famílias carenciadas da nossa Escola; 
· Desenvolve o “Mercadilho de Natal”, com o objetivo de comprar bens alimentares não perecíveis para o refor-

ço de cabazes alimentares; 
· Constrói Velas e sabonetes no âmbito do Clube de Solidariedade, com o objetivo de recolher fundos de ajuda 

à compra de pão e leite para lanches de alunos carenciados da Escola; etc 
Na vertente Escola/Mundo a Escola Manuel Lopes Perdigão tem desenvolvido parcerias com organizações não 
governamentais de solidariedade. Disso é exemplo: 
.     A  ajuda à Associação Portuguesa “Amigos de Raul Follereau”; 
.     A Parceria com o Grupo Missionário «Ondjoyetu», da diocese de Leiria-Fátima; 

· E o lançamento do Projeto “Um sorriso para a Namíbia” - parceria com a fundação não-governamental “SAN 
Foundation”, de que já falámos no 1.º período. 

Assim sendo, a nossa Escola submeteu o seu projeto de solidariedade à 
avaliação do Júri Nacional, que de acordo com a na Portaria n.º 333/2012 
de 22 de outubro, decidiu atribuir, no passado dia 28 de Abril o “Selo de Es-
cola Voluntária - 2012”. 

Parabéns por mais esta distinção feita à Escola Cónego Dr. Manuel Lopes 
Perdigão. 

 “ESCOLA VOLUNTÁRIA” 

Departamento de Línguas 

Os conhecimentos andaram à solta no dia 13 de junho. 

Foi com especial alegria e participação efusiva que os alunos dos 2º e 3ºciclos se envolveram 

na atividade promovida pelo Departamento de Línguas, tendo-se organizado por grupos e realizado, 

com grande energia e espírito de equipa, um percurso pedestre e dado respostas aos desafios lança-

dos. Num clima aprazível, foi possível promover a formação integral dos alunos, fomentar o sentido 

de interajuda e cooperação, bem como garantir um momento lúdico. 

As “pistas” foram seguidas, os desafios superados e o bom desempenho  alcançado. Parabéns 

a todos, especialmente à  equipa  vencedora, constituída pelas alunas Adriana Vaz  (9º A),  Mariana 

Custódio, Carolina Caixinha e Filipa Ribeiro (9º B), com o nome “As vencedoras”. 
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A Escola 
A minha turma tem muitos alunos, 

Uns vêm para trabalhar 

E outros só sabem 

 Brincar! 

 

Os professores explicam 

E dizem para prestar atenção 

Mas nem sempre, 

Temos essa intenção! 

 

Eu gosto da Escola  

Aprender e Estudar, 

Ter muitos amigos 

Para me ajudar. 

 

Os meus amigos, 

Cada um uma Flor 

Também já foram atingidos 

Pelo meu carinho e amor! 

Clara Monteiro—5º A 

Clara Monteiro 

Gosto muito de ti 

Gosto muito de ti mãe 

Desde a lua até aqui! 

 

Preciso de ti minha mãe 

Para o meu bem. 

 

Gosto muito de ti 

Não precisas de pintar o cabelo 

Nem de te maquilhar 

És bonita para mim 

Assim. 

Gosto muito de ti! 

Susana Sousa—5º A 

A  música 

 

Para mim a música 

Não é nenhuma ilusão, 

É mesmo uma grande paixão! 

Aos instrumentos de percussão, 

Dou a volta com a mão. 

Também gosto de cantar  

Uma bela canção! 

Ouço música com muito prazer 

E com o sonho de um dia 

Também eu a saber fazer! 

 

Pedro Rodrigues—5º A 

À descoberta da poesia 

As docentes de Português que lecionam ao 5º ano desafiaram os 

seus pupilos a mergulharem na magia da Poesia, pelo que os alunos proce-

deram ao levantamento de textos líricos de autores portugueses, cuja leitu-

ra lhes tivesse causado algum “ estremecimento da alma”. Concomitante-

mente, os aplicados aprendizes de poetas redigiram, de modo destemido 

e com acentuada sensibilidade, textos poéticos verdadeiramente ternuren-

tos, cuja qualidade permitiu a sua divulgação na Biblioteca e Jornal.                                  

Parabéns pela criatividade e veia lírica! 

OLIMPÍADAS DE INGLÊS 2013/2014 

 

No dia 12 de março teve lugar esta atividade na 

Escola Sede, da responsabilidade grupo de In-

glês. Nesta iniciativa participaram cerca de 

50 alunos de todos os anos de escolaridade. 

Os vencedores foram os seguintes: 

5º Ano 

1º Class - Clara Monteiro e Mariana Faria (5º A) 

6º Ano 

     1º Class - Diogo Flórido e Mário Tereso (6º A) 

7º Ano 

1º Class - Gonçalo Enes  (7º C) 

8º Ano 

1º Class - Catarina Soares (8º B) 

9º Ano 

1º Class - Flávio Gomes (9º C) 
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Departamento de Expressões 

EDUCAÇÃO FÍSICA / DESPORTO ESCOLAR 

DANÇA 

“Festa de S. Romão”  

Sandoeira – 01/06/2014 

O grupo de Atividades Rítmicas e Expressivas esteve bastante dinâmico neste 3 º Período. 

Exemplo disso são as múltiplas atividades em que participou. 

“Festa de Santo António e Nossa Senhora”  

Caxarias – 27/04/2014  

“Agarra que é Revista” CineTeatro de Ou-

rém - 08/05/2014 e 09/05/2014 e Externato 

de Albergaria dos Doze  - 16/05/2014  

X1 Festival da Canção  

13/06/2014 

FESTA DO DESPORTO ESCOLAR 

Realizou – se no passado dia 6 de Junho uma Festa Final do Desporto Escolar, com a participação de cerca de 

100 alunos e os Professores que constituem o Clube. 

A Festa teve como objetivos, a convivência entre os Alunos e Professores que compõem os Grupos/Equipa; co-

memorar um ano de Desporto Escolar; destacar alunos que se distinguiram e funcionar como elemento agluti-

nador para a adesão e dinâmica do próximo ano letivo. 

Foram salientados valores e objetivos do clube, lidos alguns aspetos do R.I.D.E., distribuídos certificados de 

participação e medalhas. 

De seguida visionou-se um filme com imagens/

fotos de atividades dos Grupos/Equipa e final-

mente passou-se à sala de refeitório para cele-

brar, com um lanche oferecido pelo Clube aos 

alunos.  
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TÉNIS DE MESA 

BADMINTON 

NATAÇÃO E TÉNIS 

FUTSAL 

Biblioteca Escolar 

Este período não se realizaram atividades 

externas nestes grupos/equipa. Parabéns!   

Contamos contigo no próximo ano letivo. 

No dia 22 de maio dois alunos do nosso Agrupa-

mento deslocaram-se à Escola Artur Gonçalves, em 

Torres Novas, para participar na fase distrital de 

Badminton - Escalão Infantis. Os resultados foram 

os seguintes:  

Singulares - Infantis B Femininas 

Joana Ceia (7º B) - 3º Classificada 

Singulares - Infantis B Masculinos 

Bruno Mendes (7º C) - 7º 

Classificado 

Muitos parabéns aos dois 

alunos que participaram 

nesta fase distrital e aos 

restantes que fazem parte 

do grupo/equipa de Bad-

minton.  

 

Os alunos: Beatriz Sousa (8º B); Gonçalo Dias (8º C); Frederic 
Santos (9º B); Ana Marques (9º C); Catarina Marques (9º C); 
João Rosado (9º C) e Ricardo Marques (9º C) participaram na 

Fase Regional de Ténis de Mesa, que decorreu nos dias 2, 3 e 
4 de maio, em Manteigadas (Setúbal). 

Os resultados obtidos pelos alunos foram bons, desta-
cando-se a equipa de iniciados - feminina da nossa Es-
cola que obteve um honroso 4º lugar. Em termos indivi-
duais destacou-se a aluna 
Rita Marques que obteve o 
7º lugar no seu escalão. 

Muitos parabéns a estes 
alunos que representaram 
muito bem o nosso Agru-
pamento.  

DIA DO AMBIENTE 

O dia cinco de junho, Dia do Ambiente, foi assinalado na Escola através de um painel construí-

do a partir dos trabalhos realizados pelos alunos do nono ano, na disciplina de Geografia, e 

exposto na Biblioteca, no âmbito do conteúdo programático “Ambiente e Sociedade. Para além 

do painel informativo os alunos elaboraram, também, vídeos e trabalhos em PowerPoint que 

apresentaram na sala de aula. Os alunos demonstraram empenho, dedicação e criatividade na 

concretização dos trabalhos. 

O grupo/equipa de Futsal participou na meia 
final distrital em Riachos no dia 7 de maio, 
tendo alcançado o 2º lugar  numa competição 
em que participaram 3 equipas. 
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SAÚDE ORAL BIBLIOTECAS ESCOLARES 

 

Decorreram no dia 6 de maio, no  âmbito do Projeto SOBE quatro sessões com a escritora Manuela Mota 

Ribeiro que envolveram  alguns alunos do pré -escolar e todo o primeiro ciclo do nosso Agrupamen-

to.  A primeira sessão decorreu em Urqueira Norte, com a presença dos alunos de Urqueira, Mata e Espite. 

Ainda durante a manhã, a nossa convidada esteve na escola de Casal dos Bernardos, com os alunos do 1º 

Ciclo e Jardim de Infância. Da parte da tarde a escritora esteve na Carvoeira conversando com os alunos de 

Pisões e da Carvoeira. Finalizou o dia em Rio de Couros onde assistiram também os alunos da Sandoeira. 

Os discentes foram transportados pelos autocarros da Câmara Municipal à qual se agradece o empréstimo 

dos mesmos. 

Manuela Mota Ribeiro é médica de formação, mas atualmente, dedica-se quase em exclusivo à escrita. As 

suas obras tratam de temas ligados à saúde, cidadania, bulling, higiene, segurança, autoestima, etc. 

É uma excelente comunicadora e isso deixou os nossos meninos encantados com as histórias e as respeti-

vas personagens (em três dimensões), que a escritora trouxe com ela, para a “ajudarem” a contar e encan-

tar. 

 

A Biblioteca da Escola Sede assinalou os 40 anos 

da Revolução do 25 de Abril com um pequeno 

placard onde esteve patente uma banda desenha-

da alusiva aos feitos do capitão Salgueiro Maia. 

O cravo, símbolo da revolução, também esteve 

presente. 

O ambiente ficou completo com a projeção de 

um PowerPoint com a descrição dos aconteci-

mentos referentes ao dia que mudou o destino 

político e social do nosso país e a música que fez 

parte deste acontecimento. 

40 anos passaram……. 40 anos de esperança por 

uma vida de LIBERDADE,  DEMOCRACIA… 

 

 Homenageamos as nossas mães com 

este lindo bouquet de rosas  e um be-

lo poema. 

 

 

 

 

 

Na biblioteca da Carvoeira os peque-

ninos também mimaram as mães. Des-

tacámos da exposição esta pequenina 

quadra, tão antiga e sempre atual. 

 

Dia da Europa 9 de 

maio 

Esteve patente na Biblioteca 

da Escola Sede uma exposição 

sobre o Dia da Europa. A 

mesma apresentava trabalhos 

escritos e de expressão plásti-

ca produzidos pelos alunos do 

7º ano. Nesta exposição desta-

caram-se exemplos como o 

Big Ben,  London Eye, Ato-

mium, Torre Eiffel, Torre de 

Pisa e Touro. 
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Neste verão, ler é garantida diversão! 

Avizinham-se as férias sinónimas de lazer e pura diversão. À sombra de uma refres-

cante árvore, junto de um sereno rio, numa confortável poltrona ou sentado na dourada areia 

da praia, um livro é sempre uma excelente companhia que nos convida a viajar. 

A leitura é uma capacidade importante que deve ser treinada na escola, mas também 

em casa e durante todo o ano. Os livros, quando descobertos de forma prazerosa, acarretam, 

para quem os procurou e os sabe integrar nos seus 

conhecimentos, avultados benefícios. 

Assim, a Biblioteca convida cada leitor a sul-

car oceanos de leitura e a requisitar um livro, para 

que o possa “devorar” nas horas quentes de sol. 

Neste verão, é primordial ter um livro sempre à 

mão e não hesitar em mergulhar em aventuras 

inesquecíveis. 

Ler é trocar horas de tédio por momentos de 

puro prazer! 

10 de Junho – o espírito patriótico está ao rubro! 

Com o Mundial, os corações palpitam, o espírito patriótico fervi-

lha na esperança de que “o ilustre peito lusitano” seja de novo 

glorificado e o valor de Portugal ecoe pelos quatro cantos do 

mundo, assim como sucedeu pela pena de nosso grande vate, 

Luís Vaz de Camões, que tem espalhado, com a sua obra literá-

ria, o bom nome de Portugal. 

A nossa Escola não esqueceu a efeméride e, com especial cari-

nho, a Biblioteca assinalou o Dia de Portugal e prestou tributo a 

Luís Vaz de Camões, com uma exposição alusiva ao poeta e à 

sua vastíssima obra. 

DIA DA CRIANÇA – 1 de Junho  
 

 O Dia Mundial da Criança é oficialmente comemorado no 
dia 20 de novembro, data que a ONU reconhece como Dia 
Universal das Crianças, por ser a data em que foi aprovada a 
Declaração dos Direitos da Criança em 1959 e a Convenção 
dos Direitos da Criança em 1989. Porém, a comemoração 
varia de país para país. Em Portugal, o dia das crianças é fes-
tejado a 1 de junho, pois o mês de maio homenageia Maria, 
mãe de Jesus. 
Esteve disponível na Biblioteca sede um Placard alusivo ao 
Dia da Criança – todos os alunos foram convidados a deixar 
uma mensagem alusiva a este Dia. 
Deixamos aqui alguns exemplos: 
“Ser criança é para toda a Vida”;    “Ser Criança é tempo de 
magia!”;     “Ser Criança é ser amada”;   ”Ser Criança é so-
nhar um sonho feliz que não tem fim!” 
 

http://acmlp.pt/bib/?p=929
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Coordenação dos Diretores de Turma 

Visita de Estudo a Lisboa 9º anos  

No passado dia 22 de abril os alunos das turmas A, B e C do 9º ano participaram numa visita de estudo a Lis-

boa, tendo sido acompanhados, nesta atividade, pelos professores Anabela Silva, Teresa Rebola, Luís Simões 

e António Travassos. 

De manhã os alunos visitaram o Palácio Nacional da Ajuda, onde tiveram oportunidade de conhecer mais de 

perto o quotidiano da Família Real Portuguesa nos finais do século XIX. Seguiu-se o almoço, num ambiente de 

descontração e de convívio, tendo os professores presenteado cada um dos alunos com um Pastel de Belém, 

uma experiência gastronómica única que permitiu a todos desfrutar o sabor das nossas tradições. 

Com as forças retemperadas foi a vez de os alunos subirem até ao topo do Padrão dos Descobrimentos, tendo  

o esforço  sido recompensado com uma vista magnífica sobre o rio Tejo e a sobre a cidade de Lisboa. 

A visita prosseguiu com uma viagem pelos desafios da arte contemporânea presentes em algumas das obras 

que se encontram expostas no Museu Berardo e que estimularam a curiosidade e a criatividade dos nossos 

alunos. 

A etapa seguinte proporcionou uma breve visita ao Museu do Automóvel em Paço de Arcos, onde foi possível 

admirar o charme de diferentes veículos de décadas passadas. 

Finalmente, o lanche decorreu no Parque dos Poetas, em Oeiras, 

onde, os alunos, num ambiente informal, puderam usufruir de diver-

sos espaços verdes e admirar as esculturas de alguns dos vultos 

mais marcantes da poesia portuguesa. 

Em jeito de conclusão e sintetizando o sentimento de todos em rela-

ção ao sucesso desta atividade fica aqui a opinião que nos foi trans-

mitida pela aluna do 9º C, Sara Ferreira, “Gostei imenso de tudo em 

geral. Foi muito agradável e enriquecedor em todos os aspetos, na 

medida em que foi um dia diferente, não deixando de se aprender 

novas coisas e, ao mesmo tempo, estarmos mais em contacto com o 

património do nosso país”. 

Visita de Estudo 7º anos  

Os alunos do sétimo ano, e quatro dos seus profes-

sores, participaram no dia 24 de abril numa Visita 

de Estudo ao Exploratório Infante Dom Henrique, 

em Coimbra, e ao Museu Monográfico de Coním-

briga, em Condeixa. A visita decorreu da melhor 

forma possível: os alunos manifestaram interesse, 

postura adequada e grande satisfação, pelo que o 

balanço é considerado positivo. 

 

Chegaram as férias! 

“Podemos passear  

ou um parque visitar, 

subir as altas montanhas 

ou simplesmente ver o mar. 

Andar de bicicleta  

ou pelos campos cavalgar, 

caminhar na calçada  

ou com uma bola brincar. 

 

Podemos fazer o que quisermos, 

o importante é descansar! 

Cantar, colorir, desenhar! 

Ler, escrever, estudar! 

De coisas interessantes falar, 

Para nossa mente mais rica ficar.”  

Boas férias! 
Os Diretores de Turma 

http://www.google.pt/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/42/Lisbon_Portugal_043_Padr%25C3%25A3o_dos_Descobrimentos_(5107461303).jpg&imgrefurl=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lisbon_Portugal_043_Padr%C3%A3o_dos_Descobrimentos_(
http://www.pragentemiuda.org/2011/06/poesias-de-ferias.html
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Plano Tecnológico da Educação 

CONCURSO SEGURANET 
O nosso Agrupamento participou no Concurso Seguranet neste ano letivo com 34 

equipas constituídas por alunos e professores, que responderam a um desafio 

mensal. 

Após oito desafios a equipa vencedora foi a 8.º B - 3, constituída pelos alunos Bea-

triz, Tomás, Rafael e Vasco. 

O Agrupamento ficou classificado em 48º lugar (4010 pontos)  de um total de 165 

escolas de Portugal. 

A equipa vencedora (foto) constituída por 4 

alunos da turma do 8º B recebeu um pequeno 

prémio (4 dispositivos de armazenamento portá-

til), no último dia de aulas, durante a festa de 

encerramento do ano letivo.. 

Ficha Técnica 
 

Propriedade: Agrupamento  de Escolas Cónego Dr. Manuel 

Lopes Perdigão - Caxarias 

Telefone: 249570050 

Coordenadores: 

António Travassos, Graça Caetano e Hélder Pereira 

Colaboradores: 

Direção e todos os Departamentos Curriculares 

Impressão: 

Escola EB 2,3 Cónego Dr. Manuel Lopes Perdigão 

Boas férias e merecido descanso para 

todos! 

São os votos da  equipa coordenadora do Jor-

nal “Nós “ 

Concurso Mediasmart 

Pelo segundo ano consecutivo o nosso 

Agrupamento venceu o Concurso Media 

Smart. Desta vez foram os alunos da EB1 de 

Pisões os vencedores. 

O tema deste ano letivo foi "Ano Internacio-

nal de Cooperação pela Água". 

Muitos parabéns a todos os alunos e profes-

sores. 

No dia 19 de junho os alunos e professores 

deslocaram-se a Lisboa para receberem o 

prémio de 1000 euros e passarem um dia 

muito divertido na Kidszânia. 

Associação de Pais 

FESTA FINAL DE ANO LETIVO 

Chegamos ao final de mais um ano letivo!  

Estamos a organizar uma Festa de Final de Ano que irá 

marcar para sempre a passagem pela Escola E.B. 2,3 

de Caxarias de todos os alunos.  

No próximo dia 20 de Junho de 2014 (Feriado Munici-

pal), teremos o seguinte programa: 

18h - Receção de Pais/Encarregados de Educação, Alunos e 

Convidados; 

18h 30m - Entrega e Bênção de Fitas de Finalistas 

19h30m - Entrega de Prenda/Lembrança a todos os Finalistas  

20h - Jantar 

21h30m - Marchas Populares do Agrupamento de Escolas de 

Caxarias 

“Musicando com o coração”  
Foi o nome dado pelo 6ºC à atividade que levou a cabo no dia 3 de junho pelas 19.30. 

Esta atividade teve como objetivos: 

 • Dar a conhecer as aptidões musicais, a nível instrumental dos alunos, depois de dois anos de ensino articulado; 

• Proporcionar um momento de convívio entre Alunos, Professores e Encarregados de Educação; 

• Desenvolver nos alunos a autonomia e a criatividade. 

Na turma, os instrumentos musicais em aprendizagem são variados: bateria, trompete, guitarra, violino, flauta transversal, 

piano e acordeão. Cada aluno, ao som do seu instrumento musical, apresentou uma peça, verificando-se já um caminho 

percorrido no mundo da música. 

O convite foi feito à comunidade escolar. Todos os Encarregados de Educa-

ção estiveram presentes, bem como outros familiares, alguns professores da 

nossa Escola e alguns professores do Conservatório; estiveram também pre-

sentes o Diretor do Conservatório de Música e o Diretor da nossa Escola. 

Esta atividade terminou com um lanche ajantarado que esteve a cargo dos 

pais e que proporcionou um bom momento de convívio. 

O balanço final deste sarau musical é muito positivo. Alunos, Professores e 

Encarregados de Educação deram um parecer muito favorável à atividade 

que foi muito importante principalmente para os alunos. Esta atividade mos-

trou o caminho percorrido até ao momento a nível musical e contribuiu para 

um passo em frente no seu crescimento. 

 


