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Publicado em 1932, “Admirável Mundo Novo”, do escritor inglês Aldous 
Huxley, é um dos meus livros preferidos e tem uma atualidade impressio-
nante. Descreve uma sociedade futura em que as pessoas seriam condi-
cionadas em termos genéticos e psicológicos, a fim de se conformarem 
com as regras sociais dominantes. Tal sociedade dividir-se-ia em castas 
e desconheceria os conceitos de família e de moral. “Admirável Mundo 
Novo” é um aviso, um apelo à consciência dos homens. É uma denúncia 
do perigo que ameaça a humanidade, se a tempo não fechar os ouvidos 
ao canto da sereia de uma falsa noção de progresso.
Este livro é uma daquelas referências universais que várias gerações 
adotaram como modelo de distopia, esse avesso pedagógico da utopia. 
Há nele um tema transversal a que, no nosso atribulado século XXI, conti-
nuamos a ser dramaticamente sensíveis. Que é como quem diz: o projeto 
de criação de um mundo de bem-estar universal, superando todas as 
injustiças entre os humanos, de tão extremado e idealista, pode desem-
bocar no seu assustador contrário. Ou seja, o utópico contém os germes 
do distópico.
Também “1984 “de George Orwell, publicado em 1949, oferece hoje uma descrição quase realista do 
vasto sistema de fiscalização em que passaram a assentar as democracias capitalistas. A eletró-
nica permite, pela primeira vez na história da humanidade, reunir nos mesmos instrumentos e nos 
mesmos gestos o trabalho e a fiscalização exercida sobre o trabalhador. O Big Brother já não é 
uma figura de estilo - converteu-se numa vulgaridade quotidiana.
Somos a espécie animal mais inteligente que se conhece, produto de uma extraordinária evolução 
biológica com milhares de milhões de anos. Daí que não seja de estranhar que hoje queiramos 
ultrapassar os nossos próprios limites, criando sistemas que reproduzam comportamentos inte-
ligentes de forma artificial. Em que ponto estamos nesta aventura da inteligência artificial? Será 
que algum dia esses sistemas irão superar a inteligência dos seus criadores? Devemos temê-los? 
Que papel podem desempenhar na evolução futura da espécie humana e na conquista do espaço?
Hoje já sabemos que a ciência de dados, organizar e tratar dados para tirar daí valor, é já muito 
comum, quer para vendas e marketing, quer para análise de eleições. Dizem-nos os especialistas 
que, nos últimos anos, doze eleições foram manipuladas, sendo os casos mais emblemáticos aque-
las que elegeram Trump e Bolsonaro. 

A visão de Yuval Harari, o autor israelita dos best-sellers “Sapiens” e 
“Homo Deus”, é muito negativista. Ele chama-lhe dataísmo, a dependên-
cia dos dados, em que as pessoas são vistas quase só como uma fonte 
de dados e de valor económico. Esta visão tem alguma razão de ser, 
as pessoas mais informadas preocupam-se pontualmente sobre estas 
questões, mas não deixam de colocar os seus dados, de usar as redes 
sociais, de pôr informação pública.
Vivemos num mundo em que a privacidade é um bem cada vez mais 
escasso, mas as pessoas não parecem valorizar a privacidade, uma vez 
que estão disponíveis para divulgar informação pessoal. Quando põem 
informação sua no Facebook ou vão ao Google fazer buscas, estão a 
disponibilizar uma parte da sua informação pessoal. Terá de ser criada 
legislação para impedir que esta quebra de privacidade se torne peri-
gosa ou negativa, a sociedade está a habituar-se a viver num ambiente 
menos privado.
A tecnologia tomou um lugar decisivo no nosso mundo, todos precisamos 

dela, contudo, sem ser demasiado pessimista, creio que as sociedades deviam refletir mais sobre 
a forma como a usa. Defendo que devem ser os humanos a usar a tecnologia, mas não devem 
deixar-se manipular por ela. Preocupa-me o domínio que esta nova realidade exerce sobre as 
novas gerações, o uso e abuso de telemóveis, tablets e computadores com acesso à internet 
estão a provocar alterações que o senso comum já constatou há muito e que a ciência já começa 
a comprovar. Estou a referir-me à distração, à incapacidade de concentração, de perseverança 
e às dificuldades da leitura em papel. Só a escola permite desenvolver a capacidade de atenção 
focalizada, estar imerso em meios digitais condiciona o desempenho intelectual. 
Como vamos nós, pais e professores, no futuro, dosear a tecnologia, os meios digitais, a exposição 
da nossa privacidade? Temos consciência da revolução que está ante os nossos olhos? Refletimos? 
Somos pessimistas? Ou, pelo contrário, somos otimistas e acreditamos que este é um admirável 
mundo novo extraordinário, com virtualidades infinitas?
Creio que será útil a releitura das obras citadas no início deste texto e, sobretudo, a atenção 
constante sobre os avanços desta realidade e a reflexão, esta sim, a primeira prova de que somos 
animais inteligentes. 

Célia Lourenço

Editorial

Num tempo tão diferente do que estávamos habi-
tuados nunca a palavra esperança fez tanto sentido 
como hoje.
Vivemos um período que nos remete para dentro 
de nós, para a nossa essência, quando vemos que a 
maior parte do que tínhamos como certo foi cons-
tantemente posto em causa. A incerteza e a insegu-
rança têm caminhado connosco. A nossa pequenez 
veio ao de cima perante este inimigo invisível que 
colocou a comunidade mundial em alerta. Mas, 
como alicerçar um futuro melhor?
Devemos aprender com este tempo novo, apesar da 
incerteza e da angústia do que pesa sobre o tempo 
próximo, devemos valorizar o que é positivo e que 
também faz parte de cada um de nós, dar mais 
valor aos outros e às pequenas coisas, mesmo as 
triviais, que passavam por nós e que não valorizáva-
mos porque as dávamos como certas.
Ora, neste tempo de muitas mudanças, de incer-
tezas, de reinvenção e de adaptação aos novos 
recursos tecnológicos, vimos surgir grandes e pe-
quenos heróis que atravessam os vários setores da 
sociedade. Cabe-me aqui falar dos nossos alunos, 
dos pais e dos professores, que apesar da conjun-
tura adversa, continuam imbuídos da sua missão 
e continuam a apostar na construção de cidadãos 
livres, responsáveis, capazes de construir uma so-
ciedade onde ninguém seja excluído e todos sejam 
chamados a participar. Na turbulência dos últimos 
meses e com os pés bem assentes no presente, na 
realidade que estamos a atravessar, urge refletir 
de forma crítica. Como nos vamos organizar na 
construção da “nova realidade”? Constatamos que 
o conhecimento é um alicerce importante que deve 
ser mais valorizado, assim como é urgente a neces-
sidade da colaboração de todos na construção da 
sustentabilidade, para que a sobrevivência na nossa 
casa comum não esteja em risco, hoje, e para as 
sociedades vindouras. Acredito que este tempo, de 
interregno nas nossas vidas, nos tenha dado algum 
tempo para estarmos mais atentos ao que priori-
zamos, sabendo separar o que é supérfluo do que 
é essencial. Ficando apenas com o melhor do pas-
sado para ser a alavanca dum futuro que responda 
ao melhor de nós. Não podemos esquecer que as 
nossas ações, hoje, terão o seu reflexo no futuro e, 
por isso, é necessário reforçar a responsabilidade 
de todos num maior equilíbrio, visando um futuro 
melhor. Devemos colocar todo o nosso empenho e 
cuidado na construção do bem comum, seguindo 
como lema de vida o respeito pela dignidade singu-
lar e inviolável de todo o ser humano.
Nós, comunidade escolar, docente e não docente, 
temos a máxima responsabilidade de ser o ali-
cerce, o guião e o paradigma dos nossos jovens 
alunos. A escola revelou-se agora, como nunca, 
um refúgio e uma amarra fundamental, especial-
mente para os mais frágeis da nossa sociedade.  
Sobretudo para eles, o futuro pode parecer agora 
muito incerto, temos de lhes dar alento, incentivá-
-los cada dia a serem melhores, a procurarem o 
seu caminho e, se possível, a excelência. A instru-
ção e o conhecimento, alicerçados na valorização 
da dignidade humana e não apenas na tecnologia, 
ainda são as melhores armas para a nossa juven-
tude enfrentar o futuro, homens e mulheres de 
amanhã que queremos ver resilientes, responsá-
veis e, acima de tudo, felizes.

olinda Duarte
Coordenadora do Departamento de Ciências Sociais e Humanas

Uma boa dose 
de esperança

    Será o futuro um admirável mundo Novo?
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A globalização é um processo ainda pendente da criação de uma aldeia 
global, padrões de consumo e estilos de vida, que resulta num fenóme-
no de aculturação. Os jovens do século XXI, são a primeira “fornada” de 
cidadãos a entrarem em contacto com a sociedade e o mundo, após 
terem sido alvos dos processos acima enunciados de uma forma tão 
intensiva como nunca antes vista em grande escala; o que nos deixa 
com a seguinte questão: quais são as perspetivas para o futuro destes 
jovens? 
Não haja dúvida que o contexto em que os jovens se estão a formar é 
instável, ainda assim, olho com uma visão positiva para o modo como a sociedade contemporânea 
forma e educa os jovens, cada vez mais cedo, despertando-os para os assuntos da ordem do dia, 
das suas regiões e do mundo. Temos assistido a uma crescente onda de nascimentos de organi-
zações jovens, autónomas, autodidatas, constituídas por membros de tenra idade, que pretendem 
ser cidadãos ativos, influenciadores, que se inteiram dos problemas, advertem para os mesmos e 
utilizam as ferramentas ao seu alcance para alterar o paradigma existente. 
A população juvenil demonstra, hoje, cada vez mais interesse em pertencer à sociedade de hoje e 
construir a sociedade de amanhã. Os exemplos são múltiplos: em primeiro lugar, os jovens são os 
principais protagonistas no combate à grande problemática do século XXI, as alterações climáticas; 
à volta do mundo podemos observar casos semelhantes ao da jovem Greta Thunberg, movimentos 
de greves estudantis, com o propósito de acautelar as forças políticas vigentes para a emergência 
da situação. Em segundo lugar, denota-se nesta geração características humanistas, tolerantes, 
sensíveis a questões como a luta contra as desigualdades, contra o racismo, o machismo e as 
forças políticas extremistas/radicais. Se analisarmos, por exemplo, resultados eleitorais, chegamos 
à conclusão que a camada dos cidadãos jovens é contrariada pela faixa etária dos idosos. O caso 
que salta mais à vista é o do processo do Brexit, onde é claro que a grande maioria da população 
jovem votou na permanência do Reino Unido na União Europeia, todavia, devido à alta abstenção e 
à pirâmide invertida em termos demográficos nos países ocidentais desenvolvidos, como é o caso 
da Inglaterra, o resultado eleitoral ditou a saída do Reino Unido da União Europeia.
À nossa escala, mais concretamente na região centro e no concelho de Oliveira do Hospital, os nos-
sos jovens não são exceção. Os efeitos da rede global também se fazem sentir, o nível das habilita-
ções académicas é superior à geração transata, o acesso aos recursos tecnológicos como fonte de 
informação, de aprendizagem e de trabalho é cada vez mais universal e, por conseguinte, os nossos 
jovens estão mais predispostos a envolverem-se no associativismo, na política, no desenvolvimento 
da nossa região e na resolução das suas necessidades. Nem o facto de estarmos a atravessar 
por uma pandemia e sucessivos confinamentos impediu os jovens de marcarem a sua posição de 
outras maneiras, nomeadamente, a presença nos meios de comunicação social e redes sociais. 
A associação de estudantes do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital tem tido um papel 
importante no desenvolvimento e formação dos nossos jovens. Será de relevância destacar, a 
ocorrência de eventos como o debate formado entre juventudes partidárias, a maior parte, do 
concelho de Oliveira do Hospital. Este debate expôs à comunidade escolar uma apresentação e 

confronto de ideologias no espectro político com vista a educar os nos-
sos jovens, a ajudá-los a perceberem com que ideias e valores é que se 
identificam, assim como, prepará-los para iniciarem a vida adulta como 
cidadãos responsáveis nos seus direitos, deveres e escolhas responsá-
veis e informadas aquando de, por exemplo, sufrágios. 
O debate abordou vários temas, incidindo em questões de interesse 
como a desertificação da região centro e do interior, a questão da 
descentralização e da regionalização, as dificuldades de fixação da po-
pulação, concretamente jovem, no concelho e no interior, causas, con-

sequências e possíveis soluções para as problemáticas. Este tipo de iniciativas é de louvar, tendo 
em consideração que na região, mais do que nunca, é necessário este tipo de esclarecimento 
aos jovens, para que o concelho garanta a subsistência, a sobrevivência e o seu desenvolvimento. 
Na sequência da grande participação, esclarecimento e congratulação por parte da comunidade 
escolar, a associação de estudantes tomou a iniciativa de aprofundar os temas da participação po-
lítica, desenvolvimento do interior e do concelho, através de entrevistas, apelidadas de “conversas 
de café”, direcionadas especificamente a membros de partidos e/ou juventudes partidárias, numa 
lógica de perguntas e respostas. 
Durante o período de confinamento ocorreu também, em simultâneo, a parceria com a organização 
de jovens “lnspiring Future”, para realização de uma feira das universidades online; duas semanas 
de reuniões zoom e formações sobre cursos universitários. O facto de o jovem se querer educar 
política e academicamente, é mais uma prova do crescimento desta veia intrínseca em todos nós, 
da necessidade de instrução e integração na sociedade e, com efeito, a perceção do jovem das 
habilitações que necessita possuir na sociedade vindoura. 
Ainda no nosso concelho, mas fora da comunidade escolar, gostaria de publicitar para a comunida-
de, a criação (oficial) a 24 de fevereiro, mesmo em tempo de pandemia, de uma nova organização 
jovem no concelho denominada de “Fohrum” (à qual pertenço), que gerou grande impacto na co-
municação social local. O “Fohrum” é uma organização apartidária, sem fins lucrativos, constituída 
por mais de 2 dezenas de jovens naturais única e exclusivamente do concelho, alguns alunos e 
vários ex-alunos do AEOH, que tem o objetivo de fomentar o debate e desenvolvimento de vários 
setores da região e do concelho de Oliveira do Hospital, nomeadamente assuntos relacionados com 
o “tecido empresarial, a educação, a saúde, o planeamento territorial e ordenamento, tecnologias 
e futuro”. 
Concluindo, em relação à questão apresentada na formulação da introdução, penso que esteja 
na condição de afirmar que as perspetivas para a faixa etária juvenil são esperançosas. Poderia 
pensar-se que com a pandemia e o confinamento, os jovens poderiam ser deixados ao abandono, 
ver a sua educação comprometida, suspender indeterminadamente os movimentos estudantis, 
jovens e associativistas, contudo, os mesmos jovens vieram provar que são capazes de se reinven-
tar, adaptar aos novos contextos, dar uso às novas tecnologias e começar agora, a construção da 
sociedade do futuro.   

Miguel Gonçalves Freixinho, N.°17, 12.°E

    Jovens de hoje na sociedade de amanhã
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Nas sociedades atuais, podemos observar 
crises, corrupção e um crescimento dos 
extremismos em várias partes do mundo. 
Porém, nada disto é novo, já aconteceu vá-
rias vezes no passado, embora com outros 
enquadramentos. E isso leva-nos a ques-
tionar: será que estamos condenados a 
repetir os mesmos erros cometidos pelos 
nossos antepassados?
Ao analisarmos a evolução do processo 
histórico, podemos reparar que muitos 
eventos parecem repetir-se. Estas repeti-
ções são tão evidentes que alguns escri-
tores, historiadores e filósofos têm falado 
deste assunto, como, por exemplo, Giam-

battitsta Vico, na obra Scienza Nuova. 
Veja-se a Grande Depressão dos anos 30. 
Este colapso económico foi causado pelo 
Crash da Bolsa em Nova Iorque, em 1929, 
que originou uma crise económica de 
enormes proporções nos EUA, na Europa e 
no resto do mundo. Porém, se recuarmos 
ou avançarmos no tempo, podemos ver 
que, em 1873 e em 2007-2008, ocorreram 
crises económicas idênticas que também 
afetaramos EUA e a Europa, e que o siste-
ma capitalista é afetado por crises cíclicas. 
Até situações como o Holocausto não são 
completamente novas. A perseguição vio-
lenta aos judeus aconteceu bem antes, 

por exemplo, na época da Inquisição e 
até noutros períodos históricos anterio-
res e posteriores. Outro exemplo é, mais 
recentemente, o receio de que as pessoas 
comecem a perder o emprego e a serem 
substituídas por robôs e outras máquinas 
instiladas com Inteligência Artificial. Esta 
situação já ocorreu antes, nos inícios da 
Revolução Industrial. Os operários des-
sa época temiam ser substituídos pelas 
máquinas introduzidas nas fábricas e por 
isso invadiam as fábricas e destruíam as 
máquinas. 
Recentemente, em várias partes do mun-
do, registaram-se tentativas de derrubar 

e destruir estátuas de figuras relevantes 
do passado, com o propósito de apagar 
a memória da sua existência. As pessoas 
que se envolvem nestes atos acreditam 
que é melhor esquecer as coisas más do 
passado e agir como se nunca tivessem 
acontecido, e julgam as ações do passado 
à luz da mentalidade do presente. Parece-
-me óbvio que isto é um erro, pois tal como 
disse o filósofo Edmund Burke: “Um povo 
que não conhece a sua História está des-
tinado a repeti-la”. Consequentemente, se 
esquecermos as coisas más de que há re-
gisto, vamos apenas acabar por repeti-las.
Por isso a educação, o conhecimento e, 

nomeadamente, o estudo da História são 
tão importantes. Ao estudarmos os even-
tos do passado humano, os seus contextos, 
as suas causas e consequências, podemos 
impedir que acontecimentos trágicos se 
repitam. Daí a importância da escola na 
transmissão destes conhecimentos às 
gerações seguintes. «Prever para prover»: 
quando os professores partilham e proble-
matizam a História com os alunos, estão 
a ensiná-los a aprender com esta ciência 
humana e a saber como evitar a repetição 
de tragédias como a explosão dos fascis-
mos, a II Guerra Mundial ou o Holocausto.

Pedro Almeida, 12.º E

    A HIStóRIA COmO mEStRA DA VIDA

Todos nós sabemos em que estado se 
encontra o mundo, e é bastante urgente 
parar para refletir. Eu acredito que são as 
pequenas ações que incentivam a popu-
lação a ajudar. Elas movem-nos e fazem-
-nos ver o mundo de uma forma mais ami-
gável. É também natural que comecemos 
a prever que o futuro sem desenvolvimen-
to sustentável não será de modo algum 
algo viável e, por isso, cabe-nos a nós de-
fender o ambiente. Foi neste contexto que 
surgiu a Agenda 2030. 

A Agenda 2030 engloba 17 objetivos com o 
propósito de transformar o nosso mundo. 
Pretende-se revelar o verdadeiro signifi-
cado de ser sustentável e o impacto que 
isso tem nas nossas vidas. Promover as 
instituições eficazes, a paz e a justiça tam-
bém não são esquecidas, pois são um pas-
so aberto para a divulgação dos princípios 
sustentáveis. Juntos, o desenvolvimento 
sustentável e os objetivos desta Agenda, 
que irão sem dúvida revolucionar o “plano” 
do mundo, são a visão comum para a Hu-

manidade e a defesa do mundo em nome 
de todos os que habitam o nosso planeta. 
É claro que alcançar os objetivos desta 

Agenda só será possível se nós, humanos, 
desenvolvermos a prosperidade neces-
sária para estarmos em sintonia com a 
natureza, como também será importante 
juntarmo-nos às parcerias, pois assim a 
implementação da Agenda tornará o mun-
do mais sólido, visto que várias opiniões, 
vários conceitos podem formar uma par-
ceria global sólida, da mesma forma que 
se promovem as sociedades pacíficas.  
Para finalizar este tema, que deve ser 
encarado com bastante importância, é re-

velante dizer-vos que o desenvolvimento 
social não é possível se o meio ambiente 
estiver danificado ou se os recursos natu-
rais forem escassos. Será mais fácil pro-
mover a justiça social e o desenvolvimento 
económico, se vivenciarmos um ambiente 
saudável. As nossas ações têm de ser re-
pensadas, e é importante ter essa capaci-
dade para analisar os estragos. 
Chegou a hora de PARAR, PENSAR e MU-
DAR. 

Daniela Guímaro, 9.º C

    AgENDA 2030 E O mUNDO DA SUStENtAbILIDADE!

A Agenda 2030 é um projeto deveras 
promissor. Esta é uma Agenda muito 
ambiciosa que aborda várias dimensões 
do desenvolvimento sustentável e que 
promove paz, a justiça e instituições efi-
cazes. Por esta breve definição, podemos 
concluir que é algo que todos devemos 
apoiar, visto que, se tudo for cumprido 
alcançaríamos uma sociedade perfeita. 
Claro está que atingir a perfeição é uma 
verdadeira utopia, no entanto, podemos 
sempre melhorar e mudar alguma coi-
sa. Mudar é uma palavra que muitos 
receiam, com medo de que o que venha 
a seguir seja pior, mas se em qualquer 
situação da nossa vida, não estamos 
felizes, então porque não mudar? Talvez 
seja isso que o nosso planeta nos pede 
e talvez seja esse medo que nos impe-
de de o fazer, mas isso termina hoje. É 
tempo de lutarmos pela nossa qualidade 
de vida, é tempo de lutarmos pela nos-

sa dignidade, é tempo de lutarmos pela 
nossa vida.
 Assim, passo a apresentar este projeto: 
a Agenda 2030 é composta por 17 ob-
jetivos extremamente importantes e é 
impossível definir o mais urgente. Entre 
eles encontram-se: a luta por uma edu-
cação de qualidade, a igualdade de géne-
ro, a erradicação da fome e da pobreza, 
a ação climática, entre muitos outros. Só 
por esta pequena lista podemos ver que 
exige muito trabalho, mas que será, com 
toda a certeza, compensador. Afinal, está 
a contribuir para a felicidade de todos nós. 
Nós que já habitamos este planeta, mas 
também aqueles que o habitarão. É isto 
que se pretende com o desenvolvimento 
sustentável: a segurança de que conse-
guimos satisfazer as nossas necessidades 
e garantir que as gerações futuras têm os 
mesmos recursos que nós herdámos dos 
nossos antepassados e que tão felizes nos 

fazem.
Na minha opinião, não é preciso um proje-
to como este para compreendermos que 
estes objetivos representam, de alguma 
forma, o futuro da Humanidade. Ou seja, 
o seu cumprimento levará a um estado de 
plenitude da sociedade. Por outro lado, o 
facto de não os conseguirmos alcançar ou 
de não fazermos qualquer progresso, tra-

rá consequências desastrosas para todos, 
desde os seres racionais aos irracionais.
 Nos últimos tempos, a expressão desen-
volvimento sustentável tem vindo a rece-
ber a importância que já deveria ter desde 
há muito. É um dever cívico e todos temos 
a responsabilidade de, acima de tudo, as-
segurar um planeta para vivermos, até 
porque sem planeta, nenhum dos outros 

objetivos pode ser cumprido. Todos nós, 
sem exceções, podemos contribuir para 
que a Agenda 2030 tenha sucesso. De cer-
teza que, de entre todos os objetivos, há 
pelo menos um com o qual nos identifi-
camos mais. Então comecemos por esse. 
Começar é, do meu ponto de vista, a parte 
mais complicada, mas depois disso nin-
guém conseguirá travar a força que nos 
move: a certeza de que, no fim, teremos 
o planeta e a sociedade que queremos e 
que merecemos.
Não o façam só por mim ou pelo vosso vi-
zinho, façam-no por vocês. Respeitem-se 
enquanto cidadãos e compreendam que 
também vocês merecem dignidade. Com 
isto em mente, relembro que não esta-
mos sozinhos nesta que se revela ser uma 
grande batalha. Ainda temos um longo 
caminho para percorrer, mas se a Huma-
nidade se mantiver unida, nada a deterá.

Mafalda Correia, 9.º C

    OS 17 ObJEtIVOS DA HUmANIDADE

A Agenda 2030 é uma agenda mundial, cria-
da em 2015, que aborda vários aspetos do 
desenvolvimento sustentável e promove a 
paz, a justiça e a eficácia das instituições. 
A agenda foi estabelecida pela Assembleia 
Geral das Nações Unidas e é constituída por 
17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), que devem ser cumpridos até ao ano 
2030.
O 6.º objetivo geral desta lista tem como 
base a água potável e o saneamento e divi-
de-se em 7 objetivos específicos: alcançar o 
acesso universal e equitativo à água potável; 
alcançar o acesso a saneamento e higiene 
equitativo para todos; melhorar a qualidade 
da água a nível global; aumentar a eficácia 
do uso da água; implementar a gestão inte-
grada dos recursos hídricos (GIRH); proteger 
e restaurar ecossistemas relacionados com 
a água; expandir apoios de água e sanea-
mento aos PED.
Em todo o mundo há 2,2 mil milhões de pes-
soas que ainda não têm acesso a água potá-

vel gerida de forma segura e 4,2 mil milhões 
que não têm acesso a condições de sanea-
mento. Já em Portugal, o número de pessoas 
sem acesso a água potável é de 700 mil, per-
tencendo a maior parte a zonas rurais; e sem 
acesso a saneamento são 2,5 milhões, o que 

constitui 25% da população.
Apesar de em todo o mundo haver empes-
soas sem acesso a água potável e sanea-
mento, regiões como a África Subsaariana 
e a Ásia Meridional registam números 
significativamente maiores. Por isso, os 

países destes continentes são os maiores 
obstáculos a este ODS. Para combater este 
problema, mais de 30 países das Nações Uni-
das avançaram com planos de gestão sus-
tentável de saneamento e água. Estes pla-
nos consistem na adoção de medidas como: 
transformar acordos políticos em regras 
jurídicas; garantir a distribuição dos serviços 
de água e saneamento de forma equitativa; 
exercer as normas internacionais do traba-
lho elaboradas pelos constituintes e estabe-
lecer instrumentos legislativos  (resoluções, 
comentários gerais, princípios, diretrizes e 
códigos de conduta) que possam influenciar 
o desenvolvimento do direito internacional; 
e incentivar as organizações não-governa-
mentais (ONG) a promover a participação 
ativa do público nestas matérias.
Na minha opinião, este é um dos mais impor-
tantes ODS da Agenda 2030, visto que a água 
é um bem essencial à nossa vida, e o seu 
acesso é considerado um direito humano. 
Vários dos ODS dependem deste para serem 

alcançados, tais como o terceiro, garantir 
saúde e bem-estar da população, já que 
água de qualidade é uma condição essencial 
para a promoção da saúde. Garantir sanea-
mento a toda a população ajudaria também 
a erradicar a pobreza, o que constitui o ODS 
1. A produção e o consumo sustentável es-
tão diretamente relacionados com o uso 
eficiente da água, um dos principais recur-
sos naturais, o que define o ODS 12. Apesar 
de, no meu dia a dia, eu não lidar com este 
tipo de problemas, sei que no mundo exis-
tem milhões de pessoas e crianças que são 
obrigadas a passar diariamente por estas 
situações de carência, e isso demonstra as 
grandes desigualdades sociais que o nosso 
planeta enfrenta. Alcançar este objetivo é 
algo bastante difícil, quase até impossível, 
contudo com a colaboração de todas as 
pessoas, e dos diversos países, as grandes 
potências especialmente, este problema po-
derá tornar-se algo mínimo.

Martinho Abreu Pinto Estêvão, 9.º C

    AgENDA 2030 – 6.º ObJEtIVO

Cidadanias...



4 MARÇO 2021 
Mega5 - Jornal do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital Cidadania e Desenvolvimento

Como a maior parte das pessoas sabe, 
as alterações climáticas são um grande 
problema que a Humanidade está a en-
frentar, aliás, até pode ser considerado 
o maior problema que a Humanidade já 
enfrentou!
Mas afinal, quais são os principais impac-
tos das alterações climáticas?
Os impactos das alterações climáticas no 
nosso planeta são imensos, aqui estão al-
guns exemplos:
• A fusão do gelo das calotas polares, cau-
sada pelo aquecimento global, que leva 
à subida do nível das águas do mar, que 
por sua vez leva à inundação e erosão de 
zonas costeiras;
• O aumento dos fenómenos meteorológi-
cos extremos, como as secas e as chuvas 
torrenciais;
• O aumento do número de mortes rela-
cionadas com o calor;

• Os habitantes dos países em desenvol-
vimento, muitas vezes dependentes do 
meio natural, não irão resistir muito facil-
mente às alterações climáticas;
• Quanto às espécies animais e vegetais, 
muitas poderão ficar à beira da extinção 
ou até mesmo extinguirem-se.
Medidas que os governos deverão aplicar 
para combater as alterações climáticas:
• Estabelecer áreas protegidas, no mar e 
na terra;
• O aumento da agricultura biológica;
• Reflorestar as florestas e criar mais es-
paços verdes nas grandes cidades;
• Incentivos às populações para o uso da 
mobilidade elétrica e para a utilização dos 
meios de transporte públicos;
• Fim/proibição da utilização de combus-
tíveis fósseis;
• Aumento do número de pontos de recar-
ga dos automóveis elétricos;

• Aumento da utilização de energias reno-
váveis;
• Aumento do número de ecopontos, não 
só nas grandes cidades, como também 
nos meios mais pequenos.
Comportamentos que os cidadãos deve-
rão adotar:
Claro que para combater as alterações 
climáticas não basta que os governos to-
mem medidas, os cidadãos desses países 
terão de as cumprir. E também, devem 
adotar algumas medidas no seu quotidia-
no, por exemplo:
• Consumir produtos de origem biológica 
e, de preferência, que sejam do país onde 
o consumidor habita, pois assim os meios 
de transporte que levam as mercadorias 
efetuaram viagens menores, poluindo 
menos;
• Reduzir os seus níveis de consumo, ou 
seja, não comprar coisas não necessárias;
• Praticar a reciclagem;
• Utilização de automóveis elétricos e dos 
meios de transporte públicos e de ener-
gias renováveis nas suas casas.

Conclusão
As alterações climáticas são um grave 
problema para a Humanidade e, portanto, 
não podem ser ignoradas.
Temos de tomar medidas…pois não há um 
Planeta B!

Afonso Francisco, 9.ºA

    ALtERAçÕES CLImátICAS
    O “Consumo” de tabaco 
na Adolescência

Cerca de 80% dos fumadores inicia o 
consumo de tabaco antes dos 18 anos 
e o pico da iniciação nos países oci-
dentais, incluindo Portugal, ocorre en-
tre os 11 e os 15 anos (adolescência).
O facto de a iniciação tabágica ocor-
rer precocemente tem um forte im-
pacto nos riscos e nas consequências 
de fumar. Começar a fumar nesta 
fase do desenvolvimento prejudica 
o processo de maturação dos pul-
mões e do sistema nervoso central, 
e os adolescentes que experimentam 
fumar nesta idade têm um risco ele-
vado de se tornarem dependentes. 
Quanto mais cedo ocorrer a iniciação, 
mais rápida será a transição para o 
fumar diariamente, mais cigarros se-
rão consumidos por dia, mais grave 
será a dependência e, consequente-
mente, maior será a dificuldade para 
deixar de fumar, mais longo será o 
percurso como fumador e piores se-
rão os danos para a saúde.
O adolescente não se torna fumador 
espontaneamente, existem vários 
fatores que o levam a este compor-
tamento, tais como: as influências 

e pressões dos amigos, dos pais, os 
modelos apresentados pelos media, 
alguns fatores psicológicos, tais como 
a rebeldia, o exibicionismo, o desejo 
de impressionar os indivíduos do sexo 
oposto, e a simples imitação.
A adolescência é uma fase de experi-
mentação e aceitação diante de seus 
pares (colegas, amigos), é uma busca 
constante de si mesmo e da sua iden-
tidade.
Consequências do consumo de taba-
co na adolescência constatam-se na 
inaptidão fisicamente, dentes amare-
los, mau hálito, cabelo fraco e cinzen-
to, pele baça…
Entre os adolescentes, os danos à 
saúde causados pelo tabagismo, a 
curto prazo, incluem problemas respi-
ratórios, dependência da nicotina e o 
risco associado ao uso de outras dro-
gas. A longo prazo, as consequências 
do tabagismo entre os adolescentes 
são reforçadas pelo facto de que, a 
maioria dos adolescentes que fumam 
regularmente, continuam a fumar na 
idade adulta. 

Pedro Portugal; N.º 15; 7.º E

As alterações climáticas são um problema 
muito grave da atualidade que não deve ser 
desvalorizado, pelas severas consequên-
cias das mesmas em toda a sociedade.
O aquecimento global – aumento das 
temperaturas médias do planeta e dos 
oceanos - verificado nos últimos tempos, 
está a decorrer a um ritmo muito elevado 
como resultado da intensificação do efei-
to estufa, pois a camada de gases que en-
volve o planeta e que garante a tempera-
tura adequada para a vida na terra, ficou 
mais espessa devido à grande emissão de 
gases poluentes como o dióxido de carbo-
no, o que dificulta a dispersão da radiação 
solar e provoca maior retenção de calor.
As principais causas das alterações cli-
máticas são: a queima de combustíveis 
fósseis, o abate intensivo e constante de 

árvores, os incêndios, a intensa atividade 
industrial, sobretudo nos países desenvol-
vidos, o aumento do uso de fertilizantes 
químicos na agricultura, entre outros.
As consequências das alterações climáti-
cas estão a ser estudadas e prevê-se que 
se tornem ainda mais visíveis no futuro se 
nada for feito, no 
presente, para as 
atenuar. A ocor-
rência de ondas de 
calor, inundações, 
secas, tempesta-
des e furacões se-
rão cada vez mais 
frequentes, bem 
como, o aumento 
do nível médio das 
águas do mar, de-

vido ao acentuado degelo que se verifica 
nas regiões polares. Estes fatores irão 
produzir grandes impactos nos ecossiste-
mas naturais, designadamente nas altera-
ções na fauna e na flora, na produção de 
alimentos, nas migrações forçadas pelo 
risco de cheias, na saúde e nos recursos 
hídricos. 
É urgente a alteração de hábitos no nosso 
quotidiano, nomeadamente, reduzir o con-
sumo de eletricidade, de carne de vaca 
e produtos lácteos, evitar a utilização do 
carro e praticar a política dos 5R’s que 
consiste em: Repensar os hábitos, Recusar 
produtos que geram impactos, Reduzir o 
consumo, Reutilizar os materiais e Reciclar 
o lixo. 
Se todos formos mudança já, ainda vamos 
a tempo de preservar os bens da natureza 
para as gerações futuras.

Camila Ferrão e Francisca Tavares – 8ºG 
Escola Básica da Cordinha

    ALtERAçÕES CLImátICAS
É urgente alterar comportamentos! Como sabemos os ecossistemas inte-

ragem entre si, e se um deles entrar em 
falência todos os outros são afetados. 
Os ecossistemas terrestres são essen-
cialmente constituídos por florestas, por 
exemplo a Floresta Amazónica, também 
conhecida como pulmão da terra.
As Florestas:
>  São a casa de 70 milhões de indígenas;
>  São o habitat de 80% das espécies ter-
restres;
>  São a nossa maior fonte de oxigénio;
>  1,6 bilhões de pessoas dependem delas 
para a sua subsistência.
A ação humana, é, na maioria das vezes, a 
causadora de muitos problemas ambien-
tais, e este caso não foi exceção. Ao longo 
dos anos temos ouvido falar da desflores-
tação e das suas consequências:
>  Erosão dos solos;
>  Alterações climáticas;
>  Diminuição da biodiversidade;
>  Aumento do dióxido de carbono;
>  Diminuição do Oxigénio.
A ganância do ser humano é superior a 
qualquer outra coisa, muitas das vezes a 
desflorestação deve-se à construção de 
edifícios/empresas; construção de estra-
das e produção de matéria-prima. Vamos 
construir o nosso futuro, e o futuro de ge-
rações próximas, reciclando papel, promo-
vendo a reflorestação e reabilitando áreas 
florestais.
A perda de biodiversidade é um dos gran-

des problemas da desflorestação, para es-
tancar ou mesmo resolver este problema 
devemos:
>  Criar áreas protegidas;
>  Moderar o consumo de alimentos, e 
consumir produtos da época;
>  Planear com rigor a expansão agrícola;
>  Evitar o uso de fertilizantes químicos 
(evitando também a perda de plantas 
úteis).

Durante este ano, o Mundo enfrenta uma 
pandemia, mas a maior pandemia é o ser 
humano! 

“Para com saúde viver
A Terra tem de proteger.
Da Biodiversidade cuidar
Para os ecossistemas equilibrar.”

 matilde martins, 9.ºA

     ECOSSIStEmAS

Cidadanias...
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A internet é uma das maiores fontes de 
conhecimento do mundo, tendo surgi-
do no âmbito de pesquisas militares no 
auge da Guerra Fria, quando o domínio 
dos meios de comunicação era crucial. O 
primeiro email terá sido enviado, em 1969, 
com a palavra “LOGIN”. Vinte anos depois, 
na década de 90, verificou-se a sua po-
pularização e, hoje em dia, todos temos 
acesso a ela. A internet pode ser utilizada 
para diversos fins, desde telemedicina, 
pesquisas, visualização de filmes, compras 
de todo o tipo, realização de reuniões de 
trabalho e aulas por videoconferência.
O telemóvel talvez seja o meio tecnológico 
mais utilizado pela maior parte das pes-
soas. Isto deve-se à sua portabilidade e 
às suas potencialidades, pois este permite 
executar todas as funções asseguradas 
por outros equipamentos. Com efeito, 
através do telemóvel pode-se utilizar a in-
ternet, jogar videojogos, fazer chamadas, 
mandar mensagens, tirar fotografias, ver 
a meteorologia, e muito mais.
No que toca à utilização de videojogos, 
esta é uma área muito polemizada devido 
ao alto grau de violência gráfica patente 
em alguns. Apesar de não lhes reconhe-
cermos nenhuma utilidade muito prática, 

eles carregam uma componente artística 
e são relaxantes e emocionantes, ao mes-
mo tempo, o que cativa muitos de nós.
As tecnologias de informação e comuni-
cação (TIC) e os ecrãs mudaram, drasti-
camente, o nosso dia a dia e a vida social, 
apesar da sua recente aparição. Embora 
apresentem aspetos positivos, estas tecno-
logias podem viciar e mudar completamen-
te a maneira como as pessoas interagem.
No dia a dia constatamos que muitas 
pessoas comunicam mais através do te-
lemóvel do que presencialmente, o que 
prejudica a maneira como se relacionam 
e se alheiam ao que se passa à sua volta.
A título de conclusão, importa salientar 
que existem aspetos positivos e negati-
vos no uso das tecnologias, cabendo-nos 
aprender a tirar proveito da sua positivida-
de e afastarmo-nos da negatividade.

 Elias Alves, nº5 e Beatriz Costa, nº2, 8ºG 
Escola Básica da Cordinha

    NóS E A tECNOLOgIA… 
Internet, telemóveis e videojogos

    IgUALDADE DE gÉNERO
8 de março – Dia Internacional da mulher
A MuLhER DA MInhA vIDA
Podia só falar numa, podia falar só na 
minha mãe, podia só falar na minha avó... 
Mas porquê? Eu não tenho “a mulher da 
minha vida”, mas sim tenho “as mulheres”, 
até porque de todas as mulheres que eu 
conheço, todas elas têm a sua história, a 
sua luta, a sua essência e, portanto, seria 
desagradável da minha parte excluir todas 
as outras para me referir a uma só! Po-
rém, para não me estender muito, irei falar 
um pouco das três senhoras que mais me 
marcaram até hoje.
A minha mãe é a senhora a quem eu devo 
a minha vida, a quem eu devo tudo de 
bom e por tudo o que lutou para me ver 
feliz. E que continua numa luta constan-
te para que nada me falte e para que eu 
fique feliz. Antes, não me habitava à ideia 
de a minha mãe estar a trabalhar numa 
fábrica, uma vez que ela sempre esteve 
em escritórios. Porém, o trabalho anterior 
dela retirava-lhe o tempo para estar co-
migo, raramente estávamos juntas e, por 
isso, ela foi para uma fábrica, e não sabia 
nem coser meias! Com o tempo, eu resolvi 
tudo isso e perdi a vergonha de o referir, 
porque se ela estava onde estava, era para 
o meu bem! Mais tarde, começou a tirar 
um curso de medicina tradicional chinesa, 

uma área que ela sempre gostou e, como 
só esta área não lhe dava estabilidade até 
aos dias de hoje, teve que continuar na 
fábrica. Orgulho-me ainda mais dela por 
cada dia que passa, pela sua luta diária 
para me ver feliz.
Não podia falar em mulheres poderosas 
da minha vida sem falar na minha prima, 
que foi quem mais me marcou no ano de 
2020, porque teve a infeliz experiência de 
lhe ter sido detetada uma doença que 
tudo podia desmoronar, tem o nome de 
cancro mamário. Felizmente foi descober-
to logo no início, portanto, não teve grande 
alastramento, porém é inesquecível todo 
aquele sofrimento sem pausa. Toda aquela 
mágoa de que a qualquer instante poderia 
piorar. Eu sempre fui muito acompanhada 
por ela, sempre cuidou de mim e nesse 

momento era a altura da troca de papéis, 
era o momento de eu lhe agradecer tudo 
o que ela tinha feito por mim. Chorei dias 
sem fim, mas nada comparado ao sofri-
mento dela, ao medo e ao pânico que se 
aproximava…, felizmente a operação cor-
reu bem e melhorou rapidamente. Mas 
essa luta é inesquecível, surge uma força 
própria que ninguém sabe como se arran-
ja, mas nesse momento, a própria pessoa 
é a única que ainda consegue dar força.
E, por fim, nesta lista, mas não menos im-
portante é a minha bisavó que, tal como 
a minha prima, teve cancro mamário, mas 
na altura, eu não tinha a maturidade sufi-
ciente para saber do que se tratava. Con-
sidero-a uma senhora lutadora, porque 
perdeu o marido e durante muitos anos 
viveu sozinha, até que em 2020 partiu os 
dois pés e, por isso, foi morar para casa da 
minha avó, onde está até hoje. Acho-a ba-
talhadora, porque superou muitas coisas, 
fez as coisinhas dela sem necessidade de 
ajuda externa, mesmo com a sua idade e 
também a ela devo gratidão, felicidade, 
força e apoio por tudo o que fez por mim.
Com isto finalizo, todas as mulheres são 
fortes independentemente das lutas por-
que passam.

magda Ribeiro Vicente, nº14, 8ºF

Sabia que…
Todos os anos chegam aos oceanos entre 
4,8 milhões e 12 milhões de toneladas de 
plástico. Até há praias em que as ondas 
são de lixo. O facto mais preocupante é 
que o plástico demora entre 500 a 1000 
anos para se decompor, o que significa 
que o plástico que hoje usamos e descar-
tamos ainda vai estar presente nas gera-
ções futuras!
Para tentar reverter esta catástrofe, foi 
criado o plástico de cogumelo e o sham-
poo sólido, que são opções sustentáveis 
ao plástico que todos nós conhecemos.
Vejamos então algumas das vantagens 
destas duas inovações:
Shampoo Sólido
> 100% natural;
> Maior durabilidade; 
> Respeita o meio ambiente; 
> Acalma o couro cabeludo;
> A embalagem é reciclável, pois é feita de 
cartão, ou seja, zero plásticos;
> É produzido a partir cera de abelha, mel 
de acácia, aloe vera,… (estes são os com-
postos dos shampoos sólidos);
> Mais barato, pois uma barra de shampoo 

equivale a 2 embalagens do dito shampoo 
normal (2*250ml).
Plástico Cogumelo
> Bioplástico feito à base dos fungos dos 
cogumelos;
> Para a sua confeção, o uso de energia é 
muito menor, do que a usada na confeção 
do plástico “normal”;
> Pode servir de adubo orgânico.
Como pudemos observar estas duas ino-
vações podem tornar o planeta, um pla-
neta melhor, para isso só precisamos que 
todos comecem a adotar estes métodos. 
A não esquecer, todos devemos aplicar 
a política dos três r’s em nossa casa: re-
duzir, reutilizar e reciclar. Juntos por um 
planeta melhor!

 matilde martins, 9ºA

    CURIOSIDADE

 A tecnologia evoluiu muito nos últimos 
anos. O acesso à internet está cada vez 
mais fácil e, com isso, os benefícios e ma-
lefícios relacionados ao seu uso também 
estão presentes. Por mais que a internet 
seja uma fonte de entretenimento e co-
nhecimento, os riscos que existem para 
os adolescentes que a acedem, como pe-
dofilia, pornografia e crimes virtuais, são 
eles cada vez mais comuns.
O cyberbullying, outro evento associado 
ao uso incorreto da internet entre os 
adolescentes, onde ocorre uma agres-
são psicológica, através da dissemina-
ção de mensagens ou imagens desagra-
dáveis na internet, em que a propagação 

rápida e permanência nas redes sociais 
aumenta a tristeza e o medo, sentimen-
tos que, muitas vezes, a vítima sente. 
Algumas das consequências que o cy-
berbullying pode causar à vítima é o 

isolamento, evita ter uma vida social, 
evidencia uma diminuição do rendimen-
to escolar ou profissional. 
Um outro evento associado ao uso incor-
reto da internet pelos adolescentes, é o 
sexting, que é considerado como uma 
forma de assédio sexual, em que a vítima 
é pressionada a enviar fotos ou vídeos 
de cariz sexual, cujo recetor divulga sem 
consentimento.
Para evitar estes acontecimentos cabe 
aos adultos responsáveis o acompanha-
mento das atividades dos adolescentes 
na internet, assim como a orientação do 
uso, entre outros aspetos relacionados.

 Daniela plácido; nº2; 8ºJ

    OS PERIgOS QUE O USO INCORREtO DA 
INtERNEt PODE CAUSAR NOS ADOLESCENtES

A minha Mãe é uma Mulher
Bondosa, corajosa, amorosa, atenciosa
Trabalhadora, faz tudo com força e alma
Chega sempre onde quer,
É forte e determinada.

É a Mulher que nos protege,
Que faz tudo para o nosso bem
Que nos ama incondicionalmente 
E que nenhum mal contém.

Mãe, é amor infinito,
É abraço apertado.
És a mulher que mais admiro
E por isso a ti eu dedico
Este poema encantado.

A desigualdade de género não é um exclu-
sivo das mulheres, sendo que, estas são 
muito mais prejudicadas que os homens. 
Debates sobre desigualdade de género 
em braços-de-ferro de mulheres contra 
homens provoca uma perspetiva confli-
tuosa que impede avanços mais signifi-
cativos.
É consensual que o género é um fator 
praticamente imprescindível para tomar 
certas decisões ou algo semelhante, isto, 
inevitavelmente, irá gerar desequilíbrios. 
Na maior parte das vezes, prejudicando 
as mulheres, nas desigualdades salariais, 
a conciliação da vida profissional e do-
méstica ou acesso a diversos cargos. Em 
muitos setores, Portugal ainda é um país 
culturalmente machista, mas, noutras 
ocasiões, prejudicando silenciosamente 
os homens, e isto não deve ser ignorado.

Na Educação, um dos bens mais impor-
tantes no nosso desenvolvimento, e no 
desenvolvimento de praticamente tudo ao 
nosso redor, existe uma grande desigual-
dade que consiste no caso do abandono 
escolar, em que o desafio é muito mais 
severo nos rapazes do que nas raparigas, 
ou seja, os rapazes estão a ficar mais fa-
cilmente para trás, que a longo prazo irá 
causar uma desigualdade de género nas 
qualificações das populações.
Outro exemplo é o preconceito sofrido 
pelos homens em muitas situações pu-
níveis por lei, este pensamento influen-
cia na hora de aplicar penas ou mesmo 
na opinião da sociedade. Vou apresentar 
uma suposta situação. Imaginem que um 
homem mata a sua mulher. Pensa-se logo 
que este homem era abusador... mas se 
for o caso de uma mulher a matar o seu 

marido, pensa-se logo que este abusava 
dela e fazia-lhe a “vida negra” (não retiran-
do as culpas, mas em alguns casos dimi-
nuindo a pena por ser mulher).
   Este artigo mostra que os homens não 
são assim tão beneficiados como a so-
ciedade pensa. Claro que a desigualdade 
é em menor escala nos homens, mas em 
pleno século XXI isto já deveria ter aca-
bado há algum tempo. Devemos continuar 
a lutar!

Tiago Figueiredo, 9º C

    Não são só as mulheres que sofrem com 
a desigualdade de género

maria Almeida, 8ºC, n.º15

Cidadanias...



6 MARÇO 2021 
Mega5 - Jornal do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital Laboratório das Ciências

nome comum: OrNitOrriNCO
nome científico: Ornithorhynchusanatinus

O ornitorrinco é um mamífero ovíparo de 
pequeno porte, que pode viver até 20 anos. 
Peso - Macho: 1 – 2,4 kg; Fêmea: 0,7 – 1,6 kg.
Comprimento: Macho: 50 cm, Fêmea: 43 
cm.
habitat: O seu habitat são os rios austra-
lianos e as suas margens onde escava ga-
leria até 12 m de comprimento. É um ani-
mal de hábito noturno e que passa a maior 
parte do tempo na água e de lá retira seu 
alimento. Consegue ficar imerso por cerca 
de dois minutos.
Forma do corpo: Hidrodinâmica (os aborí-
genes australianos acreditam que o ani-
mal é um híbrido, um cruzamento entre 
um pato com um rato-d’água). 
Revestimento do corpo: O corpo é coberto 
de pelos impermeáveis.
Locomoção: Natação e marcha.
Alimento preferido: Invertebrados aquá-
ticos.
Classificação quanto ao regime alimen-
tar: Carnívoro.
Reprodução: (Ovíparo) É um mamífero 
que põe 1 a 3 ovos e o período de incu-
bação é de 10 a 14 dias. Os ovos medem 
entre 1,5 cm e 2 cm, e as crias, assim que 
os ovos eclodem, medem cerca de 2,5 

cm. As crias alimentam-se lambendo o 
leite produzido nas glândulas mamárias e 
que escorre no abdómen da fêmea, uma 
vez que estas não possuem mamilos. A 
amamentação dura até o momento em 
que as crias conseguem nadar sozinhas, 
o que ocorre em torno de quatro meses 
após a eclosão.
Influência dos fatores do meio: Há tam-
bém uma variação substancial na média 
de tamanho de uma região a outra, esse 
padrão não parece estar relacionado a ne-
nhum fator climático, e pode ser devido a 
outros fatores ambientais como predação 
e pressão humana.

Curiosidades: Esse animal é bastante 
peculiar e apresenta algumas caracte-
rísticas incomuns aos demais mamíferos, 
como a presença de um bico, nas patas 
tem membrana interdigital e esporões 
(os machos nas patas traseiras) ligados a 
uma glândula de veneno que são utiliza-
dos principalmente para defesa territorial 
e contra predadores.
Possui um bico coriáceo, uma cauda si-
milar à de um castor, cloaca (são ovípa-
ros). É um mamífero e o seu leite possui 
uma proteína com propriedades antibac-
terianas.

Rodrigo Veloso, 5ºD

    Ficha de Identificação 
nome comum: HidrA
nome científico: Chlorohydra viridis-
sima

A hidra é um minúsculo animal inver-
tebrado, de cor verde, parda ou cinza 
que vive na água. 
Comprimento: 0,25 a 3 cm e espes-
sura até 1 cm.
habitat: vivem em locais de água 
doce, fria e limpa e geralmente per-
manente de lagos, tanques e regos 
com bastante água.
Forma do corpo: Tubular oco, com 
simetria radial.
Revestimento do corpo: Pele nua.
Locomoção: Desloca-se dando cam-
balhotas.
Alimento preferido: Pequenos ani-
mais invertebrados.
Classificação quanto ao regime ali-
mentar: Carnívora.
Tipo de reprodução: Sexuada e as-
sexuada (gemulação ou brotamen-
to/ nasce um gomo na superfície da 
hidra, que cresce e, quando já está 

madura, separa-se da hidra-mãe. Em 
seguida, fixa-se em algum lugar e 
continua a desenvolver-se indepen-
dentemente). 

Curiosidades: O nome desse animal 
vem de uma criatura da mitologia 
grega, a hidra de nove cabeças. De 
acordo com a mitologia, esse mons-

tro ganhava duas novas cabeças a 
cada uma que fosse cortada.
Quando uma hidra perde uma par-
te do seu corpo, outra parte cresce 
para a substituir. Por continuamen-
te renovar as suas células, as hidras 
são capazes de alcançar a imortali-
dade biológica.

José Miguel Lopes ribeiro, 5º C

    REfLEXÃO/ bALANçO DO CLUbE CIENCIA VIVA

Muito me orgulha ter trabalhado dois anos, 
com alunos interessados e preocupados 
com as ciências, ambiente e saúde! – falo 
em meu nome pessoal e em nome do Clu-
be/equipa Ciência Viva do AEOH!
Teve início, na EBP3Entradas, com um sim-
ples clube de ciência e saúde, que desper-
tou a curiosidade dos nossos alunos. Surgiu 
depois a candidatura à rede nacional de 
Clubes Ciência Viva na escola, com o Pro-
jeto “O Nosso Alva(o)”, e uma candidatura 
POCH. Para nossa surpresa, a candidatura 
foi aprovada e bastante pontuada!
Começamos a trabalhar no projeto, tendo 

em conta a importância geológica e bio-
lógica do rio Alva, no contexto regional do 
Vale do Alva e após a catástrofe de 15 de 
outubro de 2017, pareceu-nos importante 
fomentar um papel ativo dos nossos alu-
nos na recuperação e valorização do pa-
trimónio geológico, biológico e etnográfico 
deste Vale.
Participamos em encontros nacionais, Lei-
ria e Lisboa; lançamento e encontro de Clu-
bes Ciência Viva, e em sessões de trabalho, 
microrredes, em Coimbra, e online.
Fizemos saídas de campo, caminhadas, re-
colha de dados e de fotos antigas. Estuda-

mos o rio, na área de estudo definida, ob-
servamos e estudamos flora e fauna, a sua 
corrente, geografia, etnografia e geomorfo-
logia. Tiramos muitas fotos! Monitorizamos 
parâmetros bioquímicos do rio, com a ajuda 
de parceiros como a BLC3 e Universidade de 
Aveiro. Os alunos participaram e dinamiza-
ram workshops e palestras, desenvolveram 
trabalho experimental e de pesquisa. 
Todas as semanas decorreram atividades 
no clube de ciências, articulando com En-
sino Experimental das Ciências, 1º ciclo e 
com a Oficina de Aquariofilia.
Realizamos semanas das ciências, com ex-
posições, mostras de ciência, fórum com 
pais/EE e palestras!
Os alunos puderam contactar com institui-
ções científicas parceiras (CESAM, CIIMAR, 
BLC3, Estrela GeoPark, Associação Zero; 
ESAC) presencial e online, através de vi-
sitas de estudo, visitando laboratórios e 
participando nas atividades dinamizadas 
por estas. Contactaram com cientistas e 
investigadores, a sério!
Assim, consideramos importante esta 
união de esforços e trabalho colaborativo 
entre os parceiros e toda a comunidade do 
AEOH, cujo território educativo contempla 
o vale do Alva. Com apoio das instituições 
parceiras, conseguimos uma partilha de 
conhecimentos diversificados (formais e 
não-formais), de técnicas e tecnologias, 
que possibilitaram de um modo ativo, o en-
volvimento de todos, apesar dos constran-
gimentos da pandemia.
Para finalizar o projeto, com os resultados 

obtidos, realizamos posters científicos e 
vídeos, que ficaram disponíveis para expo-
sição itinerante nas bibliotecas escolares 
dos diferentes estabelecimentos de ensino.
Fomos selecionados, entre as 272 escolas, 
para as filmagens do Fórum, mas o período 
de contingência inviabilizou! No entanto, os 
nossos alunos enviaram os seus testemu-
nhos acerca do projeto, para a realização 
da reportagem!
Participamos, online, no Fórum Nacional 
da rede de Clubes Ciência Viva, no dia 23 
de janeiro, com um stand virtual e o nosso 

projeto faz parte do catálogo nacional da 
rede de clubes, pode ser consultado, em 
formato flipbook  - https://www.dge.mec.
pt/catalogo-CCVne/
Terminamos este ciclo, agradecendo à di-
reção do AEOH, aos alunos, professores, 
parceiros, BE, pais/EE, APAVA e assistentes 
operacionais, que se quiseram juntar a nós, 
para aprender mais, valorizar a ciência, o 
ensino das ciências no AEOH e o nosso pa-
trimónio biológico, geológico e cultural!

A coordenadora do C.C. Viva do AEoH: 
Rosa machado

    Ficha de Identificação 

Hidra

ornitorrinco

locomoção da hidra

Gemulação da hidra
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    O ENSINO EXPERImENtAL DAS CIêNCIAS

PEquEnoS CIEnTISTAS!
O ensino experimental das Ciências é um 
projeto do AEOH iniciado no ano letivo de 
2016/17. Os principais objetivos deste pro-
jeto são: desenvolver o espírito científico 

dos alunos e o gosto pela investigação; ex-
plicar cientificamente fenómenos naturais; 
recolher, organizar e registar dados expe-
rimentais; fomentar o gosto pelas ciências 
experimentais; contribuir para que o ensino 
experimental se incorpore na rotina quoti-
diana e contribuir para que os alunos cres-
çam como cidadãos participativos na socie-
dade atual. São ainda objetivos do ensino 
experimental promover a literacia científica 
em alunos do 1º CEB; transmitir às crianças 
o valor das ciências e a importância do pro-
cesso experimental na exploração do mundo 
que as rodeia, criando assim, um ambiente 
propício à aquisição de uma atitude positiva 
face à ciência e “alimentar” a sua curiosida-
de natural. São ainda objetivos deste projeto 

proporcionar aos alunos a oportunidade de 
discutir e refletir sobre alguns fenómenos fí-
sicos e químicos e, em simultâneo, desenvol-
ver conhecimentos científicos, capacidades 
e atitudes.
A oferta complementar do 1º CEB (2º e 3º 
anos de escolaridade) decorre semanalmen-
te, permitindo que os alunos realizem ativi-
dades experimentais/ práticas/laboratoriais, 
observem os resultados e consigam, com o 
auxílio dos professores, compreender/inter-
pretar os fenómenos científicos associados. 
Todo o trabalho é desenvolvido em estreita 
colaboração entre os professores titulares 
do 1º CEB, e os professores de Biologia/Geo-
logia e Física e Química, dinamizadores das 
atividades.

A dinamização e manutenção do Ensino Ex-
perimental das Ciências no AEOH ao longo 
dos anos e no ensino à distância resulta do 
entendimento de que as ciências assumem 
um papel crucial na educação, desde os pri-
meiros anos de escolaridade, contribuindo 
para a formação de cidadãos ativos e cria-
tivos.
No Ensino Experimental das Ciências à 
Distância” (E@D) têm sido desenvolvidas 
/dinamizadas atividades experimentais, 
de fácil realização, permitindo assim que 
os alunos continuem a desenvolver o 
gosto pela ciência, dado que as crianças 
têm mentes vivas e desejosas por darem 
o melhor sentido ao que experienciam e 
observam. Área Disciplinar de Biologia e Geologia

    CIêNCIAS NAtURAIS, bIODIVERSIDADE E PROtEçÃO DA NAtUREzA…

Nas aulas de ciências naturais, num mês rico 
em dias comemorativos, março, os alunos 
do 8º ano, foram estimulados a descobrir 
mais sobre Biodiversidade e a importância 
do Homem na sua manutenção: a floresta, 
as espécies exóticas e invasoras, o tráfico 
dos animais, as consequências da poluição 
nos ecossistemas e as ações que cada um 
de nós pode implementar, pela proteção do 
ambiente e da vida selvagem.
Assim deixamos algumas conclusões e con-
selhos para toda a comunidade escolar:
A biodiversidade é a variedade do mundo na-
tural. As plantas, os animais e os microrga-
nismos que fornecem alimentos, remédios e 
boa parte da matéria-prima industrial con-
sumida pelo ser humano, por isso temos o 
dever de preservar o ecossistema no sentido 
de podermos usar a matéria dada, mas de 
uma forma equilibrada. 
A evolução das sociedades modernas con-
duz ao aumento da produção de poluentes, 
devido às necessidades tecnológicas e ali-
mentares e estas conduzem à exploração 
dos recursos naturais, o que provoca a 

destruição de habitats e o desequilíbrio dos 
ecossistemas.   
Os principais impactos da ação humana que 
contribuem para a alteração da dinâmica 
dos ecossistemas são a: 
•  Pesca e agricultura intensiva;
•  Exploração mineira;
•  Desflorestação e os incêndios florestais;
•  Poluição do ar, dos solos e dos cursos de 
água;
•  Construção de barragens e outras infraes-
truturas.
•  No sentido de minimizar os impactos da 
ação humana nos ecossistemas têm vindo a 
ser tomadas medidas, como: 
•  Criação de áreas protegidas;
•  Criação de bancos de DNA;
•  Criação de silos de sementes;
•  Criação de instituições de defesa ambien-
tal e proteção de espécies, com fins pedagó-
gicos e didáticos.
Extinção e tráfico de espécies:
O número de animais em extinção no mundo 
cresce cada dia mais, por causa de muitos 
problemas ambientais, bem como da in-
fluência do homem na natureza.
De acordo com dados recolhidos pela ONU, 
a caça e o tráfico de animais são negócios 
que podem valer até 213 mil milhões de dó-
lares por ano, cerca de 177 mil milhões de 
euros.  O tráfico de animais é o maior res-
ponsável pela extinção de espécies. Este 
valor astronómico era mais do que sufi-
ciente para construir 135 aeroportos idên-
ticos ao que foi projetado para o Montijo.                                                                                                                               
Alguns passos já foram dados na preserva-
ção das espécies: 
•  a proclamação, em assembleia, da Decla-
ração Universal dos Direitos Animais, pela 
UNESCO, em Bruxelas, no dia 27 de janeiro 

de 1978. 
•  ações conducentes à conservação das 
espécies e defesa dos direitos dos animais. 
Referenciando-se Jane Goodall, uma pri-
matologista, etóloga e antropóloga inglesa 
famosa por ter estudado chimpanzés por 
várias décadas no Parque Nacional Gombe 
Stream, Tanzânia e após uma reunião de cú-
pula da Chicago Academy for Conservation 
foi possível ver o impacto do desmatamento, 
o que a levou a desistir do trabalho de cam-
po e tornou-se uma ativista. Graças à sua 
luta pela conservação desses primatas e do 
seu habitat, ela é considerada embaixadora 
mundial dos chimpanzés.
•  Criação de centros de recuperação e ONG.

São centros em que as pessoas criam con-
dições para ajudarem todos os animais do 
mundo, incluindo recuperarem animais ma-
goados, vítimas de acidentes, tráfico, maus 
tratos, garantirem comida e habitat  e até a 
reprodução de espécies em vias de extinção, 
como o lince ibérico e o lobo ibérico.
Espécies invasoras:
Uma espécie invasora é uma espécie que 
invade um certo local onde a sua insistência 
não deveria insistir, pois destrói, por exem-
plo, outras plantas e isso retira alimento aos 
animais que vivem nesse ambiente.
Conselhos:
•  Aprenda a identificar as espécies invasoras 
e NUNCA as UTILIZE,
•  Crie o seu próprio jardim de plantas na-
tivas,
•  Opte por ser ativo e responsável ambien-
talmente,
•  Nunca liberte animais exóticos no ambien-
te,

•  Viaje/ passeie preservando as espécies 
endógenas,
•  Não envie ou encomende plantas ou ani-
mais exóticos,
•  Participe em (ou organize) ações para con-
trolo de espécies invasoras,
•  Participe em projetos de ciência cidadã.
Celebrações e dias comemorativos
•  O Dia Mundial da Vida Selvagem comemo-
ra-se a 3 de março. Este Dia foi criado em 
2013 pela ONU, com o objetivo de celebrar 
a fauna e a flora do planeta e assim deixar 
de haver o perigo do tráfico de espécie sel-
vagens. Neste dia, em 1973, ocorreu a CITES 
(convenção sobre o comércio internacional 
das espécies de fauna e flora selvagens 
ameaçadas de extinção) conhecida como 
Convenção de Washington com o objetivo 
claro de lutar contra os crimes praticados 
contra a vida selvagem.
•  O Dia Internacional da Floresta comemora-
-se a 21 de março. Este dia foi criado para 
as pessoas saberem qual a importância das 
florestas: As florestas são áreas extrema-
mente importantes para o meio ambiente e 
para a economia de uma região, delas reti-
ramos matéria-prima para a construção de 
móveis e imóveis, alimentos e compostos 
importantes para a indústria farmacêutica 
e cosmética.
•  A celebração do Dia Mundial do Ambiente 
teve início em 1972. O dia 5 de junho foi es-
colhido para festejar esta data já que marca 
o dia em que teve início a Conferências das 
Nações Unidas sobre o meio ambiente. É um 
evento anual que tem como objetivo assinalar 
ações positivas de proteção e preservação do 
ambiente e alertar as populações e os gover-
nos para a necessidade de salvar o ambiente.

A docente, Rosa machado

    8 DE mARçO:  DIA INtERNACIONAL DA mULHER

Em 1975, o dia 8 de março foi instituído 
como Dia Internacional da Mulher, pelas 
Nações Unidas. Atualmente, a data é co-
memorada em mais de 100 países. É um 
dia que relembra os direitos da mulher 
e é uma celebração do feminino!
Cada vez mais as mulheres se destacam 
na ciência nas mais variadas áreas, no 
dia 8 de março celebrou-se mais um Dia 
internacional da Mulher. 
“A Ciência Viva presta homenagem às 
mulheres cientistas portuguesas, que 

representam 45% do total de investi-
gadores no nosso país e cujo trabalho 
notável tem sido fundamental para o 
progresso que a Ciência e a Tecnolo-
gia nacionais registaram nas últimas 
décadas.
Este agradecimento especial às cien-
tistas culminou com a exposição de 
fotografia Mulheres na Ciência, inaugu-
rada a 8 de março de 2015, no Pavilhão 
do Conhecimento. A mostra integrou 
20 retratos de 20 cientistas portugue-

sas que se destacaram, em diferentes 
domínios de investigação, no panorama 
científico nacional, e foram captados 
pela Fotógrafa Luísa Ferreira, a convite 
da Ciência Viva.
“Este livro não esgota a participação 
das mulheres portuguesas que fazem 
ciência, mas pretende ser uma mostra 
do seu envolvimento na aventura do 
conhecimento. Convidámos investiga-
doras eméritas, cientistas seniores e 
jovens em começo de carreira e tentá-
mos abordar o maior leque possível de 
áreas do conhecimento e de geogra-
fias”, refere Rosalia Vargas, Presidente 
da Ciência Viva.”
“As duas edições do livro mulheres na 
Ciência estão à venda na Loja do Pa-
vilhão do Conhecimento. O conteúdo de 

ambas as publicações existe também 
em versão digital, num módulo perma-
nente do Pavilhão do Conhecimento, 

inaugurado a 8 de março de 2016.”
Rosa machado 

Fonte: https://www.cienciaviva.pt/mulheresnaciencia/
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No âmbito da semana da leitura, as Bibliotecas Escola-
res do Agrupamento dinamizaram o Concurso Nacional 
de Leitura (CNL), desta vez, em formato online, contudo, 
este continuou a constituir-se como uma grande festa de 
celebração do livro e da leitura, tanto mais essencial nos 
difíceis tempos que todos estamos a viver.
A 14.ª edição do CNL, cujos objetivos são aprofundar há-
bitos de leitura, desenvolver competências de expressão 
escrita e oral e estimular a prática da leitura como forma 
de conhecimento e de lazer, decorreu em duas etapas, 
no dia 25 de fevereiro para os alunos do ensino secundá-
rio (Escola Secundária e Escola Profissional - Eptoliva de 
Oliveira do Hospital) e nos dias 1, 2 e 3 de março para os 
alunos do ensino básico. 
A equipa das Bibliotecas Escolares felicita todos os alu-
nos, dos diferentes ciclos de ensino, que participaram 
com grande empenho e entusiasmo neste concurso, e 
congratula-se com o envolvimento e colaboração dos 
professores, pais, encarregados de educação e demais 
envolvidos na iniciativa.
Foram apurados para representarem o nosso Agrupa-
mento e o Município de Oliveira do Hospital, na fase inter-
municipal, acolhida pela Biblioteca Municipal da Mealha-
da, os seguintes alunos:
1.º CICLo
Leonor Gonçalves Salgado, 4.º A, Escola Básica de Oliveira 
do Hospital

Inês Salgado Gomes, 4.º C, Escola Básica de Lagares da 
Beira
Simão Mendes Lourenço, 4.º C, Escola Básica de Lagares 
da Beira
2.º CICLo
Elvira Santos Silva, 6.º F, Escola Básica da Cordinha
Lara Campos, 6.º E, Escola Básica de Oliveira do Hospital
Marta Lopes, 6.º E, Escola Básica de Oliveira do Hospital
3.º CICLo
Babette Brakenhoff, 8.º I, Escola Básica de Lagares da 
Beira
Daniela Guímaro, 9.º C, Escola Secundária de Oliveira do 
Hospital
Mafalda Correia, 9.º C, Escola Secundária de Oliveira do 
Hospital
SECunDáRIo 
Francisca Ramos, 10.º E, Escola Secundária de Oliveira do 
Hospital

As obras selecionadas para a fase intermunicipal, que de-
correrá em formato online, no dia 16 de abril, (prova es-
crita) e, no dia 21 de abril, (prova de argumentação) são:
> 1.º Ciclo – Título: “Inês a inventora de profissões” | Autor: 
Pedro Seromenho Editor: Paleta de Letras.

> 2.º Ciclo  – Título: “Não te afastes” | Autor: David Macha-
do | Editor: Editorial Caminho. 
> 3.º Ciclo – Título: “Ciclone: diário de uma montanha-
-russa” |Autor: Inês Barahona e Miguel Fragata | Editor: 
Orfeu Negro.
> Secundário – Título: “O nervo ótico” | Autor: Maria Gainza 
| Editor: Dom Quixote.
Aos alunos apurados desejamos os maiores sucessos!

A Equipa das Bibliotecas Escolares

    CONCURSO NACIONAL DE LEItURA     bIbLIOtECAS E@D
No mês de fevereiro, devido a fatores por todos co-
nhecidos, vimo-nos obrigados a comunicar à distân-
cia. As bibliotecas sentiram necessidade de continuar 
perto dos seus utilizadores…lançaram mão dos recur-
sos digitais, ficando longe…mas tão perto…, criando 
diversas formas de manterem o contacto. Divulgaram 
a toda a comunidade escolar o seu novo email, a cria-
ção de classrooms para todos os níveis de ensino, 
onde, diariamente, eram alojados recursos educativos 
para consulta quer pelos professores quer pelos alu-
nos, um infográfico difundido na página do agrupa-
mento e Facebook das BE com toda a informação de 
acesso às bibliotecas e…horas de acompanhamento 
individual para quem assim o desejasse.
Estivemos sempre “LÁ” embora do lado de CÁ.

Equipa das BE

    PNC do 
AEOH sugere…
“As armas e o povo”
Porque se aproxima abril, um mês incontornável 
na história da democracia portuguesa.

O documentário aborda o período que vai do 25 
de Abril ao 1º de Maio de 1974, ilustrando a ação 
militar e a movimentação de rua, tendentes ao 
desmantelamento do aparelho social e político 
do fascismo. Paralelamente, analisam-se os prin-
cipais eventos que, a partir de 28 de maio de 1926, 
contribuíram para a consolidação da máquina 
corporativa inspirada por Salazar, destacando as 
atitudes de resistência popular ou oposição ar-
mada, ao longo de quarenta e oito anos. (https://
www.filmespnc.gov.pt)

Equipa do PNC

“A leitura é para o intelecto, o que o exercício é para o corpo.”
Joseph Addison

“O livro é uma extensão da memória e da imaginação.”
Jorge luís Borges
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       Certificado de Participação 
   Concurso Nacional de Leitura

2020 | 2021

Nom
e:

   Bibliotecas
 Escolares

                    
__________________________
               (Carlos Carvalheira)

 O Diretor

     SEmANA DA LEItURA
“A leitura engrandece a alma.”

Voltaire

A semana da leitura, sen-
do uma das atividades 
do PAA das Bibliotecas 
Escolares, este ano de-
correu de forma atípica 
à semelhança de tudo 
aquilo que vivemos neste 
momento.
As Bibliotecas lançaram 
o desafio à comunidade 

educativa, através do Facebook das BE e da página 
do agrupamento, e esta correspondeu com grande 
entusiasmo e participação.
Pais/encarregados de educação, docentes e alunos 
enriqueceram estas duas semanas com a partilha de 
vídeos de leituras muito diversificadas, desde o pré-
-escolar até ao secundário. Foram momentos verda-
deiramente enriquecedores, proporcionando aprendi-
zagens e cumplicidades que se pretendem cada vez 
mais sólidas e duradouras.
As Bibliotecas, neste E@D, sempre estiveram “on” de-
fendendo um espírito de proximidade e apoio ao cur-
rículo, ou simplesmente por lazer, divulgaram, através 
do Facebook, várias informações aos seus “amigos”, 
tais como:  sugestões de leitura, curiosidades, re-
memoração de personalidades, abrangendo várias 
áreas do saber, apresentação das obras chegadas às 
Bibliotecas, comemorações e apresentação de várias 
animações digitais no âmbito da seguranet, tema tão 
importante nos dias que vivenciamos.
Sincero agradecimento a todos quantos contribuíram 
para que a Semana da Leitura fosse deveras especial!

Equipa das BE

“E se as histórias para crianças passassem a ser de 
leitura obrigatória para os adultos? Seriam eles ca-
pazes de aprender realmente o que há tanto tempo 
têm andado a ensinar?  

in, “A maior flor do mundo”, José Saramago

Este foi o mote para a nossa sessão de trabalho com 
algumas turmas do 4º ano, que no domínio da educação 
literária estão a estudar a obra “A maior flor do mundo”. 
Assim, tal como o menino que ajuda a maior flor do mun-

do, com a sua força de vontade foi capaz de transpor 
os obstáculos, superar limitações para a ajudar, também 
nós, se formos persistentes, tornamos os nossos sonhos 
realidade.
Esta é a mensagem da bonita história que, na sua apa-
rente simplicidade, encerra uma lição de vida. Assim, a 
educação literária em estrita ligação com a linguagem 
cinematográfica, dado que os alunos visionaram uma 
curta metragem sobre a obra, permitiram aos pequenos 
leitores conhecer a biografia do autor, relembrar tipos de 

personagens, elementos descritivos, entre outros.
“A maior flor do mundo” no formato livro, também pre-
sente na sala de aula, possibilitou o manuseamento da 
obra, a exploração da informação da capa, contracapa e 
das ilustrações. Além disso, fez-se o paralelismo entre a 
animação e o livro; identificando-se os sentimentos e as 
sensações que ambos proporcionaram.
Com esta atividade, estimulou-se o gosto pelo livro e 
fomentou-se a leitura autónoma em casa.

A equipa das BE

    A biblioteca Escolar foi à sala de aula para partilhar leituras!

Falar de cinema implica, também, falar de leitura, 
não na sua vertente mais tradicional que nos leva a 

ler um livro, em suporte papel ou digital, mas antes 
para uma multiplicidade de leituras que um filme 
agrega no seu todo: literatura, narrativa visual, fo-
tografia, música, dança, pintura, entre outras.
A equipa do PNC do AEOH tem como intuito des-
pertar a comunidade educativa para a pluralidade 
de leituras que o cinema proporciona, quer na sua 
vertente lúdica, quer na vertente didática. Assim, 
durante a semana da leitura, o cinema entrou na 
sala de aula de alguns alunos do 1º ciclo, para lhes 
mostrar que um filme também é uma forma de 
ler. Para além da mensagem textual subjacente, 
há ainda animação de imagens, musicalidade que 
tornam o cinema uma simbiose de várias artes. 
O PNC e a Biblioteca Escolar a abrir horizontes, 
a proporcionar múltiplas aprendizagens, a fazer 
crescer…

Equipa do pnC

    CINEmA: uma outra forma de ler
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     CURSO PROfISSIONAL DE 
gEStÃO DE EQUIPAmENtOS INfORmátICOS
A rede informática da secretaria do AEOH foi requalificada e 

nesta intervenção participaram os alunos do Curso Profissional 

de Técnico de Gestão de Equipamentos Informáticos, do 12.º 

ano.

Excelente trabalho destes alunos, que estão à altura de qual-

quer desafio!

 Cursos Profissionais SUPLEmENtO



10 MARÇo 2021 
Mega5 - Jornal do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital  Cursos ProfissionaisSUPLEmENtO

CYAN    MANGENTA    YELLO    BLACK

    CICLO DE CONVERSAS ONLINE…
Os alunos do curso Profissional de Multi-
média (11.º e 12.º anos) estiveram à con-
versa com o diretor e editor da Centro 
TV, Paulo Leitão, no dia 18 de fevereiro.
O Paulo falou connosco sobre todo o seu 
percurso profissional e sobre a dinâmica 
de um canal de televisão regional.
Reforçando a tónica da multidisciplinari-
dade que é inerente a esta área e à qual 
se tem de associar a constante procu-
ra de conhecimento, alertou os futuros 
técnicos para a certeza de que ninguém 
sabe tudo e por isso é necessário um 
empenho e esforço pessoal para singrar 
na área, na busca da perfeição.

    CICLO DE CONVERSAS ONLINE… 
RáDIO bOA NOVA

Os alunos do curso Profissional de Mul-

timédia (11.º e 12.º ano) estiveram à 

conversa com a jornalista da Rádio Boa 

Nova, Liliana Lopes, no dia 18 de março.

A Liliana mencionou todo o seu percurso 

profissional e falou sobre a dinâmica de 

uma rádio local. Alertou para a exigên-

cia que se vive nesta rádio, chamando a 

atenção para a evolução que a mesma 

tem sofrido ao longo dos seus 35 anos 

de emissão (que se comemoram no dia 

19 de março 2021), tanto no equipamento 

como na forma de fazer rádio.

Foi um bom momento de partilha.

    DIA DOS NAmORADOS
Com o objetivo de assinalar o 

dia dos namorados, O Clube 

Europeu solicitou a participa-

ção do Curso Profissional de 

Multimédia. Os alunos des-

te curso foram convidados 

a criar vídeos alusivos a este 

tema, partindo de poemas, frases e fotografias fornecidas pelo 

Clube.

Excelente parceria.
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    SEmANA DA LEItURA!
No âmbito das disciplinas de Português e de Técnicas de Mul-

timédia, do curso Profissional de Multimédia, 12º F, os alunos 

criaram excelentes apresentações. Surgiram, deste modo, uma 

fenomenal leitura conjunta do poema ‘Fímbria de Melancolia’, 

de Vergílio Ferreira, com apresentação da autoria de Estêvão 

Abreu; um poema Sísifo, de Miguel Torga, numa excelente apre-

sentação multimédia da autoria de José Fonseca e Visitações 

ou poema que se diz manso - Ana Luísa Amaral, de autoria de 

Patrícia Nunes.

    WEbINAR
CIbERSEgURANçA Em 
CONtEXtO EmPRESARIAL
Os alunos do Curso Profissional de Técnico de Gestão e Equi-

pamentos Informáticos e os alunos do Curso Profissional Téc-

nico de Multimédia (12.º ano, turma F), do AEOH, participaram, 

mais uma vez, num 

excelente evento 

promovido pela ANPRI 

(Associação Nacional 

dos Professores de 

Informática) e pela 

CISCO. Durante o We-

binar, os alunos tive-

ram a oportunidade 

de aprofundar e ad-

quirir conhecimentos 

sobre a área da ciber 

segurança, tema que 

cada vez mais faz 

parte do nosso dia a 

dia.



12 MARÇo 2021 
Mega5 - Jornal do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital  Cursos ProfissionaisSUPLEmENtO

CYAN    MANGENTA    YELLO    BLACK

    SHOW COOKINg 
fEStA DO QUEIJO
Os alunos do Curso Profissional de Cozinha / Pas-
telaria promoveram um SHOW - COOKING na Festa 
do Queijo digital.

    mISE-EN-PLACE PRImAVERIL!
Os alunos de Restaurante/Bar do 11.º F e 12.º G deram as boas vindas à Pri-

mavera com propostas de mise-en-place elaboradas a partir das suas casas.

    WEbINAR SObRE 
LEgIONELLA!
Os alunos do Curso de Restauração - Restauran-

te/Bar comemoraram o Dia Mundial da Água com 

a participação num Webinar “Legionella nos sis-

temas de água: prevenção, controlo e legislação”, 

dinamizado pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. 

Ricardo Jorge.
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Como prevenir a infecção por 
COVID-19?
> Lave frequentemente as mãos 
de forma minuciosa com água e 
sabão ou, caso não seja possível, 
utilize uma solução desinfetante 
de base alcoólica (70%);
> Use máscara em espaços públi-
cos; 
> Não toque nos olhos, nariz ou 
boca sem ter as mãos devidamen-
te higienizadas; 
> Evite o contacto próximo com 
outras pessoas. Mantenha a dis-
tância de pelo menos um metro, 
ou dois, no caso de ambientes fe-
chados. 
> Se estiver mais próximo do que 
a distância recomendada, é pos-
sível que respire as gotículas que 

a pessoa infetada expelir. Por esta 
razão, não cumprimente ninguém 
com as mãos, beijos ou abraços;
> Tape o nariz e a boca sempre 
que espirrar ou tossir. Pode uti-
lizar o antebraço, a zona interior 
do cotovelo ou um lenço de papel 
descartável – que deve colocar no 
lixo imediatamente após a sua uti-
lização– e lave as mãos a seguir.
> Limpe e desinfete diariamente as 
superfícies que mais utiliza, como 
puxadores, maçanetas, teclados, 
telefones ou comandos;
> Evite partilhar comida ou obje-
tos pessoais, como talheres ou o 
telemóvel, porque podem conter 
gotículas que espalham a infeção;
> Mantenha-se em casa sempre 
que possível, em especial caso se 

sinta doente, ainda que os sinto-
mas sejam ligeiros.
> É imperativo que siga à risca as 
recomendações das entidades ofi-
ciais.

Trabalho realizado na disciplina de 
AEoH Artístico pelos alunos:

Caio Santos, David loureiro, Tomás Vaz - 8ºA 

Expressões do E@D

    SEJA AmIgO DE SI mESmO. 
DIgA NÃO àS DROgAS!
Com o mote “Seja amigo de si mesmo. 
Diga não às drogas!” os alunos Raquel 
Almeida e Duarte Rosa do 8.º A qui-
seram, através dos seus desenhos, fa-
zer uma analogia entre os efeitos das 
drogas e de um vírus na sociedade. 
A Raquel no seu desenho atribui à 
imagem da máscara a função protec-
tora e inibidora do consumo de dro-
gas tal como nos protege dos vírus.
O Duarte representou o nosso planeta 
rodeado do que ele considera lixo, ou 
seja, todo o tipo de drogas que cau-
sam dependência e são prejudiciais à 
saúde.

Docente, Diana monteiro

Trabalhos realizados no âmbito na disciplina 
de AEoh Artístico

AEoH Artístico 8ºA - Joana Vitória

AEoH Artístico 8.º A - Raquel Almeida

AEoH Artístico 8ºA 

AEoH Artístico 8.º A - Duarte Rosa AEoH Artístico 8º A - Apelo ao desporto - Tiago Fonseca 

    NA LUtA CONtRA Um INImIgO INVISíVEL

    INfORmAçÃO SObRE COVID
Cuidado
Óbitos
Vida/ viseira
Insegurança/invisível 
Distância/ difícil 

 O que é o covid?
– Covid-19 é o nome atribuído à doença 
infecciosa causada pelo novo coronaví-
rus SARS-COV-2.
– Faz parte de uma família de vírus que 

infeta pessoas e animais.
– Causa uma doença que  pode apre-
sentar um quadro clínico variando de 
infeções respiratórias assintomáticas a 
quadros graves. 
– Os sintomas podem variar, no entanto, 
os mais comuns são:
• Tosse, febre;
• Dor de garganta;
• Dificuldades respiratórias;
• Perda do olfato, falta de ar;
• Alteração do paladar;
• Diminuição do apetite.

Como prevenir?
– Usar máscara;
– Lavar e desinfectar as mãos regular-
mente;
– Manter uma distância social de pelo 
menos 2 metros;
– Não tocar nos olhos, na boca e no nariz;
– Sempre que tossir ou espirrar deve 
cobrir o nariz e a boca com o cotovelo 
fletido;
– Se tiver febre, tosse e dificuldade res-
piratória contacte o Serviço Nacional de 
Saúde.
 

O que deve fazer em caso de sintomas 
de covid-19?
* Ligar para a Linha de Saúde 24 (808 242 
424);
* Seguir todas as indicações médicas 
que lhe forem transmitidas.

Trabalho realizado no âmbito da disciplina de 
AEoH Artístico pelos alunos:

Beatriz Campos, 8.ºA, n.º1; Eliana marques,  8.ºA, 
n.º 7; liliana Borges, 8.ºA,  n.º12
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    DA mINHA JANELA…

Vivemos mais uma vez uma situação de 
confinamento que nos limita, de novo, a 
nossa liberdade e interacção social. Resta-
-nos muitas vezes olhar pela janela e apre-
ciar ou imaginar o que está para além dela.
Assim, surgiu o mote para a atividade a de-
senvolver na disciplina de Educação Visual. 

Foi proposto aos alunos do 9º A, 9º D, 9º 
E e 9º F, que desenhassem em perspetiva 
cónica com 1 ponto de fuga a paisagem que 
veem ou que gostariam de ver da sua ja-
nela.
Divulgamos alguns dos trabalhos realizados.

Diana monteiro

Trabalhos do 6ºA e B -  EV e ET 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRABALHOS DO 5 B, C, E - EV E ET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

maria Duarte

Joana DinisSalomé Dias

lícia BelimDaniela nunes

Jaime GraçaCarolina Antunes

Afonso FranciscoDiana Coelho
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    A AURORA QUE COmIA EStRELAS 
Numa terra muito distante, noutra dimen-
são, num sítio onde o céu era rosa e as 
nuvens azuis algodões-doces, vivia uma 
girafa chamada Aurora; o nome tinha sido 
escolhido pelo seu pai que já falecera e que 
adorava astrologia.
A girafa vivia com a sua mãe Alda. A sua 
casa era grande e simples, apenas tinha o 
essencial, mas era muito acolhedora. Aqui 
nunca faltava amor nem diversão. O lago 
dos hipopótamos e a escola Ninja ficavam 
perto da casa e era ali que a girafa tinha 
aulas de karaté e outras artes marciais.
Antigamente as girafas não precisavam de 
andar em escolas Ninja, pois nunca havia 
perigo por perto, mas… agora era quase 
impossível sobreviver, os leões tinham 
muita escassez de comida e precisavam 

de alimentar as suas crias. Este problema 
ainda ficou pior quando as hienas fizeram 
um pacto de amizade com os leões e os 
jaguares.
A girafinha era muito curiosa e sempre ado-
rou astrologia tal como o seu querido pai. 
Adorava algodão doce de nenúfar, mousse 
de ananás e claro as suas queridas fram-
boesas.
A sua melhor amiga era a Cristalina, uma 
zebra albina. Eram inseparáveis, percorriam 
a savana sempre juntas.
Nem tudo era perfeito neste mundo, como 
já disse, os leões, as hienas e os jaguares 
não estavam a facilitar nada a vida às gi-
rafas e, como se ainda não bastasse, havia 
uma cascavel, que andava na escola com a 
Aurora, e era muito, mas mesmo muito má e 

estava sempre a gozar com a Cristalina por 
ela não ser como as outras zebras. Chama-
va-lhe “cabeça de farinha” porque ela era 
toda branca e dizia sempre:
-Uma zebra branca onde já se viu… belhac…!
 A girafa já estava cansada de não chamar à 
atenção. Ela queria ser famosa, mas… como 
é que uma girafa vulgar podia ser famosa?
-Já sei! Tenho de ser brilhante! – desta for-
ma as pessoas irão reparar numa girafa tão 
pomposa, bonita e brilhante. 
Agora já só faltava ficar brilhante, mas 
como?! Ela não tinha nenhum poder que 
fizesse com que ela brilhasse. O dia passou 
e à noite, quando se ia deitar, olhou pela ja-
nela e viu as estrelas.
-Como é que não me lembrei antes?! As 
estrelas são brilhantes e há muitas no céu, 

acho que se eu comesse algumas ninguém 
ia reparar.
Ao outro dia, quando a noite finalmente 
chegou, a girafinha esticou-se até às pon-
tas dos cascos para chegar às estrelas, 
mas ainda era muito baixinha para conse-
guir. Então, decidiu empoleirar-se num ban-
quinho, mas mesmo assim ainda não con-
seguia tocar com o focinho nas estrelas. A 
Aurora pensou, pensou e voltou a pensar 
como iria conseguir chegar às estrelas. Foi 
então que se lembrou de empilhar todos os 
livros que tinha (e ela tinha mesmo milha-
res de livros sobre astrologia). Quando deu 
conta, tinha uma enorme pilha astrológica. 
Subiu e subiu mais um pouco e, finalmente, 
conseguiu tocar nas estrelas.
Para Aurora, o facto de conseguir tocar nas 

estrelas fez dela a girafa mais feliz do mun-
do, pois agora esta girafinha linda de olhos 
cor de mel, e com um coração gigante ia 
poder realizar o seu sonho:  ser a girafa 
mais brilhante do mundo. 

matilde Saraiva, 7.º A
Trabalho realizado no âmbito da disciplina de 

AEoH Expressivo

    fICAR Em CASA…

Ficar em casa tem sido cada vez mais 
difícil para as crianças e adolescentes. 
Desde o início da pandemia, a realidade 
do público infantil e juvenil mudou com-
pletamente. Dentro de casa em período 
quase integral, fora das escolas, sem a 

companhia de amigos e familiares. Na 
sua rotina escolar há que integrar mo-
mentos educativos concretizados com 
criatividade.

A docente, Isabel Cristina Fonseca

    AgRICULtURA bIOLógICA, QUE PERSPEtIVAS
O projeto da horta biológica da Escola da Cordinha
A agricultura biológica é uma expressão 
que designa sistemas sustentáveis de 
agricultura, isenta de produtos químicos 
sintéticos, prejudiciais para a saúde hu-
mana e meio ambiente.
Neste contexto, promove o impacto positi-
vo no ecossistema agrícola, melhora a fer-
tilidade do solo, a biodiversidade e preser-
va a contaminação dos solos e das águas. 
Decorrente deste método, os produtos 
agrícolas obtidos por este processo, os 
próprios animais, o leite e derivados, são 
quase isentos de contaminação química, 
cujo beneficiário é a comunidade humana, 
ou seja, o consumidor.
Sensibilizar os nossos alunos para estes 
factos, e poder despertar interesses num 
conjunto de atividades que este tipo de 
agricultura lhes proporciona, na qual po-
derão assentar dinâmicas empregadoras 
e consistentes, é também um objetivo 
primordial.
Neste sentido, todo o docente tem uma 
preocupação premente nas perspetivas 
profissionais futuras dos seus educandos. 
Sendo professora de educação espe-
cial essas dimensões, tomam ainda uma 
maior acuidade, no contexto de educação 
inclusiva.
Assim sendo, “o fazer e o saber fazer” é, 
pois, a porta de acesso para esse futuro. 
Foi, tendo em conta essa premissa que, 
nestes anos, tenho realizado o projeto da 
“Horta Biológica” na Escola Básica da Cor-
dinha, na perspetiva de que os alunos rea-
lizem atividades práticas, do seu agrado, 
que lhes possam proporcionar “um saber 
fazer” contribuindo para o êxito do seu fu-
turo profissional.

De facto, este projeto da “Horta Biológica” 
tem permitido aos alunos uma melhoria 
na sua autonomia, autoconfiança, respon-
sabilidade, iniciativa, por forma a melhorar 
o seu bem-estar. Há liberdade de ação, 
pois são os alunos que projetam o que vão 
fazer, como e quando o vão fazer, logo, 
um despertar para o empreendedorismo. 
Posteriormente, há por parte dos alunos 
uma preocupação na sua manutenção, 
promovendo o incentivo à responsabilida-
de e ao compromisso.
Paralelamente, repercute-se no desenvol-
vimento das diferentes áreas: destacando 
o Português (escrita de frases e textos 
alusivos e posterior leitura); Matemática, 
(contagem dos diferentes produtos e cál-
culo numérico), entre outras.
No 1º período, os alunos já procederam 
à sementeira de favas e alhos. Face à 
pandemia, este projeto também ficou em 
suspenso. É, pois, frequente, os alunos 
perguntarem-me: “como estará a horta”? 

“Gostava de lá estar a tratar das plantas!” 
Numa deslocação à escola fotografei a 
horta, para lhes fazer uma surpresa. Fica-
ram tão felizes e animados por verem que 
as faveiras estavam já floridas e muito 
crescidas.

Testemunhos orais dos alunos:
Miguel Brísido, 7º H - “quando vou para 
a horta eu sinto-me muito feliz. Posso 
aprender mais um pouco sobre as plantas 
e gosto de ver crescer as coisas que nós 
plantamos. E volto para as outras aulas 
mais motivado e com mais energia”.
Ruben Barradas, 9º G - “Gosto de andar na 
horta porque gosto de cavar terra e fico 
contente. Gostava de ter uma quinta para 
depois vender as coisas.”
Foi para mim uma experiência muito gra-
tificante a elaboração deste artigo, para o 
nosso ”MEGA 5” acerca de uma temática 
tão atual e aliciante, permitindo partilhar 
saberes com os alunos, com a contrapar-
tida de “ensinar aprendendo”.

professora de Educação Especial, 
paula loureiro

    A EDUCAçÃO fíSICA NO ENSINO@DIStâNCIA
O grupo disciplinar de Educação Física do 
AEOH, perante as limitações do Ensino à 
Distância, adaptou os seus objetivos, pro-
curando durante este 2º período, incutir 
aos alunos de forma ainda mais incisiva, 
princípios como o empenho e a honestida-
de, o respeito e a seriedade.
Existindo fortes condicionantes para tra-
balhar os aspetos técnicos e táticos das 
diferentes modalidades, as atividades rea-
lizadas incidiram fortemente no desenvol-
vimento das capacidades físicas como a 
resistência, a força, coordenação e agilida-
de e também dos conhecimentos relacio-

nados com as modalidades já referidas e 
princípios de treino para que deste modo 
os alunos interiorizem competências para 
construírem o seu exercício físico autóno-
mo.
Para além deste trabalho, mais específico 
da área da Educação Física, sensibilizou-se 
sempre os alunos para serem empenhados 
nas atividades, sérios e honestos na forma 
como trabalhavam, mesmo com o profes-
sor à distância, respeitando sempre as re-
gras definidas para esta forma de ensino.
Na Escola da Ponte das Três Entradas, pre-
tende-se, caso o ensino presencial aconte-

ça durante o terceiro período e o contexto 
o permita, realizar a apresentação, no final 
do ano letivo, das aprendizagens adquiridas 
nas aulas práticas realizadas à distância, 
mais concretamente, uma atuação de gru-
po de uma sessão de “Workout – Hit”, ou 
seja, exercícios feitos sem material, em es-
paço reduzido, em casa, apenas com o peso 
do próprio corpo e de intensidade elevada.
Esta atividade substituirá a atuação de 
saltos de mini-trampolim inicialmente pla-
nificada. 

professor Joaquim Gonçalves
Escola ponte das Três Entradas

AEoH Expressivo - 7.º A - Rafael oliveira

Festa do Queijo

Dia da mulher Dia do pai
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    EXPOSIçÃO VIRtUAL
HIStóRIA E gEOgRAfIA DE PORtUgAL
Os docentes de História e Geografia de Portu-

gal lançaram o desafio aos seus alunos, ainda 

no 1.º período, que realizassem maquetas com 

rosas dos ventos (5.º ano) e sobre a “Expan-

são marítima” (6.º ano). Os alunos aceitaram o 

repto dos professores, puseram mãos à obra, 

e surgiram trabalhos fantásticos reveladores 

de grande empenho e criatividade.

Já no 2.º período e a decorrer o E@D, mais 

uma vez, os discentes puseram em prática a 

sugestão dos seus professores realizando tra-

balhos e também maquetas sobre “O modo de 

vida dos primeiros povos”, no âmbito dos con-

teúdos abordados no 5.º ano 

 Os docentes desta Área Disciplinar felicitam o 

empenho dos alunos e colaboração dos respe-

tivos encarregados de educação na concreti-

zação das tarefas propostas.

 Também é de referir que alguns dos trabalhos 

realizados pelos alunos do 6.º ano sofreram 

algumas alterações para que pudessem ser 

divulgados em formato digital.

Eis o resultado final!

Área disciplinar de HGp
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Maquetas: Rosa dos 
ventos – 5.º C - HGP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maquetas: Rosa dos 
ventos – 5.º D - HGP 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Maquetas: 
Rosa dos 

ventos – 5.º G 
- HGP 
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Maquetas/Trabalhos: 
Expansão marítima - 

6.º D - HGP 
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Maquetas/Trabalhos: 
Expansão marítima – 
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Maquetas: Modo de 
vida dos primeiros 
povos – 5.º D - HGP 
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Maquetas: Modo de 
vida dos primeiros 
povos – 5.º C - HGP 
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    tORNEIOS “SALA” E “INtER SALAS”

A turma do 6º F da EB da Cordinha reali-
zou, durante as aulas online, um torneio 
de exercícios de condição física - Bur-
pees, saltos tesoura laterais, abdomi-
nais, elevação “peso” e prancha abdomi-
nal - entre os colegas da respetiva sala 
e, posteriormente, com os colegas das 

outras salas.

MESMo À DISTÂnCIA, É PoSSÍvEL… EIS 
ALGuMAS oPInIÕES DoS ALunoS…
“Eu acho que este torneio foi bom, fez 
com que nós nos mexêssemos, e deu 
espírito de equipa. Gostei!”
“Foi divertido, ri-me com a minha equipa 
quando estávamos a realizar os exercí-
cios. Foi fixe muito bom, podíamos fazer 
isso mais vezes.”
“A professora teve uma boa ideia, foi 
bom.”
“Foi um bom desafio pela parte da pro-
fessora, gostei muito de participar pois 
o que interessa é participar e nunca 

desistir! ”
“Eu gostei muito do torneio porque fiz 
vários exercícios engraçados com os 
meus colegas e porque também me 
diverti muito a fazer exercícios com os 
meus colegas do grupo.”
“Eu gostei do torneio, pois é uma manei-
ra de ficarmos ativos. O torneio é bom 
pois, também, nos faz querer ser melho-
res, para podermos vencer.”
“Eu gostei, porque é uma forma de nos 
divertirmos.”
“Gostei imenso do torneio.”
“Eu achei bastante interessante, gostei 
e esforcei-me muito.”

A docente, manuela Soares

 

 

Maquetas: 
Habitações do 

Neolítico –  
5.º F - HGP 

 

 

Maquetas: 
Habitações do 

Neolítico –  
5.º G - HGP 

  
 
 
 
 

Maquetas: Modo 
de vida dos 

primeiros povos – 
5.º A - HGP 

 

VENCEDORES TORNEIO “SALA”
Sala 1– Samuel lourenço Sala 2 – Guilherme 
Campos Sala 3 – Tomás Fernandes

VENCEDORES DO TORNEIO “INTER SALAS”
Sala 3 – Tomás pereira, Daniela mendes, 

margarida paiva, Tiago Ferreira

    tORNEIOS “SALA” E “INtER SALAS”

A turma do 6º G da EB da Cordinha 
realizou, durante as aulas online, um 
torneio de exercícios de condição físi-

ca -. Burpees, saltos tesoura laterais, 
abdominais, elevação “peso” e prancha 
abdominal - entre os colegas da res-
petiva sala e, posteriormente, com os 
colegas das outras salas.

MESMo À DISTÂnCIA, É PoSSÍvEL… EIS 
ALGuMAS oPInIÕES DoS ALunoS…
“O torneio online foi muito divertido e é 
uma prova que mesmo à distância se 
pode fazer muita coisa gira e diverti-
da.”
“Eu adorei o torneio, amei muito.”

“Eu acho que este torneio foi bom 
para continuarmos em forma e não 
quebrarmos a rotina, e também para 
nos divertimos, que neste tempo difícil 
toda a gente precisa de se divertir um 
bocado.”
“Neste torneio gostei de tudo é como 
se estivéssemos a praticar na escola.”
“Durante esta pandemia foi bom traba-
lhar em equipa.”
“Para além de treinarmos também nos 
divertimos.”

A docente, manuela Soares

VENCEDORES TORNEIO “SALA”
Sala 1 – Gabriela Dinis Sala 2 – Bianca Rodri-
gues Sala 3 – Tomás Fernandes

VENCEDORES DO TORNEIO “INTER SALAS”
Sala 2 - martim neves, Bianca Rodrigues, 

mariana Borges, Cátia Diamantino

    tORNEIOS “SALA” E “INtER SALAS”

A turma do 5º F da EB da Cordinha 
realizou, durante as aulas online, um 
torneio de exercícios de condição fí-
sica - Burpees, saltos tesoura laterais, 

abdominais, elevação “peso” e prancha 
abdominal - entre os colegas da res-
petiva sala e, posteriormente, com os 
colegas das outras salas.

MESMo À DISTÂnCIA, É PoSSÍvEL… EIS 
ALGuMAS oPInIÕES DoS ALunoS…
“Foi muito divertido.”
“Eu gostei de participar no torneio, por-
que mostrei do que sou capaz.”
“Eu gostei muito do torneio, foi diverti-
do e foi fixe competir.”
“Eu achei o torneio fácil, e houve empe-
nho do meu grupo.”
“O torneio foi bom, porque aprendi a 

fazer alguns exercícios.”
“Gostei do torneio, porque fazer exercí-
cio faz bem à nossa saúde.”
“Eu achei bem este torneio para eu 
conseguir ser mais ativo.”
“Fiquei a saber se o meu corpo está em 
boa forma e saber o que posso melho-
rar.”
“Gostei muito do torneio foi muito bom, 
principalmente porque competimos 
uns com os outros.”
“Com o torneio conseguimos desenvol-
ver as nossas qualidades físicas.”

A docente, manuela Soares

VENCEDORES TORNEIO “SALA”
Sala1– Joel monteiro Sala 2– nuno mendes 
Sala 3– Simão lourenço Sala 4- nuno 
Albuquerque

VENCEDORES DO TORNEIO “INTER SALAS”
Sala 2- mário Branco, nuno mendes, mariana 

Bernardo, lara Dinis, Ana Rita Fortuna

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

Maquetas: Modo de vida 
dos primeiros povos –  

5.º B - HGP 
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    “VIAgEm NA LINHA DO tEmPO DE mAtEmátICA”
A Civilização Ocidental começou com a Ci-
vilização Grega, foram os Gregos os primei-
ros a pensar: PORQUÊ? Nas colónias gregas 
da Ásia Menor, por volta do Século VI a. C., 
formularam-se as perguntas: 1. Qual é a es-
trutura do Universo? 2. Como surgiu o Uni-
verso? 3. Como se movem os astros e por-
quê? 4. Existirá um princípio único ao qual se 
possa reduzir toda a diversidade, pluralidade 
de formas e propriedades dos seres anima-
dos e inanimados? As primeiras respostas 
à última questão parece terem sido dadas 
pelos filósofos gregos de Mileto, colónia da 
Ásia Menor e foram afirmativas, diferindo 
somente no elemento único ao qual tudo se 
poderia reduzir. Para Thales de Mileto (624-
548 a.C.) esse elemento único deveria ser a 
água. Para Anaximandro de Mileto (611-545 

a.C.) o elemento único deveria ser uma subs-
tância infinita e indeterminada e as causas 
materiais constituem-se a partir de deter-
minações parciais desse elemento básico: o 
indeterminado.
Note-se como há cerca de 25 séculos se 
pensava no infinito e numa certa impossi-
bilidade do carácter estático dos seres ani-

mados ou inanimados. Surgiu então com a 
Escola Pitagórica (580 a 504 a. C.) uma ideia 
grandiosa: “todas as coisas têm um número 
e nada se pode compreender sem os núme-
ros”. É a ordenação Matemática do Universo.
Durante a semana de 22 a 26 de março, os 
alunos dos 10.º, 11.º e 12.º anos dos Cursos 
de Ciências e Tecnologias, de Ciências So-

cioeconómicas e dos Cursos Profissionais, 
do AEOH, viajaram na Linha do Tempo de 
Matemática.
No ensino secundário os alunos devem 
aprofundar os seus conhecimentos sobre 
geometria, álgebra e análise, numa pers-
petiva transversal, onde a descoberta e o 
estudo dos problemas se devem basear em 
conceitos cuja evolução deve ser apresen-
tada numa perspetiva sócio-histórica. Os 
conceitos abordados através da sua história, 
constituem fontes de informação cultural, 
sociológica e antropológica, servindo de ins-
trumento de resgate da própria identidade 
cultural. Em muitas situações, o recurso 
à História da Matemática pode esclarecer 
ideias matemáticas que estão a ser cons-
truídas pelos alunos, especialmente para dar 

respostas a alguns “porquês” e, desse modo, 
contribuir para a constituição de um olhar 
mais crítico sobre os objetos de conheci-
mento.
Desde Tales de Mileto, Pitágoras de Samos 
e Euclides de Alexandria, da Antiguidade 
Clássica, a Pedro Nunes e Réne Descartes, 
do Renascimento a Pierre Simon Laplace 
e Augustin, Louis Cauchy, do Iluminismo, de 
Newton, a Einstein, até à matemática dos 
séculos XX e XXI. O recurso à História pode 
ter um papel decisivo na organização do 
conteúdo matemático que se pretende en-
sinar, estruturando-o com base no modo de 
raciocínio próprio de um conhecimento que 
se quer construir.

As Docentes: Casimira marta, paula Ferreira, 
Ana mendonça e Ana Cláudia Salgado

    O CáLCULO mENtAL QUE APOIA O USO DA CALCULADORA 
COmO LAStRO DO SUCESSO
Por iniciativa de três membros –  António 
Leal Duarte, Jaime Carvalho e Silva e João Fili-
pe Queiró –, pela constatação do sucesso em 
diversos países do mundo e com o objetivo 
de contribuir para incentivar e desenvolver o 
gosto, nos participantes dos Ensinos Básico e 
Secundário, pela Matemática, as Olimpíadas 
Portuguesas de Matemática tiveram origem 
em 1980, com o nome de Mini-Olimpíadas de 
Matemática, sob a égide da Delegação Re-
gional do Centro da Sociedade Portuguesa 
de Matemática.
As primeiras competições em Portugal, 
realizadas na Região Centro do País, foram 
organizadas em 1983 cujo entusiasmo e a 
crescente solicitação das escolas motivou, a 
SPM, a estender ao resto do território.
É de referir que, além do trabalho organiza-
tivo das Olimpíadas, há o trabalho de pre-
paração de problemas que todos os anos é 
feito por uma ampla equipa de professores, 
em grande parte do Departamento da Uni-
versidade de Coimbra. Há, depois, o trabalho 
de seleção de problemas, de análise e da 
elaboração de resoluções. E, com particu-
lar destaque, há o trabalho de milhares de 
concorrentes e de centenas de professores 
apoiantes, que discutem soluções, propõem 

diferentes abordagens e enriquecem a expe-
riência matemática das Olimpíadas – horas 
divertidas e muito proveitosas – os proble-
mas são interessantes e as resoluções não 
recorrem a truques desconexos. Ao invés, 
procuram estruturar o esqueleto de raciocí-
nios de possível aplicabilidade futura e vasta, 
numa combinação de conhecimentos, por 
vezes elementares, muito precisa e imagina-
tiva que estimula, naturalmente, a imagina-
ção e o talento dos participantes.

Somente em muito poucas ocasiões as solu-
ções, dos problemas propostos, nos ocorrem 
imediatamente. Contudo, sabemos que não 
há problemas necessariamente fáceis, mas 
nem todos são difíceis.
Como agentes pró-ativos, dos princípios que 
norteiam a afirmação de uma escola para 
o envolvimento ativo dos aprendentes no 
processo de aprendizagem e apropriação 
do mesmo, os nossos olímpicos proporcio-
naram, como um dos seus principais pontos 

fortes, a realização da 1.ª Eliminatória das 
XXXIX Olimpíadas Portuguesas de Matemáti-
ca cujo Agrupamento de Escolas de Oliveira 
do Hospital foi, à semelhança dos anos an-
teriores, representado nas três Categorias 
– Júnior (destinada ao 7.º ano), A (dirigida ao 
8.º e 9.º anos) e B (dirigida ao 10.º, 11.º e 
12.º anos).
Muito provavelmente pelo diálogo e familia-
rização com enunciados, verifica-se maior 
aproximação ao conceito de capacitação e 
criatividade. Com a difusão do desafio e re-
levante atratividade, emerge, cada vez mais, 
a intervenção desenhada com elevado signi-
ficado que fundamenta e propaga conheci-
mento relacionado com o Domínio Raciocínio 
e Resolução de Problemas de Matemática.
Em síntese e baseado num modelo pautado 
por uma meta realista e ambiciosa, é, com 
particular orgulho, que, novamente, temos 
jovens apurados para a fase seguinte – tes-
temunho de como o modelo pedagógico 
desenvolvido por todos se adequa à per-
sonalidade e forma de desenvolvimento de 
cada olímpico – aquém de apenas mecanizar 
cálculo e procedimentos, para estes jovens 
sonhadores, aprender é a única coisa de 
que a sua mente nunca se cansa. Contudo, 

neste momento de desafios sem preceden-
tes, foi decidido, pela Sociedade Portuguesa 
de Matemática, adiar a 2.ª Eliminatória que, 
oportunamente, se propôs a anunciar a nova 
data.
Assim, enquanto se procede ao novo agen-
damento, uma palavra de reconhecimento 
que é devida àquele que, da formação moral 
e cívica, à formação intelectual, e com a ex-
periência passada aliada a um conhecimen-
to ímpar, já lançou o nome do nosso Agrupa-
mento na Final das Olimpíadas Portuguesas 
de Matemática em Mirandela e nas Olimpía-
das Internacionais – Fernando Vicente. De 
cortar a respiração, nas Olimpíadas Paulistas 
de Matemática, em que participou, concor-
rem alunos do estado de São Paulo cujas 
provas são realizadas em simultâneo nos 
dois países – Brasil e Portugal, e, nas Olim-
píadas de Maio, a olimpíada é dinamizada por 
países da América Latina, Espanha e Portugal 
destinada a finalistas.
E, para terminar, sem agradecimento sufi-
ciente, um agradecimento muito especial, 
uma vez mais, a todos os participantes e às 
famílias que os apoiaram!

professor paulo Inácio

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
      

 

    DIA INtERNACIONAL DA mAtEmátICA
O dia 14 de março é conhecido mundial-
mente como o Dia do π, uma vez que 
na nomenclatura anglo-saxónicaos al-
garismos desta data formam os primei-

ros dígitos do famoso número irracional 
(3/14).
Desde os finais de 2019, este dia passou 
a ser oficialmente o Dia Internacional 

da Matemática (IDM), por aprovação da 
UNESCO, e com a finalidade de celebrar 
a MATEMÁTICA em todo o mundo, através 
de um tema diferente todos os anos.
Nesta celebração mundial é lançado o 
desafio a todos os países para partici-
parem com atividades desenvolvidas 
por alunos, professores e comunidade 
em geral.
Este ano, o tema do IDM foi “A Matemáti-
ca para um mundo melhor”…
A área disciplinar de Matemática não en-
jeitou este desafio…e inscreveu o AEOH 
no mapa mundial das celebrações com a 
atividade “Dia Internacional da Matemáti-
ca – Um poema de Matemática por dia… 
nem sabe o bem que lhe fazia!”
E a magia aconteceu! A leitura de diver-
sos poemas matemáticos pelos docen-
tes, ao longo da semana de 14 a 21 de 
março, revelou uma Matemática mais 
próxima, despedida de preconceitos e a 
transbordar de ternura; uma Matemáti-
ca indispensável a um mundo melhor!
#IDM2021#diainternacionalmatemática
#Matemática

Sónia Seco poster comemorativo que apresenta um mapa Dymaxion que mostra o mundo como um icosaedro desdobrado… 
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    t@D NO ENSINO PRÉ-ESCOLAR
Desenganem-se as pessoas que pensam 
que as crianças do pré-escolar estão con-
finadas nas suas casas, sem qualquer con-
tacto com Educadores e colegas do respe-
tivo jardim de infância. 
À semelhança do que sucedera no primei-
ro confinamento, também neste segundo 
existe T@D – trabalho à distância – para 
os que frequentam o pré-escolar no AEOH.
Semanalmente, Helena Vicente com a co-
laboração de Elsa Lobo, Educadoras do Jar-
dim de Infância Largo da Feira (JILF), pro-
põem atividades, previamente planificadas, 
para as crianças realizarem na tranquilida-
de do lar e com o apoio da família. 

As crianças fazem visitas virtuais ao ZOO 
e descobrem onde vivem e como se ali-
mentam alguns animais; ouvem histórias 
narradas e criam, por exemplo, instrumen-
tos musicais com materiais reciclados; 
exploram jogos através de “Wordwall.net” 
e praticam exercício físico, entre outras 
tarefas. As crianças do JILF até se torna-
ram professores e ensinaram algo aos co-
legas-alunos. E nem as datas importantes 
ficaram/ ficam por celebrar, quer sejam 
os aniversários das crianças quer sejam 
efemérides como o Carnaval. Afinal, as ses-
sões síncronas permitem todas as “festas 
de aniversário” e “bailes de Carnaval” com o 

distanciamento social necessário!
Sessões síncronas no pré-escolar… Sim, le-
ram bem. Divididos em dois grupos – o dos 
3/4 anos e o dos 5/6 anos –, as crianças 
do JILF têm duas sessões semanais atra-
vés da plataforma ZOOM. E, durante trinta 
minutos, meninos e meninas alegram-se 
por se reverem, por “estarem” uns com os 
outros… Entusiasmam-se por falarem com 
a Educadora, por fazerem atividades e por 
partilharem o seu quotidiano. E, sobretudo, 
sentem-se crescidos por terem “sessões 
no ZOOM”!
Enquanto mãe, encarregada de educação 
e docente, foi com agrado que encarei o 

T@D durante o primeiro confinamento e 
é igualmente com contentamento que o 
encaro agora. 
Admito que não seja fácil, para nós pais, 
sermos educadores de infância dos nossos 
filhos. De facto, o T@D implica uma maior 
dose de paciência por parte dos pais e 
também alguma criatividade. 
Porém, é fundamental pensarmos que, 
no contexto atual, o T@D é salutar para 
os nossos filhos, para o seu crescimento 
enquanto pessoas, para o seu desenvolvi-
mento intelectual e, sobretudo, para que 
não se sintam socialmente isolados. Se 
pensarmos nestas vantagens do T@D, ra-

pidamente concluímos que a energia des-
pendida no acompanhamento das tarefas 
é bem empregue. E só podemos agradecer 
às Educadoras pelo seu profissionalismo, 
por todo o trabalho feito à distância e pelo 
afeto que dedicam às nossas crianças.
Citando São Francisco de Assis, pelo bem-
-estar dos meninos e das meninas do JILF, 
começámos, Educadoras e Encarregados 
de Educação, por fazer o que era necessá-
rio; depois, fizemos o que era preciso; neste 
momento, somos capazes de fazer aquilo 
que julgávamos ser impossível.

Ana luísa Ribeiro

mãe e Encarregada de Educação

    HOJE SOU EU O/A PROfESSOR/PROfESSORA 
AtIVIDADE DE t@D NO PRÉ-ESCOLAR - JILf

No início do T@D (Trabalho@Distância) 
um dos encarregados de educação suge-
riu que, nalgumas sessões síncronas, as 
crianças pudessem “ensinar” algo aos co-
legas. Assim, e porque no JI, sempre que 
possível, se procura desenvolver num tra-
balho de colaboração com as famílias, o 
desafio foi colocado à consideração dos 
restantes pais/encarregados de educa-
ção e a maioria aceitou a proposta. 
Depois de um tempo de reflexão, organi-
zação e planeamento surge a atividade 
“Hoje sou eu o/a professor/professora”.
As crianças foram então divididas pelas 

duas sessões síncronas concretizadas 
durante a semana. No dia combinado lá 
estavam elas, todas sorridentes na “sua 
janelinha” no ecrã do computador.Cada 
criança na sua vez, foi partilhando com os 
colegas a atividade que havia planeado e 
organizado. Algumas estavam um pouco 
nervosas e muito ansiosas, mas cumpri-
ram o seu papel na perfeição, sempre 
com o pai ou a mãe ao lado para ajudar, 
caso houvesse necessidade. 
Nesses 60 minutos de partilha apren-
demos a fazer bolachas saudáveis, pão 
e panquecas (atividades realizadas em 
direto); foi apresentada a receita de 
bolo de chocolate através de um registo 
gráfico - desenho; carimbos e gatos fei-
tos com rolos de papel higiénico e uma 
maraca feita com garrafa de sumo. Ou-
vimos as histórias: ”O rato e o leão” (con-
tada através de fantoches) e “A ovelha 
que fazia múuu”. Ouvimos também uma 
história inventada com o apoio de “uma 
cidade construída com legos”; uma can-
ção e uma melodia tocada num órgão. 

Observámos uma experiência com água 
e pintarolas. Aprendemos ainda a jogar 
ao jogo das galinhas e ficámos a conhe-
cer o sistema solar. Também realizámos 
alguns exercícios físicos. 
Podemos dizer que a atividade “Hoje 
sou eu o/a professor/a” decorreu com 
muito entusiasmo e empenho, por parte 
das crianças e das famílias. As crianças 
gostam de partilhar conhecimentos e de 
aprender com os seus pares e esta expe-
riência veio, mais uma vez, confirmar isso 
mesmo.

Em idade pré-escolar, o T@D, só se con-
segue com uma grande colaboração das 
famílias, mas estamos cientes de que 
nem todas a podem prestar devido a va-

riadíssimas circunstâncias. 
Bem hajam famílias.

Educadoras Helena Vicente e Elsa lobo

J.I. largo da Feira

    JARDIm DE INfâNCIA DE ALVÔCO DAS VáRzEAS
A ImPORtâNCIA DA NAtUREzA

Brincar na natureza é essencial para o 
desenvolvimento das crianças
Incentivar o contato com a natureza 
desde cedo é essencial para o me-
lhor desenvolvimento das crianças. 
Pesquisas mostram que a falta de 
oportunidades de brincar e aprender 
junto aos ambientes naturais está re-
lacionada a problemas como obesida-
de, baixo rendimento escolar, miopia, 
baixa autoestima e falta de equilíbrio 
e habilidade física.
A pandemia do coronavírus impôs 
um nível de isolamento social nunca 
antes visto, afastando as pessoas da 
natureza. É essencial que essa cone-
xão seja retomada, fortalecida e, no 
caso das crianças, estimulada desde 
cedo, por meio de atividades e brin-
cadeiras, reforçando a importância 
dessa conexão para que meninos e 
meninas também valorizem a nature-
za e compreendam a importância de 
protegê-la.

Jardim de Infância de Alvôco das Várzeas

A Educadora, paula martins
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    O PERíODO DE CONfINAmENtO 
NO JARDIm DE INfâNCIA DE tRAVANCA DE LAgOS
Passaram quase dois meses desde o 
início do segundo confinamento e o 
cansaço é latente. A educadora e en-
carregados de educação das crianças 
do Jardim de Infância de Travanca de 
Lagos tornaram estes momentos de 
cansaço, onde o desinteresse seria 
natural, em momentos muito des-
contraídos. A página do Facebook, em 
grupo fechado, foi aproveitada para 
partilharmos experiências, para nos 
conhecermos melhor enquanto pais e 
realizarmos as tarefas que nos foram 
propostas. As duas primeiras semanas, 
de suposta interrupção letiva, serviram 
para trocarmos experiências, sorrisos 
e aproveitarmos, com mais qualidade, 
o tempo que estávamos com os nos-
sos filhos. Nesse período tivemos que 
reaprender brincadeiras, desfrutar 
sempre que possível do espaço exte-
rior e partilhar experiências. O final do 
dia tornou-se num período onde nós, 
enquanto pais, nos deliciámos a mos-
trar aos nossos filhos as experiências 

que os amigos da escola tinham tido 
nesse dia ou nessa semana com a sua 
família. As imagens e mensagens fo-
ram imensas e quando uns pais mais 

ativos continuavam a pôr mais e mais 
experiências davam azo a que outros 
quisessem publicar também e acabou 
por criar-se um crescendo de publica-
ções à medida que as duas semanas 
iam chegando ao fim. Quando no dia 8 
de fevereiro iniciámos o trabalho à dis-
tância sentimos que nos conhecíamos 
melhor. A educadora Sofia delineou 
uma estratégia muito interessante, 
pois incluiu todos os intervenientes 
do processo educativo ou seja: ela en-
quanto educadora, os professores de 
ginástica e de música e os encarrega-
dos de educação/as famílias. Conside-
ro que no ensino pré-escolar é impor-
tante que os pais estejam presentes e 
complementem a escola no processo 
educativo. Foi precisamente isso que 
aconteceu no Jardim de Infância de 
Travanca de Lagos e contribuiu para o 
sucesso desta iniciativa, em que a ade-
são às atividades propostas foi imensa 
e deu a entender a união entre todos e 
a vontade de tornar as nossas crianças 

ainda mais felizes. De forma aleatória 
revejo as atividades por proposta dos 
pais…. Para mim, a atividade que teve 
mais impacto foi a primeira tarefa, em 
que a mãe Susana nos propôs fazer 
pão. A tarefa teve um sucesso tal que 
estendeu para outras escolas do con-
celho e mesmo do país. A visita virtual 
ao jardim zoológico foi outro momen-
to muito interessante que serviu para 
conhecermos melhor o ZOO de Lisboa. 
Esta visita virtual deu o mote para que 
a mãe Cristina propusesse a realização 
de animais selvagens em papel, plás-
tico ou outro material. Esta atividade, 
como quase todas as outras, teve uma 
massiva participação dos pais que de-
monstraram uma enorme criatividade. 
Desta tarefa surgiram animais giríssi-
mos e posso dizer que construímos o 
nosso jardim zoológico. A Educadora 
Sofia, a dinamizadora deste projeto à 
distância, entre as muitas atividades 
que propôs, contou-nos de uma forma 
fantástica a “História do Elmer e do 

monstro” dando-nos a entender que 
as crianças têm receios e medos e, por 
vezes, é preciso conversar com elas e 
dar-lhes a entender que os monstros 
só existem nas histórias e os pais es-
tão sempre prontos a tranquilizá-los 
neste seu início de vida. O professor 
Márcio fez propostas musicais que nos 
fizeram dançar, brincar e mascarar! O 
professor Nuno Couceiro, de Educação 
Física, incutiu-nos o prazer do exercício 
físico, realçando uma atividade giríssi-
ma proposta às crianças que a realiza-
ram com a ajuda dos pais.
Eu, como pai, tive um enorme prazer 
em envolver-me imenso nestas ativi-
dades e de ver o Duarte com um en-
tusiasmo crescente, pois à medida que 
os dias iam passando ele perguntava-
-me: “Pai, qual é o trabalho de hoje?” 
“Nós não paramos de brincar porque en-
velhecemos, mas envelhecemos porque 
paramos de brincar”, Oliver Holmes.
Brinquem com os filhos!!

tiago Sousa

ALL ABOUT MY PET 
 
Os alunos do 3.º ano, na disciplina de Inglês, 
quiseram realçar a importância que os animais 
de estimação têm nas suas vidas e partilharam 
com os colegas fotografias e pequenas frases, 
sobre estes animais, que já fazem parte da 
família! 
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I’ve got a dog. 
Its name is Pipoca 
It’s 3 years old. 
It’s white and brown. 
It’s fast and big. 
I love my dog a lot! 
Name : Bruna Fernandes 
EB1 São Paio de Gramaços 
 

I’ve got a fish.                                                         
Its name is Nemo.    
It’s 6 months.  
It’s silver and orange. 
It’s fast and small. 
I love my fish !  
Name: Gustavo 
Guilherme- EB1 
Travanca 
 

I’ve got a dog. 
Its name is Bolinhas. 
It’s light brown. 
It’s 6 years old. 
It’s small and cute. 
I love my dog a lot! 
Name: Liliana Simões 
EB1 São Paio de 
Gramaços 

I’ve got a dog. 
Its name is Horácio. 
It’s 11 years old. 
It’s a golden retriever. 
It’s big and lazy. 
Name: Tomé Álvaro 
EB1-Bobadela 
 

I’ve got a dog. 
Its name is Mel. 
It’s 3 months. 
It’s light brown. 
It’s fast and small. 
I love my dog!! 
Name: Duarte Nunes 
EB1-Bobadela 
 

I’ve got a bird. 
Its name is Arnaldo. 
It’s 2 years old. 
It’s yellow. 
It’s small. 
I love my yellow bird!! 
Name: Lara Silva 
EB1-Bobadela 
 

I’ve got a cat. 
Its name is Nina. 
It’s 1 year old. 
It’s white and dark 
brown. 
It’s small and cute. 
I love my cat!! 
Name: Matilde Madeira 
EB1- São Paio de Gramaços 
 
 
EB1-Bobadela 
 I’ve got a cat. 

Its name is Tomy. 
It’s 8 years old. 
It’s grey and white. 
It’s fast and small. 
I love my cat!! 
Name: Íris Fonseca 
EB1- Travanca 
 
 
EB1-Bobadela 

I’ve got an excellent cat. 
Its name is Tico. 
It’s almost 2 years old. 
It’s grey, black and white. 
It’s very fast when it runs, 
but it´s a small cat. 
I really love my cat!! 
Name:Afonso Campos 
EB1-São Paio de Gramaços 
 

    VISItA VIRtUAL DO JI 
tRAVANCA DE LAgOS AO 
JARDIm zOOLógICO

Na quarta-feira, dia 3 de março, os 
meninos e meninas do Jardim de in-
fância de Travanca foram ao Jardim 
Zoológico de Lisboa. Sentadinhos no 
sofá, numa cadeira, na cama ou no 
chão, tivemos oportunidade de co-
nhecer alguns animais, onde vivem, 
o que comem e o que mais gostam 
de fazer. Naquele dia, havia uns se-
nhores nos nossos computadores 
e telemóveis que faziam muitas 

perguntas e os meninos queriam 
era ver mais animais. No final, cla-
ro que a visita foi curta para tanta 
curiosidade… então, decidimos fazer 
o nosso próprio zoológico! Por pro-
posta de uma família, cada menino 
escolheu e realizou o animal que 
mais gostou, utilizando material re-
ciclado. O nosso zoológico vai ficar 
mesmo giro!

Educadora Sofia pires
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a – Abelha, um inseto voador. Moro na 
colmeia, alimento-me de pólen para fa-
zer cera e o mel. Apareço quase sempre 
na primavera!
b – Borboleta, vivo na floresta, adoro o 
néctar das flores e ponho ovos de onde 
nascem lagartas. Sou conhecida pelas 
minhas lindas cores.
C – Camelo, vivo nas zonas quentes e 
áridas, tenho duas bossas onde arma-
zeno água e gordura, pois ando muito e 
não encontro alimento em todo o lado.
D – Doninha, o carnívoro mais pequeno 
que existe em Portugal!
e – Elefante, o maior animal terrestre!
F – Falcão, o animal mais rápido do pla-
neta, vejo muito bem ao longe e, com 
garras afiadas, apanho as minhas pre-
sas que consigo detetar a quilómetros 

de distância.
G – Gato, um felino doméstico, de esti-
mação, gosto da companhia dos huma-
nos.
H – Hiena, vivo na savana, sou carnívora 
e vivípara. Dizem que comunico a rir…ah, 
ah, ah…!
i – Iguana, vivo num país tropical como 
o Brasil ou México. Alimento-me de in-
setos, lesmas e pequenos roedores. Sou 
ovípara e tenho o corpo coberto de es-
camas…
J – Sou Jacaré, tenho também o corpo 
coberto de escamas, sou um ótimo na-
dador e corredor. Posso viver até aos 
100 anos e trocar de dentição até 40 
vezes na minha vida!
K – Koala, vivo na Austrália, sou vivípa-
ro e as minhas crias ficariam na bolsa 
marsupial. Sou herbívoro porque me ali-
mento de folhas de eucalipto.
L – Lobo, sou um animal carnívoro, tenho 
o corpo revestido por longos pelos que 
podem ser de cor cinzenta, preta e até 

avermelhada. Vivo em florestas do he-
misfério Norte.
M – Morcego, tenho o corpo coberto de 
pelos e sou o único mamífero que voa! 
Gosto de voar e caçar de noite alguns 
insetos. Como vejo muito mal, oriento-
-me através de sons.
N – Narval, também sou conhecido 
como o unicórnio do mar por causa do 
meu chifre. Vivo nas águas geladas do 
ártico e sou primo das baleias.
O – Onça, pantera onça, sou muito feroz, 
selvagem e carnívora. Também perten-
ço à família dos felinos, portanto sou 
vivíparo. Vivo nas florestas tropicais da 
América do Sul.
P – Pinguim, sou uma ave, portanto sou 
ovíparo, mas não consigo voar, prefiro 
escorregar no gelo e nadar nas águas 
frias da Antártida. Como peixes e lulas, 
logo, sou carnívoro.
q – Quati, sou um mamífero da família 
do guaxinim, e chamo-me assim por 
causa do meu nariz comprido. Vivo so-
bretudo nas árvores, porque sou grande 
trepador. Como plantas e insetos, sou 

omnívoro.
R – Roaz Corvineiro, muitas pessoas 
chamam-me golfinho, vivo na água, mas 
sou vivíparo. tenho pele macia e gosto 
de nadar, dançar e saltar na água. Adoro 
mimos e gosto de fazer amigos.
S – Salmão, sou um peixe coberto de es-
camas, adoro comer insetos aquáticos, 
lulas e camarões. Durante a minha vida, 
vivo no rio até aos 3 anos e o restante 
tempo no oceano. Os meus pais regres-
sam ao rio para se reproduzirem e colo-
carem os ovos.
T – Tigre, sou o maior de todos os fe-
linos, selvagem, carnívoro e vivíparo! 
Vivo sobretudo na Ásia, e sou o terceiro 
maior carnívoro terrestre, atrás apenas 
do Urso!
u – Urso, posso ser panda, pardo ou 
polar, sou o maior carnívoro selvagem! 

Tenho pelagem espessa, rabo curto, o 
olfato desenvolvido. Sou omnívoro, mas 
gosto principalmente de carne.
V – Veado, também me chamam cerví-
deo, tenho armações, ou galhadas, que 
se desenvolvem todos os anos, sobre-
tudo nos machos. Sou herbívoro, como 
sobretudo rebentos, folhas, frutos e lí-
quenes. Sou vivíparo.
X – Xaréu, sou um peixe que vivo no 
oceano Atlântico, sou ovíparo e alimen-
to-me de pequenos peixes, camarões e 
pequenos invertebrados. 
Z – Zebra, Vivo na savana e sou o ani-
mal mais antigo do mundo, porque sou 
a preto e branco!

AEoH - 2B- oH

    A tURmA 2.º b OH CRIOU O ALfAbEtO DOS ANImAIS

    O 3.ºA OH COmEmOROU 
A PRImAVERA

    AEOH A fLORIR E A PLANtAR mEmóRIAS 
NA ESCOLA báSICA DA CORDINHA!
Numa feliz parceria entre o AEOH/Es-
cola Básica da Cordinha e a União das 
Freguesias de Ervedal e Vila Franca 
da Beira, as crianças do Pré-escolar 
e os alunos do 1º CEB participaram 
na plantação de árvores num espa-
ço que, brevemente, se irá converter 
num parque com vista privilegiada 
para a Serra da Estrela e que poderá 
ser usufruído por quem passe por Er-
vedal da Beira. Esta iniciativa, sugeri-
da pelo Diretor do AEOH, insere-se no 
AEOH a Florir e nas comemorações 
do Dia Mundial da Árvore e da poesia. 

Alguns alunos declamaram poesias 
alusivas à Árvore selecionadas pela 
professora Bibliotecária e todos se 
comprometeram a zelar pelo cres-
cimento das árvores que cada tur-
ma ajudou a plantar. Cremos que 
este dia ficará na memória de todos 
como aquele em que realizaram uma 
atividade que decorreu no ano em 
que nem todos os alunos tiveram a 
possibilidade de estar na Escola em 
regime presencial. 
Um bem-haja aos alunos, à edu-
cadora, professoras e assistentes 

operacionais que colaboraram nesta 
iniciativa e em especial ao senhor 
Engenheiro Maia, presidente da 
União das Freguesias de Ervedal e 
Vila Franca da Beira.

 Coordenação da Escola Básica da Cordinha
Fátima Antunes e Teresa Gomes
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Fazendo um breve historial da Escola Pri-
mária de Nogueira do Cravo refere-se que o 
primeiro edifício escolar de que há memória, 
funcionava na atual casa mortuária junto à 
Igreja Matriz.
Em 1918, faleceu, com 36 anos de idade, o Dr. 
António Correia da Fonseca, advogado, víti-
ma da Pneumónica. Sua mãe, a fim de que 
ficasse perpetuado o nome do seu único 
filho, doou o terreno no qual foi construída 
a escola, de cuja arquitetura, Plano dos Cen-
tenários, deu origem após profundas remo-
delações, ao atual Centro Escolar, um edifício 
amplo, de linhas modernas, que o Município 
se honra ter reerguido para benefício de 
várias localidades. Agora, o Centro Escolar 
possui Jardim de Infância, Escola do 1º Ciclo 
e biblioteca apetrechada por algum acervo.

Estamos em confinamento. A escola está 
mais vazia, falta o som alegre dos risos das 
crianças! Apenas alguns professores e as-
sistentes operacionais, têm assegurado as 
peculiaridades de alguns alunos que diaria-
mente para aqui se deslocam.

Na monotonia do espaço, as aguerridas 
assistentes operacionais, não se deixam 
abater! E, de berbequins, rebarbadoras, pa-
rafusadoras em riste, cujo ruído é atenuado 
de quando em vez por saudáveis garga-
lhadas, embelezam o exterior, ocupando o 

tempo a reciclar materiais, dando origem a 
interessantes protótipos, que por certo farão 
as delícias de todos aqueles que aqui fazem 
o seu percurso escolar.
Nesta escola, onde se respira arte, higie-
ne e criatividade, vive-se um ambiente de 

harmonia, respeito mútuo dinamizado pela 
responsável Educadora Dulce Costa que na 
sua simplicidade consegue manter um clima 
muito saudável.

prof. Inês Alves - 10 março 2021

Centro Escolar de nogueira do Cravo

AEoh em Ação

No dia 8 de fevereiro reiniciamos o En-
sino@Distância (E@D), após termos go-
zado duas semanas de férias, em casa. 
A nossa turma, o 3º B de Oliveira do Hos-
pital, tem, todos os dias, aulas online, de 
Português, Matemática e Estudo do Meio. 
Também temos aulas de Expressão Artís-
tica e Pular e Jogar.
“Festejamos” o Carnaval e fizemos as 
nossas máscaras. Fizemo-las com toda 
a criatividade e com os materiais que 

tínhamos em casa. Criamos um perso-
nagem e a professora fez um filme, a 
que chamamos “Desfile de Carnaval”. Foi 
divertido, mas não nos saiu da cabeça o 
desfile enorme que, todos os anos era 
organizado com todas as escolas do 
nosso agrupamento e enchia de alegria 
a cidade de Oliveira do Hospital.
Já assistimos a duas peças de teatro, 
também online, apresentadas pela Bi-
blioteca Municipal. A primeira “O Cavalei-

ro de Oliveira do Hospital”, porque esta-
mos a trabalhar “O Espaço Português”, no 
Projeto de Estudo do Meio e foi uma ma-
neira de sabermos mais sobre a história 
da nossa cidade e a outra, “Os Extrater-
restres são doidos por cuecas”, muito 
divertida e que nos fez rir bastante.
Todos nós gostamos de trabalhar no 
computador e descobrir os benefícios 
das tecnologias, mas não nos faz bem, 
estar tanto tempo com o ecrã ligado. 
Alguns de nós têm sorte, porque estão 
com os pais e ajudam-nos nos trabalhos, 
outros não estão, ou então, também têm 
teletrabalho e são precisos muitos com-
putadores.
Gostamos das aulas e temos cumpri-
do as nossas tarefas, no entanto, todos 
queremos regressar, em segurança, à 
escola o mais depressa possível. Temos 
saudades dos intervalos, dos colegas, de 
trabalhar no quadro, de tirar dúvidas, dos 
nossos materiais, dos trabalhos de grupo 
e da nossa sala de aula.
Todos nós queremos muito que as esco-
las abram para voltar ao normal!

Turma do 3º B da EB1 de oliveira do Hospital

2021/02/01

    E@D / Desfile de Carnaval    São 
Valentim
Para comemorar o dia de 

São Valentim foi proposto 

aos alunos das turmas A, B e 

C  do 5.º ano que criassem 

frases alusivas ao tema. 

Imbuídos do espírito da data 

comemorativa, os alunos 

empenharam-se e enviaram 

trabalhos reveladores de 

grande criatividade, que foram 

colocados num padlet.

Eis o resultado.

A docente, Cecília Viegas

    CENtRO ESCOLAR - Um ESPAçO ONDE AS CRIANçAS gOStAm DE EStAR

    Amizade é…

Pretendia-se, com esta atividade, 
que os alunos construíssem le-
tras e, consequentemente, crias-
sem palavras para celebrar a 
Amizade. Deste modo, adquiriram 
competências na área da comu-
nicação, ao mesmo tempo que se 
estimulou o bom relacionamento 
entre os alunos e a cooperação. 

Numa palavra, estreitaram-se la-
ços entre os colegas. 
Paralelamente a esta atividade, 
alguns alunos realizaram um tra-
balho adicional e criaram cora-
ções para comemorar o dia de S. 
Valentim.

isaura Almeida

Este ano, o Carnaval foi vivido de forma di-
ferente: EM CASA!! Mas isso não foi impe-
dimento para a diversão e as crianças do 
jardim de infância de Oliveira do Hospital 
divertiram-se muito! 
Aceitaram a proposta da educadora e, a 
partir de materiais que tinham em casa, 

construíram as suas máscaras. E que bo-
nitas que elas ficaram!!!
No dia de Carnaval fizeram um desfile com 
as máscaras e/ou com trajes que encon-
traram no baú lá de casa.
Foi um dia de alegria, música e muita folia.

Educadora licínia Gonçalves 

    Carnaval…em casa!!
Jardim de infância de 
Oliveira do Hospital



24 MARÇO 2021 
Mega5 - Jornal do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital Janelas de Escrita

    Jardim de Infância do Vale do ferreiro 
e o projeto Ajudaris
Se eu fosse ...
O Sol; brilhava todos os dias e aquecia 
os meninos que brincam no parque.
Se eu fosse...
O Vento; soprava as nuvens para ver os 
meninos a lançar papagaios de papel.
Se eu fosse...
Uma Nuvem; pedia ao vento para me 
empurrar para que eu visse os meni-
nos a andar de bicicleta.
Se eu fosse...
A Chuva; molhava tudo, até as meias 
dos meninos que andam na rua.
Se eu fosse...
Um Pássaro; voava muito e cantava 
alto, para alegrar os meninos que es-

tão à janela.
Se eu fosse...
Uma Flor; tinha cor vermelha e um 
perfume encantador, para os meninos 
me colherem e oferecerem às suas 
mães, num dia especial.
Se eu fosse...
A Lua; brilhava à noite e espreitava pela 
janela, para ver os meninos a dormir.
Se eu fosse...
Uma Bailarina; dançava e rodopiava ao 
som da música, como se fosse uma 
menina, a sonhar.
Se eu fosse...
Um Super Herói, com super poderes, 
saltava da minha cadeira, abraçava o 

Sol e agradecia-lhe a luz e o calor que 
nos dá todos os dias. Dançava com o 
Vento e ajudava-o a levar mais alto os 
papagaios de papel. Viajava dentro da 
Nuvem fofinha, podendo aí descansar. 
Tomava banho, nas gotas da Chuva, 
acabadas de cair. Pedia emprestado 
ao Pássaro o seu canto, para enfei-
tiçar as Flores vermelhas. Fazia um 
baloiço na Lua, quando ela está meia 
escondida. E no fim, dançava bailados 
encantados com a Bailarina, e ela diria: 
“ Tu és o meu Super Heroi !”

trabalho realizado via Zoom, 
com o grupo de crianças do Jardim de 

infância do Vale do Ferreiro

    LEVANtADO DO CHÃO, DE JOSÉ SARAmAgO – Um ROmANCE 
POLítICO E HIStóRICO
O romance levantado do Chão, de José 
Saramago é fruto, conforme o próprio au-
tor declara, de um sonho, o de falar sobre 
o Alentejo, os alentejanos e a sua luta pela 
sobrevivência. Um dia, sobre levantado 
do Chão, Saramago disse: 
“Um escritor é um homem como os outros: 
sonha. E o meu sonho foi o de poder di-
zer deste livro, quando terminasse: ‘Isto é 
o Alentejo’. Dos sonhos, porém, acordamos 
todos, e agora eis-me não diante do sonho 
realizado, mas da concreta e possível for-
ma do sonho.”
O livro narra a história de uma família rural 
alentejana durante os primeiros 75 anos do 
século XX, “Os Mau-Tempo”, note-se a sim-
bologia do nome, intimamente ligada com 
a vida infortunada da família, esta que se 
cruza com outras famílias, fundamentais 
para dar o enredo à história. 
Estes cruzamentos surgem por imperativo 
da situação de desemprego em que estes 
trabalhadores se encontravam durante 

grande parte do ano (só havia trabalho sa-
zonal para satisfazer as necessidades dos 
latifúndios) e da luta política já organizada 
contra esta situação de “fome crónica” que 
lentamente os matava.
Tendo como tema nuclear a exploração, 

o desemprego e a fome, levantado do 
Chão fala-nos do inconformismo dos tra-
balhadores alentejanos que, se lentamente 
vão morrendo, também lentamente vão 
tomando consciência da necessidade de 
se organizarem para a luta pelo direito ao 
trabalho.
A ação começa no início do ano de 1900 
e termina no ano de 1975. Este romance 
acompanha os anos finais da monarquia 
portuguesa, a passagem para a República, 
a ditadura salazarista e termina com a vi-
tória do povo na revolução de 25 de Abril 
de 1974. 
De uma forma excecional e com uma es-
crita extremamente cativante, esta obra 
mostra ao leitor todo o esforço, resiliência 
e coragem dos trabalhadores, na luta pelos 
seus direitos e na forma como enfrenta-
ram os poderosos, não temendo as sabidas 
catastróficas consequências que isso teria.
Todos os “Mau-Tempo” sofreram de uma 
vida repleta de infortunas, mesmo depois 

da passagem para a República, a penúria 
e pobreza portuguesas não deixaram de 
existir e afetavam sobretudo o povo, cujos 
direitos sempre foram poucos e postos em 
segundo plano. 
Ao longo do livro são narrados episódios 
particularmente violentos e emocional-
mente fortes, como é o caso do episódio de 
Germano Vidigal e José Adelino dos Santos, 
nomes reais, a quem o autor faz questão 
de agradecer no início da obra, que foram 
torturados pela polícia política, por se in-
surgirem contra as condições desumanas 
de trabalho de que eram alvo. - «Já o en-
contraram. Levam-no dois guardas, para 
onde quer que nos voltemos não se vê 
outra coisa, levam-no da praça, à saída da 
porta do setor seis juntam-se mais dois, e 
agora parece mesmo de propósito, é tudo 
a subir, como se estivéssemos a ver uma 
fita sobre a vida de Cristo, lá em cima é o 
calvário, estes são os centuriões de bota 
rija e guerreiro suor, levam as lanças en-

gatilhadas, está um calor de sufocar, alto.»
Hoje em dia a liberdade é tomada como ga-
rantida, como se fosse algo a que sempre 
tivemos direito, e todo o sofrimento passa-
do por aqueles que por ela sempre lutaram 
parece agora esquecer-se. Este livro torna 
imortal o contributo de todos aqueles que 
puseram a sua vida em causa a favor da 
liberdade. Este livro ensina-nos a valorizar 
as nossas gentes, que já por inúmeras ve-
zes provaram ser de enorme determinação 
e perseverança. Este é o livro que todos 
deviam ler.
Romance inovador e revolucionário, no que 
concerne à escrita, à linguagem e à ima-
gética, levantado do Chão coloca lado 
a lado registos diferentes de língua. Esta 
obra é o reflexo de uma forte relação afe-
tiva do autor com as gentes sofredoras e 
resistentes do Alentejo, tratando-se de um 
romance político e histórico que envolve o 
leitor ao mais alto nível.

maria pedro, 11.ºE

    CONtO - UmA mENINA DIfERENtE
Joana chegou àquela escola nova já depois 
do ano letivo ter começado. Era uma meni-
na franzina e de cabelinho loiro comprido, 
com um ar angelical. Ia frequentar o 3.º 
ano numa escola duma pequena cidade do 
interior. Estava assustada, chorava, gritava 
e esperneava agarrada à mãe, não queren-
do entrar na sala. 
Com muita calma, a professora Isabel 
dirigiu-se à menina e pôs-lhe a mão no 
braço. Joana recuou, instintivamente, ain-
da mais assustada começando a gritar 
descontroladamente repelindo o toque. 
A professora percebeu que algo de grave 
e de diferente se passava com a criança 
e tentou acalmar a menina e a mãe que 
estavam visivelmente transtornadas. Aos 
poucos, e com muita tristeza, a mãe de 
Joana acalmou-se e revelou à professora 
que a sua menina sofria de uma perturba-
ção do espetro do autismo e reagia muito 
mal à novidade, por isso os primeiros dias 
na nova escola poderiam ser dramáticos, 
informou. A professora ficou muito preo-
cupada mas não o demonstrou e tentou 
acalmar a situação, falando em voz baixa 
e suave para a criança. 
Os outros alunos entraram na sala, sen-
taram-se e ficaram a observar a miúda a 
chorar agarrada à sua mãe, sem perce-

berem o que se estava a passar. A pouco 
e pouco, e com a voz suave da professo-
ra e o carinho da mãe, a Joaninha foi-se 
acalmando e quis sentar-se ao fundo da 
sala, no chão, de cabeça baixa sem olhar 
para ninguém, balançando-se para trás e 
para a frente em movimentos ritmados. Os 
miúdos estavam espantados e, ao mesmo 
tempo, assustados com a nova coleguinha, 
mas nada diziam. 
A manhã foi decorrendo, entre atividades 
de Português e outras de Matemática, mas 
a Joaninha não saiu do seu espaço, no chão 
da sala, nem quis realizar qualquer ativi-
dade que a professora lhe foi propondo. 
Entreteve-se a colocar em filas todos os 
lápis de cor que havia numa grande caixa 
com material da escola. E assim passou a 
manhã. Fazendo e desfazendo filas de lápis 
por gradação das cores, das mais escuras 
para as mais clarase vice-versa.
Como a Joaninha não voltou para a escola 
da parte da tarde, a professora aprovei-
tou para explicar aos seus meninos que 
a nova colega tinha algumas dificuldades 
em relacionar-se com os outros meninos, 
pois falava muito pouco, não os olhava 
nos olhos, não gostava que lhe tocassem 
e não suportava barulhos intensos. Pediu 
aos meninos que não forçassem brinca-

deiras com ela se ela não quisesse e que 
no recreio não fizessem muitas correrias 
e gritarias. 
O dia seguinte decorreu da mesma for-
ma, com a Joana sentada no seu cantinho 
completamente desligada do que se fazia 
na sala de aula e nunca estabelecendo 
contacto visual com ninguém. A profes-
sora Isabel foi propondo atividades para a 
menina fazer, foi-a chamando calmamen-
te mas ela nem parecia ouvir que falavam 
para si, estava no seu mundo e nada pare-
cia interferir com ele. E assim se passou 
a primeira semana, nada demovendo a 
menina do seu mutismo e do seu espaço 
no fundo da sala. 
A segunda semana começou com a me-
nina sentada no mesmo lugar. Era a aula 
de Estudo do Meio. A professora informou 
os meninos de que a aula iria ser sobre 
o espaço, os planetas, as fases da lua, os 
eclipses… que iria começar por mostrar 
um vídeo. Ao ouvir isto, a Joana levantou a 
cabeça e ficou atenta ao que a professora 
dizia. Quando o vídeo começou, a Joaninha 
foi-se aproximando muito devagarinho e 
foi sorrateiramente sentar-se no lugar que 
estava vago e que ela sabia ser o seu. Os 
seus olhos nem pestanejaram durante os 
vários minutos do vídeo. Disfarçadamente, 

a professora via como a menina observava 
avidamente o que era projetado na tela e 
percebeu que o assunto a fascinava. Quan-
do o filme terminou, a professora come-
çou a questionar os meninos sobre o que 
haviam visto e o interesse de Joana não 
diminuiu, manteve-se no seu lugar mui-
to atenta a tudo o que era dito mas sem 
interferir. A professora pediu, então, aos 
seus meninos que escrevessem um pe-
queno texto sobre o que tinham aprendido 
com o vídeo. Joana logo cumpriu a propos-
ta de trabalho da professora, começando a 
escrever o seu texto. Mas qual não foi o es-
panto da professora quando leu o de Joa-
na! Além da bela caligrafia, o seu texto não 
tinha qualquer erro ortográfico e denotava 
um conhecimento profundo do assunto, 
conhecimento esse que nem a professora 
conseguia ter! Era espantosa a correção 
com que escrevia e os conhecimentos que 
tinha sobre o espaço, além da paixão que 
transparecia da sua escrita! 
No dia seguinte, quando a mãe de Joana a 
foi levar à escola, a professora pediu para 
falar com ela sobre o trabalho que a meni-

na tinha feito no dia anterior. A mãe expli-
cou então que a menina era fascinada por 
tudo o que dizia respeito ao espaço, que lia 
tudo o que encontrava e via todos os docu-
mentários na televisão e na internet. Além 
disso, tinha uma memória excelente e uma 
inteligência muito acima da média, mas o 
seu grande problema era a parte da socia-
lização, da interação com os outros, pois a 
Joana não brincava com os colegas nem pa-
recia mostrar qualquer interesse por eles.
Quando a professora entregou os textos 
pediu à menina se ela queria ler para os 
seus colegas o que havia escrito no dia 
anterior. Ficou calada, a pensar, depois 
levantou-se, dirigiu-se para afrente do 
quadro e leu. E que bem que lia! Os co-
legas nem queriam acreditar que aquela 
estranha menina lia e escrevia daquela 
forma! No final bateram palmas efusiva-
mente e passaram a olhar com respeito e 
admiração para a sua colega “diferente”, 
que nem sempre queria falar ou brincar 
com eles mas que era espantosamente 
inteligente! 

Célia Cortez Nunes - Educação Especial

O inverno é muito frio
Ao contrário do verão
Cai neve no meu jardim
E não se vêm andorinhas então

Eu gosto muito da neve
Mas está muito frio
Volto para casa
E fico à lareira quentinha

Bebo um leite quentinho
Para me aquecer
Embrulho-me num cobertor
Até adormecer

 mariana Gonçalves, 5.º B

    O INVERNO
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Olho ao espelho.
Retorno a olhar.
Não vejo um reflexo, apenas vejo 
alguém que não segue os ditos pa-
drões da sociedade, que é único e 
irreverente, que sabe o que gosta e 
não o que os outros irão gostar.
Vejo alguém que tem força para 

passar no meio de assobios, olhares 
e inconveniências, envergando um 
vestido sem medo do que vem a se-
guir. Que carrega uma coragem que 
a faz assumir quem realmente é, sem 
ter de usar a máscara que todos te-
mos vindo a usar para escondermos 
quem realmente somos, para mais 

uma vez fazermos parte do dito pa-
drão da sociedade.
Isto tudo para mostrarmos aquilo 
que não somos e aquilo que não pos-
suímos.
No fundo, para agradarmos a uma 
sociedade hipócrita!

  10º E

Janelas de Escrita

Estamos a passar por uma crise mun-
dial. São poucos os setores que não 
estão a passar por dificuldades, e um 
dos que está numa situação bastante 
complicada é o da música. Por um lado, 
é impossível realizar concertos, que dão 
visibilidade e são a principal fonte de 
rendimento de bandas e músicos, mas 
pelo outro, ao passarem tanto tempo fe-
chados, os artistas começaram a sentir 
ainda mais necessidade de se expressa-
rem e de darem asas à criatividade. En-
tão, ao mesmo tempo que vemos álbuns 
e regressos de artistas a serem adiados 
por questões comerciais, há outros tan-
tos a surgirem espontaneamente, que 
nos permitem ver por momentos uma 
luz ao fundo do túnel, e é desses que vou 
falar hoje.
Cuca Monga é uma editora de discos 
que engloba muitos nomes da música, 
como Capitão Fausto, Ganso, Luís Seve-
ro, Zarco, Reis da República, Modernos, 
Rapaz Ego, Bispo, El Salvador e Diogo 
Rodrigues. Mas há um ano atrás, quando 
ficámos em casa pela primeira vez, em 
vez de parar com a sua atividade, desa-
fiou cada um dos seus músicos a fazer 
em conjunto algumas músicas, mas se-
guindo um processo criativo fora do nor-
mal. O primeiro, em sua casa, gravava o 
que quisesse, como quisesse, e nomeava 
algum colega. Esse músico complemen-
tava a gravação, com igual liberdade 

criativa, e passava o testemunho tam-
bém ao próximo. Só no fim, quando to-
dos tinham já deixado a sua marca na 
canção, é que ouviam o resultado. Desse 
jogo do “cadáver esquisito” nasceu “Cuva 
Vida”, o álbum de estreia do Conjunto 
Cuca Monga.
São 12 faixas ecléticas e variadas. É um 
álbum cheio de humor, porque de facto 
foi feito na brincadeira. A música “Propor-
ções Bíblicas (Absolutamente à Porta)” é 
a prova disso. Ouvimos diversos versos 

que contêm palavras e expressões como 
matola, quinar, meramente jorrar tran-
quilidade, cuspir dialeto, alheira, farfalle 
com atum, refrãos, orienta-me a caça-
poila (entre outras) - cada frase é mais 
absurda que a outra. Mas isso não é uma 
coisa negativa, pois o álbum não é para 
ser levado tão a sério. O seu objetivo, a 
meu ver, não é apreciar capacidades vo-
cais ou talentos musicais (que não dei-
xam de estar presentes), mas sim aba-
nar um pouco a cabeça, rir e esquecer o 

mundo lá fora, perceber que mesmo com 
todas estas restrições é possível ter al-
guma diversão e produtividade. Cuca Vida 
sabe a felicidade e a amizade. Para além 
de “Proporções Bíblicas (Absolutamente 
à Porta)”, aconselho que ouçam “Tou na 
Moda”, outra música cheia de humor, que 
é até mais acessível.
Outro álbum semelhante é “Outras Ma-
neiras” do grupo com o mesmo nome. 
Nasceu numa noite de maio, em que um 
grupo de amigos se juntou para “beber 
uns copos e desconfinar”. Luís Severo, 
Vaiapraia, Teresa Serra Nunes, Rodrigo 
Castaño, Lucía Vives, Chica, Filipe Sam-
bado, Jasmim, Ana Farinha, April Marma-
ra, Maria Inês Paredes, Bernardo Álvares, 
Catarina Olaio Marques, Duarte Coimbra 
e Margarida Alfeirão, todos da agência 
Maternidade, decidiram então fazer um 
álbum (que gravaram até parcialmente 
nos estúdios da Cuca Monga) com as 
músicas que lhes apetecesse gravar 
na hora, que foram de versões a “ras-
cunhos” de canções que alguns tinham 
escrito para o futuro.
É muito diferente de “Cuca Vida”, foi gra-
vado presencialmente e em estúdio, de 
forma mais espontânea (mas também 
mais organizada), mas assemelham-se 
na maneira de como o confinamento 
(neste caso, o desconfinamento) foi a 
causa da sua existência. É um álbum 
menos agitado e mais sério e conven-

cional, composto por três originais e 
quatro versões (de GAC – Vozes na Luta, 
Duo Ouro Negro, Starlolix e Marco Paulo). 
No entanto, é igualmente inspirador pela 
maneira como mostra o que poderemos 
fazer quando tudo acabar. Diria que gos-
tei ligeiramente mais das músicas do 
Conjunto Cuca Monga, mas na verdade 
são incomparáveis às de Outras Manei-
ras. Deste álbum, aconselho que ouçam 
“Na Mesma”, versão da música de Star-
lolix, ou então “Zumbidos”, uma música 
original que nasceu de algumas coisas 
que Vaiapraia tinha escrito e ainda não 
tinha utilizado.
Outras músicas portuguesas criadas 
durante a quarentena são “YouFeelLi-
keHome” de David Fonseca, “Transtorno” 
de Gisela João, “Changes” de André Ten-
tugal e Eurico Amorim, “Amanhã Vai Ser 
Melhor” de João Pequeno e “Tempestade” 
de Pedro Abrunhosa. Boss AC e António 
Zambujo fizeram versões das suas pró-
prias músicas, Karlon lançou um álbum e 
o selo Porta Jazz lançou uma compilação 
de músicas jazz gravadas em casa pelos 
seus músicos. 
Estou certo de que há muitos mais 
exemplos, que encaixam em qualquer 
gosto musical. E todos eles nos mostram 
o mesmo: que é possível adaptarmo-nos 
ao tempo em que vivemos e que, no fim 
disto tudo, melhores tempos virão.

Estêvão Abreu, 12.ºF

    múSICAS DE (DES)CONfINAmENtO

    Rio
De repente, foi como se tivesse caído 
num rio glacial. Em águas frias imerge 
fundo e mais fundo a cada segundo que 
passa e sente que está a ser puxado por 
algo invisível na direção do abismo que 
parece não ter fim. Já não consegue 

ver a luz acima da água. A água, que 
por ser tão fria, faz com que os seus 
ossos doam. Ele cogita então na, agora 
atraente, ideia de parar de lutar e resis-
tir. Até que realmente o faz. Na escuri-
dão profunda do rio, os seus pulmões 

necessitam de oxigénio e, ao não con-
seguir obtê-lo, ele deixa-se ir. Não só 
aceita como retribui o abraço já conhe-
cido de nada mais que a fria infinidade 
do escuro e o sem aparente fundo rio.

10.º E

    A UmA Só VOz
No silêncio ensurdecedor da fria ma-
drugada são inúmeros os pensamentos 
que nos ocorrem, mas há um que fala 
mais alto.
Será que é só isto? Será que não há 
mais nada para além das quatro pare-
des que nos condicionam? Por que que 
sentimos que isto não parece real?
Todos os dias acordamos dez minutos 
antes da aula, colocamo-nos minima-
mente apresentáveis e preparamo-nos 
para mais um dia, mais um dia em que 
vamos ter de fingir que está tudo bem e 
que o mundo não está a desabar e nem 
sequer podemos fazer nada para o im-
pedir. Esta sensação de incapacidade é 
desesperante!
Há semanas que os dias são todos 

iguais, as nossas mentes estão cansa-
das, nós estamos cansados! 
Esforçamo-nos cada vez mais e isso não 
se reflete nos nossos resultados, o que 
é desmotivador, mesmo sabendo que no 
fundo somos capazes... mas estamos 
cansados! 
O calor da nossa casa, o conforto da 
nossa cadeira almofadada não é o sufi-
ciente para nos sentirmos bem, isto não 
chega se continuarmos a sentir tanta 
pressão!
Fazemos em vinte e quatro horas o que 
deveria ser feito, no mínimo, em setenta 
e duas... 
Quando o sol nasce, estamos à fren-
te de um ecrã e o mesmo acontece 
quando este se põe. Muitas vezes a lua 

aparece e em vez de sorrirmos para ela 
pedimos-lhe ajuda!
Tentamos todos os dias encontrar 
motivação em qualquer canto destas 
sufocantes quatro paredes, mas sem 
sucesso! Acabamos por fazer as coi-
sas por mera obrigação, mas, seja em 
que circunstância for, damos sempre o 
nosso melhor, porque, sim, nós somos 
capazes!
Temos noção de que não existem culpa-
dos e que é difícil para todas as partes, 
mas também temos noção que muitas 
vezes injustiças acontecem. 
Esta é a nossa perspetiva, uma perspe-
tiva que pouca gente procura conhecer! 
Estes somos nós, numa só voz! 

Alunos do 10.º E

Os textos foram produzidos pelos alunos do 10º E, no âmbito do projeto «Viagens por sonhos escritos», 
desenvolvido nas aulas de Português da docente Luísa Correia.

    Olho ao espelho

    Poema
Para a minha nota aumentar,
Estou aqui a pensar 
Em um poema mandar
Para a minha professora se orgulhar

Desta aluna dedicada que não se lembra de mais nada.
Posto isto, fico a pensar que nota irei alcançar
Com este poema rimado,
Algo que não foi pensado,
Julgo ter alcançado 
O objetivo postulado.

Francisca ramos, 10º E

Algo dentro de mim me incomoda,
Sinto no peito algo que assola,
Se ao menos tivesse uma bússola
Para  me tirar da zona que tanto me acomoda...

Se eu pudesse expressar-me,
E do dissabor fugir e na alma não reter,
para tudo isto poder esquecer.
Impossível as virtudes não deslumbrarem!

Vivo em minh’alma um vil deserto agreste,
Perene de lágrimas o meu vazio tu não preencheste...
Seco de me lamentar, pois, para sempre, me perdeste!

Martim rodrigues; Matheus S. Candia; 
danilo Carvalho Bussolar - 10º E

    Choros de Solitude
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Nesta altura de pandemia, em que as 
visitas presenciais ao Jardim Zoológico 
de Lisboa estão encerradas, fizemos 
uma visita virtual ao ZOO, que foi muito 
emocionante.
Através da plataforma Zoom, os trata-
dores mostraram-nos vários animais, 
explicaram-nos muito sobre eles e con-
taram-nos algumas curiosidades.
Começámos pela zebra, passámos pe-
los tigres, pelos coalas, os rinocerontes, 
os camelos e terminámos a ver o suri-
cata! Pelo meio, ainda percebemos que 
o Jardim Zoológico também é um Jardim 
Botânico cheio de plantas encantado-
ras, algumas em vias de extinção.
O que mais me marcou, nesta visita 

virtual, para além de toda a beleza de 
cada um dos animais, foi a explicação 
dos tratadores sobre a importância de 
manter os animais o mais possível den-
tro do seu habitat.
Claro que o Jardim Zoológico não é o 

habitat natural destes animais, mas 
são criadas condições em termos de 
ambiente, de tratamento, de alimenta-
ção, para que se sintam o mais possí-
vel como se estivessem no seu próprio 
habitat. Percebi que só assim poderão 
sobreviver. 
A prova de que estão bem é que se 
multiplicam. Muitos dos animais que ve-
mosno Jardim Zoológico já nasceram lá! 
O esforço, a dedicação e o amor que 
estes tratadores proporcionam a cada 
uma destas espécies comoveu-me!
Todos estes animais tão bonitos, alguns 
até em vias de extinção, estão em óti-
mas mãos!

mariana loureiro Gonçalves – nº 14 – 5º B

    A visita ao Jardim zoológico

    A importância da família
Eu acho que é muito importante cui-
dar da nossa família e importarmo-
-nos com ela.
Em primeiro lugar, a nossa família 
merece que nós lhe demos impor-
tância, pois eles fazem tudo por nós 
e dar-lhes relevância, cuidar deles, 
e estarmos junto deles é uma boa 
forma de retribuir o esforço que eles 
fazem por nós. Além disso, vamos 
aprender que, ao darmos valor aos 
nossos familiares, um dia o vamos 
ensinar aos nossos filhos, para eles, 
futuramente, nos darem importância 
também a nós. 
Algumas pessoas dizem que perde-
mos muito tempo a valorizar os nos-

sos familiares, mas eu não concordo 
nada com isso, na vida há tempo para 
tudo, para irmos à escola, para fazer-
mos os deveres, para ajudar nas tare-
fas domésticas, para estarmos com a 
nossa família… Algumas pessoas tam-
bém dizem que somos muito novos 
para darmos tanta importância à nos-
sa família, mas também não concor-
do, pois temos de começar de novos, 
para quando formos mais velhos já 
termos força de vontade para o fazer
Para concluir, considero que devemos 
dar importância à nossa família, afinal 
são a nossa família! Por isso, temos 
de lhe dar atenção e ajudá-los.

Marta Lopes, Nº12,  6ºE

    PEDIRAm-mE QUE fALASSE SObRE 
Um LIVRO

Pediram-me que falasse sobre um livro.
Não consigo.
Vou falar sobre vários livros.
Comecei a ler com a coleção da Anita. 
Seguiram-se várias outras coleções: 
a Colecção Azul, Os cinco, Os sete, O 

mistério, O colégio das Quatro Torres, 
As gémeas… Li várias vezes os livros 
que Sophia de Mello Breyner escreveu 
para os filhos: A Floresta, A noite de 
Natal, A Fada Oriana, A menina do mar… 
Fui utente da Biblioteca Itinerante da 

Gulbenkian, que passava mensalmente 
por Penalva do Castelo, onde vivi até 
aos 14 anos. Requisitava basicamente 
biografias, lembro-me em particular da 
de Florence Nightingale e de Thomas 
Edison. Tive, felizmente, uma infância e 
uma juventude cheia de livros!
Nunca parei de ler. Fosse por prazer ou 
por obrigação, li sempre. Continuo a ler. 
Gosto de receber livros e ofereço livros. 
Também empresto muitos…
Gosto de biografias, policiais, romances 
históricos, de livros em que o livro é per-
sonagem. 
Mas não consigo falar sobre UM livro. 
Posso escolher autores. Tolstoi, as irmãs 
Bronte, Umberto Eco, Elena Ferrante, 
Carlos Ruiz Záfon, Agustina Bessa-Luís, 
José Luís Peixoto, João Tordo, Afonso 
Cruz, Afonso Reis Cabral… e tantos ou-
tros. São todos uma excelente compa-
nhia. Todos nos fazem pensar, sonhar e 
todos nos ensinam. Leiam. Leiam muito. 
Ler é muito bom. Se acham que não, ex-
perimentem! Mas leiam.

Isabel Capelle

    Livro…
O livro, um objeto transportável, co-
leção de palavras, compostas por pá-
ginas encadernadas, contendo texto 
manuscrito ou impresso e/ou ima-
gens para representar o conhecimen-
to de expressões individuais ou coleti-
vas. Mas também é, nos dias de hoje, 
um produto de consumo, um bem, um 
amigo.
Amigo esse, que desde cedo, me 
acompanhou!
As histórias, ao adormecer, contadas 
pela minha mãe contribuíram para o 
gosto da leitura… inicialmente, os con-
tos infantis, seguiram-se as aventuras 

dos livros da Anita. Numa fase mais 
adolescente, os livros da “Anita” foram 
substituídos pelos livros de “Uma aven-
tura”. Mas o que me marcou foi o livro 
“A lua de Joana”. 
O tempo foi passando, e o gosto pela 
leitura continuou até aos dias de hoje.
Atualmente, leio vários géneros lite-
rários, mas confesso que gosto muito 
de romances, de salientar, alguns dos 
meus escritores favoritos: José Sara-
mago, Mia Couto, Pedro Chagas Freitas, 
Raul Minh’Alma e Isabel Allende.

 Assistente Operacional, Mara Cardoso

    As novas tecnologias na 
vida dos jovens
As novas tecnologias, como por exem-
plo, a internet, telemóveis, computa-
dores e televisão, na minha opinião 
têm uma grande influência na forma-
ção pessoal e social das pessoas, em 
especial nos jovens, pois nestas ida-
des nem sempre sabemos o que está 
bem certo ou errado. 
As novas tecnologias podem funcionar 
como estímulos positivos e negativos.
No caso da televisão ou da internet 
temos acesso a muita informação, 
como por exemplo, cultura geral, do-
cumentários, noticias sobre o país e o 
mundo, programas de entretenimento, 
desporto e muitas outras coisas.
Todavia, também existem programas 
com influências muito negativas, 
como por exemplo violência, rou-
bos, drogas, etc., o que pode incitar 
a tornarmo-nos pessoas com ilusões 
de que este tipo de coisas ou atitu-

des nos podem levar ao poder ou à 
riqueza, o que na minha opinião não é 
o correto, pelo contrário, podemo-nos 
tornar, pessoas más, gananciosas e 
sem amor pelo próximo. No caso da 
televisão ou vídeos da internet sobre 
violência, roubos, drogas, etc, trazem 
influências muito negativas, pois mos-
tram a ideia de serem uns herois e as 
crianças e jovens podem querer imitar 
esse tipo de atitudes pondo em risco 
as próprias vidas.
Em conclusão, defendo que haveria de 
existir programas bloqueados a crian-
ças e jovens, dado que a exposição a 
este tipo de conteúdos é muito preju-
dicial para a nossa formação e desen-
volvimento como seres humanos com 
atitudes corretas e com boa formação.
«Acão gera reação» 
«Violência gera violência»

Miguel Azul, 6.ºE

No passado dia 3 de março, para cele-
braro Dia da Vida Selvagem, o Jardim 
Zoológico de Lisboa organizou uma vi-
sita virtual,de forma a sensibilizar as 
crianças para os animais em vias de 
extinção.
Tiago Carrilho, a partir de sua casa, ex-
plica a todos os alunos o modo de vida 
de alguns animais e responde a várias 
perguntas feitas pelos jovens repórte-
res.
Rafael Botelho foi o guia desta visita; 
estava no ZOO, onde mostrava os ani-

mais através de uma câmara. Os guias 
falaram aos alunos sobre o transporte 
ilegal de animais, sobre a vida dos ani-
mais no seu habitat, as condições que 
os animais têm no ZOO e as suas carac-
terísticas físicas. 
Alguns animais em vias de extinção-
mostrados foram os coalas, os tigres, 
as zebras, os hipopótamos, os camelos, 
os suricatas, os cangurus e os bisontes.
Durante cerca de três horas, os guias 
falaram sobre estes animais e deram 
algumas informações sobre eles, como 

por exemplo, a importância das riscas 
pretas e brancas das zebras: elas ser-
vem para proteger estes animais de 
picadas e doenças.
Ficámos, também, a saber que os ani-
mais estão organizados como estariam 
na natureza.
Em tempos de pandemia, no conforto 
das nossas casas, foi possível recordar 
a importância de proteger a vida selva-
gem e mostrar às escolas o jardim zoo-
lógico. Foi uma oportunidade única!

Raquel neves Ribeiro – nº 17 – 5º A

    50 mil alunos visitam virtualmente 
o zOO de Lisboa

No dia 3 de março, comemora-se o Dia 
Mundial da Vida Selvagem. Condicionados 
por esta situação do Covid-19, não pode-
mos ir presencialmente ao Jardim Zooló-
gico de Lisboa. 
Então, a ABAE (Associação Bandeira Azul 
da Europa), em parceria com o Jardim 
Zoológico de Lisboa e com vários agru-
pamentos escolares, organizou uma visita 

virtual ao Jardim Zoológico para cerca de 
cinquenta mil alunos. 
Esta visita teve como objetivo celebrar a 
fauna e a flora do planeta. Serviu, também, 
para alertar para os perigos do tráfico de 
espécies de animais selvagens e abordar 
algumas das espécies que se encontram 
em vias de extinção. Foram referidas as 
principais causas dessas ameaças, tais 

como: a caça, a destruição do seu habitat, 
as alterações climáticas, entre outras. Es-
tas causas são provocadas pelo homem.
Ficámos a saber que existem mais de vin-
te mil espécies de animais no Jardim Zoo-
lógico e ainda tivemos a oportunidade de 
ver algumas dessas espécies.

núria Cardoso Gonçalves – nº 15 – 5º B

    Dia mundial da Vida Selvagem
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     ENtREVIStA - OS SERVIçOS ADmINIStRAtIVOS DO AEOH 
Em tEmPOS DE PANDEmIA
EnTREvISTADoRA (MEGA 5 - Emília 
Rolo) - Bom dia e seja bem-vinda! 
Antes de mais, gostaria de agradecer 
a sua disponibilidade para participar 
nesta entrevista e autorizar que esta 
seja gravada em áudio. 
Tendo em conta a época conturbada 
que vivemos há mais de um ano, esta 
entrevista tem o propósito de dar 
a conhecer, mais de perto, a forma 
como os Serviços Administrativos 
têm conseguido dar resposta a to-
das as solicitações, desempenhando 
de forma eficaz as suas funções em 
tempos de pandemia, contribuindo 
para o “normal” funcionamento do 
AEOH.
Mas antes de irmos às questões, 
gostaria que se apresentasse, que 
referisse há quantos anos exerce 
esta função, se esta foi a única esco-
la onde esteve e se já desempenhou 
outros cargos.
ChEFE DoS SERv. ADM. (Luísa Minas) 
– Bom dia! Obrigada pelo convite. 
Chamo-me Luísa Minas, sou chefe 
dos serviços há 12 anos. Comecei na 
administração pública, em novembro 
de 95, como escriturária datilógrafa, 
na EB de Lagares da Beira, tendo 
posteriormente concorrido a chefe 
dos serviços de administração esco-
lar e ficado colocada na escola se-
cundária de Oliveira do Hospital.

EnTREvISTADoRA – Em termos ge-
rais, descreva as funções que de-
sempenha.
ChEFE DoS SERv. ADM. – Compete-
-me, em termos gerais, orientar e 
coordenar os serviços administrati-
vos, ou seja, sou responsável gene-
ricamente por dirigir os serviços da 

escola, tanto na área de alunos como 
de pessoal, contabilidade, expediente 
geral e ação social escolar.

EnTREvISTADoRA – Gosta das fun-
ções que exerce ou tem/teve outras 
ambições?
ChEFE DoS SERv. ADM. – Confesso 
que no início da minha carreira como 
chefe gostava do que fazia, no en-
tanto, com todas as adversidades e 
contratempos que foram surgindo 
ao longo do tempo, acabaram por 
quebrar esse meu gosto e entusias-
mo pelo que fazia. Atualmente, são 
os meus colegas dos serviços ad-
ministrativos que me motivam e me 
fazem acreditar que vale a pena não 
desistir.
Relativamente a outras ambições, 
estou recetiva a novas propostas, 
que me façam crescer tanto a nível 
pessoal como profissional.

EnTREvISTADoRA – Os Serviços Ad-
ministrativos estão divididos em vá-
rias secções, fale-nos um pouco so-
bre cada uma, a sua principal função 
e recursos humanos existentes.
ChEFE DoS SERv. ADM. – Os serviços 
administrativos estão divididos pelas 
seguintes áreas: CARTÕES/SENHAS/
BOLSAS DE MÉRITO/TRANSPORTES 
NEES (Atendimento e informação aos 
alunos, encarregados de educação, 
pessoal docente e não docente e 
restantes utentes dos serviços. Todo 
o serviço relacionado com a compra 
das refeições, bolsas de mérito, livros 
escolares).
ALUNOS (Atendimento e informação 
aos alunos, encarregados de educa-
ção e restantes utentes, serviço de 

exames, matrículas). PESSOAL DO-
CENTE E NÃO DOCENTE (Atendimen-
to, faltas, progressões, concursos). 
POCH (Atendimento, todo o serviço 
relacionado com os cursos profis-
sionais). SASE (Acidentes Escolares, 
leite escolar, refeitório, subsídios). 
EXPEDIENTE (Tratamento de toda a 
correspondência). VENCIMENTOS. 
CONTABILIDADE. TESOURARIA. COM-
PRAS PÚBLICAS.

EnTREvISTADoRA – Ao longo de todo 
um ano letivo, há algum momento 
que é mais desafiante ou conturba-
do?
ChEFE DoS SERv. ADM. – Apesar de 
haver momentos muito complicados 
a nível de picos de trabalho, somos 
uma equipa coesa e que consegue 
driblar todas as situações difíceis. 

EnTREvISTADoRA – Durante todo este 
período de pandemia com confina-
mento e E@D, quais foram os maio-
res constrangimentos ou desafios 
que tiveram de superar? Certamente 

também tiveram que se reinventar.
ChEFE DoS SERv. ADM. – Naturalmen-
te que foi um período conturbado, na 
medida em que não estávamos, de 
todo, preparados para as grandes 
mudanças que fomos obrigados a 
abraçar, nomeadamente no que diz 
respeito ao teletrabalho. No entan-
to, e volto a referir que somos uma 
equipa que se adapta com facilidade 
às imposições que nos são exigidas.

EnTREvISTADoRA – Considera ser 
fácil gerir uma equipa num agrupa-
mento tão grande?
ChEFE DoS SERv. ADM. – Apesar de 
todos sermos diferentes, com perso-
nalidades muito próprias, acabamos 
sempre por nos entender e conse-

quentemente manter um bom am-
biente de trabalho.

EnTREvISTADoRA – É do conheci-
mento geral que lidera uma equipa 
motivada. Na sua perspetiva, quais 
os fatores que influenciam esta mo-
tivação?
ChEFE DoS SERv. ADM. – No segui-
mento do que disse anteriormente é 
o facto de todos conseguirmos ultra-
passar as divergências mantendo o 
bom ambiente no trabalho.

EnTREvISTADoRA – Gostaria de dei-
xar alguma mensagem aos leitores 
do MEGA 5?
ChEFE DoS SERv. ADM. – Sim, gostaria 
de reforçar que os bons resultados só 
se conseguem trabalhando em equipa.

EnTREvISTADoRA - Obrigada por 
este momento e por liderar uma 
equipa que tanto facilita a vida de 
encarregados de educação, alunos, 
assistentes operacionais e adminis-
trativos, professores, o agrupamento, 
no seu todo.
ChEFE DoS SERv. ADM. – Foi com 
muito gosto que participei. Agrade-
ço também por esta oportunidade 
de dar a conhecer um pouco mais a 
dinâmica dos serviços administrati-
vos, naturalmente que haveria muito 
mais a dizer. OBRIGADA!

SABIA quE…
- Apesar de nascermos com 270 ossos, 
essa quantidade chega a 206 na vida 
adulta. Isso porque, os ossos se fundem 
ao longo da vida.
- O primeiro cromossoma humano sin-
tético foi construído por cientistas ame-
ricanos em 1997.
- As girafas dormem apenas vinte minu-
tos por dia. Eventualmente, elas podem 
dormir até 2 horas por dia, mas nunca 
de uma só vez.
- A formiga é capaz de levantar até 50 
quilos a mais que seu próprio peso.
- Mesmo já sendo gigante, o Monte Eve-
rest continua a crescer cerca de 4 milí-
metros por ano!
- O ar no topo do monte Everest, a 8.850 
metros de altura, só tem um terço da den-
sidade que apresenta ao nível do mar.
- São necessários 8 minutos e 17 segun-
dos para a luz viajar da superfície do sol 
até à Terra.
- A Terra gira a 1.600 km/h, mas viaja na 
sua órbita em redor do sol a mais de 
107.000 km/h.
- Todo os anos, um milhão de terramo-
tos sacodem a terra.

hISTóRIA
À grande e à francesa
Significado: Viver com luxo e ostentação 

– exibição de riqueza.
Origem: O general Junot e outros oficiais 
franceses, quando ocuparam Lisboa, 
divertiam-se em grandes festas e ban-
quetes e passeavam ricamente vestidos 
pelas ruas da cidade. Daí a origem da 
expressão “À grande e à francesa”.

Do tempo da Maria Cachucha!
Significado: Algo muito antigo.
Origem: A Cachucha era uma dança 
espanhola que se dançava ao som das 
castanholas, de início num movimento 
calmo, até terminar num ritmo muito 
acelerado. Em Portugal, a popular can-
tiga Maria Cachucha era uma adapta-
ção da Cachucha espanhola, com uma 
letra bastante gracejadora e trocista. 
No século XIX era hábito as pessoas 
do povo dançarem ao som da Maria 
Cachucha.

ir para o quinto dos infernos
Significado: Pedir a alguém que se 
afaste.
Origem: Os barcos que vinham do Bra-
sil, carregados de ouro, eram conheci-
dos por “naus dos quintos” (quinto era 
o imposto pago ao rei). No regresso, 
estes barcos levavam criminosos para 
o degredo. O povo pensava que “quin-
tos” era o nome de uma região; assim, 
os condenados só podiam ir para um 
lugar infernal, ou seja, para o “quinto 
dos infernos”.

    CURIOSIDADES
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O Agrupamento de Escolas de Oliveira 
do Hospital (AEOH) é a partir deste ano 
letivo, o Agrupamento de referência para 
a Intervenção Precoce na Infância, que 
tem a sua abrangência nos concelhos de 
Oliveira do Hospital e Tábua.  Esta ELI é 
composta por 1 enfermeira, 1 terapeuta 
da fala, 1 assistente social, 1 psicóloga, 1 
fisioterapeuta e 3 docentes.
O Sistema Nacional de Intervenção Pre-
coce na Infância (SNIPI) foi criado ao 
abrigo do Decreto – Lei nº 281/2009,  de  
6 de outubro, como forma de  garantir a 
universalidade do acesso à Intervenção 
Precoce na Infância, através da ação 
coordenada dos Ministérios da Educação, 
Solidariedade e Segurança Social e da 
Saúde conjuntamente com o envolvimen-
to das famílias e da comunidade.
A Eli de Tábua/Oliveira do Hospital de-
senvolve a sua prática no modelo reco-
mendado pelo SNIPI (Práticas de Inter-
venção Precoce Centradas na Família 
e baseadas nas Rotinas) promovendo 
sentimentos de competência e o “em-
powerment” das famílias, para que estas 
possuam mais informação, conhecimen-
to e confiança para serem bem sucedi-
das nas suas vidas. 

o que é a Intervenção Precoce?
• A Intervenção Precoce na Infância é um 

conjunto de medidas de apoio integrado, 
centrado na criança e família, incluindo 
ações de natureza preventiva e reabili-
tativa. 
• Destina-se a crianças dos 0 aos 6 anos 
e suas famílias, em situação de risco bio-
lógico ou ambiental, nos diversos contex-
tos naturais e rotinas da criança e família, 
aumentando a probabilidade de sucesso 
no seu desenvolvimento.

Como se referencia à ELI?
• A referenciação à ELI pode ser realizada 
por técnicos da área da saúde, educação 
e ação social dos diversos serviços da co-
munidade (tais como Centros de Saúde, 
Jardins de Infância) ou pela própria fa-
mília, através do preenchimento de uma 
Ficha de Referenciação.
• O elemento referenciador deve comuni-
car à família a sua preocupação. Caso a 
família esteja de acordo é preenchida e 
assinada a ficha de referenciação.

Como intervém a ELI?
• O técnico de Intervenção Precoce, em 
conjunto com a família e outros presta-
dores de cuidados (terapeutas, educa-
dores de infância, médicos, enfermeiros) 
cria e implementa um Plano Individual de 
Intervenção Precoce (PIIP), no qual são 
definidas estratégias integradas nas roti-
nas diárias com o objetivo de promover o 
desenvolvimento da criança e assegurar 
as necessidades da família.
• É um processo que ajuda os adultos en-
volvidos na vida da criança a conhecerem 
as diferentes etapas do desenvolvimento 
de uma criança;
• A intervenção é desenvolvida no contex-
to em que a criança está inserida (domi-
cílio, creche/jardim de infância) e deve 
ser um processo em que a família tem 
um papel ativo.
Tendo em conta a pandemia e o recente 

confinamento, vivemos um ano de gran-
des desafios, aprendizagens, mas repleto 
de oportunidades. Aprendemos e cresce-
mos diariamente com as nossas Famílias 
e as suas crianças, pois “cada interação é 
uma intervenção. Cada interação é uma 
oportunidade” (Marylin Espe-Sherwindt), 
aprendemos em Equipa, numa lógica 
transdisciplinar, bebendo do saber de 
cada um, aprendemos com outros que, 
pelo saber de experiência feito, partilham 
connosco o seu conhecimento e incen-
tivam uma capacidade reflexiva e a ne-
cessidade de aperfeiçoar diariamente a 
nossa qualidade técnica, mas também as 
nossas práticas relacionais. 
O trabalho de uma ELI é desafiante, mas 
também muito enriquecedor pois faz-se 
de afetos, de partilha, de reflexões, de 
sentimentos de impotência, mas também 
de uma alegria intensa por pequenas 

conquistas. 
A ELI Tábua-Oliveira do Hospital pretende 
cada vez mais alicerçar a sua interven-
ção centrada na família, lendo os seus 
sinais e indo ao encontro das suas ne-
cessidades, porque sabemos o que está 
em causa. Sabemos que temos na nossa 
atividade e no processo IPI uma enorme 
responsabilidade pois “Se mudarmos o 
começo da história, mudamos a história 
toda” (Rafi Cavoukian)

«Sentados à beira do rio, dois pescado-
res seguram as suas canas à espera de 
um peixe. De repente, gritos de crianças 
trincam o silêncio. Assustam-se. Olham 
para frente, olham para trás. Nada. Os 
berros continuam e vêm de onde menos 
esperam.
Um rio turbulento trazia duas crianças, 
pedindo socorro. Os pescadores saltam 

para a água. Mal conseguem salvá-las 
com muito esforço, eles ouvem mais ber-
ros e notam mais quatro crianças deba-
tendo-se na água. Desta vez, apenas duas 
são resgatadas. Aturdidos, os dois ouvem 
uma gritaria ainda maior. Dessa vez, oito 
seres vivos vindo rio abaixo.
Um dos pescadores vira as costas ao rio 
e começa a ir embora. O amigo exclama:
- Você está louco, não vai ajudar?
Sem deter o passo ele responde:
- Faça o que puder. Vou tentar descobrir 
quem está a deitar as crianças ao rio.
Esta antiga lenda indiana retrata a im-
portância primordial da IPI porque esta-
mos na nascente deste rio turbulento, 
sem esperar que a criança chegue ao 
meio do rio com tantas dificuldades e 
limitações. 

As docentes da ELi tábua-Oliveira do Hospital: 
Cláudia Marques, Marta Vieira e Sandra Costa

     EQUIPA LOCAL DE INtERVENçÃO (ELI) 
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