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UMA OPINIÃO…
O ser humano é, por natureza, um ser social e afetivo, por isso torna-se fundamental 
que a razão se equilibre com o coração nos vários ambientes da vida e, principal-
mente, nos ambientes educativos. Partindo desta premissa, a educação das nossas 
crianças e jovens deve, cada vez mais, assentar não só no princípio do ensinar-
-aprender, mas também, e de forma cada vez mais incisiva, na afetividade e nas 
emoções. 
A nossa tarefa como professores e educadores, de ano para ano, e de reforma em 
reforma, foi-se tornando cada vez mais burocratizada, cada vez a sobrecarga de tra-
balho é maior, cada vez nos exigem mais. Perante tantas solicitações muitas vezes 
“esquecemos” a parte afetiva de que o processo de ensinar e aprender se deverá 
revestir. Na minha opinião, e sempre ouvi dizer isto, um aluno aprende melhor quan-
do gosta do seu professor e quando sabe que o professor gosta dele. Não podemos, 
por isso, deixar de parte esta enorme mais-valia para o sucesso educativo. 
O ambiente de uma sala de aula onde o aluno se sente aceite, acarinhado, bem-
-vindo, é um ambiente propício à aprendizagem. Em contrapartida, quando apenas 
nos centramos nos resultados académicos, quando achamos que todos os alunos 
deverão aprender tudo aquilo que ensinamos e ao mesmo ritmo, criamos ambientes 
em que haverá sempre alunos que se sentirão excluídos, em que a angústia ou a 
carga emocional negativa provocarão falhas na atenção e na concentração e impe-
dirão o desenvolvimento de novas aprendizagens. Serão ambientes apenas centra-
dos na razão e onde falta o coração. Temos, portanto, que incentivar o incremento 

das emoções positivas na sala de aula e perante a aprendizagem, pois elas são 
indispensáveis para o desenvolvimento intelectual e cognitivo dos nossos alunos. 
Quando lidamos com alunos com necessidades especiais, este equilíbrio entre razão 
e coração adquire um significado ainda mais vincado. Devido às suas problemáticas, 
estes alunos são crianças / jovens mais vulneráveis, com maiores dificuldades em 
termos escolares, muitas vezes com problemas emocionais graves, que necessitam 
de muita atenção e que lidemos com eles de forma envolvente, carinhosa e com-
preensiva. Não obstante, isto não significa que não tenhamos que exercer a nossa 
autoridade e, por vezes até, com alguma dureza, mas sempre, sempre em nome do 
bem-estar e sucesso dos alunos.
Cabe aqui também falar do nosso papel no desenvolvimento e fortalecimento da 
autoestima destes alunos que, muitas vezes, sentem que não são capazes e que não 
conseguem. É a autoestima que dá confiança ao seu modo de pensar e enfrentar os 
problemas e o direito de ser feliz. Por isso, os professores têm um papel de primacial 
importância na valorização dos seus pontos fortes e ajudando a melhorar os fracos, 
reforçando a sua autoconfiança e ajudando-os a perceber que são capazes. O nosso 
papel vai, portanto, muito para além de simples transmissores de conhecimentos.
Termino esta pequena reflexão com uma citação de Nelson Mandela que vem bem a 
propósito do que acima ficou exposto: “Se falares a um homem numa linguagem que 
ele compreenda, a tua mensagem entra na sua cabeça. Se lhe falares na sua própria 
linguagem, a tua mensagem entra-lhe diretamente no coração”.

Célia Cortez Nunes, Educação Especial

Editorial

Educação, emoção, razão… Educação é emoção? 
Ou é razão? É mais emoção ou mais razão?
Da parte de um professor, as horas gastas na 
preparação de atividades que consigam captar 
o interesse e motivação dos seus alunos ficam 
todas por conta da razão… e no entanto, também 
têm como objetivo mexer com as suas emoções.
A condução de uma aula resulta sempre melhor 
quando é envolta em emoção. Mas a razão tem 
maior peso no objetivo final que se procura.
Quando um professor assina um relatório sobre 
uma criança cujo acompanhamento da família é 
disfuncional, utiliza a razão… mas é condicionado 
pela emoção.
Se puxa dum lenço e limpa o nariz de um peque-
no que ainda não o faz por iniciativa própria, tudo 
é emoção.
Se tem a capacidade de olhar os alunos para lá 
do que eles são na sala de aula, impera a emo-
ção.
Uma visita de estudo é preparada com carradas 
de razão – definir itinerários, efetuar cálculos de 
custos, fazer os contactos necessários, preparar 
toda a logística da deslocação. Depois, no dia 
aprazado, toda a emoção vem ao de cima – os 
comportamentos menos formais e condiciona-
dos dos participantes (professores e alunos), a 
relação mais descomprometida entre todos, o 
modelo de aprendizagem mais desformatado, 
longe da sala de aula…
E pelo lado dos alunos?
As horas consumidas nos recreios – disputas por 
bolas, jogos de futebol, discussões, brincadeiras, 
provocações, trocas de cromos, primeiros beijos, 
debates, bulhas, corridas… - estão carregadinhas 
de emoções.
Nas dores de barriga que obrigam a ficar em 
casa, nas aulas matadas, nas saídas de escola 
clandestinas, nos consumos excessivos no bar, 
nos almoços de cola e batata frita, nas interven-
ções sem freio, nas respostas tortas… a razão 
está ausente.
As tomadas de decisão sobre o futuro –amigos 
preferenciais, escolha de disciplinas de opção, 
consciência da vocação, áreas do conhecimento 
a seguir– têm um misto de emoção e de razão…
mas a primeira vai perdendo terreno para a se-
gunda conforme a idade e a escolaridade vão 
avançando.
E depois há os momentos que nos ficam na me-
mória (dos professores).
Somos tomados pela emoção quando observa-
mos as conquistas, os obstáculos ultrapassados, 
as competências adquiridas por miúdos que vi-
mos chegar à escola quase “de fraldas”.
É com emoção que ouvimos um concerto execu-
tado por alunos que iniciaram a sua aprendiza-
gem de instrumento na nossa escola.
Há emoção quando degustamos um saborosís-
simo almoço confecionado por alunos a quem 
orientámos nas suas opções.
Sentimos emoção na exposição sustentada e 
fluente de um tema preparado por um aluno.
Razão ou emoção?
Quando nos despedimos de uma colega que nos 
acompanhou durante décadas e parte sem avi-
sar, o que vem ao de cima é apenas emoção. E 
nada mais há a dizer.

Artur Abreu

Educação –  
Emoção – Razão

    “Educação, equilíbrio entre razão e coração”
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Muito já foi dito e, muito há, ainda, por dizer e por fazer, no que diz respeito à 
Educação.
A escola e, em particular, a sala de aula é um lugar onde convivem pessoas com 
diferentes características, opiniões, religiões e personalidades. Perante tais dife-
renças, é natural que os desentendimentos de várias ordens sejam uma cons-
tante. Urge, portanto, a necessidade de as escolas adotarem estratégias de re-
solução de conflitos que surgem diariamente. Entre alunos, entre professores e 
alunos e entre todos os envolvidos no contexto da educação.
Na gestão da sala de aula é fundamental o equilíbrio entre a razão e o coração, 
pois só deste modo o professor consegue que o aluno participe e desenvolva 
tarefas em conjunto, desenvolvendo o espírito de equipa e de cooperação, tão 
necessário na formação de crianças e jovens.
O processo de aprendizagem é determinado pela relação que se estabelece entre 
o aluno e o professor. O modo como o aluno se envolve com os conteúdos, e até 

com os seus pares está diretamente relacionado com o professor.
Se todas as ligações estabelecidas forem caracterizadas não apenas pela racio-
nalidade, mas também pelo coração, mais hipóteses de sucesso terá o aluno e, 
consequentemente, o meio onde está inserido.
Mas, para que as relações estabelecidas sejam eficazes, também no lar, o cora-
ção e a razão não se podem dissociar. Compete às famílias, a nós, pais, criar este 
equilíbrio nos valores que transmitimos aos nossos filhos, no envolvimento com 
a escola e, assim, sermos um dos agentes principais envolvidos na Educação. As 
crianças precisam de apoio no ambiente familiar, na escola e na saúde, para se 
sentirem seguros e para se valorizarem, enquanto seres humanos.
Em suma, as crianças precisam de estabilidade emocional.
O sucesso dos nossos filhos depende de nós, pais e agentes de educação. Po-
demos afirmar que a Educação resulta do equilíbrio entre a razão e o coração.

 Susana Catarina Neves Meneses, Encarregada de Educação

O projeto Despertares surgiu da necessidade de a escola dar resposta a um 
grupo de alunos do 8.º ano que, ou ficaram retidos, ou não tinham qualquer 
interesse pelo estudo. Logo que o nosso SPO delineou o projeto, a direção do 
AEOH percebeu que seria este um dos caminhos possíveis para estes alunos.
Como professora de Português, vi uma oportunidade para pôr em prática a 
tão falada articulação e flexibilidade curricular, através do Projeto de Inter-
venção em Avaliação Pedagógica do AEOH.
Passados já dois terços do ano letivo, verifico que é possível, sim, que os alu-
nos aprendam fora da sala de aula, sem o manual escolar. Como? Ajudando-
-os a desenvolver as competências da disciplina, recorrendo a textos/con-
teúdos relacionados com os temas que cada um escolheu para desenvolver 
o seu projeto. 
Um aspeto que se revelou essencial foi a articulação entre professores; sem 

ela, os alunos sentem-se perdidos; a articulação entre o trabalho que os alu-
nos desenvolvem no Projeto e o trabalho de sala de aula torna-se difícil, se 
não houver essa articulação.
Ao longo do ano, tive sempre presentes as prerrogativas dos documentos 
que  regem o nosso sistema educativo (Aprendizagens Essenciais, PASEO). O 
balanço? Muito positivo. Verificamos que a maioria dos alunos obteve melho-
res resultados do que no mesmo período do ano letivo 20/21. Além disso, vejo 
que têm gosto por aquilo que estão a fazer e percebem matérias que nunca 
tinham percebido.
Este pode não ser um projeto perfeito, mas com o contributo de todos os 
alunos, professores e técnicos envolvidos, com todo o trabalho de bastidores 
que tem envolvido, está sem dúvida a Despertar para o sucesso.

Isabel Cappelle, professora de Português do 8.ºC e do Projeto Despertares do 8.ºG

    PROJETO DESPERTARES

A disciplina AEOH On e o Projeto Despertares foram reconhecidos como práticas de referência ao nível da 
autonomia da escola e da gestão flexível do currículo, concebidas e implementadas no nosso Agrupamento.
Vão ser apresentados no II Encontro Nacional de Autonomia e Flexibilidade Curricular, no final de março.
Esteve na escola uma equipa de reportagem para recolher os testemunhos de alunos e professores envolvi-
dos nos referidos projetos.                                                                                                                         AEOH

    Autonomia e Flexibilidade Curricular

   “Educar a mente sem educar o coração não é educação.”
Aristóteles
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A Chefe Sónia Rendeiro tem 47 anos, é natural 
de Macedo do Cavaleiro e a sua nacionalida-
de é angolana. É Chefe de Cozinha e Profes-
sora Formadora, no nosso agrupamento, há 
6 anos. Através do seu trabalho, dedicação 
e amor à formação de jovens cozinheiros, já 
recebemos alguns prémios, nomeadamente, 
nos concursos Eco Ementas (quadro de hon-
ra e 1.º lugar), Empreendedorismo e Festa do 
Queijo, em Oliveira do Hospital.
• Porque é que escolheu esta carreira?
Porque gosto de comer e de cozinhar com 
amor.
• Com que idade começou a cozinhar?
Com 11 anos.
• Qual foi o primeiro prato que cozinhou, que 
se lembre?
O primeiro prato, que me lembro de ter de 
cozinhar, foi arroz.
• Quem lhe transmitiu esse amor pela cozi-
nha, algum familiar?
Não, desenvolvi eu própria.
• Fez alguma formação? Se sim qual? E 
quanto tempo demorou?
Sim. Inicialmente, realizei um curso de cozi-
nha durante 2 anos. Depois fiz vários cursos 
de curta duração.
• Qual o primeiro lugar onde se empregou?
Foi no restaurante “Khalifa” em Mogadouro, 

depois no restaurante “Moinho” em Macedo 
de Cavaleiros e, por fim, abri um outro cha-
mado “Macedense”.
• Com quantos anos começou a sua vida 
como Chefe de Cozinha?
Iniciei com 21 anos.
• Pretende influenciar outras pessoas a se-
guir esta vida? Se sim, como?
Sim, motivando-os a exprimir os seus senti-
mentos. A cozinha é uma arte e o meu objeti-
vo é que os meus alunos vençam nesta área.

Obrigada, Chefe Sónia, pela sua disponibi-
lidade, por nos ter contado um pouco da 
sua vida e por se ter dedicado a transmitir 
o amor pela cozinha, aos colegas do nosso 
agrupamento, ao longo destes últimos anos.

Lara Nunes, 8.ºA, nº7/
Carolina Nunes, 8.º C, n.º7

    Entrevista à Chefe Sónia RendeiroTrabalhos realizados pelos alunos no PROJETO DESPERTARES

Ana Peres e João Fernandes, Despertares em Português, 8.ºG 

    DESPERTARES para a poesia                               
    Abecedário DESPERTARES

Natural e residente em Águeda, distrito de 
Aveiro, o professor Rui Silva tem 47 anos 
de idade, é licenciado em Educação Física; 
Mestre em ensino da Educação Física nos 
ensinos básico e secundário; Fisiologista do 
Exercício e Exercício Clínico e Reabilitador 
Físico e Desportivo. Foi jogador, treinador e 
selecionador de andebol. Tem doutoramento 
em reabilitação física e desportiva. Trabalha 
numa clínica na área de reabilitação de pes-
soas com cancro, excesso de peso, diabetes, 
etc. E é preparador físico da equipa de ciclis-
mo Efapel (construída por um antigo ciclista, 
José Azevedo, de renome internacional).
Sempre gostou de praticar exercício. Quando 
era pequeno acompanhava o pai, que era jo-
gador de futebol salão (atividade que atual-
mente não existe). No 1.º CEB, antiga escola 
primária, ia para a escola a pé, andava cerca 
de 1 km. No 2.º CEB, começou a andar de bi-
cicleta. Aos 12 anos, como todos os miúdos, 

quis jogar futebol e até tinha jeito para guar-
da redes. No entanto, após o diagnóstico de 
asma, acabou por abandonar a modalidade, 
pois a possibilidade de haver relva sintética 
não pairava, ainda, no horizonte desportivo.
No 7.º ano, a convite de um amigo, foi para o 
andebol. Começou por jogar na Associação 
Académica de Águeda, na sua terra, onde se 
tornou jogador profissional. Aos 17 anos, foi 
para Coimbra, jogou nos juniores e nos senio-
res de 1.º grau. Aos 19 anos, entrou na facul-
dade de Educação Física e continuou a jogar.
A partir de determinada altura teve dificul-

dade em compatibilizar todas as atividades. 
Teve que optar; abandonou o desporto pro-
fissional e passou a jogar no campeonato 
nacional universitário.
Quando acabou o curso, dedicou-se a ser 
treinador. Foi treinador durante 15 anos e 
treinou todos os escalões de formação: es-
teve na liga profissional, foi treinador adjun-
to e esteve na seleção nacional feminina e 
na 1.ª seleção.
Há dez anos, decidiu abandonar essa ativi-
dade por questões familiares e para cuidar 
melhor de si próprio. 
Neste momento, para além de lecionar em 
Oliveira do Hospital e de gastar duas horas 
de viagem, é treinador físico de uma equipa 
de ciclismo, como disse, trabalha numa clíni-
ca de reabilitação… Enfim, o mais importante 
é como o professor Rui refere: “Estou onde 
sou preciso!

 Ruben Lourenço, N.º20, 8.ºD

    Professor Rui Silva - O “CR 7” do AEOH 
Manuel Neuer é um futebolista alemão, 
nasceu a 27 de março de 1986, na cidade 
de Gelsenkirchen na Alemanha, tem 1,93m, 
pesa 93kg, e joga como guarda-redes, no 
Bayern de Munique e na seleção alemã, 
e ajudou a Alemanha a vencer a Copa do 
Mundo, em 2014. 
Com que idade foi jogar na sua primeira 
equipa?
Comecei a minha carreira com 5 anos.
Onde iniciou a sua carreira?
Iniciei a minha carreira no Schalke 04, na 
Alemanha.
Esta paixão foi transmitida por algum fa-
miliar ou na escola?
Esta paixão pelo futebol foi transmitida 
pelo meu pai, desde a minha infância.
Qual foi a sua melhor defesa, na sua opi-
nião?
Na minha opinião, a minha melhor defesa 
foi contra o Benfica na Champions League, 
um remate no ângulo.
Porque escolheu ser futebolista?
Escolhi ser futebolista porque eu gosto e 
fui influenciado pelo meu pai, que também 
foi futebolista.

É muito difícil iniciar uma carreira profis-
sional no futebol?
Sim, porque se não tiveres um início bom, 
na tua carreira profissional, não poderás 
ingressar no futebol europeu ou mundial.
Pretende influenciar as pessoas a partir 
da sua profissão?
Sim, pretendo influenciar as pessoas a par-
tir da minha profissão fazendo palestras 
nas escolas e jogos de beneficência, para 
angariar dinheiro para as instituições.
Neuer sente-se realizado na sua carreira 
profissional, no entanto toda a gente sabe 
que só vai continuar a jogar por mais 4 ou 
6 anos. O seu futuro poderá passar por ser 
treinador ou treinador de guarda redes, 
ninguém sabe o que pode acontecer.

Diogo Nunes, n.º3, 8.º A

    Não aconteceu, mas podia ter acontecido! 
Entrevista a Manuel Neuer

    ENTREVISTAS POSSÍVEIS - NÃO ACONTECEU, MAS PODIA TER ACONTECIDO!
Eduardo Freitas, mecânico desde adoles-
cente, primeiro de motores de dois tempos 
e depois de karts, estreou-se no desporto 
motorizado no Campeonato do Mundo de 
Karting de 1979, disputado no Autódromo do 
Estoril, a desmontar o circuito, em busca de 
adrenalina. Agora, muitos anos depois, Por-
tugal volta a ter um representante no topo 
do automobilismo mundial.
- Com que idade começou esta atividade?
Comecei esta atividade na minha adolescên-
cia.
- Como começou o gosto pela mecânica?
Como eu sempre gostei de coisas manuais, 
gostava de arranjar motas e depois meti-me 
nos automóveis.
- Houve algum familiar que o influenciou, 

quem, como aconteceu?
Sim, o meu pai. Desde pequeno que ia ver 
corridas de karts com ele e o gosto ficou.
- Onde começou a trabalhar?
Comecei a trabalhar no Campeonato Mundial 
de Karting no Estoril em 1979, a desmontar 
o circuito, em busca de adrenalina. Depois, 
realizei quase todas as funções possíveis de 
desempenhar em circuito: passei por comis-
sário de pista, chefe do posto de comissá-
rios, chefe das zonas de comissários e ajudei 
nas verificações técnicas. Um dia, em 2002, 
recebi um convite para ser diretor de corrida 
do Campeonato FIA (Federation Internationa-
le de L’Automobile)  e WEC (World Endurance 
Championship) de GT’s e do Campeonato Eu-
ropeu de Carros de Turismo.

- Esta atividade é um passatempo ou uma 
profissão?
Para mim é uma profissão, embora tenha 
começado como uma brincadeira de ado-
lescente, transformou-se numa coisa muito 
séria.

- Há quantos anos desenvolve esta paixão/ 
atividade?
Desenvolvo esta paixão desde adolescente, 
há cerca de 40 anos.
- Gostaria de trabalhar noutra coisa, um 
dia?
Acho que não preciso de mudar, pois, estou 
num trabalho com a minha família: a minha 
mulher foi chefe de pista; as minhas filhas 
são comissárias de pista, e o meu neto já 
gosta de corridas. Enquanto gostar de fazer 
o que faço eu irei por cá andando e, quando 
deixar de aprender ou de gostar, há tantas 
modalidades desportivas no mundo que 
provavelmente me envolvo no golfe ou no 
windsurf.
- Pretende influenciar alguém para traba-

lhar consigo?
É uma pergunta difícil, porque tenho um fei-
tio especial e não sei se ia ser fácil. Eu sou, 
em certas coisas, um bocado fechado. É pre-
ciso conhecer-me, perceber a minha manei-
ra de ser, sou um bocado irónico e gosto de 
resolver as coisas com piadas.
Atualmente, Eduardo Freitas é o novo diretor 
da Fórmula 1, com Niels Wittich, com quem 
vai alternando as funções.

Tiago Pedro, 8.º C 

Sítios consultados:
Eduardo Freitas. O Português é o novo diretor de 
corrida da Fórmula 1 (escapelivre.com)
https://www.must.jornaldenegocios.pt/conversas/
detalhe/o-nosso-homem-em-le-mans
https://jornaleconomico.pt/noticias/quem-e-eduar-
do-freitas-novo-diretor-da-formula-1-850336
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    DESPERTARES PARA A HISTÓRIA - EVOLUÇÃO DOS MEIOS DE TRANSPORTE AO LONGO DOS TEMPOS
A evolução dos meios de transporte foi essen-
cial para o desenvolvimento da humanidade. O 
ser humano sempre esteve atento ao aperfei-
çoamento dos transportes, seja para adquirir 
alimentos, realizar construções, atravessar 
rios, fazer guerra, etc.
Durante muitos milhares de anos, até à in-
venção da roda, o homem não conheceu 
outro meio de transporte e locomoção, além 
das próprias pernas. O homem começou por 
deslocar-se a pé e a transportar às costas o 
que necessitava. Depois, passou a domesticar 
alguns animais (por exemplo o burro, o cavalo, 
o camelo e o elefante), utilizando-os para o 
transporte de mercadorias e pessoas.
A Invenção da Roda cerca de 3500 a.C. pelo 
povo da Suméria, proporcionou ao ser huma-
no maior mobilidade, já que anteriormente, 
o transporte era muito limitado em técnicas 
com troncos de madeira. Também no Egito o 

homem na sua ânsia de progresso inventou 
a roda há cerca de 5500 anos atrás. Com a 
invenção da roda, construiam-se as primei-
ras carroças puxada por cavalos que foram 
sofrendo várias transformações, surgindo 
depois os coches.
Para se deslocar na água, o homem começou 
por utilizar troncos de madeira que flutuavam, 

juntando-os para formar jangadas, consti-
tuindo-se como o primeiro meio de transpor-
te. As canoas são consideradas as primeiras 
embarcações utilizadas para o transporte de 
pessoas e de carga. Descobriu que se usasse 
um tecido a servir de vela  poderia andar mais 
rapidamente. Então construiu barcos, carave-
las e naus( utilizadas  nos descobrimentos), de 
modo a aproveitar a força do vento.
Mas foi a partir da Primeira Revolução Indus-
trial (século XVIII), que a tecnologia aumen-
tou a quantidade e a eficiência dos meios de 
transportes.
A invenção da máquina a vapor foi essencial 
para muitos meios de transporte, especial-
mente os navios.
A invenção da máquina a vapor, em 1769, abriu 
caminho para o aparecimento dos primeiros 
comboios e carros. Mais tarde, surgiram os 
motores que foram sendo aplicados também 

a outros meios de transporte. 
Depois, com a invenção da máquina a vapor, 
dos motores elétricos e dos motores movidos 
a partir da queima de combustíveis, os trans-
portes terrestres passaram a ser realizados 
por motociclos, combóios, automóveis, auto-
carros e camiões, entre outros veículos.
O primeiro automóvel, Benz Patent Motorwa-
gen, criado na Alemanha, por Carl Benz, em 
1885, foi o primeiro carro com um motor de 
combustão interna. O carro era composto 
por 2 lugares,  três rodas, era movido a ga-
solina e podia  alcaçar a velocidade máxima 
de 13Km/h. Este carro foi -se aprimorando 
e durante todo século XX, não parou de ser 
renovado, no design, na tecnologia e na aces-
sibilidade.
CURIOSIDADES:
-  A bicicleta foi inventada há quase 200 anos. 
Nessa época ela chamava-se celerífero. De lá 

para cá a bicicleta mudou muito: hoje ela tem 
marcha, retrovisor e olho-de-gato...
 -  Em Los Angeles, há menos pessoas do que 
automóveis.
-  60% da poluição atmosférica vem dos au-
tomóveis. 
-  A primeira corrida de automóveis do mun-
do aconteceu em 1894, na França, em Paris. O 
regulamento dessa prova exigia que os carros 
não ultrapassassem a média de 12,5 km/h. 
-  Os estudantes holandeses Teije Meier e Jan 
Bart Brink conseguiram andar  numa   bicicle-
ta de 28 metros de comprimento construída 
por eles próprios. Bateram, assim, o recorde 
que pertencia a 2 italianos com uma bicicleta 
de 25,9 metros.

David Cunha, N.º5, 8.ºD 
Referências:
https://meios-de-transporte.info/evolucao-dos-
-transportes.html
https://www.publicacoeseventos.unijui.edu.br/index.
php/moeducitec/article/view/9848/8496

   DESPERTARES PARA A HISTÓRIA - Hierarquia/ Patentes da tripulação das embarcações portuguesas dos Descobrimentos
Ao longo da história dos Descobrimentos por-
tugueses, um dos problemas que frequente-
mente se colocou, foi o de encontrar gente em 
número suficiente para embarcar. 
 A falta de homens disponíveis para embarcar 
como militares era comum, por isso, havia 
recrutamento de soldados por todo o país. 
Cada freguesia deveria ceder homens que, por 
vezes, nem tinham dez anos. Na falta de vo-
luntários suficientes, eram compulsivamente 
recrutados os soldados necessários.
Na angariação de marinheiros também havia 
dificuldades. Em casos extremos embarca-
ram-se presos, mendigos e desempregados. 
Em 1691 iam 200 criminosos; em 1724, um dos 
navios que sai de Lisboa leva cerca de 700 tri-
pulantes, entre os quais 400 degredados.
 Se a falta de gente constituía, na maioria 
dos casos, uma realidade, o contrário tam-
bém podia acontecer. Em 1548, o problema foi 
conseguir “escoar” a oferta. Nesse ano, muitos 
soldados embarcaram sem receber remune-
ração. Outros fizeram-no na condição de ser-
virem gratuitamente, durante um ano, como 
militares na Índia, só começando a receber o 
seu salário decorrido esse período. A maioria 
dos soldados embarcados era oriunda de es-
tratos sociais carenciados.

A tripulação das naus da Carreira da Índia 
obedecia a uma hierarquia bem definida. Cada 
navio tinha:
- Um Capitão-mor: era escolhido, de entre os 
capitães e era o posto hierarquicamente mais 
elevado na armada. O capitão-mor da armada 
comanda uma das naus.
- Um Capitão: era o responsável máximo por 
tudo o que se passava ao longo da viagem 
no seu navio. Em teoria, o capitão deveria ser 
alguém com grandes conhecimentos da arte 
de navegar. Na prática, tal não acontecia em 
muitos casos, porque o cargo podia ser atri-
buído pelo rei a um nobre como recompensa 
por serviços prestados. Entre os poderes do 
capitão estava a aplicação da justiça, como 
penas de prisão ou castigos corporais.
- Um Piloto: (ajudado pelo sota-piloto) era o 
responsável direto pela navegação, e como tal, 
o sucesso da viagem dependia muito da sua 
atuação. O piloto comanda as operações téc-
nicas - vai à popa do navio com uma bússola, 
mede a altura dos astros para avaliar a latitu-
de do lugar, consulta as cartas geográficas e 
está incumbido da redação do diário de bordo.
- Um Sota-piloto: auxiliava, geralmente, o pi-
loto.
- Um Mestre: tinha como função chefiar o 

pessoal, ajudado pelo contramestre e pelo 
guardião.
- Um Contramestre: ajudava o mestre a che-
fiar o pessoal.
- Um Guardião: era o responsável direto pelos 
grumetes.
- Marinheiros: efetuavam as tarefas quotidia-
nas da navegação e marinha. 
- Trinqueiros: eram dois e desempenhavam 
a função específica de cuidar das velas e dos 
cabos, zelando para que estivessem sempre 
em boas condições.
- Um Mestre Bombardeiro, ou Condestável: 
chefiava o “sector militar” do navio, coman-
dando os soldados, responsáveis por organizar 
a defesa dos navios em caso de ataques. Os 
navios levavam normalmente soldados que 
faziam parte da sua própria tripulação - os 
bombardeiros - e militares que seguiam em 
trânsito para o Oriente. O condestável (bem 
como o mestre e o guardião) transmitia as 
ordens através de diferentes toques de apito.           
- Um Meirinho ou Alcaide: executava a justi-
ça. Era o responsável pelos prisioneiros, que 
ficavam colocados a ferros, no porão ao pé da 
bomba (nos casos mais perigosos), ou no con-
vés, usando-se tábuas com buracos, onde se 
lhes prendiam os pés. Era também o alcaide 

o responsável pela pólvora, pelas armas e pelo 
fogo que se fazia a bordo.    
- Grumetes: pertenciam ao último degrau 
nesta hierarquia. Eram jovens que tinham 
uma vida extremamente difícil ao longo de 
toda a viagem: “estes grumetes são a gente 
mais rasteira do navio (...) e só servem para 
lançar os cabos acima, mas não sobem aos 
mastros, nem passam do convés. Fazem todo 
o serviço pesado do navio, ajudam como 
criados aos marinheiros, que lhes batem e 
os repreendem muito; não podem tampouco 
menear o leme e não há trabalho algum, quer 
fora, quer dentro do navio, que eles não se-
jam obrigados a fazer, como baldear o navio 
e dar à bomba; e este último serviço só a eles 
pertence, salvo se por algum caso fortuito o 
navio fizer mais água do que é costume” (La-
val, vol. II, 1944, pág. 144). 

Os navios da Carreira da Índia tinham dimen-
sões diferentes entre si. No entanto, uma em-
barcação média da segunda metade do século 
XVI levaria entre 180 a 200 tripulantes, sendo 
os mais numerosos os grumetes (cerca de 70), 
os marinheiros (cerca de 60) e os bombardei-
ros (cerca de 25).
Entre os passageiros iam membros dos di-
ferentes grupos sociais. Da nobreza partiam 
para o Oriente os quadros da administração 
ultramarina e da chefia militar, acompanhados 
muitas vezes pelas mulheres e filhos.

Mariana Sambento Gonçalves, 8.º F 

Referências:
https://sites.google.com/site/expancaomilitarportu-
guesafl3/home/principais-navios-usados-na-expan-
cao-colonial/vida-a-bordo
https://alvarovelho.net/images/patrono/Viver_no_
mar.pdf
https://alvarovelho.net/images/patrono/Viver_no_
mar.pdf

    FEITOS HERÓICOS DOS PORTUGUESES NOS DESCOBRIMENTOS: 
armas, militares, guerreiros, conquistadores e heróis
Foram muitos os atos de bravura e os casos de 
coragem e heroísmo demonstrados pelos Portu-
gueses nos Descobrimentos.
Porém, a superioridade das armas dos Portu-
gueses não explica tudo. Sem dúvida que a razão 
principal reside na coragem, qualidade, fé e con-
vicção dos homens que defendiam as suas vidas, 
bem como a sua lusa identidade. 
Efetivamente, não houve outra nação a par da 
portuguesa que, com tão poucos homens e mi-
litares, tivesse escrito páginas tão significativas 
na História da Humanidade.
Vejamos alguns feitos históricos surpreen-
dentes:
- 600 Portugueses defenderam a fortaleza de 
Diu num cerco de vários meses contra 70 galés 
turcas e um exército de terra de 23.000 homens. 
Com a perda de milhares de homens os Turcos 
desistiram, considerando os Portugueses inven-
cíveis. No final do confronto restavam apenas 40 
guerreiros portugueses capazes de lutar.
- Um Português desafiou sozinho um exército 
turco de milhares de guerreiros para recuperar 
um capacete perdido que lhe tinha sido em-
prestado.

- Cinco Portugueses tomaram uma galé turca de 
150 guerreiros.
- Dois Portugueses defenderam um baluarte 
em ruínas contra 700 turcos, impedindo a sua 
tomada.
- 120 Portugueses conquistaram uma fortaleza 
defendida por um exército de 50.000 guerreiros.
FRANCISCO DE ALMEIDA 
(1.º VICE-REI DA ÍNDIA)
Francisco de Almeida - foi 
um militar português e 
um explorador, homem 
de guerra e organizador 
notável, com vitórias e 
excelentes atos de admi-
nistração. Nasceu em Lisboa por volta de 1450. 
Foi criado na corte de Afonso V, onde se fez notar 
pelo seu espírito militar ao serviço dos reis cató-
licos na conquista de Granada. 
Em 1505 é enviado por D. Manuel I para a Índia 
portuguesa juntamente com 1.500 homens. Foi 
nomeado primeiro Vice-Rei da Índia Portugue-
sa (1505-1509), assegurando o domínio luso no 
Oceano Índico.
Seguiu como política conquistar praças e erguer 

fortalezas que assegurassem a presença e o 
domínio portugueses. Foi um Herói das guerras 
contra os mouros. Com uma poderosa frota de 21 
navios, dobrou o Cabo da Boa Esperança, tomou 
Quíloa e incendiou Mombaça, na costa oriental 
de África.
Para tornar Portugal a potência máxima no 
oriente e monopolizar o comércio de especiarias, 
construiu uma série de fortes e portos na Índia. 
Enfrentou os árabes, seus aliados e os egípcios e 
incendiou e saqueou os seus portos. No ataque 
dos mouros a Chaul (1508) é morto seu filho D. 
Lourenço de Almeida, do que se vinga com a vi-
tória naval de Diu (1509). Esta batalha assinalou o 
início do domínio europeu no Oceano Índico, além 
de mostrar para os Árabes, Indianos e até mes-
mo europeus que a marinha portuguesa era im-
batível. Após ser substituído no cargo de Vice-Rei 
da Índia por D. Afonso de Albuquerque, regressa 
a Portugal em 1510, morre numa escaramuça 
perto do Cabo da Boa Esperança.
AFONSO DE ALBUQUERQUE 
(2.º VICE-REI DA ÍNDIA)
Afonso de Albuquerque – nasceu em 1462 e fa-
leceu em 1515. Cognominado o Grande, o César 

do Oriente, o Leão dos 
Mares, o Terríbil e o 
Marte Português, foi um 
fidalgo, militar e o 2.º 
governador e Vice-Rei 
da Índia, cujas ações 
militares, religiosas e 
políticas foram determi-
nantes para o estabele-
cimento do Império Português no oceano Índico.  
Em 1503 é enviado à India, onde participou em 
várias batalhas. Afonso de Albuquerque é reco-
nhecido como um génio militar pelo sucesso da 
sua estratégia de expansão: procurou fechar 
todas as passagens navais para o Índico — no 
Atlântico, mar Vermelho, golfo Pérsico e Oceano 
Pacífico — construindo uma cadeia de fortalezas 
em pontos-chave para transformar este oceano 
num mare clausum português, sobrepondo-se 
ao poder dos Otomanos, Árabes e seus aliados 
Hindus.
Destacou-se pela ferocidade em batalhas. No-
meado governador após uma longa carreira mili-
tar no Norte de África, em apenas seis anos, com 
uma força de quatro mil homens conquistou Goa 

em 1510, aí estabelecendo a capital do Estado 
Português da Índia. Conquistou Malaca em 1511 
e entrou no Mar vermelho em 1513. Chegou às 
ambicionadas “Ilhas das especiarias”, às ilhas 
Molucas e com a construção da fortaleza de 
Ormuz, em 1515 dominou os pontos estratégicos 
que permitiram o controlo marítimo e o monopó-
lio de comércio da Índia. 
Afonso de Albuquerque foi um grande marinheiro 
e estratega militar, fundamental na criação do 
Império Português no Oriente.
Pouco antes da sua morte, segundo algumas 
fontes, teria sido agraciado com o título de Vice-
-Rei e “Duque de Goa” pelo rei D. Manuel, que 
nunca usufruiu.

Mariana Sambento Gonçalves 8º F
Referências:
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    AS EMBARCAÇÕES QUE LEVARAM OS PORTUGUESES À DESCOBERTA DO MUNDO
Foi no século XV que Portugal se começou a 
aventurar nas viagens por mar, rumo ao des-
conhecido. À época, pouco se sabia do Oceano 
Atlântico e tudo era novo para aqueles homens 
que se faziam ao mar.
As principais esquadras dos descobrimentos, 
compunham-se, geralmente, de caravelas, naus 
e galeões, embarcações armadas com canhões 
e movidas à vela. Mas o navio-símbolo das Des-
cobertas Portuguesas é a caravela.

A BARCA 
Na primeira fase da exploração marítima, no 
Atlântico Norte, ainda sob o comando do Infan-
te D. Henrique, os portugueses seguiram em 
barcas, um tipo de embarcação de pequena 
dimensão que servia também para navegar na 
costa e nos rios. As barcas possuíam apenas 
um mastro com uma vela quadrangular. A tri-
pulação era composta por 8 a 20 homens. Gil 
Eanes, dobrou em 1434, o Cabo Bojador numa 
barca.

O BARINEL
Porém, depois de contornar o Cabo Bojador, 

Gil Eanes percebeu que o sucesso das viagens 
seria maior se fossem usados navios de maior 
porte. Por isso, na expedição seguinte, os explo-
radores já seguiram noutro tipo de embarca-
ção, maior, o chamado barinel. O Barinel tinha 
maior porte que as barcas, com a proa alterosa 
toda recurvada e de popa redonda.  Possuía re-
mos para quando não havia vento e para apro-
ximação da terra.

A CARAVELA
Os navegadores começaram a seguir para sul e 
a conhecer novos mares, repletos de ventos e 
correntes desafiantes, que tornavam as incur-
sões mais longas, demoradas e arriscadas. A 
principal forma de ultrapassar estes obstácu-
los era construir um barco apto para o efeito 
e bastante resistente. Assim nasce a caravela 
que tem o seu apogeu desde 1441 até à data da 
passagem do Cabo das Tormentas ou Cabo da 
Boa Esperança.
A caravela a partir do século XV, foi o barco 
ideal para as explorações do Atlântico e costa 
africana, sendo o navio preferido entre os ex-
ploradores espanhóis e portugueses. Foi o navio 
por excelência das Descobertas, impulsionado, 
principalmente, pelo infante D. Henrique. É opi-
nião corrente que o termo “caravela” proveio de 

“caravo” (aportuguesamento do grego karabos 
ou do árabe qarib). As primeiras caravelas eram 
pequenas, pesando em média entre 35 e 90 to-
neladas. Tinha inicialmente pouco mais de 20 
tripulantes. Utilizava dois ou três mastros, tinha 
casco arredondado, tem o “castelo” à popa para 
abrigo dos navegadores e popa sobrelevada. A 
caravela contemplava ainda, sob o convés, um 
espaço para mantimentos e outras mercado-
rias. Era uma embarcação rápida e de fácil ma-
nobra. As velas latinas, (triangulares) permitiam 
navegar à bolina, isto é, fazer um percurso em 
zig-zag, contra o próprio vento e, em caso de 
necessidade, podia ser movida a remos.
É já a bordo de caravelas portuguesas que 
Bartolomeu Dias consegue dobrar o Cabo das 
Tormentas / Cabo da Boa Esperança, em 1488, 
entrando assim no Oceano Índico e abrindo ca-
minho para a viagem de Vasco da Gama e para 
a descoberta do caminho marítimo para a Índia.
Um navegador italiano, Alvise Ca Da Mosto, che-
gou mesmo a dizer que “as caravelas portugue-
sas eram os melhores navios que então havia 
em toda a Cristandade”.

O “FIM” DAS CARAVELAS
Por volta de 1575, as caravelas foram substituí-
das, gradualmente, por Naus.
As caravelas já não se revelavam capazes de 
navegar nos mares revoltos que eram encon-
trados pelos portugueses e, por isso, era neces-
sário apostar em embarcações mais resisten-
tes. As caravelas também já não se mostravam 
capazes de transportar o número de homens 
necessários, nem a carga que era precisa. Por 

isso, as caravelas deram lugar a grandes naus, 
embora as caravelas continuassem a ser usa-
das nas viagens pelo Oceano Atlântico.

A NAU
Depois da ida de Vasco da Gama à Índia as 
viagens já não eram de exploração e eram 
naturalmente mais longas. Por isso, os navios 
tinham de ir melhor artilhados, tinham de per-
mitir levar maior peso e sobretudo maior carga. 
Nasce assim a nau desenvolvida no século XVI. 
Variava de tamanho entre 300 a 600 toneladas. 
A tripulação ia de 25 a 30 homens. Tinha “caste-
los” à popa e à proa, para abrigo da tripulação e 
velas quadrangulares e uma triangular à popa. 
Tinha maior segurança, enfrentando tempesta-
des e mares de alta vaga. Foi um navio de trans-
porte, de longas deslocações, sobretudo após 
a chegada dos portugueses ao Oceano Índico.
Tinha pouca ou nenhuma peça de artilharia, 
quando era adicionando armamento, podia ser 
classificado como Galeão.

O GALEÃO

Grande navio armado para a guerra, com apre-
ciável poder ofensivo, idêntico em construção 
à Nau. Possuía entre três a quatro mastros, 
velas quadrangulares e triangulares e possuía 
dois “castelos”, um à proa e outro à popa. Não 
atingia grandes velocidades. Tinha grande tone-
lagem, grande capacidade de carga, era pesado 
e pouco manobrável.
Em alguns casos, eram proibidos de carrega-
rem carga com exceção de tesouros regista-
dos. Eram também utilizados como escolta 
para as Naus.
As esquadras dos Descobrimentos também 
eram compostas por embarcações de carga 
como as urcas, charruas e carracas, que acom-
panhavam os navios de guerra, não só para 
aprovisioná-los, como para transportar os fru-
tos dos saques a povoações costeiras ou navios 
inimigos aprisionados.

O BERGANTIM
Barcos menores como os bergatins e balandras 
também integravam essas esquadras, para 
serem utilizados em tarefas específicas, como 
correio ou exploração do litoral.

David Cunha Nº 5- 8º D
Referências:
https://pt.wikipedia.org/wiki/Caravela
https://ncultura.pt/a-historia-das-caravelas-portu-
guesas/
https://sites.google.com/site/hgp5oanoeb23pataias/
cronologia/barcos-dos-descobrimentos

    DESPERTARES PARA O ESPANHOL

Trabalho realizado no âmbito do projeto Despertares na disciplina de espanhol por:
 Mariana Sambento Gonçalves N.º 8, 8.º F

GRADUACIONES MILITARES EN ESPAÑOL 

PATENTES MILITARES EM PORTUGUÊS

 Presidente o primer ministro de la 

nación como su «jefe máximo» o 

«mando supremo» 

 Monarca 

 Comandante o jefe supremo 

 Comandantes o mayores coroneles 

y generales 

 Comandante o el jefe 

 Teniente y capitán 

 Cabo o sargento 

 Cadetes 

 Reclutas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Oficiais Generais 
 Marechal 

 General 

 Tenente General 

 Major General 

 Brigadeiro General 

 Oficiais Superiores 

 Coronel 

 Tenente Coronel 

 Major 

 

 Capitães e Subalternos 
 Capitão 

 Tenente 

 Alferes 

 Aspirante a oficial 

 Sargentos 

 Sargento-Mor 

 Sargento-Chefe 

 Sargento-Ajudante 

 1.º Sargento 

 2.º Sargento 

 Furriel 

 2.ºFurriel 
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JOGADORES 

PORTUGUESES NO 

ESTRANGEIRO 
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RUBEN DIAS  

Joga em Inglaterra, no 
Manchester City 

Nascido a 14 de maio de 1997, 
tem 24 anos e veio do Sport 
Lisboa e Benfica. 
 CRISTIANO RONALDO 

Joga em Inglaterra, no 
Manchester United 

 Nasceu a 5 de fevereiro de 1985 
(na Madeira), tem 37 anos e 
passou pelo Sporting, Real 
Madrid (Espanha) e Juventus 
(Itália). 

    DESPERTARES PARA A GEOGRAFIA

    DESPERTARES PARA A MATEMÁTICA

    VISITA DE ESTUDIOS A SALAMANCA
El día 29 de marzo fuimos de visita de es-
tudios a Salamanca y Ciudad Rodrigo.
Salimos a las 8:00 de la mañana dos auto-
buses con 83 alumnos y 7 profesoras.  
En Salamanca visitamos las torres delIe-
ronimus, la catedral antigua y la nueva, 
la casa de las conchas, la universidad, la 
zona antigua ylas tiendas. 
Comimos en la Plaza Mayor.
Por la tarde visitamos el casco antiguo de 
Ciudad Rodrigo.
Llegamos a la escuela sobre las 8:45 de la 

noche, cansados pero felices.
!Fue muy divertido!

Mariana Sambento Gonçalves, N.º8, 8.ºF
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    EVOLUÇÃO DOS DESPORTOS/JOGOS AO LONGO DOS TEMPOS

PRÉ-HISTÓRIA 
Desde a época dos primatas que o Homem 
exerce atividade física, contudo os exercícios 
evoluíram com o passar dos tempos. As pri-
meiras atividades físicas praticadas pelo ser 
humano eram relacionadas com fugas de ani-
mais predadores e com lutas por áreas. Essas 
atividades deram origem ao que chamamos de 
“Desporto”.
Quando o homem se tornou sedentário dimi-
nuiu a sua atividade física. Por isso, desde cedo 
o Homem inventou atividades que, serviam ao 
mesmo tempo, de divertimento e para aumen-
tar a sua destreza física.

EGÍPCIOS
A luta corpo a corpo surgiu entre os Egípcios 
por volta de 2.700 a.C.
No Egipto os desportos favoritos das raparigas 
eram os jogos onde se aplicava o uso de bolas.
Esses desportos consistiam em mandar uma 
ou mais bolas ao ar em várias posições (de pé, 
às cavalitas e dando saltos). Essas bolas eram 
feitas de barro, com sementes dentro para 
chocalharem. Também havia jogos de tabuleiro, 
como o jogo do Zenet e da Serpente. O jogo do 
Zenet era um jogo que simbolizava a luta con-
tra as forças do mal. O jogo tinha 34 quadra-
dos, alguns eram “casas de bónus” que davam 
algumas facilidades aos jogadores. Jogava-se 
com dois conjuntos de fichas (peões), em vez 
de dados e havia pauzinhos que eram lançados.
O jogo da Serpente era uma espécie de jogo da 
glória. O nome deste jogo deve-se ao facto do 
tabuleiro representar uma cobra enroscada e 
com cabeça no centro. O objetivo do jogo era 
atravessar todo o tabuleiro e chegar ao centro.
As fichas deste tabuleiro eram de forma es-
férica e tinham escrito o nome dos faraós do 
Egipto.

GREGOS
Acredita-se que os Gregos e os Persas foram 
os pioneiros na prática desportiva. A primeira 
competição desportiva de que se tem conhe-
cimento foi uma corrida ocorrida no ano de 776 
a.C., na Grécia. Os tempos modificaram, mas 
desde aquela época que o ser humano se in-
teressou, cada vez mais, em ter uma boa qua-
lidade de vida através da prática de desporto.
Diz-se que quem inventou os Jogos Olímpicos 
foi Hércules para unir as cidades gregas que 
estavam isoladas. O seu objetivo era prepa-
rar os jovens para a guerra. Eram feitos em 
Olímpia, em honra de Zeus, de 4 em 4 anos em 
julho.Nos Jogos Olímpicos não podiam partici-
par bárbaros nem mulheres. Apenas os bravos 
homens que fossem de nacionalidade grega. 
Duravam 6 dias. No primeiro dia os atletas e os 
juízes faziam orações a Zeus e nesse mesmo 

dia faziam-se sacrifícios a Zeus. Do segundo 
ao quinto dia realizavam-se corridas de carros, 
corridas a cavalo e outras provas. No sexto dia 
faziam-se banquetes e entregavam-se os pré-
mios aos vencedores. Os vencedores recebiam 
coroas de oliveira e a partir dessa altura passa-
vam a ser considerados heróis.
No estádio, realizavam-se as provas de corrida, 
luta e pentatlo (conjunto de 5 provas realizadas 
por um atleta). No hipódromo (era uma parte 
do estádio com uma arena onde se realizavam 
as corridas com animais) faziam-se corridas de 
carros e corridas a cavalo.
O mais popular dos desportos gregos era a cor-
rida. Esse desporto consistia em vários Gregos 
a correr uns contra os outros, descalços em 
pista de areia.
Para preparar os exércitos os gregos tinham 
uma corrida com armaduras. 
Os Gregos davam grande valor à luta, pois este 
desporto exigia uma combinação de força, 
flexibilidade e presença de espírito, em que o 
objetivo era estender o adversário 3 vezes no 
chão.
Os Gregos também praticavam boxe, nesse 
desporto a cabeça era protegida por capacetes 
de bronze, porque os punhos dos competido-
res estavam armados com uma tira de couro 
e metal.
Também tinham uma combinação de luta e 
boxe, o Pancration, o objetivo era agarrar e 
agredir o adversário, apenas não se podia mor-
der.

ROMANOS
As crianças romanas brincavam com arcos, 
andavam às cavalitas e jogavam ao berlinde de 
vidro. Brincavam também a jogos com bola, de 
tabuleiro e aos “jogos de ossos” que era uma 
espécie de jogo de dados.

Luta de Gladiadores.
A maior atração romana eram os combates 
entre gladiadores. Pensa-se que tiveram ori-
gem religiosa, mas durante o Império Romano 
passou a ser um desporto sangrento. Na arena 
lotada, a luta de gladiadores, divertimento favo-
rito das massas na Roma Antiga, não era passa-
tempo para os fracos, os adversários realmente 
lutavam até a morte.
Antes do combate os gladiadores saudavam o 
Imperador e assim começava, acompanhado 
por uma música. Algumas pessoas desejavam 
ser gladiadores, pelo que até havia gladiadores 
voluntários, mas na generalidade os gladiado-
res eram escravos e criminosos que eram trei-
nados em escolas especiais. Na arena geral-
mente estavam escravos, forçados a lutar pela 
liberdade ou, mais comumente, apenas para 
manter o próprio pescoço. Se perdessem eram 
mortos, mas se ganhassem podiam ser liberta-
dos. O Imperador ouvia a opinião da multidão. 
Se a multidão gostasse da luta, o gladiador era 
poupado, se não, os assistentes punham o pole-
gar para baixo e o homem era morto.
A luta de gladiadores foi extremamente popular 
durante séculos, por influência do cristianismo 
a atividade sofreu declínio a partir do século V.
Venatio
Os anfiteatros romanos também eram palco 
para outro desporto cheio de sangue. Similares 
aos combates entre gladiadores, nas partidas 
de venatio, homens eram colocados frente a 
frente com oponentes peso-pesado: deveriam 
derrotar animais ferozes como leões, tigres, 
ursos e elefantes. Normalmente eram os ani-
mais que costumavam levar a pior contra os 
humanos munidos de armas e armaduras, mas 

também era aplicada como punição e execução 
de criminosos, que deveriam enfrentar desar-
mados os animais selvagens. 

Pólo
Os primeiros registos que se tem do jogo do 
pólo datam do ano V a.C, na Pérsia. Então, o pólo 
era um desporto praticado pelos soldados, pela 
guarda do rei e pelas tropas de elite do exér-
cito. Sendo um jogo de treino para a batalha 
armada, tendia a ser bem violento. Outrora os 
jogadores tinham liberdade para acertar o opo-
nente com o taco para roubar a bola.

Pancrácio
As partidas de pancrácio são extremamente 
agressivas. Quando praticada na antiguidade 
só possuía duas regras gerais: nada de mordi-
das e nada de arrancar os olhos ao adversário. 
Misturando técnicas do boxe e da luta grega, 
o embate corpo-a-corpo era um vale tudo que 
costumava terminar quando um dos adversá-
rios estava bem próximo da morte. A violenta 
prática fez parte dos Jogos Olímpicos entre os 
anos de 648 a.C e 383 d.C.

Corridas de carros puxados por cavalos 
O tempo livre dos Romanos era aproveitado 
para ver as corridas de bigas, trigas e quadri-
gas. Ocorriam no Circo e eram alvo de apos-
tas. As corridas eram perigosas, mas apesar 
disso havia muitas pessoas que participavam 
na esperança de poder enriquecer facilmente. 
As bigas como o nome indica eram carros pu-
xados por dois cavalos, as trigas por três e as 
quadrigas por quatro. Os condutores dos car-
ros chamavam-se aurigas. As corridas de bigas 
eram um dos jogos mais populares na Grécia 
e em Roma, e era a principal prova equestre 
dos antigos Jogos Olímpicos. Nas corridas só 
podiam participar até 12 jogadores que percor-
riam 7 voltas que no total perfaziam 8 km. Os 
carros eram feitos de madeira, leve de forma a 
atingirem maiores velocidades.
Nem sempre as corridas corriam bem, por ve-
zes havia lutas por causa do vencedor.
O desporto era perigoso tanto para o “moto-
rista” quanto para os cavalos que puxavam o 
carro. O passeio pelo hipódromo podia ser bem 
turbulento: uma curva mais acentuada poderia 
colocar tudo a perder, inclusive algumas vidas. 
A carruagem podia ser derrubada pelo adver-
sário ao longo da corrida (o que era tecnica-
mente proibido, mas não impedia a competição 
desleal), como imortalizado no clássico de 1959, 
Ben Hur. O público delirava.
Aos cavalos que venciam a corrida era-lhes cor-
tada a cabeça que era exposta na Via-sacra em 

honra do Deus Marte.
Batalha naval (naumaquia)
Na antiguidade, a batalha naval era um jogo-
também muito popular, mas não era um jogo 
de tabuleiro. Navios de verdade (com canhões 
igualmente verdadeiros) eram colocados em 
batalha em lagos ou lagoas artificiais cons-

truídas para o embate, conhecidos como nau-
maquias. O objetivo do jogo bélico era encenar 
batalhas épicas, afundando o navio dos adver-
sários e muitos deles acabavam morrendo no 
meio da batalha. A primeira “partida” de nauma-
quia foi organizada em Roma, por Júlio César, 
no ano 46 a.C. Na ocasião, 2 mil combatentes 
e 4 mil remadores foram recrutados entre os 
prisioneiros de guerra para fazer parte da en-
cenação sangrenta.

IDADE MÉDIA
As Cruzadas, organizadas pela Igreja durante 
os séculos XI, XII e XIII, exigiam uma prepara-
ção militar que era constituído por exercícios 
corporais, ou seja, exercício físico. Entre as prá-
ticas, constavam alguns exercícios úteis para 
as guerras, tais como a luta, o manejo do arco 
e flecha, a escalada, corrida e saltos. As Cru-
zadas, Guerra dos cem anos e outras guerras 
entre reinos, impulsionaram o desenvolvimento 
da cavalaria/equitação, na qual os indivíduos 
com o uso de lança, espada, escudo e o elmo, 
representavam a nobreza social, em busca de 
terras e dominação.
Na Idade Média o cavaleiro tinha de ser um lu-
tador experiente em matéria de cavalos e de 
armas. Participava em corridas, lutas de mãos 
livres e lutas com um pau.
Nos tempos livres os cavaleiros faziam torneios, 
em que visavam simular lutas entre cavaleiros, 
ou seja, eram combates amigáveis, imitavam 
um combate real, ocorrido entre dois grupos de 
cavaleiros rivais. Os torneios eram organizados 
no recinto dos castelos. Tinham um caráter 
quase de espetáculo, atraindo muita gente, e 
possuindo feiras ao redor.
Com o passar do tempo, as lutas foram subs-
tituídas por jogos que atendiam tanto o treino 
militar, quanto o divertimento. Entre estes es-
tavam:

A justa(GIOSTRAS):
O combate mais apreciado nos torneios era a 
justa, era um desporto que surgiu durante a 
Idade Média e estava longe de ser um desporto 
seguro. Dois cavaleiros enfrentavam-se com 
lanças, espadas ou outras armas, modificadas 
para não ferir o cavaleiro. Devia-se derrubar o 
oponente do cavalo (com o uso da lança, pon-
tuação que se tornava cada vez maior, quan-
to mais próximo do punho fosse a quebra da 

lança), ou mesmo atingir pontos estratégicos 
do corpo com a lança. Era uma disputa muito 
complexa, visto que envolvia além do treino do 
cavaleiro, o do cavalo (que caso “fugisse” da 
luta, ou tocasse a cela do oponente, o mesmo 
perdia pontos), e a capacidade em aguentar o 
peso da armadura (35 kg) e o calor insuportável 
dentro da armadura pelo cavaleiro. O objetivo 
era apenas atingir e derrubar o adversário ao 
passar por ele, mas frequentemente levava à 
morte. Atualmente, além de encenações de tor-
neios de justa em feiras e eventos, o desporto 
medieval virou um reality show.
 A Gualdana
Fileiras de cavaleiros enfrentavam-se, enquan-
to percorriam estradas de Campana ou monta-
nhas, simulando uma batalha.
A Quintana
Brincadeira que estimulava a destreza do ca-
valeiro, que com uma lança deveria acertar um 
alvo, geralmente um fantoche, que representa-
va o inimigo.
A Corrida do Arco
Eram corridas a cavalo, em que os cavaleiros 
deveriam enfiar a lança, ou espada, num arco 
suspenso.
Jogos com bola
Tinham o objetivo de contribuir apenas para 
o lazer e desenvolvimento físico. Nestes jogos 
com bola, em que a mesma era lançada com 
alguma “maquina”, deveria ser golpeada com o 
antebraço, ombro, costas e glúteos, e esta devia 
passar por dentro de um arco, localizado no alto 
dos monumentos. Havia outros jogos com bola, 
mais simples (bola ao vento, bola à corda, bola 
a rede, bola ao chute, etc.).
A falcoaria
Mas um dos desportos mais apreciados na 
Idade Média era a falcoaria. Os falcões eram 
treinados pelos falcoeiros para caçar aves e 
pequenos amimais. A caça era o desporto mais 
apreciado pelos nobres na época, pois até os 
reis iam à caça. A caça exigia grandes esforços 
físicos.
O xadrez
O desenvolvimento intelectual, tão criticado na 
“idade das trevas”, também não ficou estagna-
do. Surgiu o xadrez e pensa-se que tenha che-
gado à Europa, nesta época, através de merca-
dores árabes.
Era jogado pelos nobres e possuia grande 
simbologia, pelas peças do jogos se  referirem 
a diferentes camadas sociais e  poderem re-
presentar situações da época. O xadrez surge 
em Portugal no século XIII, quando Portugal foi 
reconquistado.
Os desportos que predominavam era a caça, 
esgrima, lança, arco e flecha (tiro ao alvo), prá-
ticas que além de ajudarem na sobrevivência e 
melhor desempenho nas guerras, tinham gran-
de contribuição no lazer daquela época.
O futebol e ténis, desportos bastante difundidos 
nos dias de hoje, tiveram sua origem na Idade 
Média.

RENASCIMENTO
Como fim da Idade Média e início do Renasci-
mento, a Educação Física começou a ser as-
sunto entre os intelectuais que dedicavam uma 
atenção especial à educação do corpo.
A Educação Física passa a ser praticada através 
de exercícios como o salto, a corrida, a nata-
ção, a luta, a equitação, a dança, a pesca, en-
tre outros. Os pensadores começam a realizar 
pesquisas sobre a importância dos exercícios 
para o bem estar do homem, antes ignorado na 
Idade Média.

Rúben Lourenço – 8.º D
Referências:
https://super.abril.com.br/blog/superlistas/7-esportes-
-da-antiguidade-que-por-sorte-nao-existem-mais/
https: //sites.google.com/site/historiaeducacaofisica/
conteudos/periodo-medieval 
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    ECO CAMINHADA/SAÍDA DE CAMPO
 “APRENDER FORA DA SALA DE AULA”
No dia 6 de abril, enquadrada na Festa da Pri-
mavera “AEOH a florir”, realizar-se-á uma eco 
caminhada/saída de campo. Esta atividade 
foi planificada e preparada pelo Clube Ciência 
Viva, Ciência Ativa, pelos alunos e alguns pro-
fessores do Projeto Despertares de Ciências 
Naturais e Físico-Química. Participarão tam-
bém os alunos da turma 8.º A e os alunos da 
Oficina da Aquariofilia.
Pretende-se que este seja um momento de 
partilha de conhecimentos e de boas práticas 
e que promova a aprendizagem das ciências 
fora da sala de aula, com um foco especial 
nos locais “verdes” das cidades (neste caso 
escolheu-se o Parque do Mandanelho). Neste 
sentido, os “espaços verdes” devem ser valo-
rizados como locais de aprendizagem fora da 
sala de aula. Esta saída de campo, deve ser 
vista como uma aula, num contexto diferente 

do habitual, sendo o espaço onde decorre a 
saída de campo, o principal fator para motivar 
os alunos. Os alunos ficarão a conhecer a di-
versidade de espécies de árvores que existem 
no Parque do Mandanelho, terão a oportunida-
de de perceber a importância que uma saída  
de campo tem para os grandes (e pequenos) 
exploradores da natureza e promover a apren-
dizagem suportada por dispositivos móveis, 
telemóvel com câmara fotográfica e apps, na 
aquisição de conhecimentos e competências 
na disciplina de Ciências Naturais e aferir até 
que ponto esta tecnologia poderá estimular a 
pesquisa e a aplicação de conceitos para ex-
plorar a realidade natural à nossa volta.
A saída de campo será orientada por um 
Guia/Roteiro com várias tarefas/etapas que 
irão ser realizadas, pelos alunos, de modo se-
quencial, ao longo de todo o percurso e princi-

palmente no parque do Mandanelho.
Após a realização da saída de campo os sabe-
res desenvolvidos devem ser rentabilizados, 
através de trabalhos de sistematização, análi-
se das amostras de água recolhidas (ativida-
des laboratoriais), realização de exposições, 
produção de textos, entre outras atividades... 
Os alunos também devem realizar um balan-
ço da atividade, sendo também importante 
o professor aproveitar a oportunidade para 
esclarecer dúvidas existentes e consolidar os 
conhecimentos dos alunos. No decorrer do 
processo ensino-aprendizagem, devem ser 
rentabilizados os saberes desenvolvidos du-
rante a saída de campo, de forma a aproveitar 
as situações vividas pelos alunos para facilitar 
a sua aprendizagem.

A equipa do Clube Ciência Viva, Ciência Ativa:
Sónia Madeira e José Carlos Santos

    Atividade da Oficina de 
Aquariofilia e do Projeto 
Ciência Viva, Ciência Ativa

Os alunos da turma do 2.º A vieram, no 
passado dia 3 de fevereiro, à Oficina de 
Aquariofilia, visitar os vários biótopos re-
presentados nos aquários e assistir a uma 
mini palestra explicativa sobre os aspetos 
da biodiversidade/biogeografia das várias 
espécies de peixes presentes nestes. Parti-
ciparam também num workshop do Projeto 

Ciência Viva, Ciência Ativa e realizaram uma 
atividade prática “Porquê que os peixes não 
se afundam!”.
Ainda levaram uma lembrança deste mo-
mento dedicado a esta atividade de promo-
ção do ensino da Ciência.

José Carlos Santos
Sónia Madeira

    APROVAÇÃO DA CANDIDATURA DO PROJETO CIÊNCIA VIVA, CIÊNCIA ATIVA 
DA EB 2, 3 DE OLIVEIRA DO HOSPITAL/AEOH

“A Direção Geral da Educação (DGE) e a 
Agência Nacional para a Cultura Científica 
e Tecnológica – Ciência Viva aprovaram as 
candidaturas de 462 novos Clubes em todo 

o país, num investimento de 4,4 milhões de 
euros” anunciou o Ministério de Educação. 
Entre esses 462 novos clubes está o Clube 
Ciência Viva da EB2,3 do AEOH, Ciência Viva, 
Ciência Ativa, elevando assim para dois o 
número de Clubes Ciência Viva alocados 
a este agrupamento. O Clube Ciência Viva 
“O nosso Alva(o)”, com sede na EBI da Pon-
te das Três-Entradas e o novo Clube deste 
agrupamento, Ciência Viva é Ciência Ativa. 
Neste sentido, a candidatura submetida ao 
AVISO N.º 01/C06-i04.02/2021 - Alargamento 
da Rede de Clubes Ciência Viva na Escola, do 
Programa Impulso Jovens STEAM inserido no 
PRR – Plano de Recuperação e Resiliência foi 
aprovada com financiamento no valor solici-

tado (10.000,00€).
O Projeto “Ciência Viva - Ciência Ativa” pre-
tende consciencializar e envolver os alunos 
dos 3 aos 6 anos e do 2.º e 3.º CEB que fre-
quentam, respetivamente os jardins escolas 
e a Escola Básica do 2.º e 3.º CEB de Oliveira 
do Hospital, para a importância da preserva-
ção dos recursos hídricos locais, regionais, 
nacionais e internacionais (à escala global)e 
a relevância da biodiversidade para a sobre-
vivência da nossa espécie na Biosfera. Esta-
mos cientes de que é nos primeiros anos do 
ensino que se devem promover e iniciar as 
boas práticas ambientais para mais tarde 
colher os “frutos” tão necessários à sus-
tentabilidade do planeta azul quer para as 

atuais gerações, mas essencialmente para 
as vindouras. Para implementar esta “mis-
são” vão ser utilizadas, quer as salas de aula 
das várias escolas do pré-escolar do AEOH, 
quer outros espaços, como a Oficina de 
Aquariofilia do AEOH. A Oficina da Aquariofilia 
(resultante da implementação de projetos 
Ciência Viva anteriores) é um espaço essen-
cial no apoio a este projeto, e nesse contex-
to, será também equipada com um espaço 
laboratorial e experimental (“mini laboratório 
de ciências aquáticas”) e com melhorias da 
sala dos aquários (“sala memória”), uma vez 
que este espaço reveste-se de grande im-
portância, sendo o local apropriado e com as 
condições técnicas e logísticas para a imple-

mentação de atividades experimentais/labo-
ratoriais/investigativas das áreas temáticas 
foco do projeto.
Este Projeto integra 6 Protocolos de Parce-
ria com várias Instituições do Ensino Supe-
rior, Centros Ciência Viva e de Investigação 
e município, nomeadamente ESAC – Escola 
Superior Agrária de Coimbra, MARE – Centro 
de Ciências do Mar e do Ambiente, Fábrica 
Centro Ciência Viva de Aveiro, BLC3 – Campus 
de Tecnologia e Inovação, CECOLAB - Circular 
Economy e CMOH – Câmara Municipal de Oli-
veira do Hospital, e o seu período de imple-
mentação decorrerá até 2025.
A equipa do Projeto Ciência Viva, Ciência Ativa

Sónia Madeira e José Carlos Santos

    AS CRIANÇAS ADORAM PERGUNTAR E DESCOBRIR!
Elas são cientistas curiosos, interessados e 
sempre prontas para encontrar as respostas 
e como funcionam as coisas. 
Os alunos do 2.º e 3.º ano, da Escola Básica 
Integrada de Lagares da Beira, divertem-se 
e aprendem, descobrindo diferentes face-
tas do mundo que as rodeia, com a oferta 
complementar – “Ensino Experimental das 
Ciências”.
Para que as dificuldades na leitura ou na 
escrita, não se tornem obstáculo que os im-
peça de descobrirem e perceberem os se-
gredos do mundo onde vivem, todos são con-
vidados em cada sessão, a fazer um desenho 
que ilustre da melhor forma a sua perspetiva 
sobre o que pensam sobre uma questão pro-
blema, formulada no início de cada aula.
Ao longo das várias semanas dos 1.º e 2.º 
períodos, as crianças puderam executar vá-
rias experiências, com muito entusiasmo e 
de uma forma divertida.
Através da ciência e da expressão plástica, 
os alunos tiveram a possibilidade de desen-

volver os pensamentos lógico e crítico e tive-
ram a capacidade de perceber o que leem e 
de transmitir por escrito e através dos seus 
desenhos, o que conseguiram observar e 
aprender!
Os professores, também têm apreciado es-
tes momentos de imaginação, criatividade 
e reflexão. Por isso esperam sinceramente, 
que estes momentos, possam vir a ser uma 

chave que abra a porta para o maravilhoso 
mundo da ciência!

Prof. Ana Félix
Prof. Sandra Paraíso

Prof. João Carlos Paulo

    Visita aos aquários
Os alunos da turma do 2.º A de Oliveira do 
Hospital deslocaram-se ao Agrupamento 
de Escolas, no dia 3 de fevereiro, para visi-
tarem os aquários.
Decidimos fazer esta visita porque no 1.º 
período trabalhámos o projeto “O jardim da 
escola”, onde estudámos os seres vivos.
Pelo caminho, que fizemos a pé, fomos ob-
servando objetos que tinham formas geo-
métricas.
O professor que nos apresentou os aquá-
rios explicou-nos várias coisas: como se 
deitava a comida, como se mudava a água, 
de onde vieram os peixes, como se trata-
vam, que não devíamos fazer barulho por-
que os peixes assustam-se, que o ambiente 
nos aquários deve ser igual ao seu ambien-
te natural, que nunca devemos tirá-los da 

água e que não podemos bater nos vidros 
dos aquários.
Depois da visita, fizemos uma experiência 
para percebermos como os peixes sobem 
e descem na água.
Foi uma visita muito interessante pois 
aprendemos muitas coisas.

Texto coletivo da turma OH-2A
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As crianças do Jardim de Infância de 
Alvôco das Várzeas, brincaram com 
as ciências, com a Vera da BLC3 e no 
“Cantinho das Ciências” na sala de ati-
vidades.
A brincar também se aprende a ser 
“Cientista”!

Jardim de Infância de Alvôco das Várzeas

Laboratório das Ciências

    CONCURSO “LANCHE + 
SAUDÁVEL E SUSTENTÁVEL”
O João Pereira, do 
Jardim de Infância 
de Alvôco, foi um 
dos vencedores do 
concurso “Lanche + 
saudável e susten-
tável”, promovido 
pelo PES e grupo 
230. Sendo a escola 
um espaço próprio 
para a promoção de 
uma alimentação saudável e para a adoção 
de comportamentos alimentares equilibra-
dos. O AEOH, com este concurso, pretendeu 
incentivar para a adoção de lanches saudá-
veis e nutricionalmente equilibrados entre as 
crianças e jovens.

JI Alvôco das Várzeas

    A brincar com as ciências …as experiências 
da Vera da BLC3 e das crianças do jardim de 
infância de Alvôco das Várzeas

    VENCEDORA DO 
CONCURSO DO LANCHE + 
SAUDÁVEL+SUSTENTÁVEL
A nossa turma – 5.º G – participou no concur-
so “Lanche + saudável + sustentável”, dirigido 
aos alunos do segundo ciclo, que consistia 
em fazer um lanche saudável e sustentá-
vel. Os alunos que participassem tinham de 
fazer o seu lanche e fotografar para enviar 
à professora responsável pela disciplina de 
Ciências ou para o email do PES (Projeto de 
Promoção e Educação para a Saúde).
Muitos foram os participantes que apresen-
taram variadas e apetitosas propostas, mas 
foi a nossa colega Inês Aleixo que saiu ven-
cedora.
Do resultado do seu esforço, criatividade e 
preocupação com a saúde, a participante 
premiada foi agraciada com um livro (Charlie 
e a fábrica de chocolate, de RoaldDahl) en-
tregue pela professora Sandra Magalhães.

A turma, no geral, gostou de participar nesta 
atividade.

Clube Mega 5 (Vicente Ramos, Vicente Galvão e Miguel Seixas)

    OLIMPÍADAS 
PORTUGUESAS DA BIOLOGIA
“Nada na biologia faz sentido, 
exceto à luz da evolução.” 

(Theodosius Dobzhansky)

À semelhança de anos anteriores, foi dina-
mizada a participação nas Olimpíadas Por-
tuguesas da Biologia, categoria Sénior, para 
alunos do curso de Ciências e Tecnologias.
As Olimpíadas são um concurso de ciência, 
na área da Biologia, em que os principais ob-
jetivos são estimular o interesse dos alunos, 
fomentando o gosto e o prazer pelo ensino 
prático, laboratorial e experimental desta 
área do conhecimento e é destinado a es-
tudantes do ensino básico e secundário.  As-

sim, no passado dia 26 de janeiro, 27 alunos 
dos 11.º e 12.º anos participaram na primeira 
eliminatória.
De entre os participantes, foram apurados 
para a 2,ª eliminatória, que decorreu no dia 
16 de Março, os alunos Ana Catarina Bandei-
ra, Diana Viegas, Lara Pinheiro e Tiago San-
tos, alunos do 11.º A, Joana Lopes do 12.º B e 
Rodrigo Henriques, do 12.º A.
Resta-nos, agora, esperar pelos resultados 
desta eliminatória.
A todos muitos parabéns pela sua dedicação 
e excelente desempenho.

Área Disciplinar de Biologia/Geologia

    OLIMPÍADAS PORTUGUESAS DA GEOLOGIA
…Pedras no caminho?… 
Guardo todas! Um dia vou ser Geólogo… 

E foi a vez dos conhecimentos de Geologia 
serem postos à prova! 
No passado dia 28 de janeiro, 14 alunos do 
11.º ano participaram na Fase Escolar das 
Olimpíadas Portuguesas da Geologia.
A organização desta competição é da res-
ponsabilidade da Sociedade Geológica de 
Portugal e é dirigida aos alunos do 11.º 
ano de escolaridade e tem como objetivos 
despertar o interesse, dinamizar o ensino 
e a aprendizagem da Geologia, fomentar a 

aproximação de  escolas secundárias e uni-
versidades, captar vocações para as geo-
ciências e selecionar os representantes de 
Portugal nas IESO 2022 International Earth 
Sciences Olympiads.
Foram apurados, para a fase regional, os 
“Olímpicos”, Diana Viegas, Lara Pinheiro e 
Tiago Santos, alunos do 11.º A.
A todos os alunos que participaram, agra-
decemos o entusiasmo com que puseram 
à prova os conhecimentos adquiridos e aos 
selecionados sucesso para os próximos de-
safios.

 Área Disciplinar de Biologia e Geologia

    ENCONTRO DE “CIENTISTAS”
No dia 7 de março decorreu na escola de Bo-
badela o encontro dos “cientistas” do 1.º ciclo 
com os “cientistas” do Jardim de Infância.
Este encontro teve como objetivo realizar 4 
atividades experimentais, subordinadas ao 
tema da ÁGUA: 1) Água, calor e frio…  o que 
acontece?; 2) Mais ou menos água?; 3) Água 
e frio…  o que acontece?; 4) Vamos limpar a 
água? (separar misturas) e Qual  limpa me-
lhor  a água? (separar misturas).

Os cientistas distribuíram-se por 4 grupos 
e, rotativamente, realizaram as diferentes 
atividades propostas, lendo cada protocolo 
com muita atenção, colocando hipóteses, 
experimentando, observando a reação dos 
materiais de cada experiência e trocando, 
entre os elementos de cada grupo, impres-
sões para tirarem conclusões.
As “Cientistas” Helena Santos (professora 
titular) e Filomena Garcia (educadora de 

infância) moderaram este encontro que se 
considerou ter sido muito importante por-
que permitiu a aprendizagem ativa e a inte-
ração entre “cientistas” de diferentes faixas 
etárias (dos 3 aos 10 anos).
Os “cientistas” mostraram-se agradados 
com este encontro, desejando que outros se 
realizem, no âmbito de outros temas.

A “cientista” Filomena Garcia
JI Bobadela

    EDUCAÇÃO AMBIENTAL
No dia 8 de março a minha turma, a turma 
da Bobadela, fomos fazer uma pequena vi-
sita de estudo a Oliveira do Hospital. Fomos 
visitar um camião que tinha atividades sobre 
reciclagem.
Estava lá uma senhora que nos recordou o 
que devemos fazer para reciclar o papel, o 
cartão, as latas, as embalagens de plástico, o 

vidro e o óleo usado. Devemos colocar cada 
embalagem no contentor correto e para isso 
devemos saber as suas cores: no verde co-
locamos o vidro, mas as lâmpadas não; no 
amarelo colocamos as embalagens de metal 
e o plástico; o azul é para o papel e para o 
cartão, mas não para os guardanapos sujos.
No final vimos dois pequenos filmes sobre 

este tema e aprendemos que com o lixo re-
ciclado se fazem novos produtos. Muita da 
nossa roupa também é feita com plástico 
reciclado! 
Trouxemos um recado importante para nós 
e para os nossos pais, recordar sempre a 
regra dos 3Rs: reduzir, reutilizar e reciclar.

Mariana Filipa Mota, 4.ºano
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    AS ABELHAS
As abelhinhas felizes
Passam o dia a trabalhar
Pousam de flor em flor
Para o pólen retirar.

Na colmeia em filinha
Como numa fábrica a valer
As operárias tudo fazem
Para a rainha proteger.

Aí o pólen é tratado
Transformado em mel precioso
Que cura doenças e dá vida
Tornando-se num bem valioso.

As abelhas são nossas amigas
A quem devemos proteger
Dão-nos o mel que nos protege
E é delicioso a valer.

Sofia Machado Ferreira, Turma: 5ºB

    SISTEMA SOLAR: OS 
PLANETAS VIERAM À ESCOLA

No âmbito da disciplina de Estudo do Meio, 
foi-nos proposto pela nossa professora 
construir modelos do Sistema Solar, com 
materiais reciclados, reutilizados ou ou-
tros à nossa escolha. 
Contámos com a colaboração dos nossos 
pais e familiares e o resultado foram estes 
trabalhos que partilhámos com todos os 
nossos colegas, através de uma exposição 
que coloriu e alegrou o espaço de receção 
da nossa Escola, ao longo de duas sema-
nas. 
A nossa querida professora teceu-nos 
elogios, agradeceu o empenho das nos-
sas famílias na forma como participaram 
nesta atividade e até tirou fotografias aos 
modelos que fizemos, pois achou que es-
tavam “Maravilhosos!” – como nos disse. 

Partilhamos agora com toda a comuni-
dade escolar as fotografias dos nossos 
trabalhos. 
Esperamos que gostem!

Os alunos do 4.º D 
Centro Escolar de Nogueira do Cravo

    “PLANETA TERRA MAIS FELIZ”

Na nossa escola recebemos a visita 
do camião ”Ideia com Futuro” que nos 
ensinou a reciclar e a tornar o nosso 
planeta mais bonito e saudável.
Se queremos viver num planeta feliz, 
nós os meninos do Jardim de Infância 
de Lagares da Beira, temos uns con-
selhos para dar:
Não pôr lixo no chão;
Não atirar lixo para o mar;
Reciclar;
Utilizar mais vezes o autocarro e a bi-

cicleta;
Fazer a compostagem;
Proteger os animais;
Plantar árvores e flores.

As crianças do J.I. Lagares da Beira

    “O SENHOR INVERNO E O BONECO 
DE NEVE”
E começou o segundo período na Biblioteca 
da EB1 de Oliveira do Hospital! A Biblioteca 
vestiu-se de Inverno…. Olhem para os bo-
necos de neve, feitos de material reciclado, 
já prontinhos para ouvir histórias, cantar e 
dançar com os meninos curiosos. Ficaram 
lindos! Por causa do Inverno, ouvimos uma 
lengalenga divertida, muito interativa, que 

aprendemos depressa para contar às famí-
lias. Foram muito apreciados!

Equipa de BE EB1Oliveira do Hospital

    “NATAL NAS ASAS 
DO ARCO-ÍRIS”

  BIBLIOTECAS ESCOLARES

Ainda vamos a tempo de recuperar a últi-
ma atividade antes do Natal. Foi muito di-
vertido levar a história do “Natal nas asas 
do arco-íris” a todos os meninos e meni-
nas da escola e dos jardins de Infância da 
sua periferia. Histórias divertidas, histórias 
de encantar…com duendes mafarricos e 

fadas boazinhas, com muitas cores e sini-
nhos de música tranquila. São momentos 
mágicos, com mensagens de esperança e 
promessas de mil coisas boas para acon-
tecer no futuro! Que minutos tão bem vivi-
dos, na magia do faz de conta…

Equipa de BE EB1 Oliveira do Hospital

    ”CUQUEDO E UM AMOR QUE METE MEDO”
Ai o amor…A equipa da Biblioteca da EB1 
dinamizou a história do ”Cuquedo e um 
amor que mete medo”, comemorando o 
dia de S. Valentim, na semana dos amigos. 
Com uma mensagem de partilha, cumpli-
cidade e companheirismo, foi novamente 
um momento divertido que a todos con-
quistou. O Cuquedo e as suas canções, 
com sustos e sobressaltos, com a procura 
de um final feliz, foi um sucesso! Quem di-
ria? Um bichinho preto, tão pequeno, feio 
e peludo…encontrou quem o fez feliz. A 
equipa da Biblioteca adorou e os meninos 
e meninas também!
E no Carnaval? Claro que a história teve 
que ser divertida!! Todos os meninos tive-
ram que descobrir “Quem me fez isto na 
cabeça?” … Uma história de animais que 
ensina e diverte. Viva a alegria!

Equipa de BE EB1Oliveira do Hospital

    O DRAGÃO DAS MIL FLORES
A equipa da biblioteca da EB1 de Oliveira do 
Hospital dinamizou uma dramatização, “O 
Dragão das Mil Flores”, inserida na Semana 
da Leitura. Depois da construção de fanto-
ches, utilizando materiais diversos, o fan-
tocheiro decorado a preceito passou a ser 
a casa da magia… Por trás da cortina, apa-
receu o dragão, depois a bruxa e os gatos, 
os pais, as canções e o texto (muitas vezes 
improvisado), adaptado aos diversos grupos 
de crianças que assistiram com muita curio-
sidade. A história, revestida de valores como 
a amizade, a tolerância e o respeito pelo ou-
tro, foi muito participada e a mensagem fez 
eco em todos. A alegria foi notória, quando 
inesperadamente voaram borboletas, peixes 

e mil flores de todas as cores!
 Os meninos do JI de Oliveira do Hospital 
recriaram a história e enviaram uma banda 
desenhada mesmo engraçada! 

Equipa de BE EB1Oliveira do Hospital

LABORATÓRIO DAS CIÊNCIAS
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   BIBLIOTECA DA ESCOLA DA PONTE DAS TRÊS ENTRADAS
A Biblioteca da Ponte das Três Entradas 
tem dado continuidade à dinamização de 
um conjunto de atividades que têm tido 
como principal objetivo enriquecer os 
conhecimentos dos seus alunos, motivá-
-los para a frequência deste espaço, bem 
como despertar-lhe o gosto pela leitura.
Assim, semanalmente, são apresentadas 
motivadoras e diversificadas propostas de 
leitura, as quais têm tido alguma aceita-
ção por parte dos alunos.
A par da exposição da vida e ação de Aris-
tides Sousa Mendes foi comemorado o Dia 
Internacional das Vítimas do Holocausto. 
Deu-se continuidade à comemoração do 
Centenário do nascimento do escritor 
José Saramago com uma exposição de 
caricaturas deste ilustre escritor da lite-
ratura portuguesa. Foi festejado o Dia de 
S. Valentim, pelo Departamento de Lín-

guas, através imagens, frases, mensagens 
e ilustrações alusivas a esta temática.
  Ao longo do período decorreram várias 
exposições de trabalhos realizados pelos 
alunos no âmbito das disciplinas de His-
tória e Geografia de Portugal, Ciências 
Naturais, Físico Química, Artes, Cidadania 
e Desenvolvimento e Educação Visual. As-
sim foram expostas recriações do modo 

de vida dos primeiros povos que habita-
ram a Península Ibérica, o ciclo da água, 
máscaras respeitantes às tradições de 
carnaval, pinturas e objetos de caráter 
utilitário e ou decorativo. Neste cômputo 

destacou-se a qualidade e diversidade 
dos trabalhos apresentados, bem como o 
interesse e o envolvimento que os alunos 
evidenciaram na sua realização.

A equipa da Biblioteca

    “DIA INTERNACIONAL 
EM MEMÓRIA DAS VÍTIMAS 
DO HOLOCAUSTO”
No âmbito da comemoração do “Dia In-
ternacional em Memória das Vítimas do 
Holocausto”, esteve patente na Escola Bá-
sica Integrada da Ponte das Três Entradas 
uma exposição de trabalhos subordinados 
à temática do Holocausto, organizada pela 
equipa da Biblioteca Escolar em articulação 
com as disciplinas de História e Cidadania e 
Desenvolvimento.
 Para além de um conjunto de imagens com 
legendas alusivas às atrocidades cometidas 
nos campos de concentração e/ou exter-
mínio nazi, a exposição integrou cartazes 
relativos a obras literárias relacionadas com 
a temática e mostra de trabalhos de David 
Olére, artista judeu-francês que experimen-
tou os horrores no campo de concentração 

de Auschwitz e que, nos seus desenhos e 
pinturas, procurou retratar as várias etapas 
do processo de genocídio cometido, princi-
palmente, sobre o povo judeu durante a 2.ª 
Guerra Mundial.
Implementado pela Assembleia Geral das 
Nações Unidas no ano de 2005, o “Dia Inter-
nacional em Memória das Vítimas do Holo-
causto” comemora-se anualmente no dia 27 
de janeiro. Esta efeméride tem por objetivo 
não deixar cair no esquecimento o assassi-
nato deliberado e em massa praticado pelo 
regime nazi, um dos maiores crimes contra a 
Humanidade, bem como educar as gerações 
para os valores da solidariedade, paz e res-
peito pelos Direitos Humanos.

A equipa da BE

    COMEMORAÇÃO DO CENTENÁRIO DE JOSÉ SARAMAGO
Inserido no âmbito da comemoração do 
Centenário de José Saramago, a Biblio-
teca Dr. Pina Martins – Escola Básica 
da Ponte das Três Entrada (AEOH) or-
ganizou uma exposição de caricaturas 
sobre o escritor português galardoado 
com o Prémio Nobel da Literatura, no 
ano de 1998.
A caricatura é uma manifestação de 
arte, cujo objetivo principal é realçar e/

ou exagerar as características de uma 
pessoa ou objeto. Através de uma for-
ma cómica ou irónica, com o exagero 
no jogo das formas, na distorção dos 
traços reais e nos detalhes particulares, 
procura-se enfatizar os aspetos físicos, 
psicológicos ou determinados compor-
tamentos da pessoa alvo de caricatura.
José Saramago foi um ilustre escritor 
de obras como, por exemplo Memorial 

do Convento, História do Cerco de Lis-
boa, O Ano da Morte de Ricardo Reis ou 
Jangada de Pedra que se encontram 
traduzidas em muitas línguas. Face ao 
prestígio literário do escritor, nascido 
em Azinhaga do Ribatejo, Saramago foi 
objeto de um grande número de dese-
nhos e caricaturas, elaboradas por ar-
tistas de “todos os cantos do Mundo”.

Equipa da BE

    ESCOLA+ 21|23 E AS BIBLIOTECAS ESCOLARES
As Bibliotecas Escolares são locais de 
formação e desenvolvimento da com-
petência leitora condição de todo o co-
nhecimento.
As Bibliotecas proporcionam o contacto 
estreito e regular com o livro e a prá-
tica da leitura, enquanto instrumentos 
privilegiados de aprendizagem e treino 
da compreensão leitora.
“O caminho do leitor é comparável ao 
percurso de um rio que, da nascente 
à foz, que se vai alimentando de vários 
afluentes, conquistando gradualmente 
a sua “voz”. José António Gomes (1996), 
Da Nascente à Voz- Contributos para 
uma pedagogia da leitura.
Aprender a ler e ler para aprender são 

princípios básicos da formação de leito-
res competentes e de alunos de sucesso. 
Estas aptidões são estruturantes e nu-
cleares para a aquisição de conhecimen-
to e determinantes no percurso escolar 
e educativo dos alunos. A Biblioteca, atra-
vés da sua ação e mediação, contribui 
significativamente para a melhoria quali-
tativa da aprendizagem e para o domínio 
das capacidades leitoras.
“[A escola] é a única estrutura social 
onde estão reunidas - por obrigação es-
colar - todas as crianças, leitoras e não 
leitoras”. Christian Poslaniec.
Consciente da importância das Bibliote-
cas Escolares, a Direção do AEOH fez um 
investimento avultado no alargamento 

do fundo documental e na aquisição e 
instalação do programa BiblioNet. Este 
investimento foi de grande importância 
pois permite atualizar recursos educati-
vos e torná-los acessíveis.
Através desta interface qualquer ele-
mento da comunidade pode obter infor-
mações sobre os documentos existen-
tes, localizá-los na biblioteca, consultar 
os seus movimentos, de empréstimo 
(incluindo o histórico), aceder ao serviço 
de renovação, reservas e criar listas de 
salvaguarda de registos, entre outras.
A equipa das bibliotecas e a comunida-
de educativa congratulam-se com esta 
iniciativa.

A Equipa das Bibliotecas Escolares
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    SEMANA DA LEITURA
Decorreu por todo o Agrupamento, 
durante o mês de março, a semana 
da leitura. 
As Bibliotecas Escolares, cientes da 
importância da leitura, apresenta-
ram à comunidade educativa um 
conjunto de atividades a desenvolver 
durante este período.
Para o Pré-escolar foi preparada a 
apresentação da história “O Dragão 
das Mil Flores” e procedeu-se à cria-
ção de um puzzle coletivo alusivo à 

temática dos valores.
Os alunos do 1.º ciclo puderam assis-
tir à apresentação do livro “Mariana 
num mundo igual”, num evento digi-
tal, que decorreu no dia 8 de março 
de 2022, pelas 11:00 h. Esta atividade 
teve como propósito promover o 
contacto dos alunos com autores, 
suscitar uma reflexão individual e 
de grupo, sobre as atitudes e com-
portamentos discriminatórios, assim 
como, a adoção de comportamentos 

mais justos e dignos, entre homens 
e mulheres.
Os alunos do 2.º Ciclo foram desafia-
dos a produzirem uma capa de um 
livro lido, “1 livro, 1 título: a tua capa!”.
Para os alunos do 3.º Ciclo e Secun-
dário foi sugerida a atividade intitula-
da: “Um Poema no Bolso”, em que de-
veriam escolher um poema curto a 
seu gosto ou escrever o seu próprio 
poema e dar-lhe vida com adereços, 
efeitos sonoros, cor, melodias ….

Muitos foram os vídeos divulgados 
na página de Facebook das BE com 
essas leituras magníficas. Até um 
aluno de PLNM de 5.º ano leu um 
conto popular ucraniano, também 
com o objetivo de homenagear todos 
os seus compatriotas que sofrem 
com a guerra.
Foram dias de grandes aprendiza-
gens em que a leitura teve o lugar 
principal!

A equipa das BE

    CONCURSO NACIONAL DE LEITURA - FASE ESCOLA
Entre os dias 21 e 24 de fevereiro decor-
reram nas bibliotecas escolares as provas 
do Concurso Nacional de Leitura, envol-
vendo 83 alunos do 1.º Ciclo, 39 do 2.º Ciclo 
e 69 do 3.º Ciclo do AEOH.
A leitura é de grande importância, pois ela 
estimula a imaginação, aumenta o conhe-
cimento e enriquece o vocabulário.  Assim, 
as bibliotecas escolares agradecem a 
colaboração de todos os docentes envol-
vidos que incentivaram os seus alunos a 
participar neste evento dedicado à com-
petência leitora.
Apresentamos os alunos apurados para a 
fase seguinte da 15.ª edição do CNL.
1.º CICLO
Constança Lobo - 4.º C - EB Oliveira do 
Hospital

Joana Saraiva Fidalgo - 4.º B – EB Oliveira 
do Hospital
Tomé Mendes Álvaro - 4.º ano - EB Boba-
dela
2.º CICLO
Diana Freire Coimbra - 6.º H - EB Ponte das 
Três Entradas
Inês Salgado Gomes - 5.º I - EB Lagares 
da Beira
Vicente Pinto Ramos - 5.º G - EB Oliveira 
do Hospital 
3.º CICLO

Laura Marques Mendes - 8.º D - EB23 Oli-
veira do Hospital
Morgana Monteiro - 8.º H - EB Cordinha
Margarida Mendes Alves - 8.º D - EB23 Oli-
veira do Hospital
Parabéns a todos os participantes pelo 
seu desempenho!!!
Deixamos aqui alguns registos desses mo-
mentos.

A equipa das BE

    CONCURSO NACIONAL DE LEITURA - FASE MUNICIPAL
O Concurso Nacional de Leitura (CNL) 
constitui o maior evento de promoção da 
leitura dirigido aos estudantes portugue-
ses, que vai desde o 1.º ciclo ao Ensino 
Secundário, envolvendo escolas e biblio-
tecas públicas municipais de todo o País.
As alunas do ensino secundário realiza-
ram e venceram na biblioteca Municipal, 
de Oliveira do Hospital, com grande mé-
rito, a prova oral, que consistiu na leitura 
expressiva e prova de argumentação, 
baseada no conto “A cadeira” de José 
Saramago. Foi um momento ímpar em 
que as alunas evidenciaram que a leitura 
é importantíssima para aquisição do co-
nhecimento.

Parabéns às vencedoras pelo seu exímio 
desempenho!
Daniela Guímaro (10.º A), Mafalda Correia 
(10.º C) e Sara Marques (10.º A).

A equipa das BE

    CONCURSO NACIONAL DE LEITURA - FASE INTERMUNICIPAL
O objetivo nuclear do CNL consiste em 
estimular o gosto e o hábito de leitura, 
melhorar a compreensão leitora e po-
tenciar o desenvolvimento de compe-
tências de expressão escrita e oral.
A fase Intermunicipal da Comunidade 
Intermunicipal da Região de Coimbra 
vai decorrer entre 20 e 27 de abril e a 
entidade organizadora é o Município da 
Lousã. Neste momento serão apurados 
os alunos que representarão a região 
na grande final do CNL, no dia 4 de ju-
nho de 2022.
Esta fase vai realizar-se em dois mo-

mentos: A Prova Escrita que se irá reali-
zar a 20 de abril, na Biblioteca Municipal 
dos vários municípios, por níveis de en-
sino e A Prova Oral que realizar-se-á a 27 
de abril, no Hotel Palácio.

Divulgamos as obras a concurso para os 
vários níveis de ensino.
BOAS LEITURAS!!

1.º CICLO DO ENSINO BÁSICO
“A Princesa da Chuva”
de Luísa Ducla Soares
Porto Editora

2.º CICLO DO ENSINO BÁSICO
“A incrível fuga do meu avô”
de David Walliams
Porto Editora

3.º CICLO DO ENSINO BÁSICO
“O filme da minha vida”
de Maite Carranza
Editora Fábula

ENSINO SECUNDÁRIO
“O Legado de Mandela”
de Richard Stengel
Editora Planeta A equipa das BE
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    MULHERES DO MUNDO
A 8 de março, assinalou-se o «Dia Internacio-
nal da Mulher». Numa época em que tanto 
se fala em igualdade de género, entendemos 
que seria pertinente divulgar o papel e a 
importância da mulher ao longo do tempo. 
A conquista de muitos direitos femininos foi 
conseguida, sobretudo, a partir do início do 
século XX. 
Até ao final do século XIX, a mulher era 
educada para ser uma boa mãe e dona de 
casa. Vivia submissa ao marido e, quando era 
solteira, dependente do pai ou do irmão. A 
figura masculina era predominante e omni-
presente na vida da mulher.
Após a Primeira Guerra Mundial, a condição 
feminina e o papel da mulher na sociedade 
transformou-se. A mulher passou a ocupar 

cargos e empregos que eram exclusivos dos 
homens (que, entretanto, combatiam nas 
frentes de guerra). Desde então, de forma 
sistemática e irreversível, a mulher passou a 
desempenhar outros papéis socioprofissio-
nais, além de mãe e dona de casa. 
Cresceram os movimentos feminista e sufra-
gista, sobretudo na Grã-Bretanha e nos EUA, 
protagonizados por mulheres lutadoras e co-
rajosas na afirmação e conquista dos seus 
direitos. O movimento sufragista, no início 
do século XX, ganhou um grande destaque 
na defesa pública dos direitos das mulheres, 
nomeadamente, o direito de voto e o direito 
das mulheres à educação. Emmile Pankhrust 
tornou-se a grande protagonista do movi-
mento sufragista na Grã-Bretanha. 

Em Portugal, durante a I República, as elei-
ções para a Assembleia Nacional Constituin-
te colocaram o nosso país numa posição de 
destaque no movimento sufragista mundial. 
Carolina Beatriz Ângelo, médica, republicana, 
maçona e sufragista, foi a primeira mulher 
portuguesa a votar. 
 No âmbito da disciplina de Cidadania e De-
senvolvimento, alguns alunos e alunas do 7.º 
ano das turmas A e C apresentaram biogra-
fias sobre mulheres do mundo que se des-
tacaram em vários domínios da sociedade. 
Essas biografias foram partilhadas na expo-
sição intitulada “Mulheres do Mundo”, ocorri-
da no átrio do pavilhão D do AEOH, entre os 
dias 8 e 12 de março.  

Lúcia Torgal, Professora de História

    OLIVER TWIST: FICÇÃO OU ATUALIDADE?
Foi na Inglaterra «vitoriana» (período em 
que a rainha Vitória reinou, 1837-1801) que 
se consolidou aquilo que todos conhece-
mos por revolução industrial, nomedado ao 
conjunto de transformações tecnológicas 
e industriais que ocorreram nessa época. 
Dela resultaram, sobretudo, alterações nos 
processos de produção, especialmente a 
grande transição da manufatura para a 
maquinofatura, a qual permitiu o fabrico em 
massa.              
Que a revolução industrial trouxesse vanta-
gens para todos, já nós sabemos que seria 
uma utopia. Tal como em tudo na vida, uma 
mudança como esta teria as suas vantagens 
e desvantagens. Talvez desconheçamos a 
quantidade de malefícios que esta revolução 
trouxe para alguns setores da população. Isto 
é, apesar da grande transformação social que 
então proporcionou sobretudo na Inglaterra, 
esta revolução originou também o agrava-
mento da miséria e da pobreza para aqueles 
que já viviam em condições precárias.
Fez também parte desta época o surgi-
mento do Realismo, uma corrente artística 
e literária que, entre outras características, 
se baseava na crítica à sociedade. Charles 
Dickens foi um escritor inglês que integrou 
esta corrente e o romance Oliver Twist é 
uma das suas obras mais expressivas. Cen-

tra-se nas consequências que a revolução 
industrial trouxe para todos os britânicos, 
dando especial atenção às crianças. Porém, 
aquilo que parecia ser um romance apenas 
destinado aos mais jovens deu origem a um 
dos maiores clássicos da literatura que, por 
isso, merece uma interpretação atenta e 
rigorosa.
A obra foca-se em temas que vão desde a 
vida de pobreza e miséria que as crianças 
inglesas órfãs e filhas do proletariado tive-
ram de ultrapassar, no decorrer dos séculos 
XVIII e XIX, até às humilhações públicas que 
enfrentavam e à sua introdução no mundo 
do crime e da prostituição. Ora, Dickens nar-
ra-nos uma história muito mais complexa do 
que a adaptação da mesma para o cinema 
parece mostrar. No entanto, já é sabido que 
nem sempre aquilo que transparece corres-
ponde à realidade, e este filme é a prova viva 
disso. De facto, duas horas de filme não pa-
recem ter muito para interpretar, mas será 
mesmo assim?
Bom, já todos percebemos que o órfão Oli-
ver Twist é a personagem central do filme 
(e romance) aqui analisado(s), mas impor-
ta refletir o que a história da sua vida nos 
pode transmitir? Não deve ter escapado à 
atenção dos espetadores que, ao longo de 
todo o filme, o nosso protagonista perma-

nece sempre com a mesma postura. Apesar 
das adversidades que lhe vão aparecendo, 
nunca deixa de ser bondoso, simpático e 
bem-educado. Ou seja, talvez ele nos queira 
fazer entender que, até nas situações mais 
duras e mais negras das nossas vidas, há 
sempre espaço para a bondade, algo que a 
nossa sociedade atual tanto precisa.
O filme supracitado leva-nos ainda à se-
guinte reflexão: enquanto uns estavam a 
enriquecer tanto com os novos métodos de 
produção, a maioria da população inglesa 
vivia em condições ainda mais miseráveis. 
Nesta época, o sistema capitalista (indus-
trial e financeiro) começava a consolidar-se 
e a verdade é que estas profundas injustiças 
e desigualdades eram já uma consequência 
do mesmo.
Talvez a situação descrita lhe seja familiar, 
caro leitor. Assim, permita-me concluir que 
o que aparentava ser um filme para crianças 
passado há dois séculos atrás, era já uma 
previsão da nossa sociedade atual.
O pequeno Oliver sentiu na pele as duras 
consequências que o capitalismo pode ter 
e que, ainda hoje, se verificam na socieda-
de. Citando Karl Marx, no seu livro O Capital, 
«os extremos da pobreza não diminuíram, 
aumentaram, já que os extremos da rique-
za aumentaram», uma verdade que ainda é 

aplicada ao século XXI. Atualmente, já todos 
pudemos constatar as brutais discrepâncias 
existentes entre os países desenvolvidos e 
a maioria dos países do hemisfério sul. Ora, 
não seria uma das obrigações dos países ri-
cos ajudarem aqueles que ainda não conse-
guiram chegar à mesma situação? Creio que 
sim. No entanto, o mundo encontra-se com-
pletamente cego por dinheiro e quanto mais 
tiver melhor será, não passando pela cabeça 
dos grandes líderes políticos do mundo rico 
repartir parte da sua riqueza com os menos 
favorecidos.
Em valores absolutos, mais de quatrocen-
tas mil pessoas visualizaram Oliver Twist, 
em França, na semana de estreia, em 2005. 
Atualmente, o número de pessoas que já 
viram o filme realizado por Roman Polanski 
(autor de filmes tão emblemáticos como O 
Pianista, sobre o Holocausto) é exorbitante. 
Se o filme nos transmite todas estas impor-
tantes lições para as nossas vidas, porque é 
que as questões aí levantadas permanecem 
atuais dezassete anos depois da sua es-
treia? Acrescento ainda que as consequên-
cias do capitalismo têm sido já amplamente 
estudadas pela comunidade científica e 
abordadas em livros polémicos ou outros 
grandes filmes. Cito apenas o livro de Tho-
mas Piketty, O Capital no século XXI (2014) 

e, inevitavelmente, Tempos modernos (1936), 
considerado por muitos um dos melhores 
filmes de sempre de Charlie Chaplin.
O filme de Polanski mostra-nos também o 
que a crueldade pode fazer a uma pessoa. 
O estado de completa loucura em que Fagin, 
uma das personagens que introduz Oliver 
no mundo do crime, acaba a revela-nos as 
consequências da vida que levou. Ninguém 
deseja morrer naquelas condições e muito 
menos condenado à forca.
Talvez sejam dados que nos devam fazer 
refletir. Parece-me que se queremos viver 
num mundo melhor, temos de começar nós 
por sermos pessoas melhores.
Quando entramos em contacto com a obra 
de Dickens ou com as adaptações cinema-
tográficas homónimas nunca mais nos po-
demos esquecer do que elas nos mostram 
e ensinam. Talvez assim, da próxima vez que 
perguntar a alguém o que pretende fazer na 
vida, a primeira resposta que espera ouvir 
seja «ser feliz» e não «ser rica ou enriquecer 
ainda mais».
Uma vez li que um dos ingredientes para 
vivermos uma vida cheia é contribuir, de 
alguma forma, para melhorar a vida dos ou-
tros. Talvez esteja na hora de pormos isso 
em prática.

Mafalda Correia, n.º17, 10.ºC

    CASTELO DE AVÔ
HISTÓRIA FICCIONADA
Esta história aconteceu entre os séculos XI 
e XII, época em que foi construído o castelo 
de Avô.
Tudo começou no início da construção do 
castelo de Avô. Um dos pedreiros que anda-
va a construir o castelo não se concentrava, 
pois só pensava na namorada (o homem 
chamava-se Duarte e a namorada Genoveva).
Mas o seu chefe dizia que se ele não se con-
centrasse diria ao Rei, D. Afonso Henriques. O 
chefe ameaçava que o rei o podia prender. O 
Duarte acalmou, concentrou-se no trabalho 
e parou de comunicar com a Genoveva (ah! 
esquecemo-nos que, na época, não havia 
telefones nem internet e as pessoas comu-
nicavam a distâncias maiores por pombos 
correios). A Genoveva ficou triste e descobriu 
que Duarte andava a evitá-la. Então disfar-
çou-se de homem, para ir para as obras, pois, 
naquele tempo, só podiam entrar os homens 

nas obras.
A Genoveva, para ir para as obras, tinha que 
passar por um teste mental e outro físico. No 
teste mental ela conseguiu passar em todas 
as perguntas, até chegar à última, em que, 
com os nervos, disse que o rei de Portugal 
era D. Henrique. O chefe, a gritar, disse-lhe 
que D. Henrique nunca fora rei, mas sim con-
de e que tinha mandado construir o castelo, 
mas quem o mandou fortificar foi D. Afonso 
Henriques, e primeiro rei de Portugal.
Mas o pior ainda estava para vir quando a 
barba falsa da Genoveva caiu e o chefe 
condenou-a à morte. No dia da execução de 
Genoveva, Duarte foi ao local onde ela ia ser 

morta. Quando 
a Genoveva 
estava para 
ser queimada, 
Duarte apare-
ceu, pegou na 
namorada, fugiu de carroça, com ela, e só 
pararam no Reino de Leão. Quando lá chega-
ram, viveram felizes para sempre…
Já o castelo de Avô foi acabado de construir 
e oferecido à filha de D. Afonso Henriques, D. 
Urraca, terá sido quase destruído pelas ba-
talhas de D. Sancho II e D. Afonso III, mas foi 
restaurado no reinado de D. Dinis. 

Vicente Oliveira, João Madeira e Tiago Costa, 7.º C

    O PELOURINHO MÁGICO
Era uma vez, entre o século XVI e XX, numa 
cidade chamada Oliveira do Hospital, um pe-
lourinho que apresentava uma característica 
muito especial. Não era um pelourinho como 
qualquer um. Era um pelourinho mágico que 
realizava os desejos das pessoas que tinham 
um coração puro.
Todos se perguntavam quem o teria criado 
e por que apenas as pessoas com um co-
ração puro podiam pedir um desejo. Mas, 
infelizmente, a mente genuína que construiu 
o pelourinho era desconhecida.
Naquela altura, toda a gente estava a tentar 
fazer o máximo de boas ações que conse-
guia, para, mais tarde, ter um coração puro e 
pedir o seu desejo. Mas havia um problema: 
é que, numa década, apenas duas pessoas 
realizaram os seus desejos; apenas duas 
pessoas em milhares tinham um coração 
puro. Normalmente os desejos que as pes-
soas queriam pedir eram gananciosos. Uns 
queriam ser ricos, outros queriam ser no-
bres e outros ainda queriam um solar e uma 
quinta com vários animais e vegetações.
 Um dia, um senhor chamado Sirkles come-
çou a gritar pelas ruas:
- Já descobri! Já descobri! Já descobri o se-
gredo deste pelourinho!
 E os moradores só diziam:

- Mas que segredo, qual quê?! Vê lá se te ca-
las, que há gente a dormir!
O que os moradores não sabiam é que Sirk-
les realmente tinha descoberto que o pelou-
rinho não realizava os desejos das pessoas 
com o coração puro, mas, sim, realizava os 
sonhos das pessoas que não eram ganan-
ciosas.
Enquanto os moradores faziam boas ações, 
para ter o tal coração puro, Sirkles vivia, ago-
ra, numa casinha pequena, mas confortável, 
e tinha encontrado o amor da sua vida. Tudo 
graças ao pelourinho mágico.
E assim acaba a história de um pelourinho 
que na verdade é pouco ou nada mágico. 

 Assitan Mangara, Sofia Fonseca e Daniela Martins, 7.ºC
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    VISITA DE ESTUDO ÀS RUÍNAS ROMANAS 
DA BOBADELA - UM MUSEU A “CÉU ABERTO”
No dia 26 de janeiro, a turma do 10.º C passou 
a manhã nas ruínas romanas da Bobadela.
Depois de terem estudado o urbanismo ro-
mano nas aulas de História da Cultura e das 
Artes, as alunas do Curso de Artes Visuais, 
acompanhadas pela professora Helena Com-
pleto e pela D.ª Cláudia Pedro (Assistente 
Operacional), puderam apreciar vestígios e 
testemunhos materiais da cultura romana, 
tendo a oportunidade de reconstituir as ati-
vidades humanas do passado histórico no 
próprio lugar onde as mesmas decorreram.
Com a preciosa ajuda do Arqueólogo Rui Sil-
va, que orientou a visita, a manhã começou 
com a visualização de um vídeo no Centro In-
terpretativo da Bobadela Romana e posterior 
descrição dos principais espaços edificados 
pelos romanos na “splendidíssima civitas”.
Seguiu-se a visita ao anfiteatro e ao fórum, 
bem como aos espaços onde se fizeram as 
últimas escavações.

O entusiasmo e grande interesse manifesta-
do pelas alunas, que participaram ativamen-
te sempre que solicitadas pelo arqueólogo e 
fazendo perguntas pertinentes, foram uma 
constante ao longo desta manhã diferente, 
pautada pela boa disposição e alegre convi-
vência.
A meio da manhã juntou-se ao grupo o Pro-
fessor Manuel Machado.

Prof. Helena Completo

    VISITA DE ESTUDO À BOBADELA
Nos dias oito, dez, dezasseis e dezassete de 
março, os alunos do 7.º ano, do Agrupamento, 
realizaram uma visita de estudo à Bobadela, 
no âmbito das disciplinas de História e Ciên-
cias Naturais.
Nesta visita, os alunos puderam assistir, no 
Centro Interpretativo, a um documentário 
sobre o património do concelho, mais espe-
cificamente sobre a antiga cidade romana 
que corresponde, hoje, à freguesia da Bo-
badela.
Através de uma visita guiada pelos arqueó-
logos responsáveis pelo espaço visitado, os 
alunos observaram objetos, imagens, mapas, 
cronologias, entre outros recursos que aju-
dam a comprovar a beleza e peculiaridade 
deste lugar que enriquece, sobremaneira, o 

concelho de Oliveira do Hospital.
Já no exterior, os alunos observaram o An-
fiteatro e o Arco Romano, duas obras em-
blemáticas, ficando a saber o significado 
das mesmas no contexto do antigo Império 
Romano.
As ruínas romanas da Bobadela são um dos 
mais importantes e bem preservados con-
juntos arquitetónicos do “período romano” 
em Portugal. Já há muitos anos que foi clas-
sificado como monumento nacional e, este 
título, abrange todo o complexo, salientando-
-se no mesmo, o magnífico anfiteatro, o arco, 
o fórum, as epígrafes e a cabeça de um im-
perador romano.
De destacar nesta visita, não só a excelente 
comunicação dos arqueólogos, mas, tam-

bém, o comportamento correto de todos os 
participantes que, nesses dias, usufruíram 
de uma aula diferente, que, de modo inequí-
voco, os terá enriquecido.

Área Disciplinar de História
Área Disciplinar de Ciências Naturais

    A PANDEMIA E A SAÚDE MENTAL 
A Covid-19
Palavra que não conhecíamos há alguns anos
Palavra que nos mudou a vida
Palavra que mudou todos os seres humanos.

Todos os dias sem exceção 
Estamos rodeados por este vírus inconveniente
Que mesmo não tendo infetado todos nós
Mudou de alguma forma toda a gente.

A nossa realidade mudou
De certa maneira não somos os mesmos de antes
Tudo começou naquele primeiro confinamento
Onde as pessoas ficaram distantes. 

Não estando habituados a um confinamento
Hábitos, convívio, trabalho, tudo se alterou
E aprendemos a viver num mundo diferente
Cada pessoa se habituou.

Mas e os estragos mentais da pandemia?
Os efeitos secundários de tamanha alteração?
Tudo isso se reflete em muitas pessoas
Que desenvolveram traumas, ansiedade, depressão.

Principalmente os jovens
Que se queriam divertir e conviver pessoalmente
Arranjaram tecnologias e aparelhos
Para jogarem e conviverem virtualmente.
Esses ecrãs criaram um grande vício
E todos os vícios têm alguma consequência
Neste caso alteraram o funcionamento do cérebro
E criaram-nos uma grande dependência.

A pandemia alterou em toda a gente
A vida e, sobretudo, a saúde mental
Mas vamos ter que nos habituar
A que este seja o novo “normal”.

Margarida Fidalgo, n.º 14, 8.º C
Disciplina de Cidadania e Desenvolvimento

    PALESTRA COM O ENG.º 
ANTÓNIO CAMPOS

Em cumprimento de uma proposta do Plano 
de Atividades da Área Disciplinar de História, 
no dia 30 de Março, recebemos o sr. eng.º 
António Campos, na escola sede do agru-
pamento, para uma palestra, subordinada 
ao tema “A experiência política nacional e 
europeia do eng.º António Campos”, diri-
gida aos alunos do 12.º ano, no âmbito das 
disciplinas de História e de Ciência Política. 
Os programas curriculares destas discipli-
nas abordam o Estado Novo, o 25 de Abril, 
o pós-25 de Abril, a Constituição de 1976, a 
construção europeia, da CEE à UE, e a ade-
são de Portugal em 1986. Hoje, foi possível 
aos alunos dialogarem com um protagonista 
da História recente de Portugal, engenheiro 
técnico agrário e político, António Campos é 
uma personalidade singular de vários pontos 
de vista: humano, cívico, técnico e como es-
tudioso dos fenómenos rurais, num mundo 
globalizado. Um cidadão profissionalmente 
competente e desassombrado nas críticas 
e denúncias que, no exercício de cargos ou 
funções, nunca se coibiu de fazer. Politica-
mente muito arguto e de grande abertura 
no diálogo com outras correntes políticas, 
teve um papel importante quer nos comba-
tes contra a ditadura, quer na construção da 
democracia portuguesa.
Tendo privado com personalidades como Mi-
guel Torga, Fernando Valle, Mário Soares, An-
tónio Arnaut, o eng.º António Campos falou 
aos alunos da sua vivência durante o Estado 
Novo, do seu combate à ditadura, da dureza 
desse tempo, sobretudo da falta de liberda-
de, do seu posicionamento cívico e político  e 

do exercício da política no período democrá-
tico, como deputado na Assembleia Consti-
tuinte e nas seguintes, como Secretário de 
Estado nos I, II e IX Governos e, durante dois 
mandatos, como deputado no Parlamento 
Europeu.
Em resposta às várias questões dos jovens 
alunos, sobre política nacional e interna-
cional, não se coibiu de fazer críticas à 
política das últimas décadas, de analisar 
o momento político que vivemos, que será, 
decerto, fraturante, mas também apontou 
caminhos para o futuro, como devemos, ou 
deveríamos, perspetivar o desenvolvimento, 
apostando no conhecimento e na tecnologia, 
nomeadamente no interior, prezando sem-
pre os mais elevados valores democráticos. 
Aliás, as suas últimas palavras dirigidas à 
plateia de jovens foi “pautei sempre a minha 
vida por princípios e valores elevados, com 
destaque para a liberdade”. 
A Área disciplinar de História do AEOH agra-
dece ao sr. eng.º António Campos estas duas 
horas de encontro inter-geracional, que nos 
enriqueceu a todos sobremaneira. 

Célia Lourenço, delegada da 
Área Disciplinar de História

    ALUNOS DO AEOH ASSISTEM ÀS 
REUNIÕES PÚBLICAS DE CÂMARA
No âmbito da disciplina de História e de Ciên-
cia Política,que nos seus programas  curricu-
lares tratam o poder local, a sua importância 
e as suas  competências, os alunos do 12.º D 
e do 12.º E, acompanhados dos  professores 
Luís Filipe Torgal e Célia Lourenço, desloca-
ram-se à sede do Município de Oliveira do 
Hospital, a fim de assistirem às reuniões pú-
blicas de Câmara, que decorreram nos dias 
3 de fevereiro e 3 de março. Aqui, os jovens 
tiveram a oportunidade de aprender com a 
prática política, percebendo e avaliando os 
diversos assuntos tratados e aprovados. O 
grupo foi muito bem acolhido pela edilidade 
que se mostrou disponível para esta intera-
ção escola/município.  
Esta é, sem dúvida, uma forma de enrique-
cimento para todos, permitindo aos jovens 

alunos aprender com a prática política e 
assistir ao exercício do poder num órgão do 
poder local, instituído pela Constituição de 
1976, que  é objeto de estudo nestas duas 
disciplinas
A área disciplinar de História do AEOH agra-
dece a disponibilidade do Sr. Presidente e 
dos senhores Vereadores.

Célia Lourenço
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    DESPORTO ESCOLAR - TORNEIO DE BADMÍNTON
Realizou-se no passado dia 23 de março 
(quarta-feira), da parte da tarde, o Torneio 
de Badmínton da Escola Básica Integrada da 
Ponte das Três Entradas, tendo contado com 
a participação de cerca de 30 alunos, prove-
nientes das várias turmas da escola (desde 
o 5.º ao 9.º ano). 

Esta foi uma tarde desportiva, na qual os 
nossos alunos puderam demonstrar as suas 
habilidades com as raquetas e, ao mesmo 
tempo, ter mais um momento de partilha, 
convívio, diversão e muito Fair-Play!

A professora de Educação Física,
Mónica Cortesão

    BADMINTON NA ESCOLA SEDE
Finalmente retomámos uma certa norma-
lidade no desporto escolar. As sessões de 
treino foram aos poucos ganhando mais 
adeptos e as tão motivantes competições, 
voltaram depois de quase dois anos de 
interregno. 
O maior clube do Agrupamento, ganhou 
força com o grande entusiasmo dos pro-
fessores envolvidos e a vivacidade e en-
trega dos nossos alunos. Os resultados já 
começam a ser visíveis.
No badminton, depois de duas concentra-
ções, as nossas iniciadas, Leonor Costa, do 
9.º C, e Laura Correia, do 8.º E, ocuparam 

os 3.º e 4.º lugares do pódio, respetiva-
mente.
Na competição de pares, a dupla formada 
pela Leonor Costa e Lara Carvalho, do 9.º 

C classificaram-se em 1.º lugar, apurando-
-se para a fase distrital, que decorrerá no 
dia 5 de abril, em Miranda do Corvo.
Os nossos atletas mais pequenos (infantis 
A) registam já excelentes resultados. Na 
1.ª concentração, realizada em Tábua, os 
nossos pequenotes conquistaram o 2.º 
e 3.º lugar do pódio ocupados, respeti-
vamente, pelos alunos João Figueiredo e 
Martim Gomes, ambos do 5.º A. Em mea-
dos de maio, irá decorrer a 2.ª concentra-
ção. Cá estaremos para contar os feitos 
dos nossos campeões.

Romão Rodrigues

    A EDUCAÇÃO FISICA NO JARDIM DE INFÂNCIA
A Educação Física no Jardim de Infância é 
muito importante uma vez que promove a 
socialização, relaxamento e atividade física. 
Além disso, diversas habilidades são desen-
volvidas, como coordenação motora, equilí-
brio, atenção, paciência, respeito, trabalho 
em equipa e protagonismo.
Há diversas brincadeiras que podem ser 
utilizadas, variando entre as cooperativas e 
competitivas. Também, há jogos que deman-
dam materiais e outros que necessitam so-
mente dos participantes.
Assim são as aulas de EDUCAÇÃO FISICA NO 
JARDIM DE INFÂNCIA DE ALVÔCO DAS VÁRZEAS 
com o Professor Pedro Gouveia.

JI Alvôco das Várzeas

    DESPORTO ESCOLAR - MEGA SPRINTER
A atividade do Desporto Escolar, Mega Sprin-
ter-fase de escola, realizou-se na Escola Bá-
sica Integrada da Ponte das Três Entradas, 
no passado dia 4 de fevereiro (sexta-feira), 
da parte da tarde, tendo contado com a 
participação de alunos dos vários níveis de 
ensino.
No final, o balanço foi bastante positivo, 
salientando-se o empenho e entusiasmo de-
monstrado por todos os participantes, assim 
como, a entre ajuda de todos, essencial para 
o sucesso da atividade. Esta foi uma tarde 

marcada pelo convívio e… o mais importante… 
pelo verdadeiro espírito de Fair-Play demons-
trado pelos nossos alunos, em cada competi-

ção, seja com vitória, seja com derrota!
A professora de Educação Física,

Mónica Cortesão

    CORTA-MATO ESCOLAR DISTRITAL CLDE COIMBRA
O AE de Oliveira do Hospital esteve represen-
tado por 28 alunos no Corta-Mato Escolar 
Fase CLDE de Coimbra, que se realizou no dia 
8 de março, no Centro Náutico de Montemor-
-o-Velho. 
Todos os participantes demonstraram um 
grande esforço, companheirismo e determi-
nação durante a realização das provas.

Prof. Diogo Almeida

ATIVIDADES DESPORTIVAS
    DESPORTO ESCOLAR 
BASQUETEBOL
No passado dia 16 de fevereiro, o grupo equi-
pa de Basquetebol da Escola Secundária c/ 
3.º Ciclo de Oliveira do Hospital, no escalão 
de Infantil B (alunos nascidos em 2009 e 
2010), participou na 1.ª jornada da fase local 
do Desporto Escolar de Coimbra.
O encontro teve lugar na Escola EB 2,3 Dr. 
João de Barros, na Figueira da Foz, e a nos-
sa equipa foi representada por 8 alunos das 
turmas C e E do 6.º ano, e das turmas A e C 
do 7.º ano.
Os alunos evidenciaram grande esforço, 
demonstrando grande qualidade técnica e, 
acima de tudo, respeitando o jogo, os adver-

sários e os árbitros. Desta forma honraram o 
verdadeiro espírito do Desporto Escolar que 
visa o desenvolvimento de valores sociais e 
morais, tais como a coragem, o respeito, a 
tolerância e a responsabilidade.
O menos importante, o resultado, cifrou-se 
em 95 - 54, com os parciais de 33-16, 26-20, 
22-10 e 14-8 no último período de jogo, sor-
rindo a vitória, desta vez, para equipa figuei-
rense.
O próximo encontro tem lugar marcado para 
o pavilhão da nossa escola no dia 23 de mar-
ço deste ano.

Prof. Filipe Freire

No dia 23 de março, o grupo equipa de Bas-
quetebol da Escola Secundária de Oliveira do 
Hospital, no escalão de Infantil B, participou 
na 2.ª jornada da fase local do Desporto Es-
colar de Coimbra.
O encontro teve lugar na Escola Secundária 
de Oliveira do Hospital, onde recebemos a 
equipa de Basquetebol da Escola EB 2,3 Dr 
João de Barros, da Figueira da Foz.
O jogo decorreu com grande espírito de des-
portivismo, empenho e qualidade, e foi mais 
uma oportunidade para que os alunos parti-
cipantes desenvolvessem as suas capacida-

des físicas, sociais e humanas.
O jogo foi muito equilibrado até ao início do 
4.º período, altura em que a equipa figuei-
rense assumiu a liderança destacada do 
jogo. O resultado final registou-se em 10-26, 
para a equipa visitante.
Destaque para os alunos que participaram 
na organização do jogo: Tomás Fonseca (8.º 
C) na arbitragem, Ivan Fontes e Guilherme 
Prata (9.º D) na mesa, e para os alunos do 
CEF de Fotografia, que fizeram a cobertura 
fotográfica do acontecimento.

Prof. Filipe Freire

    GRUPO EQUIPA DE BADMINTON 
DA EBI DA CORDINHA
No dia 23 de fevereiro de 2022, o Grupo Equi-
pa de Badminton da Escola Básica Integrada 
da Cordinha, constituído por 9 alunos, des-
locaram-se à Escola Secundária de Tábua 
para disputarem a primeira concentração de 
Badminton do Desporto Escolar. 
Foi um dia de convívio, com muitos jogos, 
onde todos demonstraram muito empenho, 
espírito desportivo e um comportamento 
exemplar.
É bom estar de volta!

Professor responsável – Eduardo Neves

No dia 16 de março de 2022, a Escola Básica 
Integrada da Cordinha, recebeu a segunda 
concentração de Badminton nos escalões de 
Iniciados e Juvenis. Além da escola anfitriã, 
participaram a Escola Básica de Midões, a 
Escola Secundária de Oliveira do Hospital e 
a Escola Secundária de Tábua.
Foi mais uma jornada de competição, onde 
tudo decorreu com enorme espírito despor-
tivo e com um grande convívio entre todos 
os intervenientes.

Professor responsável – Eduardo Neves
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    DESPORTO ESCOLAR - 
MEGA SPRINTER – ESCOLA 
OLIVEIRA DO HOSPITAL
O Mega Sprinter contou com cerca de 200 
alunos! Puderam participar em várias provas 
de atletismo numa manhã recheada de ale-
gria, desporto, superação, convívio e muito 
sol. Foram apurados os alunos para o Mega 
Sprinter Distrital!
Obrigado a todos!!

Prof. Diogo Almeida

    I CONCENTRAÇÃO DE VOLEIBOL
No passado dia 18 de fevereiro, decorreu no 
Pavilhão da Escola Secundária da Lousã a 1.ª 
concentração de Voleibol do Desporto Esco-
lar, para os escalões Infantil A e B.
Nesta competição, em representação do 
nosso agrupamento, estiveram presentes 
21 atletas da EBI Cordinha e 13 atletas da 
EB Ponte das Três Entradas, no Escalão In-
fantil B.
Foi um dia preenchido com muitos jogos, 
diversão e convívio entre os vários atletas, 

professores e assistentes operacionais pre-
sentes. Uma atividade que contou com a 
participação de quase 200 alunos de várias 
escolas: EBI Cordinha, EB Ponte das Três En-
tradas, EB Eugénio de Castro, ES Lousã, EB 
Inês de Castro, EB Tocha, EB João de Barros, 
EB Martim de Freitas, EB Cantanhede e EB 
Inês de Castro. 
Muitos parabéns a todos pela excelente par-
ticipação.
Seguir-se-ão novas concentrações agenda-

das para os dias 29 de março, 5 de maio e 1 
de junho de 2022. 
As professoras responsáveis pelos grupos-equipa 

de Voleibol, Marta Freire e Dina Páscoa

    EQUIPA DE TÉNIS DE MESA DA 
EBI DA CORDINHA

No dia 9 de março de 2022, o Grupo Equipa de 
Ténis de Mesa da Escola Básica Integrada da 
Cordinha, constituído por 11 alunos, desloca-
ram-se ao Pavilhão Multiusos de Tábua para 
em conjunto com a escola anfitriã e a Escola 
Secundária de Oliveira do Hospital, participa-
rem na segunda concentração de Ténis de 
Mesa do Desporto Escolar. 
Foi a segunda jornada desta modalidade, 
onde todos os alunos demonstraram empe-
nho e interesse, no sentido de alcançarem o 
melhor resultado possível. Mais importante, 

o excelente convívio entre todos os interve-
nientes, levando os alunos a estabelecerem 
novas amizades.

Professor responsável – Eduardo Neves

    TORNEIO DE GIRA-VOLEI (2X2) - EBI CORDINHA
No dia 9 de março, entre as 
14h30m e as 17h10m realizou-
-se na EBI Cordinha um Tor-
neio de Gira-volei (2x2). Este 
torneio contou com a parti-
cipação de 62 alunos, desde 

o 3.º ao 9.º ano. Um agradecimento ao pro-
fessor Rui Medeiros, da Associação de Volei-
bol de Viseu por nos ajudar nesta atividade. 
Foi uma tarde onde imperou boa disposição 
e alegria entre todos os seus participantes. 
Destacam-se os seguintes lugares no pódio:
ESCALÃO 8-10 ANOS:
Masculino: 1.º Mário Branco / Joel Gomes 
(3.º/ 4.º Cor-C) | 2.º Ivo Pacheco / Duarte 
Garcia (3.º Cor-C)  | 3.º Duarte Tavares /  Da-
vid Completo (4.º Cor-C)
Feminino: 1.º Matilde Almeida / Mafalda Cruz 
(4.º Cor -C)  | 2.º Filipa Gomes / Sara Guer-
reiro (5.ºH)  | 3.º Camila Amaral / Mariana 
Marante (5.ºH)  
ESCALÃO 11-12 ANOS:
Masculino: 1.º Joel Monteiro / Simão Lou-
renço (6.ºF) | 2.º Mário Branco / Rodrigo 
Azevedo (5.ºH)  | 3.º Nuno Mendes / Nuno 

Albuquerque (6.ºF)
Feminino: 1.º Gabriela Dinis / Bianca Rodri-
gues (7.ºG) | 2.º Constança Martins / Lara 
Dinis (6.ºF) | 3.º Ana Fortuna / Leonor Veloso 
(6.ºF)
ESCALÃO 13-15 ANOS:
Masculino: 1.º Rodrigo Canas / Hugo Moreira 
(9.ºG) | 2.ºHenrique Tomé / Nuno Carvalho 
(9.ºG) | 3.º Guilherme Campos / Samuel Lou-
renço (7.ºG)

Feminino: 1.º Mara Henriques / Filipa Mendes 
(8.ºH) | 2.º Ana Garcia / Francisca Martins 
(8.ºH) | 3.º Maria Pereira / Bruna Pereira | 
Luna Viana (8.ºH).
Muitos parabéns a todos!
Ficamos a aguardar a próxima etapa, Torneio 
Regional de Gira-volei, prevista para o dia 21 
de maio de 2022.
Ficam alguns momentos…

A professora Marta Freire

    BOCCIA - O DESPORTO PARA TODOS
ESCOLA EB LAGARES DA BEIRA
Depois de um início de ano intermitente, com 
os alunos a revelarem um grande desconhe-
cimento sobre esta modalidade, aos poucos, 
o grupo-equipa foi ganhando força e foram 
muitos os alunos que, depois de experiencia-
rem a modalidade, quiseram inscrever-se. A 

turma mais representada, o 5.º I, tem a qua-
se totalidade dos alunos a participar, com 
regularidade, nos treinos.
Apesar da pouca experiência dos nossos alu-
nos, as suas prestações, nos dois encontros 
realizados, merecem aqui o nosso destaque. 
Assim, por equipas, o destaque vai para o 3.º 
lugar, na 2.ª concentração. Na competição 
de individuais, o Matheus Lauer, classificou-
-se em 3.º lugar e o Martim Santos, em 5.º 
lugar. 
Parabéns aos dignos representantes da EBI 
de Lagares da Beira.

Romão Rodrigues

    BOCCIA - ESCOLA SECUNDÁRIA OLIVEIRA DO HOSPITAL
Nos dias 21 de fevereiro e 11 de março de 
2022 decorreram, em Penacova e em Oli-
veira do Hospital, os encontros de Boccia 
com a participação de 4 escolas (Escola 
Secundária de Oliveira do Hospital, a esco-
la EB e Secundária de Penacova, a esco-
la Secundária da Lousã e a escola EBI de 
Lagares). Na totalidade participaram perto 
de 50 alunos.
Esta foi a minha experiência como árbitro, 
na modalidade de Boccia, após ter aceite 

o desafio lançado pela professora Catarina 
Ferreira. Do início ao fim foi uma atividade 
pertinente e engraçada. 
Quando chegámos à escola de Penacova 
fomos muito bem recebidos pelos alunos 
do Curso Profissional Técnico de Desporto 
(1.º ano), que nos direcionaram para a pro-
fessora encarregue do evento. Após isso, 
a respetiva professora instruiu-nos a ter 
uma atitude pedagógica perante os jogos 
(que decorreram perfeitamente bem) e de 

seguida, realizaram os jogos por equipas. 
Após a hora de almoço, decorreram os 
jogos individuais, que foi onde eu arbitrei 
mais, relativamente aos de equipa.
Concluindo, foi uma atividade diferente e 
nova que nunca tinha experienciado. Diver-
ti-me, era um ambiente bastante acolhe-
dor, que incluiu todos os participantes. Re-
comendo a experimentaram a modalidade 
e talvez participar num destes torneios.

Samuel Santos, 10.ºD
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    DESPORTO ESCOLAR - FUTSAL
No dia 23 de março, decorreu na Escola Bá-
sica Rainha Santa Isabel, Pedrulha, em Coim-
bra, a 1.ª concentração de futsal relativa ao 
Desporto Escolar. Foi uma jornada dupla 
onde participaram os alunos do escalão de 
infantis A e B- Mistos do Agrupamento de 
Escolas de Oliveira do Hospital.  Após a au-
sência de competição devido à pandemia, os 
alunos puderam participar novamente, na 
essência do desporto escolar, a competição. 

Bastante ansiosos e motivados, representa-
ram o Agrupamento com empenho, dedica-
ção e bons valores desportivos.
 Parabéns a todos pelo bom trabalho e de-
dicação.

Prof. Ricardo Cardoso

    1.. 2.. 3.. VAMOS LÁ BRINCAR OUTRA VEZ!
A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA NO 1ºCICLO
Nos tempos que correm, as crianças es-
tão inseridas numa sociedade muito se-
dentária. A pandemia que vivemos mos-
trou os benefícios do desenvolvimento 
de competências digitais, no entanto, o 
desenvolvimento motor e a interação fí-
sica entre as crianças ficaram bastante 
comprometidos. Quando observamos, 
durante algum tempo, a forma como as 
crianças ocupam os intervalos, é fácil de 
verificar que, na maioria das vezes, o tele-
móvel veio substituir as brincadeiras que 
eram habituais. Estas permitiam que as 
capacidades motoras se desenvolvessem, 
de forma simples, natural e inconsciente. 
Com toda esta realidade, a Educação Fí-
sica na escola tornou-se essencial para 
colmatar falhas ao nível motor, mas tam-
bém para fomentar a interação/coopera-
ção através de jogos lúdicos individuais 

e coletivos. As aulas permitem garantir 
o desenvolvimento das capacidades psi-
comotoras fundamentais, exigidas pelos 
diferentes estádios de desenvolvimento 
motor, cognitivo, social e afetivo que ca-
racterizam este nível etário. Para muitas 
crianças, estas aulas constituem o único 
momento da semana em que capacida-

des motoras, tais como a resistência ge-
ral, flexibilidade, postura corporal, coor-
denação¬ e agilidade, são trabalhadas 
e melhoradas. Os alunos cooperam com 
os companheiros nos jogos e exercícios, 
compreendendo e aplicando as regras 
combinadas na turma, bem como os prin-
cípios de cordialidade e respeito na rela-
ção com os colegas e com o professor. 
As atividades realizadas com os alunos 
são planificadas no sentido de desen-
volver as competências anteriormente 
mencionadas, sempre que possível de 
forma criativa e divertida. Com isto, mui-
tas vezes, pretende-se também mostrar 
às crianças outras formas de brincar, 
aprender, competir e de viver de forma 
mais saudável.
Por Pedro Gouveia – Professor de Educação Física 

do 1.º Ciclo da AEC Pular e Jogar (AEOH)

    CORRER, SALTAR E MELHORAR – BENEFÍCIOS DA 
EDUCAÇÃO FÍSICA NO JARDIM DE INFÂNCIA 
As gerações dos dias de hoje estão a ser 
marcadas por fases bastante negativas no 
que respeita ao acesso à atividade física 
formal e informal. As crianças de hoje são 
diferentes das crianças de há 20 anos.
 Não bastava o fator tecnologia associado 
aos novos tempos, que retirou os meninos 
da rua e das brincadeiras informais do dia 
a dia, como também passaram por um 
processo estranho de serem obrigados 
a estar confinados em casa, sem confra-
ternizarem com os seus amigos, perdendo 
assim muito do que é necessário ao de-
senvolvimento das capacidades motoras, 
coordenativas e emocionais.  
Os meninos que frequentam o Jardim de 
Infância, ou seja, com idades compreendi-
das entre os 3 e os 6 anos, encontram-se 
numa faixa etária chave para o desenvol-
vimento de algumas capacidades físicas.

 São exemplos desta etapa sensível a fle-
xibilidade (dos 2 aos 5 anos), a força (dos 4 
aos 7 anos) e a coordenação (dos 3 aos 6 
anos). O facto de ser um período sensível 
indica que nestas idades as crianças são 
como autênticas esponjas que absorvem 
e desenvolvem de forma mais eficaz e efi-
ciente as capacidades referidas, daí esta 
importância fulcral nesta fase das suas 
vidas. 

Desta forma, as aulas de educação física 
para os mais pequenos funcionam como 
uma das poucas vias de acesso ao desen-
volvimento motor das crianças, é neste 
espaço de tempo que são trabalhadas 
questões como aprender a saltar, a equi-
librar, a rolar ou a ganhar força nos mem-
bros e no tronco. 
Todos estes aspetos eram desenvolvidos 
há 20 anos atrás de forma informal, a 
correr e a saltar na rua de forma repetida 
e irrefletida (no melhor sentido), contudo 
os tempos mudaram e todos temos que 
nos adaptar e assim proporcionar aos 
nossos meninos diferentes formas de se 
desenvolverem, não só em termos moto-
res e coordenativos, como intelectuais e 
emocionais. 
Por Nuno Couceiro – Professor de Educação Física 

do Jardim de Infância (AEOH)

    DESPORTO ESCOLAR - NATAÇÃO
A equipa de Natação do Desporto Escolar 
participou com entusiasmo, dedicação e 
louvável esforço, nas jornadas que decorre-
ram nas excelentes Piscinas Municipais de 
Arganil.
As nossas meninas tiveram uma meritória 
participação tendo registado as seguintes 
classificações: 
Carolina Henriques - Infantil B 
25 livres
1ª (1ª Jornada) 1ª (2ª Jornada) 
50 livres
3ª (1ª Jornada) 2ª (2ª Jornada) 
50 costas 
1ª (1ª Jornada) 3ª (2ª Jornada) 
Carlota Pereira - Infantil B 
25 livres > 3ª (1ª Jornada) 
25 costas> 2ª (1ª Jornada)  
  
Diana Diniz - Infantil B
25 mariposa > 1ª (2ª Jornada) 
50 livres > 3ª (2ª Jornada) 

50 costas > 4ª (2ª Jornada) 
Mariana Ribeiro - Juvenil
50 livres > 3ª (1ª Jornada) 
50 costas > 1ª (1ª Jornada)
50 bruços > 2ª (1ª Jornada)
 
A Mariana Ribeiro conquistou o apuramento 
para o Encontro Distrital realizado no dia 23 
de março e conseguiu os seguintes resulta-
dos:
Mariana Ribeiro 
50 livres > 9ª
50 costas > 4ª
50 bruços > 8ª

Parabéns meninas! 
Queres juntar-te à equipa de Natação do 
AEOH? Contacta o teu professor de Educação 
Física ou aparece na quarta-feira à tarde na 
Piscina Municipal.

Professor Paulo Silva

O dia 14 de março, mundialmente conheci-
do pelo Dia do Pi, passou a ser oficialmente 
o Dia Internacional da Matemática, desde 
2020, por deliberação da UNESCO.
A cada ano é proposto um novo tema para 
incentivar a participação, estimular a criati-
vidade e estabelecer conexões entre a Ma-
temática e as diferentes áreas, nomeada-
mente com as ciências, com a tecnologia, 
com a economia, com a saúde e até com 
as emoções!
“A MATEMÁTICA UNE” foi o tema que serviu 

de inspiração a esta 3.ª celebração do Dia 
Internacional da Matemática.
Deste modo, e querendo realçar a Mate-
mática enquanto linguagem universal, que 
ultrapassa não só as fronteiras geográficas 
como, também, as culturais e ideológicas, 
os docentes de matemática em conjunto 
com docentes de outras áreas disciplina-
res do AEOH organizaram várias ativida-
des sob o tema “Matemática e Nós”, que 
decorreram durante todo este dia, com a 
colaboração de alunos do 2.º e 3.º ciclos 

e alunos do secundário: inauguração da 
Escultura do Pi, que contou com a partici-
pação dos alunos Tomás Costa e Diogo Jor-
ge, inauguração da exposição do Concurso 
de Fotografia- “ Fotos com Matemática” e 
Campeonato de Jogos Matemáticos.
Estamos certos que esta celebração foi 
uma excelente oportunidade para TODOS 
sentirem que a MATEMÁTICA é muito mais 
do que o que se leciona em contexto de 
sala de aula…. 
A MATEMÀTICA É A LINGUAGEM UNIVERSAL 
QUE NOS UNE!!!
António Gedeão um dia disse: O SONHO CO-
MANDA A VIDA…
Nós, atrevíamo-nos a dizer: A MATEMÁTICA 
COMANDA O MUNDO…

As docentes: Arlete Costa, Ana Mendonça, 

Paula Ferreira e Sónia Seco

    “A MATEMÁTICA E NÓS” - DIA INTERNACIONAL DA MATEMÁTICA - 14 DE MARÇO



17ABRIL 2022 
Jornal do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital - Mega5

No âmbito do tema do Dia Internacional da 
Matemática foi lançado o desafio fotográ-
fico – “Fotos com Matemática”.
O AEOH aceitou de imediato o repto e or-
ganizou um Concurso de Fotografia que 
resultou na exposição de 30 magníficas 
fotografias, de entre as muitas que foram 
a concurso! 
Com o intuito de estimular a criatividade, 
a imaginação e a participação de toda a 
comunidade escolar, também foi nosso 
propósito realçar que “A Matemática está 
em toda a parte.”
E foi com enorme satisfação que vimos 
que todos os nossos objetivos foram su-
perados.
Após deliberação do júri constituído pelos 
professores Hugo Marques e Sandra Ma-
galhães e pelo fotógrafo Nando Duarte, 
que mais uma vez nos deu o prazer da sua 
presença, foram selecionadas no dia 14 de 
Março, Dia Internacional da Matemática e 
Dia do Pi, as três fotografias vencedoras.
Posteriormente foram entregues, de uma 
forma simbólica, os prémios aos autores 
das fotografias vencedoras.

Assim, a 1.ª fotografia vencedora foi da 
autoria da aluna Mónica Miranda, do 11.º 
D, intitulada” Matemática debaixo do sol”, a 
2.ª fotografia foi da autoria do aluno Vitor 
Nunes, do 9.º L, intitulada “Figuras geomé-
tricas” e a 3.ª fotografia vencedora foi da 
autoria do aluno Rodrigo Viegas, do 9.º L, 

intitulada “Simetrias”.
Um grande bem haja a todos os partici-
pantes e muitos parabéns aos vencedo-
res!

As docentes: Arlete Costa, Ana Mendonça,
Paula Ferreira e Sónia Seco

DIA INTERNACIONAL DA MATEMÁTICA

No âmbito das comemorações do dia do Pi 
e do Dia Internacional da Matemática e sob 
o mote, “A MATEMÁTICA UNE”, as docentes 
que integram o Clube de Jogos Matemáti-
cos do AEOH em conjunto com outros do-
centes da área disciplinar de matemática, 
resolverem juntar-se a esta iniciativa e 
organizar um campeonato de jogos mate-
máticos para os alunos dos 2.º e 3.º ciclos.
Nestes jogos de tabuleiro desenvolve-se a 
capacidade de atenção/concentração e o 
raciocínio de uma forma lúdica.

Mas, também ainda se pretendeu que os 
alunos convivessem, partilhassem expe-
riências e “jogassem com a Matemática”!
Estes decorreram durante a tarde do dia 14 
de março, no polivalente do pavilhão A. Par-
ticiparam 43 alunos do 2.º ciclo e 30 alunos 
do 3.º ciclo.  
Os vencedores, no 2.º ciclo foram: Santiago 
Pereira, 5.º C, no jogo de Rastros e Duarte 
Santos, do 5.º A, no Cães & Gatos.
No 3.º ciclo o aluno Pedro Antunes, do 8.º A 
obteve o primeiro lugar no jogo do Rastros 
e a aluna Eva Haankanson, do 9.º D, foi a 1.ª 
classificada no jogo do Produto. 
O entusiasmo e a motivação demonstrados 
por todos os alunos que participaram nes-
te Campeonato foram bastante notórios e, 
por isso, ficou a promessa de voltarmos 
muito em breve!
Um grande bem haja a todos os participan-
tes. 

As docentes: Arlete Costa, Ana Mendonça,

Paula Ferreira, Sandra Magalhães e Sónia Seco

    CAMPEONATO DE JOGOS MATEMÁTICOS    ODE AO Π
No AEOH, hoje o π se celebra!
E a ele também se canta!
Que a Matemática tanto encanta
E a todos o saber lhes levanta.

É um número mundial. 
Mais do que isso, universal.
É, igualmente, dízima real...
Da Matemática o mais conhecido e sem-
pre leal. 
É, como vedes, único e original.

Entre áreas e perímetros,
Lá vem a proporção:
É ele com todos seus dígitos 
O irracional desta canção.

É muito, muito antigo,
Pois já Arquimedes o aproximava.
(Entre 3 e 4 te digo
O arredondamento ficava.)

Também no Egito foi usado
Tal número tão notável.
Nas pirâmides fica o segredo
Deste número talvez incalculável.

Entre gráficos e referenciais,
Com importância na Trigonometria,
Em todas as ciências tem potenciais:
Pois que em todas tem mestria.

Os séculos atravessou
E tudo entusiasmado...
Tão nobre que se destacou
Do interesse suscitado.

E é na sua tamanha plenitude 
Que fica a eterna suspeita
De ser este o paradoxo que não se esprei-
ta
Ou a mais perfeita infinitude.

E para mais não revigorar
Há que, enfim, a memória vos avivar:
Ele é muito fácil de utilizar, 
Pois que toda a vida dele vamos precisar.
O quadrado sabe centrar
E diâmetros inventar.
Não há que contestar:
Ele é amigo e sabe estar.
Tem é um problema sem par:
É tão grande que não sabe disfarçar!

Tomás Costa     CONCURSO DE FOTOGRAFIA

    ESCOLA BÁSICA DE PONTE 
DAS TRÊS ENTRADAS
CLUBE DOS JOGOS E DAS ARTES
No dia 14 de março, foram 
desenvolvidas atividades 
no âmbito da comemo-
ração do Dia do Pi e Dia 
Internacional da Matemá-
tica, em estreita articula-
ção com o Clube dos Jogos 
e das Artes. Os alunos 
desenharam e recorta-
ram alguns algarismos 
que compõem o número 
e que, posteriormente, 
foram colados na parede 
do pavilhão, ao lado da sala de matemática. 
Realizaram-se ainda jogos matemáticos, 
como forma de desenvolver o raciocínio e o 

cálculo mental. Para assinalar o dia em toda 
a escola, foram afixados cartazes com curio-
sidades acerca do número Pi.

TRABALHOS REALIZADOS PELOS ALUNOS DE 5.º E 6.º ANO NAS DISCIPLINAS DE EDUCAÇÃO VISUAL 
E EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA EM ARTICULAÇÃO COM A DISCIPLINA DE MATEMÁTICA

MÓDULO PADRÃO NO 5.º ANO  |   CIDADE DO PI E SIMETRIAS NO 6.º ANO
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    COMEMORAÇÃO DO CARNAVAL

Trabalhos realizados em Artes de Palco pelos alunos das turmas B e C do 6.º ano.

No dia 28 de março, o Carnaval saiu às ruas 
da freguesia de Travanca de Lagos! O tempo 
ajudou e estávamos com muita vontade de 
brincar ao faz de conta. Este ano, foi um ano 
diferente pois não houve o tradicional desfile 
em Oliveira do Hospital. 
Cada um podia escolher o seu fato e a de-
cisão não foi fácil. Os disfarces foram muito 
variados: princesas, heróis, polícias, ladrões... 
Até imaginámos um filme com todos os par-
ticipantes. 
Alguns alunos foram buscar fatos antigos e 
pediram emprestados a familiares e amigos 
para reutilizarmos e pouparmos. 
Alguns pais vieram ver o nosso desfile e fomos 
muito acarinhados pelas pessoas da aldeia.

EB1 Travanca de Lagos

Professora Ana Pinto

    O CARNAVAL VOLTOU!

No JI de Vale do Ferreiro, festejou-se o Carna-
val com grande folia e animação. Houve desfile 
pela localidade, muita brincadeira, música, ba-
lões, serpentinas, confetis …
As educadoras do JI, presentearam as crianças 
com um pequeno teatro e umas palhaçadas 
que a todos divertiram. Foi um dia muito ani-
mado e divertido para todos.

As Educadoras: Luíza Dias e Graça Figueiredo

    JARDIM DE INFÂNCIA DE VALE DO 
FERREIRO – “VIVA O CARNAVAL…”

No passado dia 28 de fevereiro a comuni-
dade escolar, da parte da manhã, saiu à 
rua e sentiu a felicidade que andava um 
pouco escondida.
Todos participaram no desfile carnavales-
co em Nogueira do Cravo onde houve uma 
grande diversidade de cor, alegria, sorri-
sos e um carinho especial pelas crianças/
alunos que nos comoveu…
Sem tema escolhido, brincou-se ao Carna-
val trapalhão, optando as crianças/alunos 
por escolherem os trajes e máscaras ao 
seu gosto, situação que muito lhes agra-
dou.
Regista-se a surpresa pelo imenso público 
presente nas ruas de Nogueira do Cravo, 
participando alegremente no acompanha-

mento das nossas crianças/alunos.
Obrigada a todos os que colaboraram e 
aos que estiveram presentes.
Queremos enaltecer a equipa de trabalho 
que de um modo alegre colaborou (do-
centes, pais, assistentes operacionais) 
que tudo fazem para que as atividades 
sejam um sucesso e as crianças/alunos 
sejam felizes.
De um modo simples e animado todos se 
divertiram e prometeram continuar a fes-
tejar a VIDA…

Docentes do Centro Escolar

    CARNAVAL

Comemorando o carnaval, as crianças do 
Jardim de Infância de Penalva de Alva en-
cheram a rua principal da aldeia de cor e 
alegria.
Vestiram-se de Arlequins, uma persona-
gem que conheceram através de diferen-
tes quadros do pintor Pablo Picasso! O Ar-
lequim que, conta a lenda, usou, num baile 
de carnaval, um fato especial “construído 
com a bondade dos amigos e o coração 
da mãe”.
Também o fato das crianças tinha um 
acessório especial, inspirado nos traços 
e “caras esquisitas” representadas pelo 
próprio Picasso. Foi através de um jogo de 
dados, e a leitura de uma tabela de du-
pla entrada, que cada criança selecionou 
e reproduziu diferentes partes do rosto 

que foram recortadas e coladas nos seus 
grandes chapéus.
E foi com fatos coloridos e grandes cha-
péus que, pelas ruas, cantaram, lançaram 
confetis e serpentinas, apitaram e fizeram 
vénias a quem os vinha ver!

Jardim de Infância de Penalva de Alva

    ARLEQUINS, INSPIRADOS 
EM PICASSO...

 Foi com muito agrado que vimos hoje a 
nossa Freguesia colorida no mais puro 
gesto de inter-comunidade e vindo do 
futuro da nossa aldeia: dos nossos me-
ninos do jardim de infância.
Durante o dia andaram pelas ruas de 
todos nós a viver e alegrar o Carnaval.
O Executivo da Junta de Freguesia, vem 
por este meio, dar o seu profundo agra-
decimento, pelos promotores desta ati-
vidade que nos toca a cada um de nós.
Para o ano e noutro contexto não pan-
démico que se volte a repetir e quiçá, 
com mais gentes envolvidas.
Um bem haja aos nossos meninos, bem 
como, a quem os fez viver este dia e que 
diariamente, lutam no combate assimé-
trico que vivemos neste nosso recanto 
rural. 
Afinal de contas, ser criança em Alvôco, 

também é poder festejar este evento e 
ser, como tantas outras crianças, muito 

feliz num dia carnavalesco.
JI Alvôco das Várzeas

    CARNAVAL EM ALVÔCO DAS VÁRZEAS
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    CLUBE DOS JOGOS E DAS ARTES
ESCOLA BÁSICA DE PONTE DAS TRÊS ENTRADAS 
No âmbito do Clube dos Jogos e das Artes, e 
como forma de assinalar o Dia de S. Valentim, 
14 de fevereiro, foram criados pelos alunos 
corações puzzle que foram afixados em dife-
rentes locais do espaço escolar, bem como 
marcadores de livros alusivos a este dia que, 
simbolicamente, foram oferecidos a alunos, 
professores e funcionários. É sempre impor-
tante cultivar os valores que sustentam o 

vínculo das relações humanas, destacando-
-se o carinho, a compreensão, o respeito, o 
diálogo, o perdão, a sinceridade, o amor, etc. 
Conjuntamente, a comunidade escolar pôde 
refletir sobre a pertinência destes valores no 
dia a dia de cada um de nós.

As professoras coordenadoras do Clube dos Jogos e das Artes

Rosário Nunes, Helena Sousa e Sandra Oliveira

No passado dia 21 de janeiro decorreram na 
escola sede as sessões escolares do Parla-
mento dos Jovens – Básico e Secundário. Es-
tas sessões foram o culminar de uma sema-
na de campanha eleitoral e de ato eleitoral 
que envolveu 8 listas do ensino básico e 3 do 
ensino secundário, num total de 110 alunos, 
do 6.º, 7.º, 8.º, 9.º, 10.º e 12.º.
Com o tema desinformação como pano de 
fundo, discutiu-se as estratégias para o seu 

combate, no Básico, e o impacto da mesma 
na democracia, no Secundário. 
Os debates, em ambos os níveis de ensino, 
foram muito vivos e participados. Os alunos 
presentes nas sessões revelaram-se muito 
empenhados e bem preparados para o con-
fronto de ideias, mas também conscientes 
da importância de uma boa concertação de 
medidas que serão vertidas num consistente 
projeto de recomendação da nossa escola.

As propostas do Básico sugerem a criação 
de um provedor de serviços, a publicitação 
dos perigos da internet e a dinamização de 
espaços de debate como formas de comba-
ter as fakenews. Já os alunos do Secundário 
apostaram na educação política dos cida-
dãos através da criação de uma disciplina 
semestral nas escolas ou da criação de 
programas televisivos, de plataformas online 
ou de materiais não virtuais que estejam ao 

alcance de todas as faixas etárias e que pro-
tejam a democracia.
Nas sessões distritais, estarão presentes os 
alunos do Básico, Catarina Mendes, da es-
cola da Ponte, Guilherme Gomes, da escola 
da Cordinha e Ricardo Gomes, da escola 
sede. Do Secundário seguem três alunas, 
Mafalda Correia, Daniela Guímaro e Beatriz 
Vaz Patto.

Fátima Couceiro, Clube Europeu

    CLUBE EUROPEU - PARLAMENTO DOS JOVENS 2021/22

O Clube Europeu quis assinalar o Dia de S. 
Valentim, popularmente conhecido como o 
Dia dos Namorados, associando-se a outras 
iniciativas do Agrupamento que envolveram 
as áreas disciplinares, as bibliotecas, os cur-
sos profissionais.
Este ano foram escolhidos alguns poemas 
de autores representativos das diferentes 
línguas lecionadas no Agrupamento – Portu-
guês, Inglês, Francês, Alemão, Espanhol - que 

foram declamados por professores e alunos. 
Foi assim que, durante o intervalo da manhã, 
‘desfilaram’ pelo recinto escolar Federico 
García Lorca, Lord Byron, Luís de Camões, 
Eugénio de Andrade, Rainer Maria Rilke ou 
Jacques Prévert.
Mais do que celebrar o dia, é sempre recon-
fortante juntar a comunidade escolar em 
torno de um evento que mostre aos alunos 
que a escola é mais do que o ensino formal, 

reduzido ao espaço-aula, e que só com a co-
laboração de todos as coisas fazem sentido.

Clube Europeu

    14 DE FEVEREIRO - DIA DOS NAMORADOS

Nos dias 28 e 29 de março realizaram-se as 
sessões distritais do Parlamento dos Jovens, 
respetivamente do Básico e do Secundário. 
Ambas tiveram lugar em Coimbra, uma no 
Convento de S. Francisco, a outra nas ins-
talações do IPDJ. O tema Desinformação e 
FakeNews foi o denominador comum dos 
debates.
Na sessão do Básico estiveram presentes os 
alunos Catarina Mendes (da Escola da Ponte), 
Guilherme Gomes (da Escola da Cordinha) e 
Ricardo Gomes (da escola sede). Os parti-
cipantes desempenharam o seu papel de 
deputados com muita correção e empenho, 
tendo mostrado que, com um pouco mais 
de maturidade, serão capazes de um maior 
sucesso e de uma passagem à fase nacional.

As alunas do Secundário, Daniela Guímaro, 
Mafalda Correia, Beatriz Vaz Patto, todas 
do 10.º ano e Mariana Cardoso, do 12.º ano, 
participaram na sessão distrital em funções 
diferentes, como deputadas, as primeiras e 
como secretária da mesa, a última. O traba-
lho das deputadas foi muito meritório, tendo 
as mesmas, contudo, avaliado o desenvolvi-
mento dos trabalhos da sessão como muito 
precipitado e com poucos momentos para 
darem a conhecer os seus projetos, para ar-
gumentarem e para debaterem. O grupo não 
passou à fase nacional, na qualidade de de-
putadas, mas valorizou muito a participação 
pela experiência que viveu. A Mariana de-
sempenhou a função de secretária de uma 
forma exemplar, com grande desembaraço 

e conhecimento das suas atribuições e dos 
procedimentos a adotar pela mesa.
Após a sessão foi a vez de a Daniela e a Ma-
falda voltarem ‘a palco’ para defenderem o 
seu trabalho para o Concurso Euroscola. Já 
tinha sido submetido ao júri um texto escri-
to subordinado ao tema “Redes sociais: um 
atentado à democracia?” que seria defendi-
do nesta sessão. A apresentação das alunas 
foi muito viva, mostrou grande capacidade 
de organização e coesão, grande à-vontade, 
e o júri reconheceu as suas qualidades atri-
buindo-lhes o primeiro lugar. As duas alunas 
representarão a escola na Sessão Nacional 
que terá lugar em maio, no Parlamento, em 
Lisboa.
A todos os alunos e professores envolvidos, 
os agradecimentos do Clube Europeu e do 
Agrupamento pela forma empenhada como 
os representaram. 

Clube Europeu

    PARLAMENTO DOS JOVENS – SESSÃO DISTRITAL

    DIA DE S. VALENTIM
ESCOLA BÁSICA DE PONTE DAS TRÊS ENTRADAS 
A Biblioteca da Escola da Ponte das Três En-
tradas assinalou o Dia de S. Valentim, 14 de 
fevereiro, com uma exposição de trabalhos 
alusivos ao tema e realizados por muitos 
alunos, nomeadamente do primeiro, segun-
do e terceiro ciclos, e com a colaboração das 
disciplinas de Francês e Inglês. Uma caixa 
de correio recebeu muitas cartas com men-
sagens de afetos e união entre pessoas da 
nossa comunidade escolar, que se gostam e 
se respeitam.

A Professora, Margarida Santos
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Ao longo da segunda semana de fevereiro, 
realizaram-se diversas atividades tendo 
como tema a amizade, a igualdade e as 
emoções.
Leram-se histórias como:  A lenda de “S. 
Valentim”; “ Os melhores beijinhos” de 
Joanna Walsh;  “Amigos” de Eric Carl; “De 
que cor é um beijinho?” de Rocio Bonilla; 

“Dá-me um abraço” de John A. Rowe; “ Sau-
dades do teu abraço” de Eoin Mc Laughlin.
Aprenderam-se canções como: “Que abra-
ço bom!” de Alda Casqueira Fernandes,  
“Amor pra vida toda” de Carolina Deslan-
des.
Realizaram-se atividades no domínio das 
artes visuais, utilizando-se diversos mate-

riais, e diversas técnicas de expressão.
Dramatizaram-se histórias cujo tema era o 
Amor, como “A Carochinha”, “ A Cinderela”.
Baseados na lenda de S Valentim, as crian-
ças realizaram vários casamentos de faz 
de conta, que proporcionaram vários mo-
mentos de alegria e diversão.

A educadora, Graça Figueiredo

    COMEMORAÇÃO DO DIA DE S. VALENTIM
JARDIM DE INFÂNCIA DO VALE DO FERREIRO - SALA 2

A equipa de Xadrez do nosso Agrupamen-
to, constituída por alunos/as das Escolas 
de Oliveira do Hospital e Lagares da Beira, 
participou no 1.º Encontro desta modali-
dade desportiva que decorreu na Escola 
de Montemor-o-Velho no dia 15 de março 
de 2022. 
Entre os 25 xadrezistas reinou a boa dis-
posição, o espírito desportivo e a coopera-
ção que esta atividade permanentemente 
proporciona.
Após uma série de 5 rondas foram obtidas 
as seguintes classificações:
No dia 4 de maio decorrerá o 2.º Encontro, 

para Infantis A/B (nascidos entre 2013 e 
2009) em Mira e a 27 desse mês teremos 
o 3.º Encontro para todos os escalões na 
Lousã.
Vem jogar connosco! Os treinos são às 
quartas feiras, das 14h30 às 17h15, na Bi-
blioteca da Escola Secundária.

O professor responsável pelo Grupo/Equipa de 

Xadrez do Desporto Escolar, Albano Pinto Dinis

    DESPORTO ESCOLAR – 
CLUBE DE XADREZ

Ao longo do 2.º período letivo as Artes 
Visuais foi uma das áreas a serem ex-
ploradas pelo grupo de crianças no Jar-
dim de Infância do Vale do Ferreiro.
Trabalhou-se o artista plástico surrea-
lista Joan Miró. A obra carrega simpli-
cidade, equilíbrio e muitos elementos 
imaginativos, criou sua própria lingua-
gem artística e retratou a natureza da 
forma como faria o homem primitivo ou 
uma criança.
Trabalhou-se o artista plástico expres-
sionista Wassily Kandisnky. Na sua obra 
aplica o conceito de sinestesia às suas 
obras, desenvolvendo a sua própria teo-
ria de formas e cores. Trabalhou com 

a exploração de cores. As cores vivas 
misturam-se com formas geométricas 
e linhas diagonais. 
Trabalhou-se o artista plástico Piet Mon-
drian. A sua obra propõe a abstração e 
a redução dos elementos da realidade 
a uma linguagem formal estritamente 
geométrica, limitada a representação 
de linhas horizontais e verticais e a 
utilização das cores básicas vermelho, 
azul e amarelo, combinadas com preto, 
cinzento e branco, o que deu origem ao 
Neoplasticismo.
Trabalhou-se o artista plástico Van Gogh, 
e a sua obra “Os girassóis”. A flor era a 
sua representação preferida, pelo facto 

de simbolizar a felicidade e esperança. 
Amarelo, para ele, era um emblema de 
felicidade. É considerado um verdadei-
ro génio da pintura. Teve uma carreira 
relativamente curta como pintor, cerca 
de dez anos.
Foi uma experiência muito enriquecedo-
ra para toda a comunidade educativa.

Jardim de Infância do Vale do Ferreiro

    A ARTE INFANTIL NO JARDIM 
DE INFÂNCIA DO VALE DO 
FERREIRO - SALA 2

    EDUCAÇÃO PELA ARTE

O nosso Professor, para este ano letivo, no 
âmbito da Expressão Plástica, entendeu dar-
-nos a conhecer alguns dos mais conhecidos 
artistas plásticos da história, que iremos co-
nhecer ao longo do ano.
Se durante o primeiro período letivo tivemos 
a oportunidade de conhecer os pintores Joan 
Miró e Piet Mondrian, neste segundo perío-
do conhecemos outros pintores e artistas 

plásticos fantásticos, como Romero Britto e 
Vincent Van Gogh. Romero Britto é um artis-
ta plástico brasileiro, nosso contemporâneo, 
enquanto Van Gogh foi pintor marcante dos 
finais de século XIX, só reconhecido postu-
mamente. Aqui ficam as fotografias de al-
guns dos nossos trabalhos.

CE Nogueira do Cravo, Turma 1.º A

Professor Bruno Miranda

Piet Mondrian Joan Miró Piet Mondrian

Wassily Kandisnky Joan Miró Van Gogh
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    EDUC`ARTE
Este ano letivo, no jardim de 
infância de Oliveira do Hospital 
falamos de ARTE nas suas di-
versas formas. 
Na pintura, descobrimos mui-
tas coisas sobre vários pinto-
res, mas os que despertaram 
mais interesse foram Miró, 
Pollock, Kandinsky e Van Gogh. 
Então, inspirados nos seus qua-
dros, também nós fizemos vá-
rias obras de arte. 
Tem sido uma descoberta mui-
to inspiradora para todos nós!!

  Jardim de Infância de Oliveira do Hospital

A arte chegou ao Jardim de Infância 
de Alvôco das Várzeas e as crianças 
tornaram-se artistas de palmo e meio 
e descobriram vários pintores e escul-
tores…  Piet Mondrian que utilizava as 
cores primárias...azul, vermelho, ama-
relo, rectângulos e quadrados e as não 
cores...branco e preto nas suas obras 
de arte, Picasso e as suas máscaras 
coloridas e divertidas, Romero Brito 
e as suas cores e formas, Giuseppe 
Arcimboldo e seus frutos e flores. As 
crianças também fizeram as suas 
esculturas com os seus brinquedos e 
revelaram muita imaginação.

JI Alvôco das Várzeas

    ARTISTAS DE PALMO E MEIO…
A ARTE NO JARDIM DE INFÂNCIA

    EXPOSIÇÃO DE ARTES
No mês de março de 2022 esteve patente, na 
Biblioteca Prof. Dr. Pina Martins – Escola Básica 
da Ponte das Três Entradas (AEOH), uma expo-
sição de trabalhos elaborados pelos alunos da 
Turma I, 7.º ano de escolaridade, nas aulas da 
disciplina de Artes. 

Ao longo do primeiro semestre letivo, os discen-
tes produziram um conjunto de trabalhos, onde 
puderam desenvolver a sua autonomia, sensi-
bilidade estética e criatividade. As técnicas de-
senvolvidas incidiram, principalmente, ao nível 
da pintura em tela e trabalhos práticos com 

recursos a materiais recicláveis. Para além de 
pinturas com temas alusivos a figuras da banda 
desenhada, foram produzidos um conjunto de 
objetos de caráter utilitário (exemplo: pastas 
de arquivo e de revistas, porta canetas,…) e de-
corativos. Esta mostra de trabalhos mereceu os 
elogios dos seus visitantes, principalmente dos 
alunos do 1.º e 2.º CEB da Escola da Ponte das 
Três Entradas.

 Prof.ª  Rosário Nunes
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No dia 2 de fevereiro celebrou-se a 
“Chandeleur”. Neste dia em França, to-
dos comem um crepe, pois acreditam 
que traz felicidade. A tradição de co-
mer crepes nesta data é bem antiga. 
O Papa Gelásio I distribuía crepes aos 
peregrinos em Roma. O formato circular 
e amarelado do crepe faz referência à 
roda da vida e ao seu elemento princi-
pal, o sol. Ele representa o retorno da 
primavera e da luz depois dos dias som-
brios de inverno.
 Esta atividade foi organizada e dinami-
zada pelos docentes de Francês, com a 
colaboração dos alunos dos nonos anos.
Assim, os alunos “meteram” a mão na 

massa e confecionaram dezenas de 
crepes que venderam a toda a comu-
nidade escolar. Os lucros obtidos rever-

teram para a ajuda das despesas das 
visitas de estudo a França e a Madrid.

A Professora de Francês, Eugénia Cadima

    DIA DO CREPE - ESCOLA BÁSICA DE 
PONTE DAS TRÊS ENTRADAS

    PANCAKE DAY
Conhecido como Pancake Day (dia da pan-
queca), este é o dia que acontece sempre 
a uma terça feira, 47 dias antes do dia de 
Páscoa, sendo chamada de “Shrove Tues-
day” em que por tradição alguns países de 
língua inglesa comem panquecas. 
Em 2022, o Dia da Panqueca (terça-feira 
de carnaval) foi celebrado a 01 de março. 
Lançamos uma sugestão aos alunos do 
3.° e 4.° anos para fazerem panquecas em 
casa com os país. Mandamos uma recei-
ta e este desafio foi cumprido de forma 
deliciosa!!!

Os professores: Rute Saraiva, Marco 
Gomes e Ana Sancho

Todos os anos, os alunos auxiliados pelos 
seus professores, procuram elaborar lem-
branças para oferecer no “Dia do Pai” que 
se assinala no dia 19 de março. Este ano, 
as turmas do 3.º ano da EB1 de Oliveira do 
Hospital, decidiram reutilizar garrafas de 
vidro usadas. 
Primeiramente os alunos recolheram gar-
rafas, lavaram-nas e retiraram os rótulos. 
Já secas, com o auxílio dos professores, foi 
colada uma fotografia alusiva no exterior 
da garrafa, posteriormente as garrafas fo-
ram cobertas com papel humedecido em 
água e cola branca, deixando uma janela 
no lado oposto da fotografia. Depois de 

secas, e com a textura enrugada, foi a vez 
dos alunos as pintarem com as cores que 
mais apreciam.
Foi um trabalho um pouco demorado pela 
necessidade de secagem mas que valeu 
bem a pena!
Agora, lá em casa, os pais poderão dar 

nova vida às garrafas e, quem sabe, voltar 
a enchê-las com o líquido que desejarem 
e, ao mesmo tempo, reverem uma bonita 
fotografia escolhida pelos seus filhos. 

3.º B da EB1 de Oliveira do Hospital
Professor, Daniel Gonçalves

    ALUNOS DA EB1 DE OLIVEIRA DO HOSPITAL REUTILIZAM 
GARRAFAS DE VIDRO PARA OFERECER NO “DIA DO PAI”

No jardim de infância do Vale do Fer-
reiro, na semana que antecedeu a data 
da comemoração do Dia do Pai, os pais 
tiveram um papel importante no dia a 
dia das crianças, foram convidados a vir 
partilhar um pouco da sua vida.
O Pai do Eduardo, veio ensinar o despor-

to adaptado BOCCIA.
O Pai do Afonso, veio explicar a impor-
tância da GNR na promoção da seguran-
ça de todos nós.
O Pai da Leonor veio falar da sua profis-
são, vendedor, ler uma história e tam-
bém ensinou jogos da sua infância; a 

malha e a macaca.
Os filhos estavam muito orgulhosos, o 
restante grupo muito curioso.
Obrigada a todos pelos momentos que 
nos proporcionaram.

A educadora, Graça Figueiredo

    DIA DO PAI
JARDIM DE INFÂNCIA DO VALE DO FERREIRO - SALA 2

    DIA DO PAI NO JARDIM DE 
INFÂNCIA DE ALVÔCO DAS VÁRZEAS
No “DIA DO PAI” as crianças do Jardim de 
Infância de Alvôco das Várzeas, fizeram 
uma bela homenagem aos seus PAIS, 
cantaram a canção “O meu Pai é grande…
quase chega ao céu” e declamaram a poe-
sia “Eu sou pequenino do tamanho de um 

botão” e apareceram na página do grupo 
do Jardim de Infância no “DIA DO PAI”. 
Também desenharam a fotografia dos 
seus pais e ficaram muito divertidas!

JI Alvôco das Várzeas

O meu pai é querido
O meu pai é lindo.
O meu pai é amigo
E anda sempre comigo!
Anda comigo no coração.
É o melhor amigo.
Ajuda-me a fazer coisas difíceis!!
E dá muitos beijinhos 
E muitos miminhos.
Ele gosta de brincar

Comigo às cavalitas.
Eu gosto de o ajudar
A fazer coisas bonitas.
E no dia do pai
Vamos todos passear
E muitos beijinhos
Lhe vamos dar!

(Autores: meninos do J.I. Oliveira do Hospital, 
março de 2022)

   O MEU PAI

    PRIMAVERA NO JARDIM DE 
INFÂNCIA DE ALVÔCO DAS VÁRZEAS
A PRIMAVERA chegou e as crianças do Jardim 
de Infância realizaram atividades de jardina-
gem no exterior do jardim. Reciclaram pneus 
e transformaram em vasos, decoraram com 

flores e regaram.
O nosso jardim ficou muito lindo e colorido!

Jardim de Infância de Alvôco das Várzeas
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Na manhã maravilhosa, do dia 20 de março, 
fomos à escola e era o Dia da Poesia, da Ár-
vore e da mudança do inverno para a prima-
vera.
Nesse dia, nós, os meninos da escola e do 
jardim de infância, fomos para a biblioteca 
de Oliveira do Hospital para comemorarmos 

o Dia da Poesia a ver e ouvir poesias encena-
das da poetisa Alice Cardoso.
  Primeiro vimos quadros do José Saramago, 
depois puseram-nos uma venda nos olhos 
para ouvir a primeira poesia, de seguida ou-
vimos outras magníficas poesias.
No final fizemo-nos leitores da biblioteca, 

por isso, deram-nos um cartão. Os meninos 
do jardim não sabem ler, mas fizeram-se na 
mesma leitores e já trouxeram livros para 
casa. Eu escolhi, para requisitar, o livro “A ter-
ra dos animais falantes” e li-o em três dias. 
Eu não gostei da história, eu adorei-a!

Cláudio Miguel, Bobadela – 2.ºano

    DIA DA POESIA     DIA MUNDIAL DA ÁGUA

No Dia Mundial da Água (22 de março) pen-
sámos porque é que a água é importante: 
“temos que beber muita; vai para o nosso 
corpo; serve para lavar roupa; tomar banho; 
lavar as mãos; lavar os carros; lavar a louça; 
regar as plantas; regar as árvores; lavar os 
brinquedos; lavar os animais; pôr na comi-
da; fazer bebidas (chá, café, limonada, leite 
dos bebés; limpar a casa; lavar o chão).
Fizemos experiências com água e descobri-
mos que a água é transparente (não tem 
cor); tem a forma dos objetos onde é me-
tida (não tem forma); não tem sabor e não 
tem cheiro.
Fomos à sala dos meninos do 1.º ciclo en-
sinar-lhes uma poesia, escrita por Lourdes 
Custódio.

DIA DA ÁGUA

Água para beber
água para regar
água para cozer
e para o fogo apagar.

Faz parte do nosso corpo
integra a Natureza
é em todo o planeta 
a nossa maior riqueza.

Por ser imprescindível
ela é hoje celebrada
mas durante todo o ano
deverá ser bem poupada.

Crianças do JI Bobadela

Plantar uma árvore é a obrigação de todos 
nós. No dia 21 de março marcámos a data 
com a plantação de uma cameleira no espa-
ço de jardim do nosso Centro Escolar, even-
to no qual participaram todos os grupos do 
Pré-Escolar e turmas do primeiro Ciclo.
Para além da plantação desta futura árvore, 
ainda cantámos algumas músicas alusivas. 

Como estava muito frio, acabámos por não 
estar muito tempo na nossa atividade.

Docentes do Centro Escolar

    DIA DA ÁRVORE

Em novembro, para comemorar o Dia da 
Floresta autóctone, uma encarregada de 
educação dinamizou uma atividade que cul-
minou com a sementeira de bolotas e cas-
tanhas. Durante quatro meses, os meninos 
do jardim de infância trataram muito bem as 
suas sementinhas e agora, para celebrar o 
Dia da Floresta/Dia da Árvore, foram ao Par-

que do Mandanelho para fazer a plantação 
de cinco pequenas árvores - três carvalhos 
e dois castanheiros. E agora, quando forem 
brincar no Mandanelho, já sabem que têm 
uma obrigação: visitar as suas árvores e dar-
-lhes de beber se for necessário. 

JI de Oliveira do Hospital

    DIA DA FLORESTA / ÁRVORE

    DIA DA ÁRVORE E 
DIA DA ÁGUA
No âmbito das atividades promovidas pelo 
Clube Eco Escola da Escola Básica da Ponte 
das Três Entradas, o Dia Mundial da Árvore 
e da Água, 21 e 22 de março foram respeti-
vamente, vividos com um conjunto de ini-
ciativas.
No dia 21 à tarde foi tempo da professora 
Laura Pinto, visitar o Jardim de Infância de 
Alvôco das Várzeas. As crianças decoraram 
um pequeno hotel de insetos que depois 
de finalizado irá ser colocado no espaço 

exterior do Jardim. Ainda houve tempo para 
iniciar um banco de sementes de plantas 
melíferas
Na manhã do dia 22, as crianças do Jardim 
de Infância de Alvôco das Várzeas realiza-
ram brincadeiras com a água, a matemáti-
ca, as ciências e ainda aproveitaram a Água 
para regar as flores do jardim.
Preservar a Água é valorizar a vida!

JI Alvôco das Várzeas

A EB1 de Travanca de Lagos começou a pre-
parar o Dia da Árvore com a chegada do 
outono. 
Como temos o privilégio de ter a floresta 
junto à nossa escola, fazemos alguns pas-
seios para observar a natureza e as suas 
transformações ao longo do ano. 
Já tínhamos feito a recolha de bolotas de 
carvalhos que encontrámos no passeio que 
fizemos e aproveitamos para apanhar ca-
ruma para o nosso magusto.
Reutilizámos garrafões de água que trans-
formámos em vasos e também recolhemos 
a terra na mata de um dos familiares. Apro-
veitámos para observar a constituição do 
solo e selecionámos o melhor para a nossa 

sementeira. 
Depois de escolhermos as que estavam 
boas para semear, colocando-as na água 
e separando as que flutuavam, fizemos a 
nossa sementeira. Aproveitamos para se-
mear algumas sementes que fomos reco-
lhendo da Fruta Escolar. Ao longo do tempo, 
fomos regando, protegendo e estimando as 
nossas sementes e… lá começaram a ger-

minar! 
No dia 21 de março, foi a altura de assumir-
mos o compromisso de as levarmos para 
casa e cuidarmos dela. Agora, iremos parti-
lhar as nossas fotos todos os meses! Esta-
mos ansiosos para ver o desenvolvimento 
das nossas árvores!

EB1 Travanca de Lagos
Professora Ana Pinto

    DIA DA ÁRVORE

    DIA MUNDIAL DA ÁGUA
Sabe a quantidade de água que cada pessoa gasta diariamente?
Está na hora de começar a poupar!
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    DIA MUNDIAL DO TEATRO

As crianças do Jardim de Infância e da Escola 
de Bobadela tiveram uma surpresa inespe-
rada para comemorar o Dia Mundial do Tea-
tro: – a visita do “Senhor Teatro”.
Durante a sua permanência naquela escola, 
a professora Helena aproveitou a ocasião 
para fazer uma entrevista a um personagem 
tão importante na cultura dos povos.
Através dessa entrevista, as crianças e os 
alunos usufruíram de uma oportunidade de 
aprendizagem que lhes permitiu adquirir co-
nhecimentos sobre a origem do Teatro, a sua 

evolução ao longo dos tempos, as profissões 
ligadas a este espetáculo e alguma gramá-
tica inerente ao texto que suporta o teatro.
Os alunos e as crianças também tiveram 
oportunidade de interpelar o “Senhor Teatro”, 
satisfazendo assim as suas curiosidades.
O Público mostrou-se empolgado com esta 
visita, tendo aplaudido de pé este espetáculo 
único e original!!

As docentes 
Filomena Garcia e Helena Santos

José de Sousa Saramago nasceu a 16 de no-
vembro de 1922, em Azinhaga (Ribatejo, Go-
legã) e faleceu a 18 de junho de 2010, na sua 
casa, em Lanzarote. Escreveu dezenas de 
livros, de entre os quais destacamos: Memo-
rial do Convento, O Ano da Morte de Ricardo 
Reis, Ensaio sobre a Cegueira, A Maior Flor do 
Mundo e O Homem Duplicado. Recebeu mui-
tos prémios, entre eles, o Prémio Camões, 
em 1995, e o Prémio Nobel de Literatura, em 
1998.
Lemos muita informação na página web da 
Fundação José Saramago, imaginámos per-
guntas e respostas e, na aula de Português, 
elaborámos a entrevista que se segue sobre 
a vida e obra do escritor.
8.º H – Onde passou a sua infância e ado-
lescência e com quem viveu durante esses 
anos?
José Saramago (JS) – Vivi a minha infância e 
adolescência em Lisboa, com os meus pais, 
embora passando longas temporadas em 
Azinhaga, com os meus avós maternos, Jeró-
nimo Melrinho e Josefa Caixinha.
8.º H – Recorda-se do primeiro livro que 
recebeu? 
JS – Perfeitamente: Toutinegra do Moinho, de 
Emile de Richebourg; foi-me dado pela minha 
mãe!
8.º H – E aí começa o percurso de um gran-
de leitor...
JS – Por dificuldades económicas, tive de 
ir estudar para uma escola de ensino pro-
fissional, a Escola Industrial de Afonso Do-

mingues, onde concluí, em 1940, o curso de 
Serralharia Mecânica, mas à noite frequen-
tava assiduamente a biblioteca municipal 
do Palácio das Galveias. Sem ajudas nem 
conselhos, apenas levado pela curiosidade e 
pela vontade de aprender, o meu gosto pela 
leitura desenvolveu-se e apurou-se.
8.º H – Também é desde cedo que começa 
a trabalhar.
JS – Sim, terminado o curso, trabalhei du-
rante cerca de dois anos como serralheiro 
mecânico numa oficina de reparação de au-
tomóveis e com 20 anos comecei a trabalhar 
nos serviços administrativos dos Hospitais 
Civis de Lisboa; pouco depois, trabalhei na 
Caixa de Abono da Família do Pessoal da In-
dústria de Cerâmica e, mais tarde, na Caixa 
de Previdência do Pessoal da Companhia 
Previdente...
8.º H (interrompendo o entrevistado) – Por 
essa altura, publica o seu primeiro livro.
JS – Terra do Pecado foi o meu primeiro ro-
mance e foi publicado em 1947, que também 
foi o ano de nascimento da minha filha, Vio-
lante [Saramago casou com a pintora Ilda 
Reis em 1944]. Escrevi um romance aos 25 e, 
depois, mais nada até que, já depois dos 50 
anos, perdi o meu trabalho de jornalista no 
Diário de Notícias e decidi que era o momen-
to de me consagrar à escrita.
8.º H – O seu nome começa a ser conhecido 
no campo da literatura e cultura em 1955. 
Porquê?
JS – Por motivos profissionais: nesse ano 

comecei a colaborar com a editora Estúdios 
Cor e a trabalhar como tradutor – tradu-
zi mais de sessenta títulos até meados da 
década de oitenta. Na segunda metade da 
década de cinquenta traduzi, por exemplo, 
Colette, Tolstoi... Essa nova atividade permi-
tiu-me conhecer e criar relações de amizade 
com alguns dos mais importantes escrito-
res portugueses da época. A partir de 1959, 
abandonei mesmo a Companhia Previdente 
para trabalhar apenas na editora.
8.º H – Alguns anos depois, em 1966, editou 
o seu primeiro livro de poesia...
JS – Sim, Os Poemas Possíveis, mas continuei 
a trabalhar como tradutor.
8.º H – Durante quanto tempo colaborou 
como crítico literário na revista Seara Nova?
JS – Escrevi na Seara Nova durante dois anos 
(de 1967 a 1968), sobre obras de Jorge de 
Sena, Agustina Bessa-Luís, Augusto Abelai-
ra, Urbano Tavares Rodrigues, José Cardoso 
Pires, Rentes de Carvalho e outros... E tam-
bém publiquei crónicas no jornal A Capital, 
nas secções “Rua Acima, Rua Abaixo” e “Deste 
Mundo e do Outro”.
8.º H – Depois de um período de trabalho 
intenso quer no Diário de Lisboa, quer, após 
a revolução de 1974, em projetos ligados aos 
Ministérios da Educação e da Comunicação 
Social, quer, ainda, no Diário de Notícias, 
fica desempregado com o 25 de novembro 
de 1975; o que decidiu fazer e que benefícios 
lhe trouxe essa decisão?
JS – Não procurei outro trabalho e dediquei-

-me exclusivamente à escrita e tradução. 
Traduzi muito e publiquei alguns livros, entre 
os quais a peça de teatro A Noite [premia-
da pela Associação Portuguesa de Críticos], 
Levantado do Chão [1980], que muitos dizem 
ser o primeiro livro em que é reconhecível o 
estilo de escrita que melhor me caracteriza, 
e Memorial do Convento [1983].
8.º H – E não mais parou...
JS – Não... O Ano da Morte de Ricardo Reis 
saiu em 1984, A Jangada de Pedra e as cró-
nicas A letra da Tabuleta, no JL, em 1986, a 
peça de teatro A Segunda Vida de Francisco 
de Assis, em 1987...
8.º H – (interrompendo o entrevistado) – 
Deixando a literatura um pouco de parte, 
podemos perguntar o que aconteceu, por 
esses anos, de mais importante na sua vida 
pessoal?
JS – Claro que sim. Ainda em 1984, ano em 
que nasceu o meu neto Tiago, fui Presidente 
da Assembleia Geral da Sociedade Portugue-
sa de Autores; um ano depois, fui nomeado 
Comendador da Ordem Militar de Santiago 
de Espada pelo Presidente da República Má-
rio Soares e, em 1986, conheci a Pilar [delRío], 
com quem me casei dois anos mais tarde.
8.º H – Algumas das suas obras que tiveram 
mais êxito foram adaptadas para teatro e 
cinema, não é verdade?
JS – Causa-me muita comoção saber que 
alguém admira o meu trabalho ao ponto 
de querer adaptá-lo para teatro ou cinema. 
Em 1990, Memorial do Convento foi adap-

tado para ópera; Ensaio sobre a Cegueirae 
Homem Duplicado foram adaptados para 
cinema...
8.º H – Em fevereiro de 1993, Saramago e 
Pilar mudaram a sua residência para a ilha 
de Lanzarote, no arquipélago de Canárias. O 
que ditou essa decisão?
JS – A censura exercida pelo governo portu-
guês sobre o romance O Evangelho segundo 
Jesus Cristo, vetando a sua apresentação ao 
Prémio Literário Europeu, sob pretexto de 
que o livro era ofensivo para os católicos...
8.º H – Nos anos de 1996 a 2000, além de 
inúmeras viagens, muitos prémios e diver-
sos doutoramentos honoris causa, há uma 
atividade literária muito intensa...
JS – Sim, em 1996, 97 e 98, publiquei os 3.º, 
4.º e 5.º volumes de Cadernos de Lanzarote; 
ainda em 97, publiquei Todos os Nomes e o 
Conto da Ilha Desconhecida; em 1999, Folhas 
Políticas e, por fim, em 2000, A Caverna...
8.º H – E, nos anos seguintes, A Maior Flor 
do Mundo [dedicado às crianças e o único 
livro infantil do autor], Ensaio sobre a Luci-
dez, Dom Giovanni ou o Dissoluto Absolvido, 
As Intermitências da Morte, As Pequenas 
Memórias, e O Caderno e O Caderno 2, com 
os textos publicados no blogue... Podemos 
perguntar-lhe porque passou 25 anos sem 
escrever?
JS – Podem perguntar e eu respondo com 
sinceridade: não tinha nada para dizer.

Turma: 8.ºH
Professora de Português e Diretora de Turma: Margarete Rodrigues

    PROJETO “ENTREVISTAS FICTÍCIAS. NÃO ACONTECERAM, MAS PODIAM TER ACONTECIDO!”
JOSÉ SARAMAGO, 100 ANOS DEPOIS DO SEU NASCIMENTO

    CONTADORA DE HISTÓRIAS
No dia 28 de janeiro fomos presenteados, 
através da Porto Editora, com a presença de 
uma contadora de Histórias, que nos contou 
a história “A Princesa da Chuva” da escritora 
Luísa Ducla Soares.
Nós adorámos a história e a presença da 
contadora. Sejam sempre bem-vindos!

CE Nogueira do Cravo, Turma 1.º A
Professor Bruno Miranda

    PROJETO DE PROMOÇÃO DE LEITURA E 
DO LIVRO “LIVRO VAI A CASA” DO JARDIM 
DE INFÂNCIA DE ALVÔCO DAS VÁRZEAS
No âmbito do Projeto Curricular de Grupo, 
foi iniciado no mês de janeiro o projeto de 
promoção do livro e da leitura no Jardim de 
Infância de Alvôco das Várzeas.
Todas as semanas chega um “Reizinho” das 

histórias e conta uma história aos colegas, 
sendo do agrado das crianças levar todas as 
semanas histórias de encantar para disfru-
tar com as famílias.

Jardim de Infância de Alvôco das Várzeas
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     POEMAS E ILUSTRAÇÕES ELABORADOS POR 
ALUNOS DO 9.º A, BASEADOS NAS PERSONAGENS DO 
“AUTO DA BARCA DO INFERNO”, DE GIL VICENTE
DIABO:
Aparência receosa,
De gargalhada maléfica,
A sua alma é tenebrosa.

Suas roupas pavorosas
E com aspeto medonho,
De ideias horrorosas,
Seu nome é enfadonho.

ANJO:
De coração grandioso,
Sua alma é bondosa.
Todo o seu ser é maravilhoso,
Mostrando ao mundo religioso
A sua atitude cuidadosa.

De cor branca nos aparece
No mais alto esplendor.
Nossos corações esclarece
Sobre o verdadeiro amor.

FIDALGO:
Com postura de importante,
Torna-se alguém repugnante.
Pensa ser digno do Anjo,
Mas o Diabo é o seu arcanjo.

Trajes sofisticados,
Seu ego é avantajado.
Com o moço de recados
Pensa ser o menos condenado.

ONZENEIRO:
De bolsão
Vem o Onzeneiro.
Traz muito dinheiro
Dentro do seu coração.

A grande vontade
Era à terra voltar
Recuperar a sua prosperidade
Para poder sossegar.

SAPATEIRO:
Com sua forma de mentiroso
Enganou o mundo inteiro.
Ar misericordioso,
Seu nome é Sapateiro.

Com suas práticas religiosas 
O Anjo esperava surpreender,
Mas com o diabo andou a aprender
As ideias maliciosas.

FRADE:
Com voz melodiosa
Entra o Frade cantando.
Suas mãos são habilidosas
Cheias de moças dançando.

Sua linguagem é desapropriada
De atitude condenável,
A sua fé é rejeitada,
Tornando-se o seu fim explicável.

PARVO:
As samicas de caganeira
Tornam seu cérebro pequenino.
Sua linguagem é de cagamerdeira
E o comportamento é de menino.

Sua alma não tem maldade,
É somente de criança.
As suas palavras são uma beldade,
Fazendo sua vida uma festança.

ALCOVITEIRA:
Sempre com uma menina,
Seus sonhos quer agradar,
Com personalidade felina,
Para jóias acumular.

O inferno é o seu lugar
Com meninas a seu lado.
Todos os homens vão gostar
Deste ser adulterado.

JUDEU:
Seu lugar é no inferno
Pelo facto de ser judeu.
Numa noite de inverno,
A igreja cristã ofendeu,
O bode sacrificou
E subornos aceitou.

O CORREGEDOR:
À barca chega ansioso
Com ar ganancioso:
Seu nome é Corregedor,
O que significa pecador.

Roubou os aldeões
Com falta de honestidade.
Não deu grandes explicações 
Por falta de humildade.

Joana Vitória, 9.ºAN.º10

ONZENEIRO
Ó Onzeneiro forreta,
O que te foram fazer!
Para ti, a vida foi treta.
Nela quiseste enriquecer.

De nada te serve o dinheiro,
A morte assim o diz.
O Diabo é teu companheiro,
Porque tua cobiça assim o quis.

ALCOVITEIRA
És manhosa, mentirosa,
Alcoviteira enganadora.
Dos homens levaste tosa,
Porque sempre foste traidora.

Enganaste as meninas
Para as entregares aos homens,
Com as tuas palavras finas,
O que não fizeste às jovens!

FRADE
Santo padre mundanal,
O que te foi acontecer!
Ainda não caíste na real,
Pois nos infernos vais sofrer.

As rezas não te serviram,
O hábito também não.
No inferno todos te verão,
Porque não tiveste perdão.

Raquel Almeida, N.º15,  9.ºA

    O UNIVERSO FANTÁSTICO DOS LIVROS
À sexta-feira costumamos ir à biblioteca 
da nossa escola escolher livros para ver 
e ouvir durante a semana.
Encontrámos um livro que na capa tinha 
um porco espinho a vestir uma camisa 
e o título era “Se os bichos se vestissem 
como gente”. Que engraçado. Levámos 
o livro para a sala. Depois a nossa pro-
fessora leu a história.
A história era muito engraçada… tinha 
piada imaginar todos aqueles animais 
vestidos com a nossa roupa e rimos 
muito.
Depois quisemos pôr a nossa imagina-
ção a funcionar e fomos desenhar ani-
mais vestidos, pois claro. Cada um de 
nós mostrou ao grupo o que fizemos: 
cães vestidos de polícia; uma girafa 
com cachecol; abelhinhas a fazer o mel 
de touca e avental; um crocodilo fute-

bolista…
Gostamos muito de ouvir histórias que 

nos levam para mundos fantásticos.
As crianças do J.I. de Lagares da Beira

    PROJETO “UM CONTO POR 
DIA NEM SABES O BEM QUE TE 
FAZIA” NAS SALAS DE AULA
Dando resposta às recomendações do Minis-
tério da Educação, para que todos as crian-
ças leiam nas suas aulas, as Bibliotecas de 
Oliveira do Hospital dinamizaram o projeto 
“Um Conto Por Dia Nem Sabes o Bem Que Te 
Fazia” nas salas de aula. 
Foi com muito agrado que as crianças do 
Jardim de Infância de Alvôco das Várzeas re-

ceberam a Rita e a Ana Isabel no jardim para 
contarem uma história e entregarem livros 
mais tornarem o nosso “Cantinho dos Livro” 
mais rico.
Um bem haja à Rede de Bibliotecas de Olivei-
ra do Hospital. 

JI Alvôco das Várzeas

    “ELE É QUERIDO! 
O DRAGÃOZINHO.”
No dia 10 de março, as crianças do J. I. e os 
alunos do 1.º ciclo de São Paio de Gramaços, 
tiveram oportunidade de assistir à apresen-
tação da história: O Dragão das Mil Flores, 
dinamizada pelas educadoras destacadas 
ao abrigo do art.º 79. É uma história sobre 
ser diferente, valoriza a diferença e a indi-
vidualidade de cada um. A atividade decor-
reu de forma muito positiva e com grande 

recetividade por parte de todos os interve-
nientes. Posteriormente, foram exploradas e 
desenvolvidas diversas atividades, com mais 
incidência no domínio da Matemática e Artes 
Visuais, tendo em conta as preferências das 
crianças.   

Jardim de Infância de São Paio de Gramaços
Educadora Emília

Partindo do lema do AEOH – “Despertar 
Identidades, Partilhar Emoções” –, do ob-
jetivo, constante do Projeto Educativo do 
AEOH, de incutir em toda a Comunidade 
Escolar a importância de uma escola com 
afetos, mas partindo também de objetivos 
como o de desenvolver hábitos de leitura, 
melhorar o desempenho dos alunos na 
disciplina de Português e aprofundar o 
relacionamento da escola com as famílias, 
fortalecendo a sua participação e colabo-
ração no processo educativo, os Encarre-
gados de Educação da turma 8.º H foram 
convidados a dinamizar uma atividade de 
leitura (em voz alta) em família. 
Durante a interrupção letiva do Natal, que 

foi um pouco mais longa do que o habitual, 
pais e filhos foram desafiados a ler em 
conjunto o “Conto de Natal”, de Miguel Tor-
ga, obra que faz parte do corpus de obras 
literárias previstas pelas Aprendizagens 
Essenciais da disciplina e disponível no ma-
nual dos alunos. Depois, elaboraram bre-
ves registos sobre a atividade, que foram 
expostos na Biblioteca Escolar, integrando 
as atividades de comemoração do mês dos 
afetos, em fevereiro.
O balanço foi muito positivo, com os pais a 
salientar que estas são partilhas que ficam 
para sempre.

Turma: 8.ºH
Professora de Português e Diretora de Turma: Margarete Rodrigues

    “LEITURAS EM DIA” 
– UM PROJETO DE LEITURA-A-PAR
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Mais uma vez, o AEOH associou-se à Liga Por-
tuguesa Contra o Cancro e ao Município de 
Oliveira do Hospital para promover hábitos 
de vida mais saudáveis, passando por uma 
alimentação mais saudável e equilibrada.
Para lançamento do projeto “Os Super Sau-
dáveis”, no corrente ano letivo, destinado aos 
alunos do 1.º Ciclo, foi selecionada a turma 
OH-1C, da EB1 de Oliveira do Hospital.
O projeto “Os Super Saudáveis” parte do con-
ceito de “jogo em formato de cartas colecio-
náveis”, em que cada aluno aprende práticas 

de alimentação saudável com os colegas, 
pais e professores.
Para a sua concretização foi necessário o 
apoio da Escola ao almoço, servindo o ali-
mento selecionado, uma vez por semana, 
no refeitório da escola e a colaboração dos 
pais/encarregados de educação ao lanche, 
uma vez por semana, incluindo o alimento 
selecionado. 

Professor António Almeida, Turma OH-1C

    “OS SUPER SAUDÁVEIS”

No dia 18 de março a GNR veio à nossa es-
cola fazer uma ação de sensibilização sobre 
segurança rodoviária.
Alguns alunos trouxeram bicicletas de casa, 
mas os meninos do jardim já as tinham na 
escola.
Os alunos do 4.º ano foram com os senhores 
GNR ajudá-los a montar a pista, no ringue ao 
lado da nossa escola.
Depois fomos todos para esse campo e le-
vamos as bicicletas. Na pista havia sinais de 
trânsito, um semáforo, passadeiras e uma 
rotunda. Formamos grupos com os meninos 

do jardim de infância para fazermos a pista 
em segurança e cumprir todos os sinais que 
estavam lá, pois tínhamos que explicar em 
voz alta o que fazíamos.
Tínhamos que parar no sinal STOP e na pas-
sadeira porque havia peões, aprendemos 
que a rotunda se contorna pelo lado direito.
Alguns meninos não sabiam andar de bicicle-
ta muito bem, mas todos tentaram andar um 
bocadinho. 
Foi uma manhã muito divertida. 

Professora Helena Santos
2.ºAno – Bobadela

    SER CICLISTA EM 
SEGURANÇA

No presente ano letivo, as turmas do primei-
ro ciclo do nosso Centro Escolar optaram por 
se inscrever no Projeto KIDFUN – Educação 
para os Valores, da Fundação Benfica.
Este projeto da Fundação Benfica visa apoiar 
a escola e a família na educação das crian-
ças, ao nível do Saber Ser, motivando-as à 
descoberta e aprofundamento dos valores 
fundamentais de conduta e vida em socie-
dade.
Os valores influenciam diretamente os com-
portamentos e atitudes de crianças e jovens, 
perpetuando modelos e garantindo equilí-
brios sociais, pelo que a problemática dos 
valores se constitui como uma prioridade na 
política educativa europeia.
O projeto KidFun, que se desenvolve ao longo 
de todo o ano letivo, recorre a metodologias 
ativas, inovadoras e fortemente motivadoras, 

capitalizando a atratividade da marca Benfi-
ca, para potenciar a importância simbólica e 
a aprendizagem dos valores pelas crianças 
do 1.º Ciclo do Ensino Básico, reforçando 
aquele que é o trabalho desenvolvido no âm-
bito da Cidadania e Desenvolvimento.
O Desporto e os seus símbolos assumem, 
no âmbito do projeto, um importante papel, 
sensibilizando as crianças para um conheci-
mento mais profundo dos valores e das suas 
implicações no seu quotidiano e nos suces-
sos com que sonham para o seu futuro.
Até ao presente momento os valores têm 
sido trabalhados nas diversas turmas, em 
contexto de sala de aula, com recurso a di-
versos materiais e suportes fornecidos pela 
referida Fundação.
No dia 11 de março, a Fundação Benfica 
deslocou-se ao nosso Centro Escolar para a 

realização do Dia KidFun na Escola. Uma vez 
em cada ano letivo, o KidFun visita presen-
cialmente as escolas inscritas, situação que 
pretende promover um ambiente diferente 
e apelativo através da presença física do 
Estádio KidFun ou do Balneário dos Valores, 
onde os alunos desenvolvem atividades pe-
dagógicas e desportivas com uma equipa 
de monitores qualificados. No decorrer das 
atividades, as crianças são regularmente 
desafiadas para a aprendizagem dos valores. 
Esta atividade decorreu no Pavilhão da Liga 
de Melhoramentos de Nogueira do Cravo, 
gentilmente cedido para o efeito, e as ati-
vidades desenvolvidas foram do agrado de 
todos os alunos e professores.

CE Nogueira do Cravo, Turma 1.º A
Professor Bruno Miranda

    PROJETO KIDFUN

No dia 17 de março, eu e o Aaron fomos a 
uma visita de estudo à Lousã, com outros 
meninos do 1.º ano.
Quando chegamos fomos lanchar, de segui-
da fomos à casa do Zé Carumas que era feita 
de madeira com pacotes de leite. Lá vimos 
cartazes com fotografias de animais, de fru-
tos, árvores e plantas que se encontram na 
serra da Lousã.
Fomos a uma pista, eu fingi que era peão e 
condutor porque conduzi um triciclo. Havia 
lá vários sinais de trânsito, dois semáforos e 
algumas passadeiras.
A seguir ao almoço fomos à casa da Pre-
ventinhas para descobrir tudo o que estava 

desarrumado. Queríamos que ficasse tudo 
arrumado, por isso,  colocamos tudo nos lo-
cais certos  para evitar acidentes.

Guilherme Gouveia , 1.º ano – Bobadela

    SER CICLISTA EM 
SEGURANÇA

No âmbito da promoção da SAÚDE ORAL, 
numa bela tarde de final de inverno, a Enfer-
meira Patrícia visitou as crianças do Jardim 
de Infância de Alvôco das Várzeas e ensinou 
aos meninos como escovar os dentes corre-
tamente, observou os dentes para verificar 
se havia cáries dentárias e ofereceu um kit 
para lavagem dos dentes.

Jardim de Infância de Alvôco das Várzeas

    SAÚDE ORAL NO JARDIM DE 
INFÂNCIA DE ALVÔCO DAS VÁRZEAS

Os espaços exteriores de creches e jardins 
de infância podem oferecer às crianças pe-
quenas importantes possibilidades de brin-
car ao ar livre. As  brincadeiras no exterior 
aparecem associadas a maiores níveis de in-
clusão e de envolvimento de todas as crian-
ças, assim como ao seu desenvolvimento e à 
sua aprendizagem.
A organização e a disposição do espaço são 
enriquecidas se forem associadas à varie-
dade de recursos naturais existentes, como, 
por exemplo, os arbustos existentes, plantas 
que atraem insetos, árvores, terra, folhas, 
pequenas pedras, recipientes com água, etc. 
Cabe aos adultos e às crianças definirem 
como podem potenciar os recursos naturais 
existentes e as características específicas 
do contexto.
Esta organização e flexibilidade são reforça-
das com a utilização de materiais e artefac-
tos que potenciem a exploração do espaço 
exterior, como, por exemplo, ferramentas, 

roupas, pneus, latas, tubos, lupas, utensílios 
de cozinha, etc. O critério deve ser, tanto 
quanto possível, o de oferecer diversidade 
para facilitar que as crianças se apropriem 
e explorem o espaço de múltiplas maneiras 
de forma segura.
Uma vez que todas as crianças são diferen-
tes, as suas brincadeiras assumem diferen-
tes formas e direções, reforçadas por um es-

paço exterior rico. Consequentemente, este 
pode tornar-se mais inclusivo para todas as 
crianças, na medida em que todas encon-
tram possibilidade de exploração.

JI Alvôco das Várzeas

    LÁ FORA TAMBÉM SE BRINCA… 
COMO PROMOVER A BRINCADEIRA NO EXTERIOR
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Dando cumprimento às atividades do Plano 
Anual, a Área Disciplinar de História e Geo-
grafia de Portugal dinamizou a exposição in-
titulada As primeiras comunidades humanas 
da Península Ibérica que teve lugar, durante 
duas semanas, nas várias escolas do nosso 
Agrupamento.
As docentes que lecionam História e Geo-
grafia de Portugal às turmas do quinto ano 
de escolaridade, propuseram aos alunos a 
construção de maquetas representativas do 
modo de vida das primeiras comunidades 
humanas que habitaram a Península Ibérica. 

Este desafio foi aceite com entusiasmo por 
parte dos mesmos que, com criatividade, 
espírito de iniciativa e utilizando diferentes 
materiais, conseguiram recriar com rigor 
histórico o modo de vida destas primeiras 
comunidades. 
A adesão a este desafio foi grande tendo 
os alunos apresentado como produto final 
muitos e diversificados trabalhos, os quais 
evidenciaram com pormenor e rigor as di-
ferentes atividades praticadas por estes 
povos primitivos. Muitos dos trabalhos ex-
postos foram autênticas “obras de arte”.

As docentes da referida Área Disciplinar 
enaltecem o empenho com que a maio-
ria dos alunos do Agrupamento participou 
nesta atividade, sendo também importante 
realçar a colaboração dos próprios encarre-
gados de educação, pois a missão da Escola 
cumpre-se na sua plenitude quando alunos, 
professores e encarregados de educação 
cooperam para o mesmo fim.
Agradecemos, também, à equipa das Biblio-
tecas Escolares a cedência do espaço para 
as exposições.

 A Área Disciplinar de HGP

    AS PRIMEIRAS COMUNIDADES HUMANAS DA PENÍNSULA IBÉRICA

Entre os dias vinte e oito do mês de março 
e oito do mês de abril, esteve patente, na 
biblioteca da Escola Básica 2 3 de Oliveira do 
Hospital, uma exposição de trabalhos sobre 
o património do concelho, tendo a mesma 
sido realizada no âmbito das disciplinas de 
História e Cidadania e Desenvolvimento.

De salientar que os trabalhos tridimensio-
nais foram feitos pelos alunos das turmas 
do sétimo ano, os quais manifestaram ima-
ginação e empenho, realizando trabalhos di-
versificados como antas, anfiteatros, arcos, 
igrejas, pelourinhos, entre outros.
Sublinhe-se, igualmente, que existiu uma 

notória preocupação pela preservação do 
meio ambiente bem como pela utilização de 
gastos financeiros reduzidos, dada a recicla-
gem dos materiais utilizados, reflexo de uma 
boa prática que deve imperar em contexto 
escolar e não só.
Por último, um agradecimento a todos os 

que contribuíram para a concretização da 
exposição em causa, a qual, de modo ine-
quívoco, exigiu um envolvimento não só dos 

alunos, mas também dos respetivos encar-
regados de educação.

Área Disciplinar de História

    EXPOSIÇÃO “O PATRIMÓNIO DO CONCELHO DE OLIVEIRA DO HOSPITAL”
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No jardim de infância do Largo da Feira, 
as crianças descobriram uma “máquina” 
que estava na sala e ainda não tinha sido 
usada. Antes de apresentar formalmente 
a máquina (um retroprojetor) às crianças, 
perguntei qual a ideia que tinham sobre o 
que seria ou para o que serviria. Algumas 
disseram que era para fazer panquecas, 
outras que era uma máquina de plasticina, 
outras ainda que era para pôr um filme na 
parede e algumas andaram muito perto 
da verdade ao afirmarem que era uma 
máquina de luz.
Depois de apresentada a “máquina”, as 
crianças exploraram a luz e a sombra de 
objetos e desenharam na parede figuras 
de vários tamanhos que originaram tra-
balhos criativos. Descobriram também de 

que tamanho ficam as nossas sombras 
quando nos aproximamos e afastamos da 
luz. Fizeram teatro de sombras, constru-
ções com objetos translúcidos e criaram 
as suas próprias figuras translúcidas. O 
retroprojetor tornou-se uma mais valia 
como impulsionador do envolvimento das 
crianças em atividades de artes plásti-
cas por suscitar uma curiosidade enor-
me em verem como ficavam as imagens 
projetadas, em ampliarem os desenhos 

e fazerem grandes pinturas individuais e 
a pares, levando também ao aumento da 
cooperação interpares. Permitiu ainda 
trabalhar outros aspetos do currículo de 
uma forma atrativa, como a escrita ou a 
matemática, mostrando-se um excelente 
recurso, na falta da famosa “mesa de luz” 
tão usada em Reggio Emilia. 

Educadora Andreia Conceição

    BRINCADEIRAS COM O RETROPROJETOR

A atividade de tecelagem realizada no 
Jardim de Infância de Seixas desenca-
deou várias atividades que se realizaram 
com muito interesse e envolvimento de 
todo o grupo. Fizemos pesquisas, utili-
zámos diferentes materiais e técnicas e 

explorámos o ciclo da lã. O resultado fi-
nal culminou na criação da floresta das 
várias estações do ano e também na re-
presentação da atividade da pastorícia 
existente na localidade.

Educadora, Jardim de Infância de Seixas

    TECELAGEM NO JARDIM 
DE INFÂNCIA DE SEIXAS

No âmbito do “Concurso Natal ecológico”, 
integrado no programa “Eco Escolas”, as 
crianças do Jardim de Infância de Alvôco das 
Várzeas, participaram no concurso na moda-
lidade Presépio de Natal produção de resí-
duos, ganhando o 1.º Prémio ao nível da Edu-
cação Pré-Escolar. O Concurso tinha como 
objetivo “desafiar os alunos e as suas famí-
lias a conceberem um Postal de Natal ou um 
Presépio de Natal feito à base de materiais 
recicláveis, promovendo a sua criatividade e 
imaginação” e sensibilizar os participantes 
para a proteção do meio ambiente.
Um bem haja às famílias pela colaboração.

JI Alvôco das Várzeas

    CONCURSO “NATAL 
ECOLÓGICO”

As crianças do JI de Vale do Ferreiro, efe-
tuaram, no dia 22 de fevereiro uma visita 
de estudo aos Bombeiros Voluntários de 
Oliveira do Hospital. Através de visita guia-
da efetuada por um Bombeiro, as crianças 
tiveram oportunidade de conhecer as ins-
talações do quartel, perceber as funções 
dos Bombeiros e a importância da sua 
ação na segurança e salvaguarda de pes-
soas e bens.
Foi com grande alegria e visível satisfa-
ção que todas as crianças puderam en-
trar num “carro grande” dos Bombeiros 
e observar os utensílios e ferramentas 
utilizados em caso de acidente ou outras 
catástrofes naturais. Tiveram ainda opor-
tunidade de segurar numa mangueira 
com água e simular que estavam a apa-
gar o fogo. Uma manhã bem divertida e 
de sensibilização para a importância dos 
Bombeiros e do voluntariado, com vista ao 
bem estar e segurança de todos.

As Educadoras: Luíza Dias e Graça Figueiredo

    JARDIM DE INFÂNCIA DE VALE DO FERREIRO 
VISITA DE ESTUDO AOS BOMBEIROS

Durante os meses de 
março e abril, na Escola 
Básica de São Paio de 
Gramaços, tem-se fala-
do de Upcycling. Mas o 

que é Upcycling?
O termo Upcycling significa reutilização “para 
cima”, ou seja, valorizar produtos, resíduos ou 
peças (aparentemente inúteis) numa função 
diferente da qual o produto ou partes dele 
foram inicialmente projetadas. O Upcycling 
consiste, basicamente, em dar um novo pro-
pósito a materiais que seriam descartados, 
com criatividade e de qualidade igual ou até 
superior à do produto original. Esta prática 
reduz a quantidade de resíduos produzidos 
e é um dos grandes exemplos da economia 
circular. Também envolve uma economia sig-
nificativa de água e energia. 
Assim sendo, que materiais podemos utili-
zar? No nosso dia a dia utilizamos grandes 
quantidades de plástico, papel, tecidos e vi-
dro. As garrafas de plástico, por exemplo, são 

um ótimo material para fazer Upcycling, pois 
são fáceis de manusear. O vidro, sendo de 
difícil transformação nas nossas casas, pode 
ser reutilizado em objetos decorativos ou 
de utilidade doméstica. Por tal, escolhemos 
estes dois materiais para, na nossa escola, 
partir à descoberta deste conceito. 
Tudo começou com a visita à exposição iti-
nerante, inserida no Plano de Sensibilização 
e Educação Ambiental “Ideia com Futuro 
- Reciclar no Planalto Beirão”, promovida 
pela Associação de Municípios da Região do 
Planalto Beirão e pelo Município de Oliveira 
do Hospital. Depois de algumas sessões de 
esclarecimento sobre o tema, recolhemos 
garrafas de vidro para, com a colaboração 
dos familiares, rea-
lizar trabalhos ar-
tesanais. Também 
foi realizado um 
Workshop de Up-
cycling de garrafas 
de plástico, com o 

tema “Flores” (no âmbito da festa da prima-
vera, AEOH a Florir), para conhecer e expe-
rimentar as potencialidades da reutilização 
dos plásticos. 
De 4 a 14 de abril, estarão patentes na EB1 de 
São Paio de Gramaços, algumas exposições: 
trabalhos em vidro, elaborados em família; 
artesanato urbano/bijuteria realizado com 
plásticos e materiais de desperdício, pelas 
mãos da artista Bela Arts&Crafts; chapéus 
realizados no âmbito da “Bonnet Parade”, 
promovida pela disciplina de Inglês. Aguar-
damos a vossa visita! Ou então, visitem-nos 
em https://padlet.com/AEOH_SPG/SPG.

Escola Básica de S. Paio de Gramaços

    UPCYCLING NA EB DE S. PAIO DE GRAMAÇOS

As crianças do Jardim de Infância de Alvôco 
das Várzeas participaram na  Campanha de 
Solidariedade, no âmbito do Plano Anual de 
Atividades do Agrupamento de Escolas de 
Oliveira de Hospital, por proposta da Área 
Disciplinar de Educação Moral e Religiosa  a 
atividade ‘Natal Branco’: Campanha de Soli-
dariedade. Há valores que dificilmente se 
podem transmitir pela palavra. A solidarie-
dade para ser entendida e interiorizada, tem 
necessariamente de ser vivida de uma forma 
mais comunitária, em que fazemos das ne-
cessidades dos outros a nossa necessidade, 
da alegria dos outros a nossa alegria.

JI Alvôco das Várzeas

    NATAL BRANCO
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No dia 16 de fevereiro
A turma do 4.ºA foi viajar,
A Batalha e o CIBA
Uma viagem no tempo foram explorar.

No CIBA, tivemos visita guiada
No campo de S. Jorge a batalha ima-
ginámos,
Encontrámos vestígios e uma capela
Que todos adorámos.

Foi com emoção e curiosidade 
Que assistimos à Batalha de Aljubar-
rota,
Comandada por D. Nuno Álvares Pe-
reira
O exército português levou os Caste-
lhanos à derrota.

No dia 14 de agosto de 1385
D. João saiu vitorioso
Em homenagem a Portugal
Mandou construir um Mosteiro.

Depois de um delicioso almoço,
Seguimos a nossa viagem
Quando chegámos ao Mosteiro,
Lindo edifício feito em homenagem.

Entrámos no Mosteiro
Para conhecer toda a história 
Guiados pelo Sr. Marquês
Na igreja de Santa Maria da Vitória.

Admirámos as Capelas Imperfeitas
E as Capelas do Fundador 
A beleza dos seus túmulos 
Eram de grandioso valor.

Uma viagem no tempo,
Que foi inesquecível 
Diversão e Aprendizagem 
Para sempre incrível!

Trabalho coletivo OH-4A
Professora Libânia Santos

    VISITA DE ESTUDO

A Poupança ou 
poupar dinhei-
ro significa não 
gastar hoje e 
guardar o dinhei-

ro para gastar mais tarde. O dinheiro que 
colocamos de lado pode servir para diversas 
coisas imprevistas, como uma consulta, um 
arranjo no carro, obras inesperadas em casa 
ou para algo que se deseja muito, como uma 
viagem, uma jóia, uma roupa nova, etc… 
Para poupar é preciso ter em atenção que 
nem tudo o que queremos é uma neces-
sidade e que há bens essenciais e bens 
supérfluos. Se gastarmos menos do que 
ganhamos, temos um saldo positivo e con-
seguimos poupar, se gastarmos mais do que 
ganhamos, o saldo é negativo e temos de 
fazer contas para percebermos onde gastá-
mos dinheiro desnecessariamente.
Temos de pensar antes de comprar! 
No fim de contas, “NO POUPAR É QUE ESTÁ 
O GANHO”!

Trabalho realizado por: Rui Alves e Tiago Fonseca, do 9.ºA, 
no âmbito das aulas de Educação Especial

A IMPORTÂNCIA 
DE POUPAR

No dia 17 de fevereiro, os alunos do 4.º ano 
das escolas de Bobadela, Lourosa, Nogueira 
do Cravo, Ponte das Três Entradas e Travanca 
de Lagos foram visitar o Mosteiro da Bata-
lha e o Centro Interpretativo da Batalha de 
Aljubarrota.
No Mosteiro da Batalha a visita foi muito ani-
mada, pois tivemos a companhia dos Frades 
e do Sr. Marquês que foram os guias desta 
visita.
Entramos na Igreja do Mosteiro com os seus 
maravilhosos vitrais e dirigimo-nos à capela 
do Fundador onde estão os túmulos de D. 
João I e sua esposa D. Filipa de Lencastre, 
rodeados dos seus filhos, neto e bisneto.
Passamos de seguida aos claustros e na sala 
do Capítulo, onde se encontra o Soldado Des-
conhecido, presenciamos o render da Guar-
da e gostamos muito.

Terminamos a visita nas Capelas Imperfeitas, 
que mesmo sem estarem terminadas, são 
muito bonitas.
Foi uma visita agradável e divertida. Apren-
demos muito com estes nossos amigos.
Após o almoço seguimos para o CIBA, onde 
estavam duas senhoras à nossa espera.
As professoras dividiram os alunos em dois 
grupos. Cada grupo foi acompanhado por 
uma das senhoras e foram ver o local onde 
se travou a batalha de Aljubarrota. No local 
da batalha foram encontradas as Covas do 
Lobo, isto é, umas covas que os Portugueses 
fizeram com paus afiados dentro para que 
os cavalos castelhanos ao passarem caís-
sem, assim como os seus cavaleiros.
Neste terreno existe uma capelinha, onde 
podemos ver num nicho, junto à porta, com 
uma bilha com água. Conta a lenda que Nuno 

Álvares Pereira mandou construir esta cape-
la em honra a S. Jorge e colocou uma bilha 
com água para quem por ali passasse não 
tivesse a sede que ele e os seus soldados 
tiveram na Batalha de Aljubarrota.
Na entrada do Centro Interpretativo, obser-
vamos um fosso que existia naquele local e 
foi escavado para a batalha. De seguida fo-
mos ver um filme sobre a Batalha de Aljubar-
rota. Embora alguns de nós apanhássemos 
alguns sustos, gostamos muito de ver.
Finalmente vimos algumas réplicas de ar-
mas e armaduras e nas paredes desta sala 
encontravam-se escritas e havia gravuras de 
acontecimentos importantes daquela época.
Trouxemos umas recordações e regressá-
mos às nossas terras muito contentes por 
termos visto e aprendido mais.

Alunos do 4.º Ano - Centro Escolar de Nogueira do Cravo

    VISITA DE ESTUDO AO MOSTEIRO DA BATALHA E AO
CENTRO INTERPRETATIVO DA BATALHA DE ALJUBARROTA

O nome “CLDS- 4G Viver.com”, em que o 
“Viver.com” é uma alusão às novas tecno-
logias; mas o objetivo é viver ‘com’ partilha, 
acompanhamento e valorização.
O projeto “Mais Perto” desafia os cidadãos 
do concelho a oferecer do seu tempo livre, 
para fazer companhia aos idosos, mais vul-
neráveis, em situação de isolamento e, por 
vezes, sem suporte familiar.
A minha experiência, enquanto voluntária 
deste projeto, permitiu-me conhecer a rea-
lidade de idosos que vivem em aldeias isola-

das no nosso concelho; que por vezes vivem 
sozinhos, em isolamento social, longe do 
contacto familiar e em situação de solidão.
A ação, enquanto voluntária, centra-se, 
exclusivamente, na promoção do envelhe-
cimento ativo, no plano mental, que consi-
dero importante, de modo a atenuar, den-
tro do possível, uma das situações muito 
frequentes num idoso, que é a depressão 
causada pelo auto-isolamento, separação 
dos familiares e sensação de inutilidade 
que levam à perda de vontade de viver.

Um dos promotores do envelhecimento 
ativo é a simples conversação, quando se 
consegue essa comunicação, é gratificante 
observar como eles falam, com entusias-
mo, de peripécias da sua vida, de mo-
mentos marcantes que nunca esquecem, 
mesmo num passado distante, de alegrias 
e tristezas, família, amigos, etc. Sentem 
que está ali um ouvinte exclusivo e aten-
to, que dá importância àquilo que estão a 
dizer. Sei que proporciono algum momento 
bom, descontraído e feliz visível à despedi-

daquando eles simplesmente dizem: “obri-
gado por este bocadinho”.
Por isso, é necessário deixarmos o conforto 
do nosso sofá, deixarmos as tecnologias, 
deixarmos a procrastinação, deixarmos 
tudo, e irmos ao encontro deles. 
O nosso tempo é o melhor que podemos 
dar a alguém que precisa de apoio, de âni-
mo, de carinho, podemos ser alguém que 
esteja lá a escutar e a partilhar, porque 
nós podemos aprender muito com eles e 
também podemos aprender muito com a 

experiência de ser voluntário.
Ser voluntário é dar o nosso tempo ao pró-
ximo, sem qualquer intenção de retorno.
Este meu testemunho também tem a in-
tenção de alertar para a necessidade de 
sermos sensíveis, de estarmos atentos a 
esta faixa etária. 
Então, desafio-vos a disponibilizarem o 
vosso tempo, a saírem de casa e, com pe-
quenas ações, fazer a diferença na vida de 
alguém!

Sara Marques, 10º A

    O PROJETO “CLDS-4GVIVER.COM” PROMOVE O ENVELHECIMENTO 
ATIVO E COMBATE O ISOLAMENTO SOCIAL NO CONCELHO DE OLIVEIRA 
DO HOSPITAL. UM TESTEMUNHO DE UMA VOLUNTÁRIA
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    ENSINO À DISTÂNCIA VERSUS 
AULAS PRESENCIAIS
Desde que a Covid-19 afetou Portugal, os alunos 
portugueses foram sujeitos a um novo tipo de 
ensino.
Eu prefiro as aulas presenciais, porque, na escola, 
podemos estar com os nossos amigos e amigas e 
conviver com eles.
A forma de ensino presencial, na minha opinião, é 
crucial para a aprendizagem dos alunos. A com-
preensão e o esclarecimento das dúvidas, por 
parte dos professores, é mais explícita e os alunos 
conseguem compreender melhor a matéria.
As aulas online, isto é, à distância, são uma for-
ma de ensino muito diferente para muitos alunos. 

Contudo, também existem pessoas que preferem o 
ensino à distância, nomeadamente, porque acham 
que conseguem aprender melhor e estar mais 
concentrados nessas aulas.
Na minha opinião, eu prefiro as aulas de uma for-
ma presencial, não só porque estou mais concen-
trado, mas também pela organização das aulas por 
parte dos professores ou professoras, porque, nas 
aulas à distância, as atividades eram muito mais 
desorganizadas do que nas aulas dadas na escola.
Por fim, eu penso que as aulas presenciais são fun-
damentais para o desempenho de um aluno.

Diogo Sing – n.º 6 – 6.º C

    AS FAKENEWS E A DESINFORMAÇÃO
Nos dias que correm são facilmente encontradas no-
tícias que distorcem a realidade. Apesar destas não 
serem, de todo, novidade, assumem agora maior preo-
cupação devido à popularidade dos meios digitais. Sa-
bemos que as fakenews podem gerar problemas tanto 
a nível individual como coletivo, danificando aquela que 
é a nossa sociedade e, por isso, combatê-las mostra 
ser uma prioridade da agenda europeia para instaurar 
uma Europa mais forte e mais resiliente.
É do conhecimento geral que o desenvolvimento das 
novas tecnologias de informação e comunicação 
melhora a partilha e a divulgação política, no entan-
to e analisando o caso concreto das redes socais, 
sabemos que contribuem para a partilha de infor-
mações, informações essas que nem sempre refle-
tem a realidade. Toda esta imensidade de conteúdo 
não fidedigno é designada por FakeNews, ou notícias 
falsas, em português, um termo ainda muito recente 

no nosso vocabulário. 
Estas consistem na distribuição de desinformação 
com a intenção de enganar muitas vezes para favo-
recer um certo fim, acabando por gerar problemas 
tanto a nível individual como coletivo, danificando 
assim aquela que é a nossa sociedade. Estas notícias 
estão nos antípodas dos princípios fundamentais da 
democracia, dos quais podemos destacar a confian-
ça, o diálogo informado, o sentido partilhado da rea-
lidade e o consentimento mútuo. A desinformação 
coloca em risco as eleições, destruindo a confiança 
nas instituições e nos meios de comunicação social, 
prejudicando a capacidade de os cidadãos tomarem 
decisões informadas e comprometendo a liberdade 
de expressão dos mesmos. Será esta a cidadania di-
gital que pretendemos que revitalize a democracia? 
A resposta é clara: não seremos capazes de manter 
este regime, que tanto preservamos, em prática num 

mundo desinformado.  
O futuro da Europa passa também por nós que, en-
quanto cidadãos, temos o dever de lutar por uma 
cidadania informada e desenvolver as ferramentas 
necessárias para nos defendermos das “armadilhas da 
desinformação”. Será uma reflexão a fazer a posteriori, 
a fim de perceber o tipo de consequências que pode 
ter em termos de impacto na erosão das democracias 
existentes.
Concluindo, as novas tecnologias têm vários aspetos 
positivos, mas também têm os seus contras, como por 
exemplo as fakenews. Estas são um perigo para a so-
ciedade podendo vir a trazer graves problemas e, por 
este motivo, devemos estar atentos e informados para 
tentar combater a imensidão de desinformação que 
observamos nos nossos dias.

Repórteres MEGA 5: Mafalda Correia, Daniela Guímaro e 
Matilde Santos

    A MINHA CIDADE
Oliveira do Hospital, nome da minha cidade. Que signi-
ficado tem para vocês?
Certamente não conseguirei saber as vossas res-
postas, mas acredito que para muitos representa o 
mesmo que para mim. Oliveira do Hospital é a cidade 
do meu (nosso) coração, cá nasci, cresci e por aqui 
continuo com um enorme orgulho.
Na altura da minha juventude esta, agora cidade, era 
uma pequena vila onde todas as pessoas se conhe-
ciam e cumprimentavam. Recordo, com saudade o 
ponto de encontro dos jovens oliveirenses que era no 
ringue, onde agora existe um parque subterrâneo e 
um parque infantil. As diferenças são enormes, pois 
Oliveira do Hospital foi crescendo. Acompanhar o de-
senvolvimento desta cidade é algo que me deixa muito 
orgulhoso.
Decretada cidade, Oliveira do Hospital é ainda hoje 
uma bela, pacata, acolhedora e atrativa localidade 
para se viver. Situada na Beira Alta local de extrema 
beleza, encanto, tranquilidade, qualidade de vida e 

possui belos panoramas para as serras da Estrela, 
Caramulo e Açor.
Esta cidade é muito rica em história, património paisa-
gístico, gastronómico e arquitetónico, sendo o Cavalei-
ro D’Oliveira a sua imagem de marca.
Em abono da minha cidade façam-nos uma visita co-
meçando por um dos ex-libris de visita obrigatória a 
Igreja Matriz, onde encontramos a majestosa Capela 
dos Ferreiros.
Sejam bem-vindos à bela cidade de Oliveira do Hospi-
tal… venham e tragam um amigo também. 

Assistente Operacional, Nuno Dinis

    PATRIMÓNIO DO NOSSO CONCELHO…
ALDEIAS ABANDONADAS

ALDEIA DO COLCURINHO
A Aldeia do Colcurinho situa-se na Serra do Açor. 
Fica a 500 m de Chão Sobral e pertence à fregue-
sia de Aldeia das Dez. 
É uma aldeia deserta desde os anos 50 do século 
passado, já lá vão 70 anos. Na aldeia destaca-se 
uma capela pintada de branco, em honra de San-
to Antão, datada do século XVI, em excelente es-
tado de conservação. Existem também diversas 
casas todas elas em ruínas, uma ponte em xisto, 
bem conservada, e um moinho de água.
A Aldeia do Colcurinho pertenceu a dois conce-
lhos: Penalva de Alva e Lourosa. A divisão entre 
os dois concelhos era feita pelo ribeiro que pas-
sa no meio da aldeia.
Todos os anos, a 17 de janeiro, é organizada uma 
festa pelos habitantes de Chão Sobral em honra 
de Santo Antão, padroeiro da aldeia e protetor 

dos animais.
Vale a pena a visita pela beleza do local e o si-
lêncio onde apenas se escuta o som da água a 
correr.

ALDEIA DO VIEIRO
A Aldeia do Vieiro localiza-se perto da Póvoa de S. 
Cosme. É uma aldeia desabitada desde há umas 
décadas (cerca de 40 anos), pois os seus mora-
dores partiram à procura de uma vida melhor, 
devido ao isolamento e falta de condições de 
vida. 
A aldeia é constituída por cerca de 20 casas em 
ruínas.
Esta aldeia foi adquirida para fins turísticos, não 
obstante, continua sem qualquer intervenção 
num absoluto estado de degradação.
Vale a pena a visita...

Célia Cortez Nunes

    PATRIMÓNIO DO NOSSO CONCELHO…
LAGARES, LAGARETAS, LAGARIÇAS
São estruturas rupestres que se podem encontrar 
em todo o Mediterrâneo, desde a Síria e Palestina, 
passando por Itália, França e Península Ibérica. Em 
Portugal estes lagares escavados na rocha são 
mais vulgares no norte e centro do nosso país, 
principalmente em regiões onde predomina o gra-
nito, como é o caso das Beiras. 
Estas lagaretas são escavadas na rocha granítica 
e constituem reservatórios ligeiramente inclinados 
e escavados numa rocha com alguma elevação, 
de forma retangular, quadrada ou arredondada e 
que serviriam para a pisa das uvas e a recolha do 
mosto, ou seriam também lagares para o fabrico 
de azeite (hipótese menos provável).

A diferença entre os lagares e as lagaretas está 
na sua dimensão, sendo as lagaretas mais peque-
nas. Estas estruturas são constituídas por uma pia, 
ou piso (de formato retangular, quadrangular ou 
redonda) e servia para pisar as uvas com os pés, 
um canal de escoamento e, nalguns casos, um pio 
para a recolha do líquido. Quando não existe o pio 
pensa-se que o líquido seria recolhido em vasilhas 
de cerâmica ou de madeira. Estas lagaretas po-
dem variar de forma em função do afloramento 
granítico onde estão localizadas. 
Não se conhece com alguma certeza a cronologia 
de construção e utilização destas lagaretas, apa-
rece a referência ao período romano e à Alta Idade 

Média. Mas não se sabe com exatidão.
Por vezes junto a estas estruturas existiam se-
pulturas antropomórficas que, supostamente, não 
sendo contemporâneas, surgiram em local próxi-
mo para aproveitamento do material, a pedra. 
No concelho de Oliveira do Hospital temos algumas 
destas estruturas, como a Lagareta do Penedo do 
Gorgulão, perto da Bobadela (mesmo ao lado, no 
mesmo maciço granítico situam-se sepulturas 
antropomórficas), a Lagareta do Cascarro, próximo 
de Seixo da Beira, outras perto de Travanca de La-
gos, na Sobreda, entre outras que talvez possam 
existir mas das quais não tenho conhecimento.

Célia Cortez Nunes

    AS PAISAGENS SONORAS DO CONCELHO 
DE OLIVEIRA DO HOSPITAL (PARTE 2)

O som (e a sua ausência) diz mais sobre nós e 
sobre o nosso lugar do que qualquer outro ele-
mento presente na paisagem. Assim acabava o 
primeiro texto sobre esta temática, na primeira 
edição do MEGA 5 deste ano lectivo. De facto, 
desde tenra idade, somos (mais) educados para 
ver do que para ouvir ou, eventualmente, para 
ver pensando que ao mesmo tempo se ouve. 
Este facto não deixa de ser curioso e, até certo 
ponto, inexplicável, uma vez que começamos a 
ouvir ainda dentro do útero, reconhecendo de-
pois do nascimento a voz dos nossos pais ou 
sons aos quais nos fomos habituando a ouvir, 
como as sonoridades domésticas, por exemplo. 
O som, nas suas várias dinâmicas, é passado, 
é sempre passado. A velocidade de processa-
mento sonoro é mais rápida do que a da visão e 
quando olhamos para algo ou para algum lado, 
porque fomos atraídos por determinado som 
e pensamos que veremos o que ouvimos, tal 
não acontece, não conseguiremos ouvir jamais 
aquele som que nos despertou, simplesmente 

porque já não existe, enquanto o evento visual 
provocado por ele continua a existir para quem 
o vê.
No concelho de Oliveira do Hospital a paisagem 
sonora alterou-se significativamente a par-
tir do último trimestre de 2017, altura em que 
ocorreram os inesquecíveis incêndios. De facto, 
e sabendo nós que o som é dinâmico e nunca 
estático, que se altera, transforma, extingue, 
mas também renasce, tal qual a natureza, o 
som e os seres que o transportam, quer sejam 
oriundos da biodiversidade ou do manto social 
existente, vai adaptando-se e caminha lado a 
lado com as alterações na natureza. Quantos de 
nós escutávamos antes de 2017 aves da família 
dos corvídeos, como a gralha-preta, na cidade? 
O habitat desta ave estava espalhado pela orla 
urbana, fazendo raras incursões ao centro. O 
panorama alterou-se e agora a gralha-preta 
pode ser vista e ouvida (“kraa-kraa-kraa”) em 
Oliveira do Hospital, especialmente de manhã.
Este é somente um exemplo no meio de tan-
tos outros que podíamos aqui referir, da água 
que se ouve mais e em mais locais, ao vento 
mais presente ou até a nossa própria voz e o 
nosso discurso, potenciado por estas altera-
ções na natureza e que nos últimos dois anos 
ganhou ainda mais expressão com a situação 
pandémica, mas sobre isso escreveremos na 
terceira e última parte desta reflexão.

Luís Antero, Encarregado de educação
(o autor escreve segundo a antiga ortografia)
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   VALE A PENA PENSAR NISTO? 
INTRODUÇÃO AO PROBLEMA DA GUERRA JUSTA

ANDAR À TOA 
Significado: Andar sem destino, despreo-
cupado, passando o tempo.
Origem: Toa é a corda com que uma em-
barcação reboca a outra. Um navio que 
está “à toa” é o que não tem leme nem 
rumo, indo para onde o navio que o rebo-
ca determinar.

EMBANDEIRAR EM ARCO
Significado: Manifestação efusiva de alegria.
Origem: Na Marinha, em dias de gala ou 
simplesmente festivos, os navios em-
bandeiram em arco, isto é, içam pelas 
adriças ou cabos (vergueiros) de em-
bandeiramento galhardetes, bandeiras e 

cometas quase até ao topo dos mastros, 
indo um dos seus extremos para a proa 
e outro para a popa. Assim são assinala-
dos esses dias de regozijo ou se saúdam 
outros barcos que se manifestam da 
mesma forma.
CAIR DA TRIPEÇA
Significado: Qualquer coisa que, dada a 
sua velhice, se desconjunta facilmente.
Origem: A tripeça é um banco de 
madeira de três pés, muito usado na 
província, sobretudo junto às lareiras. 
Uma pessoa de avançada idade aí sen-
tada, com o calor do fogo, facilmente 
adormece e tomba.

Equipa Jornal MEGA 5

    EXPRESSÕES POPULARES 
COM HISTÓRIA

O Orçamento Participativo das Escolas 
tem por objetivo estimular a participação 
democrática dos alunos, valorizando as 
suas opiniões e o seu poder de argumen-
tação, de reflexão e de mobilização dos 
colegas, assim como o conhecimento prá-
tico de alguns procedimentos inerentes à 
democracia. 
Na edição deste ano, o regulamento con-
vidava os alunos a apresentar propostas 
que relevassem para a Inclusão e Bem-es-
tar. Na Escola Básica de Cordinha, houve 
três propostas, tendo vencido a Proposta 
C – de aquisição de material para a cria-
ção de uma rádio escolar –, elaborada 
pelos alunos Bruna Pereira, David Guerrei-
ro, Francisca Martins, Luna Viana e Maria 

Leonor Pereira, da turma 8.ºH.
Durante o segundo período, a comunida-
de educativa de Oliveira do Hospital foi 
convidada a participar numa campanha 
de recolha de bens de primeira necessi-
dade, destinados às vítimas da guerra na 
Ucrânia.
No caso da Escola Básica de Cordinha, a 
ação de campanha foi organizada pela 
turma 8.ºH, no âmbito da disciplina de 
Cidadania e Desenvolvimento. Além da re-
colha, os alunos fizeram rifas, cuja venda 
visou angariar fundos para a aquisição de 
material médico.

Diretora de Turma: Margarete Rodrigues
Professora de Cidadania e Desenvolvimento: 

Fátima Antunes

    DEMOCRACIA, SOLIDARIEDADE 
E VOLUNTARIADO
8.º H – ESCOLA BÁSICA DE CORDINHA

    HOMENAGEM

    FALAR EM BOM PORTUGUÊS
ATENÇÃO!!!  Não confundir!!

Este texto foi recomendado pelo prof. Domingos 
Faria para introduzir o estudo da ética, mas dada a 
atualidade do tema achei que poderia recomendar 
a sua leitura.

Introdução ao Problema da Guerra Justa
Quando se questiona “será que existem guerras 
justas?” o que se está a perguntar, de forma nor-
mativa, é o seguinte: alguma guerra poderá ter 
algum tipo de justificação ética ou, pelo contrário, 
será que todas as guerras são imorais? Ou seja, 
existem ou não justificações éticas para algum 
tipo de guerra? Afinal, poderá algum tipo de guer-
ra ser justificada? Se sim, que justificações éticas 
são essas e com que critérios?
Como resposta a este problema da guerra justa 
existem duas abordagens principais:
1. Aqueles que defendem que não há qualquer jus-
tificação moral para as guerras.
2. Aqueles que defendem que pode haver alguns 
critérios/justificações morais para algum tipo de 
guerra.
Por um lado, quem defende (1) poderá ser pacifista, 
ao defender que todas as guerras são injustas ou 
imorais, pois implicam provocar deliberadamente 
a morte a outros seres humanos. Mas quem de-
fende (1) também poderá ser realista, tal como 
Nicolau Maquiavel ou Thomas Hobbes, e sustentar 
que os conceitos de justiça e injustiça, de morali-
dade ou imoralidade, não se aplicam à guerra, pois 
em tempo de guerra as leis e as normas morais 
devem ser suspensas.
Por outro lado, quem defende (2) são os chamados 
“teóricos da guerra justa” e eles procuram esta-

belecer critérios que permitam avaliar a justiça/
injustiça, ou a moralidade/imoralidade, de uma 
guerra. Mas existem duas versões desta teoria da 
guerra justa: a versão tradicional e a versão re-
vista. A versão tradicional, defendida por Michael 
Walzer, estabelece a distinção entre princípios jus 
ad bellum (justiça na passagem à guerra) e jus in 
bello (justiça na guerra).
Quanto ao jus ad bellum, procura-se determinar 
em que condições é legítimo o recurso à guerra, 
como o caso da guerra ser feita simultaneamente 
por causa justa, com uma intenção correta, com 
uma autoridade legítima, em último recurso, com 
perspetivas de sucesso, com proporcionalidade. 
Quanto ao jus in bello, procura-se princípios que 
regulam a conduta dos combatentes durante a 
guerra, como a necessidade, proporcionalidade, 
e discriminação. Além disso, na versão tradicional 
da guerra justa defende-se três teses: (T1) jus ad 
bellum e jus in bello são princípios independentes; 
(T2) igualdade moral dos soldados; e (T3) imunida-
de dos não-combatentes. Estas teses baseiam-se 
no princípio da “permissibilidade da força defen-
siva” segundo o qual o uso de força defensiva é 
moralmente permissível.
Contudo, a versão revista da teoria da guerra jus-
ta, defendida por Jeff McMahan, apresenta alguns 
contra exemplos para refutar esse princípio da 
“permissibilidade da força defensiva” o que permi-
te negar as teses (T1), (T2), e (T3) da versão tradi-
cional. Um desses contra exemplos, apresentado 
por Jeff McMahan em “The Ethics of Killing in War”, 
é o seguinte:
“Suponha que um bandido o ataca, sem qualquer 

justificação, ou desculpa, e que o ataque inicial fa-
lhou na tentativa de o dominar. Com razões para 
acreditar que, de outra forma, o bandido vai acabar 
por matá-lo, o leitor ataca-o justificadamente em 
autodefesa. Se a força defensiva é permissível, o 
facto de o leitor passar a representar uma ameaça 
para o seu atacante faz com que seja, agora, jus-
tificado, ou permissível, que ele o ataque a si – ou 
até mesmo que o mate, se o seu contra-ataque 
defensivo ameaçar a vida dele. (…) A maioria das 
pessoas considera que é impossível aceitar que, 
ao atacá-lo injustificadamente, justificando, des-
te modo, o seu recurso à autodefesa, o atacante 
possa criar condições em que se torna permissível 
que ele o ataque. A maioria acredita que, nestas 
circunstâncias, o atacante não tem qualquer di-
reito de não ser atacado por si, que o seu ataque 
não constituiria uma ação errada para com ele e, 
por conseguinte, que ele não tem qualquer direito 
de autodefesa contra o seu, justificado, ataque de-
fensivo. Mas se o seu atacante não tem qualquer 
direito de autodefesa, então nem toda a força de-
fensiva é permissível”.
Além disso, e mais pela positiva, na versão revista 
considera-se que existe uma perfeita continuida-
de entre a moralidade comum e a moralidade da 
guerra, pois aquilo que permite justificar certos 
atos individuais de guerra é exatamente o mesmo 
princípio de legítima defesa (contra aqueles que 
são moralmente responsáveis por iniciar ou man-
ter uma ameaça injusta) que se aplica nas nossas 
vidas quotidianas.
Qual destas teorias será mais plausível? Porquê?

Cristina Castanheira

Já há vários anos que a docente Isabel Rosa tem 
coordenado a campanha de recolha de tampinhas 
em prol do Jorginho, numa tentativa de minimizar 

os custos elevados dos seus tratamentos.  Este 
ano, mais uma vez, a campanha também é apadri-
nhada pelo Eco-Escolas e o PES do AEOH. Também 
toda a comunidade educativa tem contribuído com 
os seus gestos solidários. 
O Jorginho tem 8 anos e frequenta o 3.º ano no 
Agrupamento de Escolas de Canas de Senhorim.
Desde o início do ano, já foram efetuadas três en-
tregas em casa do Jorginho de muitos garrafões 
repletos de tampinhas! A mãe do Jorginho enviou 
um e-mail ao nosso Agrupamento para agradecer 
a todas as pessoas que têm contribuído.
JUNTE-SE A ESTA CAUSA!
UMA TAMPA = UM SORRISO!

    CAMPANHA DE RECOLHA DE TAMPINHAS
Oliveira do Hospital

Isabel Rosa

Partilha   Partil-

ha   Partilha Par-

tilha   Partilha 
Ajuda o Jorginho

1 tampa = 1 sorrisoz

e o Ambite

Respondendo ao repto lançado pelo Conselho de 
Docentes do Primeiro Ciclo, prontamente adotado 
para todo o Agrupamento, a nossa turma, tal como 
as restantes turmas do Centro Escolar de Nogueira 
do Cravo, aderiu à recolha de bens a enviar para o 
povo da Ucrânia que passa por período de guerra 

no seu território, com as consequentes privações 
a todos os níveis.
Ficámos muito felizes por conseguir várias caixas 
com alimentos, medicamentos, roupas e bens para 
bebés, que foram encaminhadas para os Bombei-
ros Voluntários de Oliveira do Hospital que as farão 

chegar à Ucrânia.
Agradecemos o apoio (com recolha) realizado pela 
família do nosso aluno, Dinis Baptista, nos estabe-
lecimentos comerciais da sua empresa “Paifi”.
Paz para a Ucrânia!

CE Nogueira do Cravo, Turma 1.º A
Professor Bruno Miranda

    RECOLHA DE BENS PARA A UCRÂNIA
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    ADIVINHAS - MESES
Sou o mês mais pequeno
Vem comigo o Carnaval
Brinca, não tenhas medo
Porque eu não faço mal.
Que mês sou eu? 
 
Sou quem vem primeiro
31 dias eu tenho
Sou muito geeiro
Dióspiro eu obtenho.
Que mês sou eu? 

De manhã sou nevoeiro
E à tarde muito soalheiro
Venho sempre em terceiro
Gostam muito de mim, os caminheiros.
Que mês sou eu? 

Dizem que dou águas mil
Muitas vezes a páscoa acolho
Os ovos eu recolho
Da madrinha gentil.
Que mês sou eu? 

Clube MEGA 5

Miguel Seixas, Vicente Ramos, Vicente Galvão – 5.º G

FACTOS & MATEMÁTICA
Leonardo Fibonacci foi um matemático ita-
liano que viveu na Idade Média. Foi um dos 
responsáveis pela introdução dos algaris-
mos arábicos na Europa, em substituição 
dos algarismos romanos. Este aconteci-
mento deveu-se ao facto de o mesmo ter 
reconhecido que a aritmética com algaris-
mos arábicos era mais simples e eficiente.
Fibonacci descreveu em 1202 o crescimen-

to de uma população de coelhos, a partir 
de uma sequência (0, 1, 1, 2, 3, …). A partir 
daí ficou conhecida como sequência de 
Fibonacci, apesar de já ser conhecida na 
antiguidade. Os números desta sequência 
formam o que se conhece como proporção 
áurea (de ouro) que obteve este nome por 
trazer harmonia ao olhar dos humanos.

Desafio: Completa as seguintes sequências.

    DESAFIOS MATEMÁTICOS

    PALAVRAS CRUZADAS

JANEIRO
Em janeiro, sobe ao outeiro. Se vires verde-
jar, põe-te a chorar; se vires terrear, põe-te 
a cantar.
Se o janeiro não tiver trinta e uma geadas, 
tem de as pedir emprestadas.
FEVEREIRO
Água de fevereiro enche o celeiro.
Fevereiro: rego cheio.

MARÇO
Março zangado é pior que o diabo.
Sol de março queima a dama no paço.      
ABRIL
Abril: águas mil, quantas mais puderem vir.
Abril chuvoso, maio ventoso e junho amoro-
so, fazem um ano formoso.

Clube MEGA 5
Miguel Seixas, Vicente Ramos, Vicente Galvão – 5.º G

    PROVÉRBIOS
O FAMOSO JOGO DO 24

QUANTOS COPOS EQUILIBRAM UMA GARRAFA?
Uma garrafa e um copo equilibram um jarro (1)
. Uma garrafa equilibra um copo e uma taça (2)

. Dois jarros equilibram três taças (3)

QUADRADO MÁGICO
Num quadrado mágico a soma de cada linha, 
coluna ou diagonal é sempre a mesma.
Completa o quadrado com os números de 5 
a 16, para que seja mágico. A soma de cada 
coluna, linha ou diagonal deve ser igual a 34.

PALAVRAS CRUZADAS
No dia 21 de março comemorou-se o Dia Internacional das Florestas. 

Descobre, no quadro em baixo, o nome de 16 espécies de árvores existentes 
na floresta portuguesa.

QUANTOS TRIÂNGULOS 
EXISTEM NESTA FIGURA?

COLOCA ENTRE OS NÚMEROS 4 
OS SINAIS ARITMÉTICOS, 

DE MODO A CONSEGUIRES 
AS SEGUINTES IGUALDADES

A Antónia adivinha o dia e o mês do nasci-
mento de qualquer pessoa.
Também podes fazê-lo!

- Multiplica o dia em que nasceste por 2.
- Adiciona 5.
- Multiplica por 50.
- Adiciona o número do mês.
- Subtrai 250.

No resultado obtido, os dois últimos alga-
rismos indicam o mês em que nasceste; os 
dois primeiros, o dia.
Por exemplo: 1205 significa que nasceste a 
12 de maio.

Grupo disciplinar 230

SOLUÇÕES ADIVINHAS

SOLUÇÕES PALAVRAS CRUZADAS
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A composição pode ser um processo muito de-
morado, de escolha de determinada organização 
dos objetos ou de escolha de ponto de vista, de 
forma a criar um determinado efeito visual.

#aeoh#aeohescolapublicadequalidade#cursosp
rofissionaisaeoh#ceffotografia

    #REFLEXOS DA NOSSA ESCOLA
CEF FOTOGRAFIA 9.ºL 

    CURSO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO, CEF, 9.ºL
DISCIPLINA DE LÍNGUA PORTUGUESA
Projeto de Leitura – Módulo 15 : Texto de Teatro, «Auto da Barca do Inferno», de Gil Vicente

No séc. XVI, Gil Vicente escreveu o «Auto da Bar-
ca do Inferno», peça de teatro designada de Mo-
ralidade. Trata-se de uma célebre representação 
em palco que denuncia os atos “pecaminosos” 
do Ser Humano, segundo os preceitos da Reli-
gião Moral Católica Romana.
Mestre Gil, através do cómico de caráter, de lin-
guagem e de situação, fez entrar na Barca do 
Diabo, um número significativo de personagens 
representantes de todas as classes sociais: a 
nobreza, o clero e o povo. 

De salientar, o Parvo, Joane, que se salvou de-
vido à sua infantilidade, irresponsabilidade, falta 
de instrução, de educação e de formação, tendo 
seguido na Barca do Anjo. Juntaram-se-lhe os 4 
Cavaleiros, mortos em defesa da Pátria e a espa-
lhar a fé cristã.
Nas aulas de Língua Portuguesa, na Turma L, 9.º 
Ano, CEF [Curso de Educação e Formação] ocor-
reram diversas Representações Dramáticas, 
ilustradas, de forma pertinente, com uma Repor-
tagem Fotográfica, numa extensa documenta-

ção do estudo e do conhecimento da Turma, face 
aos conteúdos, aos objetivos e intencionalidade 
crítica, moralista e reformista do Dramaturgo.
A Professora Titular, Isaura Maria de Oliveira, 
Supervisora deste Projeto de Leitura, o Profes-
sor Hugo Marques, Técnicas de Fotografia, seu 
colaborador, Alunos, todos os Agentes Educati-
vos, assim como  toda a Comunidade Escolar de 
Oliveira do Hospital, partilham no Jornal Mega 5 
esta feliz atividade artístico-cultural, literária.

A docente, Isaura Maria de Oliveira

CYAN    MANGENTA    YELLO    BLACK

 Cursos Profissionais SUPLEMENTO
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    VISITA DE ESTUDO A COIMBRA
No dia 14 de janeiro, os alunos do 12.ºF, Curso 
Técnico de Multimédia andaram à descoberta 
pela sempre encantadora, Cidade de Coimbra, 
acompanhados pela Professora de Matemática, 
Ana Mendonça.
Começaram por ser guiados, pelo Professor Ri-
cardo Mamede, numa visita ao Departamento de 
Matemática da Universidade de Coimbra, sendo a 
primeira abordagem feita em frente ao magnífico 
painel de azulejos de Almada Negreiros e onde 
os alunos puderem ouvir um pouco da História 
de alguns matemáticos famosos, da História da 

Matemática e da Universidade. De seguida visita-
ram uma das bibliotecas da universidade, onde se 
encontra uma coleção de livros, muito antigos, e 
que, por isso, irradiam a beleza de tantos factos 
Matemáticos descobertos e a sua escrita, de há 
tantos anos! Estes livros só podem ser consulta-
dos por alunos que frequentam o Mestrado ou o 
Doutoramento, e é de salientar que, em muitos 
deles existe informação que obviamente não se 
encontra na Internet! 
Já numa sala de aula, assistiram a uma pales-
tra intitulada “Vírus, curvas chatas e decisões 

difíceis” dinamizada pelo Doutor Adérito Araújo 
que de uma forma muito agradável começou por 
fazer uma breve descrição dos vários vírus exis-
tentes na história da nossa civilização - a varíola, 
o sarampo, a gripe espanhola... e agora o Sars-
-CoV-2. De seguida mostrou como a Matemática 
ajuda a minimizar estas situações! Demonstrou 
com cálculos matemáticos, como se prevê a 
evolução de qualquer pandemia e o seu pico… “A 
Matemática estuda a mudança”, referiu o Doutor 
Adérito Araújo.
Seguiu-se a visita ao Museu da Ciência, e ainda a 
visualização, in loco, da criação de uma obra do 

artista plástico Bordalo II, no Colégio das Artes, a 
ser inaugurada no dia 17 de janeiro, iniciativa que 
pretende reforçar o papel da UC como espaço de 
criação artística contemporânea e como promo-
tora de medidas de consciencialização para as 
questões da sustentabilidade.
O passeio continuou pelo Largo da Porta Férrea 
da Universidade de Coimbra, Paço das Escolas, 
Jardim Botânico e Jardim da Sereia.
Foi uma tarde muito enriquecedora e que permi-
tiu uma viagem por diversas áreas: história, mate-
mática, química, física, arte e a área das emoções!

A docente: Ana Mendonça

    VISITA DE ESTUDO AO PORTO
No dia 3 de março os alunos do curso profissio-
nal de Multimédia deslocaram-se ao Porto para 
visitar o Instituto Português de Fotografia e a 
Casa de Serralves.
No Instituto Português de Fotografia foi possível 
visualizar o Prémio Estação Imagem 2021 Coim-
bra, o Anuário Lusa 2021 / Vozes – Muhammed 
Muheisen.
Os valores estéticos e as exposições patentes 
em ambos os locais foram o “leitmotiv” desta 
visita.

Curso profissional de Multimédia
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    VISITA DE ESTUDO
No dia 21 de fevereiro de 2022, os alunos 
do 10º E, 11º F e 12º F, do curso profissional 
técnico de restauração cozinha/pastelaria 
e restaurante/bar, da escola secundária de 
Oliveira do Hospital, acompanhados pelos 
professores, Marco Gonçalves, Sónia Rendei-
ro, Teresa Batista e diretora de curso Anabe-
la Mendes realizaram uma visita de estudo a 
uma adega, restaurante e empreendimento 
hoteleiro da região: Quinta da Cabriz e Hotel 
Montebelo Aguieira Lake Resort e SPA.
Alunos e docentes saíram da Escola Secun-
dária de Oliveira do Hospital pelas 8:30 com 
destino Carregal do Sal, onde chegaram pe-
las 10:00, tendo sido recebidos pelo Chefe 
Carlos, da Quinta da Cabriz.
A visita teve início no Restaurante da Quinta 
da Cabriz e seguiu-se para a Cave onde foi 
explicado como está dividido o espaço em 
que se desenvolve ao longo das tradicionais 
caves da Cabriz Vinhos de Portugal.
Apresentaram a carta do restaurante e mi-
se-en-place e depois prosseguiu-se a visita 
à famosa cave subterrânea onde estagiam 
espumantes, vinhos e aguardentes. 
O guia conduziu a visita referindo algumas 
práticas da vinha e colheita, o tipo de clima 
e solo, bem como a influência de todos es-
tes fatores no produto final. Seguidamente o 

grupo visitou a cave onde foi possível visua-
lizar o processo de estágio dos vinhos e es-
pumantes, vinhos e as aguardentes do Dão. 
Para o almoço convívio, foi feita uma pausa 
no trajeto, no Parque da Nossa Senhora da 
Ribeira.
Seguiu-se a visita ao Montebelo Aguieira 
Lake Resort e SPA, onde os alunos tiveram 
a oportunidade de observar e colocar ques-
tões na secção do restaurante, secção de 
cozinha, secção espaço para eventos, sec-
ção do bar de piscina e apartamentos com 
as várias tipologias. 
Estas atividades enquadram-se no plano de 
formação do curso e tem como objetivo efe-
tuar a ligação entre os conteúdos lecionados 
nas disciplinas de Serviços de Cozinha/Pas-
telaria e Serviços de Restaurante/Bar. 
Foi objetivo dos docentes responsáveis, de-
senvolver o pensamento criativo e o espírito 
crítico, assim como aprofundar a relação de 
amizade e de cooperação entre alunos e 
professores. 
Um dia extraordinário, onde foi possível ver es-
paços para formação em contexto de trabalho, 
com o qual a nossa escola tem protocolo. 

Marco Gonçalves
Curso profissional de Restaurante/Bar 

e Cozinha/Pastelaria

    DIA DA MULHER NO 
RESTAURANTE AEOH!

No dia 8 de março no restaurante Peda-
gógico celebramos o Dia da Mulher com 
pompa e circunstância.
O dia da Mulher foi festejado no nosso 
Restaurante com Cocktails e pratos a 

pensar especialmente nas preferências 
das mulheres.
Foi um dia marcante e cheio de surpre-
sas!

Marco Gonçalves

CYAN    MANGENTA    YELLO    BLACK

    CONCURSO DE GASTRONOMIA
Colaboramos no concurso de gastro-
nomia e na receção da festa do queijo, 
onde esteve presente a excelentíssima 
Ministra da Agricultura, Maria do Céu 
Antunes.

Marco Gonçalves 
Curso profissional de cozinha/pastelaria 

e restaurante/bar

    FESTA DO QUEIJO
Também não faltamos à Festa do Queijo 
da nossa cidade!
Participámos em workshops, onde enalte-
cemos os produtos endógenos.
Fizemos um cocktail de autor e até um 
empratamento de queijos para entrada e 
para sobremesa.

Marco Gonçalves 
Curso profissional de cozinha/pastelaria 

e restaurante/bar

    SENTIMENTO DE DEVER 
CUMPRIDO
Para os alunos e professores do AEOH, 
a Festa do Queijo é um evento impor-
tante onde, mais do que tudo, podemos 
mostrar o que de melhor se faz na nos-
sa região. 

Participar, colaborar, apoiar esta festa, 
é sempre um privilégio!

Marco Gonçalves 
Curso profissional de cozinha/pastelaria 

e restaurante/bar



36 ABRIL 2022 
Mega5 - Jornal do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital  Cursos ProfissionaisSUPLEMENTO

CYAN    MANGENTA    YELLO    BLACK

No dia 19 de fevereiro, os alunos dos 
cursos profissionais deslocaram-se ao 
Porto com o objetivo de conhecer a 
obra de Edgar Allan Poe e de lhes pro-
porcionar o contacto com o meio cine-
matográfico e musical. Os alunos foram 
incentivados a reconhecer a importân-

cia da realidade cultural anglo-saxónica 
e confrontar elementos sociais/históri-
cos e temas distintos existentes nesta 
cidade. Deste modo, contactaram com 
elementos representativos da influên-
cia e presença inglesa no Porto.

Cursos profissionais

     VISITA DE ESTUDO AO 
PORTO – INGLÊS

Foi no passado dia 23 de fevereiro que 
os alunos do 10.º E da nossa escola, 
Curso Técnico de Cozinha/ Pastelaria 
e Instalador de Sistemas Térmicos de 
Energias Renováveis, se deslocaram ao 
Porto, acompanhados pelas professoras 
de Português e Área de Integração, Ana 
Reis e Cristina Castanheira.
A primeira paragem da sua visita pela 
cidade do Norte envolveu as artes: o 
grupo assistiu à peça de teatro de Gil 
Vicente “Farsa de Inês Pereira”, encena-
da pelo grupo de teatro O Sonho, que 
encantou com a sua representação fiel 
e integral da obra que os alunos estu-
daram no âmbito da disciplina de Por-

tuguês e que tiveram a possibilidade 
de ver ganhar vida no palco através de 
técnicas teatrais como “Ridendo Casti-
gat  Mores”, ou seja, a rir se castigam 
os costumes.
De seguida, tiveram a oportunidade de 
explorar a Alfândega do Porto, onde 
usufruíram de uma visita guiada aos 
diversos espaços simbólicos da zona, 
nomeadamente o Edifício da Alfândega 
e o Museu dos Transportes e Comuni-
cações, localizado no mesmo. Um dos 
pontos altos foi a exposição “O motor da 
República: os carros dos Presidentes” 
– uma fascinante coleção de viaturas 
nacionais que fez as delícias dos nossos 
fãs de automóveis! Deixamos aos nos-
sos leitores um desafio (sopa de letras) 
sobre este tema.
Foi uma saída educativa e lúdica, que 
permitiu ao grupo ver como os conteú-
dos lecionados nas disciplinas de Portu-
guês e Área de Integração são mais do 
que simples conceitos, mas sim algo in-
trinsecamente ligado ao funcionamento 
do nosso país e das nossas cidades e, 
consequentemente, à nossa vida.

Cristina Castanheira

     PORTUGUÊS E ÁREA DE INTEGRAÇÃO 
GANHAM VIDA NO PORTO


