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Ao longo da nossa vida vamos criando a nossa identidade, vamos desenvolvendo 
capacidades, autoconhecimento e podemos partilhar: talentos, conhecimentos, 
ideias e sobretudo experiências. A identidade de cada um é um processo comple-
xo e mutável, que ocorre desde o início da vida e que se continua a desenvolver 
ao longo dela. A identidade individual e pessoal de cada indivíduo é um processo 
ativo, afetivo e cognitivo de representação de si no ambiente e envolvência que o 
rodeiam. A nossa identidade pessoal manifesta-se através de diferentes elemen-
tos: Identidade de género; Escolha política; Valores morais; Religião; Costumes 
e tradições populares; Expressão verbal e comportamental; Lazer; Profissão e 
Estudos. É neste contexto que partilhamos emoções com os outros. É importante 
saber que não existem emoções boas ou más, o que existem, são emoções que 
podem ser mais ou menos agradáveis, mas cada uma delas tem uma função 
específica. Entre elas, a alegria, a raiva, a tristeza, o medo, e todas elas são neces-
sárias de serem sentidas. As emoções são informações úteis e podem funcionar 

como “alerta” para a nossa vida, porque nos auxiliam a agir em diversas situações.
No despertar de identidades há a partilha de emoções, por exemplo, neste con-
texto mundial de pandemia, o lidar com isolamentos, distanciamentos, novos 
hábitos sociais, convívio familiar mais restrito, ensino on-line, comunicação à dis-
tância, mas todos estes fatores despertam vários tipos de emoções que cada um 
partilha de acordo com a sua própria experiência. É a emoção que leva o individuo 
a reagir perante os acontecimentos, sendo que a maneira como vivenciamos e 
expressamos as emoções é muito pessoal e é sentida de forma diferente por 
cada individuo. Cada vez mais é importante a partilha, pois crescemos e essen-
cialmente aprendemos a ter o controle sobre as nossas próprias emoções e o 
que deixamos que nos faça bem ou menos bem. Só assim somos indivíduos com-
pletos, pela maneira como nos relacionamos, na partilha das nossas vivências e 
experiências, de acordo com o que sentimos.

Sónia Guerra Veloso (Encarregada de Educação)

Editorial

Na perspetiva de percebermos o mundo que nos 
rodeia, confrontamo-nos com uma panóplia de pa-
radoxos, de frustrações e surrealismos. Com efeito, 
todos nós temos a perceção de que numa Socie-
dade Globalizante, e tão tecnologicamente evoluída 
como esta, que nos absorve, há ideias, pensamen-
tos, atitudes e posturas que foram sendo ultrapas-
sadas e desvalorizadas. Existem palavras que em 
tempos não muito distantes, faziam regra e ajuda-
vam a construir e a definir a nossa forma de ser e 
de estar. A CIDADANIA é, pois, uma dessas palavras 
que foi perdendo protagonismo. O saber estar e o 
saber ser estão associados a essa forma de Cidada-
nia. A Cidadania está assente em pressupostos de 
respeito, de igualdade e de maturidade social. Nun-
ca podemos escamotear a importância do social 
e do respeito mútuo que tão intrinsecamente nos 
diferencia. Vem este tema a propósito, no sentido 
de podermos refletir todos em conjunto no esvaziar 
lento, mas progressivo que as atitudes, os valores, o 
respeito e a compreensão pelo indivíduo se vão per-
dendo. No dia a dia vamos presenciando atos que 
nos envergonham, pois muitas das vezes observa-
mos passivamente a insubordinações provocantes e 
destituídas de princípios democráticos e universais 
que cada vez mais devem estar subjacentes à nossa 
forma de viver em Sociedade. Educar para a cidada-
nia é ter uma atitude positiva de podermos aceitar 
o nosso semelhante, respeitando-o na sua diver-
sidade e sermos tolerantes. Há todo um conjunto 
de valores que se vão adquirindo e sedimentando 
ao longo da nossa evolução. Cada vez mais, é pre-
ciso que todos percebamos o quanto é importante 
este debate, pois não podemos continuar a assis-
tir à nossa degradação civilizacional, com a perda 
da nossa identidade nacional. Esta identidade tem 
também que saber evoluir para podermos saber 
integrar na nossa cultura outros saberes, sem os 
descaracterizar ou os tentar reconverter. Os laços 
familiares vão perdendo protagonismo, verificando-
-se cada vez mais um deteriorar de uma cidadania 
familiar consistente e duradoura. O ritmo alucinante 
da nossa vida não nos permite poder, paulatinamen-
te, ir construindo em conjunto no seio familiar, re-
gras de boa educação e respeito mútuo. A escola vai 
tendo cada vez mais dificuldade em saber respon-
sabilizar todos e cada um, naquele sentido de que o 
simples ato de existir, nos obriga a saber respeitar 
e a ter uma filosofia de vida de uma coexistência 
democrática. A intolerância vai-nos invadindo, e 
sobrepondo-se aos princípios de igualdade e da di-
versidade. Cada vez mais é difícil ter uma posição de 
saber ouvir e saber compreender. Todos os pontos 
de vista têm a sua lógica. Na escola, local onde as 
assimetrias sociais deverão ser esbatidas, tem esse 
papel de trabalhar em conjunto com as famílias, no 
sentido de poder construir uma hierarquia de valo-
res e saberes. Os jovens devem perceber que a sua 
liberdade democrática está intimamente associada 
à sua responsabilidade social.
Neste tempo festivo é fundamental podermo-nos 
lembrar dos valores que são intrínsecos à individua-
lidade humana. Cada um de nós deve ser o portador 
destes valores e saber disseminá-los pela socie-
dade. Na escola é imperioso, e com base no nosso 
lema do Projeto Educativo (Despertar Identidades 
Partilhar Emoções), podermos fazer destes princí-
pios uma bandeira de solidariedade e de tolerância.
A toda a Comunidade Educativa desejo votos de um 
Santo e feliz Natal.

O diretor do AEOH, Carlos Carvalheira

Despertar Identidades 
Partilhar Emoções

     Despertar Identidades/partilhar emoções
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 “As aptidões emocionais podem ser aprendidas e melhoradas nas 
crianças se nos dermos ao trabalho de ensiná-las” (Daniel Golelman) 

Saber reconhecer as próprias emoções e as dos outros é um passo importante 
para o desenvolvimento de habilidades sociais como a empatia, a amizade e o 
respeito. Ao longo do seu desenvolvimento, as crianças aprendem a nomear 
os seus sentimentos, no entanto, raramente são instruídas a estar atentas ao 
que sentem e muito menos a gerir as suas emoções e sentimentos de forma a 
que sejam equilibrados e ajustados ao meio envolvente. Quando as crianças/
jovens possuem linguagem emocional conseguem regular melhor as suas pró-
prias atitudes porque são capazes de expressar o que sentem. Trabalhar as 
emoções é fundamental, pelo que os projetos “Encontros Contigo” e “Aprender 
a Ser” visam promover o autoconhecimento das mesmas, bem como trabalhar 
as competências de comunicação, assertividade, autocontrolo e empatia, e va-
lores como o respeito pelo próximo e por si mesmo.
Existem indicadores suficientes para que se olhe de frente a questão das emo-
ções, do autoconhecimento e do desenvolvimento da Inteligência Emocional da 
criança e do jovem, corrigindo assim a grande tendência de nos concentrarmos 
principalmente no conhecimento do mundo externo. Num estudo levado a cabo 
na Universidade de Harvard, Kotter, J. (1994) concluiu que muitos dos seus ex-

-alunos, dotados de alto QI e de grandes competências cognitivas, não tiveram 
o sucesso esperado nas suas vidas por apresentarem problemas de relaciona-
mento resultantes de baixas competências emocionais.
Os projetos “Encontros Contigo” e “Aprender a Ser”  destinam-se a alunos do 1.º 
e 2.º ciclo, e visam considerar as emoções como parte da sua formação inte-
gral. O objetivo principal é ensinar a arte de viver em paz consigo mesmo e com 
os outros através de uma gestão eficiente das emoções, sendo importante que 
a criança/jovem seja habituada desde cedo a expressá-las e a lidar com elas. 
Através de sessões com turmas do 1.º ciclo de diversas escolas do agrupamen-
to, e com todas as turmas do 5.º e 6.º ano na Escola Básica 2/3 de Oliveira do 
Hospital e Escola Básica da Ponte das Três Entradas, trabalham-se emoções 
como o medo, a raiva, a tristeza e sentimentos como o amor e a amizade, 
bem como modos de os identificar e gerir em diversas situações comuns na 
vida das crianças. Valores como a solidariedade, o altruísmo, a gentileza e o 
respeito são realçados, através de vídeos, debates e atividades propostas para 
dentro e fora da sala de aula, sendo os alunos levados a refletir sobre ações e 
comportamentos corretos e incorretos, pelo que os projetos, têm com certeza, 
um papel fulcral na construção de atitudes mais positivas e no incremento da 
literacia emocional.

Serviço de Psicologia e Orientação

      “Encontros Contigo” e “Aprender a Ser” 
Projetos de Gestão Socioemocional

O Gabinete de Intervenção Social (GIS) é 
um projeto de mediação escolar e social, 
sediado no Agrupamento de Escolas de 
Oliveira do Hospital (AEOH) e orientado 
para todos os estabelecimentos de ensino 
que integram este agrupamento, no senti-
do de prestar um serviço de apoio a toda 
a comunidade educativa (alunos, famílias, 
corpo docente e assistentes operacionais), 
funcionando em estreita colaboração com 
os serviços e instituições da comunidade 
envolvente.

Pela sua natureza específica, o GIS é um espaço de exteriorização de diversos 
tipos de problemas sociais, que garante total confidencialidade aos alunos e às 
suas famílias, bem como a todos os envolvidos, cuja ação técnica orientada para 
a resolução dos problemas/ situações expostas, é norteada pelo estrito cumpri-
mento de princípios éticos e deontológicos.
As intervenções não se concentram apenas nos problemas que o aluno possa ter 
em questões como o absentismo, indisciplina e insucesso escolar, mas também 

abordam problemas relacionais e de comunicação (integração de imigrantes e 
grupos desfavorecidos, clima de convivência, bullying escolar como forma de vio-
lência), desajustes, fragilidades de saúde, limitações no ambiente familiar, entre 
outros domínios.
No seu espaço de intervenção direta, o GIS presta também apoio às famílias dos 
respetivos alunos através do desenvolvimento de programas de formação, acon-
selhamento e orientação familiar, bem como, procura sensibilizar e estimula o 
envolvimento dos pais/ encarregados de educação na busca de soluções para os 
problemas que possam surgir nos diferentes níveis de ensino.
O GIS trabalha ainda, em estreita articulação com os diretores de turma, com os 
professores e educadores titulares de turma e com a Direção do AEOH, no senti-
do do acompanhamento regular de todas as situações identificadas como mais 
desafiantes/problemáticas, discutindo e sugerindo estratégias adequadas às 
características dos alunos e oferecendo informação sociofamiliar dos mesmos.
Em suma, o GIS disponibiliza várias vertentes que contribuem para o desenvol-
vimento integral da criança/jovem nas suas diferentes dimensões (individual, 
familiar, escolar e sociocultural) com a finalidade primeira de formar cidadãos 
ativos e responsáveis e naturalmente, de contribuir para o seu sucesso escolar.

Andreia Rodrigues

     GABINETE DE INTERVENÇÃO SOCIAL
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O Projeto interdisciplinar DESPERTARES 
nasceu como uma medida de combate 
ao insucesso escolar, dada a necessida-
de de oferecer uma resposta educativa 
alternativa a um conjunto de alunos 
com perfis que não se ajustam às práti-
cas educativas tradicionais. Simultanea-
mente, o Projeto parte do pressuposto 
que o aumento da imprevisibilidade 
resultante das transformações sociais, 
económicas, políticas e tecnológicas 
levam a que hoje sejam também re-
queridas e valorizadas uma série de 
outras competências, para além dos 
conhecimentos académicos, como as 
habilidades comportamentais como a 
capacidade de comunicação, de traba-
lho colaborativo, de planeamento, de 
iniciativa, de resolução de problemas, de 
tomada de decisões, e ainda a criativi-
dade e a flexibilidade, entre outras. 
Na literatura mais recente na área das 
ciências da educação encontram-se 
descritas uma série de metodologias 
ativas que promovem o desenvolvi-
mento destas competências ao mesmo 
tempo que facilitam a aprendizagem de 
uma forma geral. 
O DESPERTARES privilegia a Meto-
dologia de Projeto uma vez que esta 
congrega o conhecimento das diver-
sas disciplinas e ativa os saberes dos 
alunos em direção à aprendizagem. No 
entanto, não podendo a totalidade dos 
conteúdos programáticos ser aborda-
dos no contexto do projeto, o DESPER-
TARES é flexível, abrindo-se a outras 
metodologias ativas que são usadas 
em prol da aprendizagem de certos 
conteúdos.
Este Projeto abrange um grupo de 
alunos do 8.º ano de escolaridade 
pelo facto de se ter verificado, no final 
do ano letivo transato, que este era o 
ano que concentrava o maior número 
de alunos que, por não se adaptarem 
às práticas educativas tradicionais, 
demonstravam mais desmotivação, 
maiores dificuldades de aprendizagem, 
absentismo, risco de abandono escolar, 
problemas de comportamento e dificul-
dades de autorregulação emocional.
O “DESPERTARES” contempla a articu-
lação disciplinar, através do desenvol-
vimento de um projeto adaptado às 
características e interesses de cada 
aluno, não esquecendo os objetivos do 

currículo e o “Perfil do Aluno à Saída da 
Escolaridade Obrigatória”, defendendo-
-se a utilização de diferentes metodolo-
gias na prossecução desses objetivos. 
Com este projeto pretende-se estimu-
lar a participação na aprendizagem de 
um modo mais direto e ativo, recon-
quistar o interesse do aluno pelos di-
ferentes saberes, pela procura de res-
postas, pela compreensão da relação 
entre o conhecimento e o mundo que 
o rodeia, em contextos mais intimistas, 
alternativos à sala de aula, possibilitan-
do um trabalho mais colaborativo com 
os colegas e de maior proximidade com 
os professores. O Projeto DESPERTARES 
permite a articulação dos conteúdos 
programáticos com os contextos so-
ciais e pessoais destes alunos, pos-
sibilitando-lhes visualizar a aplicação 
prática dos mesmos no seu quotidiano, 
ficando por isso mais conectados com 
o processo de aprendizagem.
Sendo este o primeiro ano de imple-
mentação do DESPERTARES, estão ain-
da a ser definidos os parâmetros que 
permitem aferir a eficácia do mesmo. 
Não obstante, têm vindo a ser reco-
lhidas opiniões e testemunhos dos 
alunos* inseridos no projeto, os quais 
espelham um sentimento geral de sa-
tisfação, que não seria possível sem o 
empenho e dedicação inequívocos que 
os conselhos de turma e professores 
coadjuvantes destes alunos têm de-
monstrado. Espera-se um despertar da 
vontade de aprender, da motivação, do 
autoconhecimento, da autoestima, do 
sentimento da autoeficácia, de novos 
interesses e capacidades, uma espécie 
de “Despertar do Ser”.

TESTEMUNHOS DOS ALUNOS
“Se eu tivesse apenas aulas como tinha 
nos outros anos eu não me sentia tão 
motivada como me sinto. Assim gosto 
mais porque são aulas mais práticas e 
posso aprender melhor, por exemplo, 
em Físico-Química elaborei um Fonta-
nário de Heráo”. Mariana Sambento, 8.º F

“Acho que é mais fácil concentrar-me 
em grupos mais pequenos, os profes-
sores podem dar-nos mais atenção e 
podemos participar mais. Eu nunca ti-
nha tido positiva a Matemática e este 
ano tenho tirado boas notas”. Beatriz 

Peres, 8.º G

“É um ensino muito mais prático, já 
aprendi matérias que antes não tinha 
conseguido aprender, como o teorema 
de Pitágoras e as potências. A disciplina 
de Português é mais interessante nas 
aulas do projeto porque os trabalhos 
que faço estão relacionados com temas 
do meu interesse.” Tomé Lourenço, 8.º A

“Acho que o projeto me ajuda a estar 
mais atento porque somos menos alu-
nos. Consigo pensar melhor nos exercí-
cios. Adorei o exercício sobre o Triângu-
lo de Pascal”. Tiago Pedro, 8.º C

“Nas aulas do projeto trabalhamos mais 
sossegados”. Pedro Costa, 8.º F

“No início pensava que o projeto não me 
iria ajudar muito, mas agora acho que 
me ajuda bastante, ajuda-me a per-
ceber melhor a matéria, a estar mais 
concentrada, a perceber melhor as 
coisas e tirar melhores notas”. Carolina 
Augusto, 8.º C

“Gosto do facto das aulas serem mais-
práticas no projeto, por exemplo gostei 
muito de visitar a oficina de mecânica”. 
João Fernandes, 8.º G

“Sinto-me mais motivado porque estou 
a trabalhar sobre temas que gosto. Fico 
mais concentrado e consigo esclare-
cer melhor as minhas dúvidas”. David 
Cunha, 8.º D

“Sinto que entendo melhor as matérias 
nas aulas do projeto e que consigo fa-
zer com mais facilidade os trabalhos”. 
Rúben Lourenço, 8.ºD

“Acho que conseguimos aprender mais 
porque há menos alunos na sala e o 
professor consegue dar mais atenção 
aos alunos”. Ana Lara, 8.ºD

“Sinto que me ajuda muito a Físico-
-Química e a Matemática”. Lara Branco, 
8.º A

“Ajuda-me em disciplinas que sou me-
nos bom como a Matemática e o In-
glês”. Diogo Nunes, 8.ºA

Serviço de Psicologia e Orientação

    PROJETO INTERDISCIPLINAR DO 8.º ANO

MANUEL PETER NEUER nasceu a 27 
de março de 1986, em Gelsenkirchen, 
na Alemanha. Conhecido, mundial-
mente, pelas excelentes habilidades 
à queima-roupa, força, precisão na 
distribuição da bola, comando da mo-
vimentação na área e um estilo flexí-
vel e rápido de jogo, que antecipa os 
atacantes adversários, é considerado, 
por muitos, como o melhor guarda-
-redes de todos os tempos.
Eu considero que Neuer é o melhor 
guarda-redes do mundo, porque já 
ganhou muitas luvas de ouro. Costu-
mo ver jogos dele e, de facto, ele é um 
“ENORME” guarda redes, já que tem 
muitos títulos, não só com a sua equi-

pa de Bayer de Munique, como tam-
bém com a seleção alemã. Acredito 
que ganhe muitos mais.
De referir que, comecei a ver este jo-
gador quando tinha 8 anos, nos vídeos 
onde apareciam os melhores jogado-
res defesas do mundo.
Por todas estas razões, tenho para 
mim, que este magnífico jogador irá 
ainda dar muitas alegrias aos seus 
fãs.

Ruben Lourenço, N.º 20, 8.º D

O tuning é um processo de modifica-
ção de qualquer um dos componentes 
de um carro, de forma a melhorar o 
seu desempenho ou a alterar o aspe-

to, tornando o veículo exclusivo e úni-
co, ao gosto do dono do carro.
Na minha opinião, o tuning é extraor-
dinário porque o veículo fica mais bo-
nito em termos de estética e, a nível 
de interior, fica mais confortável. No 
que diz respeito ao motor, fica mais 
potente, também. Gosto muito de 
sentir a adrenalina de um carro mo-
dificado. 
De acordo com todas as alterações, 
o carro fica mais estável, mas quan-
to mais baixo o carro fica, menor é o 
conforto dos passageiros.
Resumindo, sou apreciador desta 
arte.

David Cunha, 8.ºD

    TEXTOS DE OPINIÃO

Cristiano exercises before breakfast.
He takes a shower from thirty past eight to 
ten to nine.
He has breakfast at about nine o’clock.
He helps his kids in football practice.
He never goes to the stadium in the morning.
He always has lunch with his family at home.
He trains with his team in the afternoon but 
first he calls his mother.
He trains with the team from two to four 
o’clock and then he trains alone for one hour.
In the evening he usually goes out with his 
friends.

Sometimes they go to a restaurant.
They never go to the cinema.
Before going to bedhe reads a book.
He usually goes to bed early in the evening 
because he wants to be fit.

by Diogo Nunes n.º 3, 8.º A

     CRISTIANO RONALDO’S 
DAILY ROUTINE

Cristiano Ronaldo Aveiro
Rua dos Castilhos
4400-999 – Funchal, Madeira
Tlm: 967348076
E-mail: cristianora@gmail.com

Funchal, 26 de novembro de 2021

Assunto: Resposta a um anúncio para jo-
gar no Manchester United

Exmo. Senhor Presidente do clube Man-
chester United

Em resposta ao anúncio de admissão à 
posição de extremo esquerdo, venho apre-
sentar a minha candidatura.
Sou o Cristiano Ronaldo, saí da Madei-
ra para jogar no Sporting com 12 anos e 

aos 18 anos fui para o Manchester United, 
onde aos 21 anos ganhei a minha primeira 
Bola de Ouro.
Aos 26 anos, fui jogar para o Real Madrid 
onde estive até aos 32 anos. A seguir, fui 
para uma equipa italiana, a Juventus. E  
aos 34 anos fui considerado o maior ar-
tilheiro de seleções mundiais (marquei, 
até ao momento, 712 golos). Agora, aos 
35 anos, quero candidatar-me a jogar no 
Manchester United, porque foi uma das 
primeiras equipas onde joguei e quero 
terminar lá a carreira. 
Estou disponivel para uma entrevista, que 
espero que seja tão rápida quanto possí-
vel.
 Antenciosamente,
 Cristiano Ronaldo Aveiro

Tomé Alexandre Mendes Lourenço, 8.º A, N.º 21

     Carta de apresentação

O comando supremo das Forças Armadas 
espanholas corresponde ao rei de Espanha, 
Filipe VI.
As Forças Armadas de Espanha contam com 
um efetivo de 120 mil militares no ativo e 345 
486 na reserva.
É constituído por 3 ramos: Exército da Terra, 
a Armada e o Exército do Ar.
O Exército da Terra compreende os oficiais, 
técnicos, suboficiais e tropa.
A Armada abrange os oficiais, técnicos, subo-

ficiais, tropa e marinha.
O Exército do Ar engloba os oficiais, técnicos, 
suboficiais e tropa.
Por fim, os corpos comuns compreendem os 
oficiais, oficiais enfermeiros e os suboficiais.
O objetivo das Forças Armadas é a defesa 
nacional, assim como garantir a soberania 
e a independência de Espanha, defender a 
sua integridade territorial e a ordem cons-
titucional.

Mariana Sambento Gonçalves

    Projeto Despertares - Forças 
Armadas em Espanha

Mapa mundo - pratos tradicionais

Trabalhos realizados pelos alunos no PROJETO DESPERTARES

TRABALHOS DOS ALUNOS INSERIDOS NO PROJETO
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    LOS FOTÓGRAFOS ESPAÑOLES MÁS NOTABLES
Ramon Masats, 1931, renovador de la 
fotografía española ganó distintos 
premios de fotografía.
Cristina García Rodero, 1949, fotó-
grafa costumbrista. Prefiere rostros 
anónimos para sus retratos. Ha con-
seguido la Medalla de Oro al Mérito 

en las Bellas Artes y es la primera y 
única fotógrafa española miembro de 
la prestigiosa agencia Magnum.
Tino Soriano, 1955, es un fotógrafo de 
National Geographic que recibió va-
rios premios.
Chema Madoz, 1958, surrealismo en 

blanco y negro. Sus obras son muy 
creatrivas e imaginativas donde jue-
ga con la luz y con las texturas y se 
destacan sus trabajos surrealistas en 
blanco y negro.
Bleda (1969) y Rosa (1970), fotógra-
fos de contraste de culturas. El tema 

central de sus fotos es la represen-
tación del territorio. Su trabajo con-
junto es considerado como el de un 
autor único, y así ha sido reconocido 
con el Premio Nacional de Fotografía 
en 2008.
Miguel Trillo, 1953,  testigo del cam-

bio de época. Fue el fotografo de la 
sociedad y sus fotografías son cono-
cidas por sus colores intensos y mira-
das frontales.
 Ana Peres, 2005, alumna del 8.º G, del 

Agrupamiento de Escuelas de Oliveira 

do Hospital, le encanta sacar fotos

Triângulo de Pascal - Disciplina de Matemática - Tiago Pedro, 8.º C (2)Poder calorífico de combustiveis - Disciplina de FQ - Pedro Costa, 8.º F

Australia Typical food - Disciplina de 
Inglês - Carolina Augusto, 8.º C

Ramon MasatsTino SorianoChema Madoz

Miguel TrilloCristina García Rodero

    ENTREVISTA A MANUEL RODRIGUES, PROPRIETÁRIO DA OFICINA VAB, OLIVEIRA DO HOSPITAL
Esta entrevista foi feita no âmbito do Pro-
jeto Despertares pelos alunos do 8.º G, Ana 
Peres e João Fernandes, na disciplina de 
Português.
O Sr Manuel Rodrigues é um homem expe-
riente, na área da mecânica automóvel e 
um excelente conversador. Foi um gosto 
poder passar parte de uma manhã a ouvir 
as suas histórias e algumas aventuras da 
sua juventude. 
Seguiu-se uma visita à oficina. O João Fer-
nandes teve oportunidade de aprender 
algumas coisas sobre o funcionamento da 
oficina, uma área em que ele se sente bas-
tante à vontade. A Ana Peres fotografou a 
visita e editou as fotografias.

João Fernandes - Quando é que fundou 
esta oficina?
Sr. Manuel Rodrigues - Esta empresa foi 
fundada em 1994, começou a laborar em 
janeiro de 1997. Aliás, antes de eu ter esta 
empresa já tinha outra. Comecei a traba-
lhar com 13 anos e só fiz a 4.ª classe, na 
escola de Lagares da Beira. E um dia o pro-
fessor pediu-me que o ajudasse a mudar o 
óleo do carro, e eu fui ajudá-lo. E quando 
ele precisava de mudar o óleo eu ia sempre 

ajudá-lo. Já tinha uma ideia de mecânica, e 
a partir daí eu fui gostando cada vez mais. 
Quando acabei a 4.ª classe, disse aos meus 
pais que queria trabalhar e não queria 
estudar e pedi para entrar numa oficina. 
Comecei a trabalhar cá em Oliveira do 
Hospital e depois fui trabalhar para Midões, 
onde trabalhei durante mais de vinte anos. 
Comecei a trabalhar em 1953 e em 1976 es-
tabeleci-me por conta própria em Travanca 
de Lagos. A empresa funcionou desde 1976 
até 1997. E foi sempre este o meu currículo 
nos automóveis. Ainda hoje continuo nos 
automóveis, porque gosto desta profissão. 
Embora eu me tenha desligado um bocado 
da parte da mecânica, porque a vida assim 
permitiu, pois tenho hoje comigo uma equi-
pa de 13 pessoas a trabalhar.
Ana Peres - O senhor é o único fundador 
desta empresa?
Sr. M.R. - Na altura, éramos três fundado-
res, embora houvesse mais acionistas, de-
pois eu acabei por lhes comprar as ações 
e hoje sou o único fundador da empresa.
J.F. - Teve algum tipo de formação especial 
em mecânica?
Sr. M.R. - A minha formação foi a prática 
que exerci durante os anos de trabalho, 

embora antigamente houvesse umas 
escolas que davam a parte teórica e a 
parte prática, mas nada como hoje. Na 
altura nós sujeitávamo-nos a vir trabalhar 
e aprender e quem gostava de aprender 
seguia na profissão. Mas tem que se ter 
gosto. A parte principal é gostar daquilo 
que fazemos.
J.F. - Ter gosto é meio caminho andado.
Sr. M.R. - Exatamente.
A.P. - Apesar do que disse, sente que a 
formação específica em mecânica lhe faz 
falta?
Sr. M.R. - A mim, neste momento, não me 
faz falta, porque já não estou a exercer a 
parte da mecânica. Mas a minha opinião 
é que tem que haver dois complementos: 
a parte prática e a parte teórica, por isso 
é que temos aqui moços que vêm fazer 
formação. Alguns gostam de aprender e 
amanhã podem ser alguém na vida. Na 
nossa profissão tem de haver mais horas 
de prática e menos de teoria. O que está a 
acontecer, que eu vejo na Eptoliva, é que 
estão a dar mais aulas de teoria do que de 
prática. E isso não é bom, porque a prática 
é a componente mais importante, embora 
deva haver uma componente teórica, mas 

é na prática que a pessoa desenvolve mais 
a atividade profissional.
J.F. - Costuma aceitar estagiários?
Sr. M.R. - Sim, aceitamos estagiários. Nes-
te momento até temos cá um.
A.P. - Quais as qualidades que aprecia num 
funcionário?
Sr. M.R. - A educação é muito importante. 
Além da educação, o respeito entre colegas, a 
perfeição naquilo que se faz e a organização.
J.F. - Durante o confinamento teve a ofi-
cina aberta?
Sr. M.R. – Sim, a oficina, durante o confina-

mento, esteve sempre aberta, embora tra-
balhássemos com uma percentagem de 
pessoas a menos, pois estava tudo fecha-
do. Mas mantivemo-nos sempre abertos e 
felizmente fomos tendo sempre trabalho, 
havia pessoas que realmente trabalhavam 
e também tínhamos trabalho pendente.
A.P. - Os empregados estiveram em layoff?
Sr. M.R. - Também tivemos algumas pes-
soas em layoff, sim. 
A.P e J.F. - Muito obrigado por nos ter 
dado esta entrevista. Foi muito importan-
te para nós.

Fontanário de Herão
Disciplina de FQ - Mariana Gonçalves 8.º F

Dominó - Diogo Nunes 8.º A, 
Tomé Lourenço 8.º A e Tiago Pedro 8.º C
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”CREACTIVITY” é uma iniciativa da Fun-
dação “La Caixa” que tem vindo a per-
correr as escolas de todo o país e que 
se instalou junto à sede do AEOH du-
rante a semana de 8 a 12 de novembro. 
Esta presença teve o apoio do Municí-
pio de Oliveira do Hospital e permitiu 
o desenvolvimento de atividades com 
cerca de 600 alunos (3.º ao 6.º ano) 
do Agrupamento de Escolas de Oliveira 

do Hospital.
Desenvolvida num autocarro adaptado, 
com motivos e materiais apelativos e 
desafiadores, a “CREACTIVITY” suscitou 
desde logo o interesse dos alunos, que 
foram envolvidos em atividades práti-
cas, conducentes a aprendizagens ati-
vas, e tiveram oportunidade de pensar, 
idealizar e testar as suas hipóteses, 
sempre com “a mão na massa” e numa 

perspetiva de trabalho colaborativo.
O facto de os alunos praticarem li-
vremente, recorrendo a materiais do 
quotidiano e também a algumas tec-
nologias permitiu o desenvolvimento da 
criatividade, da coordenação, reflexão e 
pensamento crítico, entre outras com-
petências importantes para o desenvol-
vimento integral dos alunos.

Artur Abreu e Sandra Magalhães

    CREACTIVITY

No dia 10 de novembro de 2021, logo de 
manhãzinha, fomos visitar um autocarro 
muito especial e diferente, o “Bus Creac-
tivity”, que estava junto às Piscinas Muni-
cipais, em Oliveira do Hospital.
O nome deste autocarro, em português, 

Criatividade, sugeria o que efetivamente 
se passava lá dentro. Durante uma hora 
foi dar asas à imaginação, pensar com as 
mãos, em quatro espaços: eletricidade, 

mecânica, luz e vento. Exploramos e ma-
nuseamos diferentes materiais, criamos 
mecanismos e circuitos, que envolveram 
a ciência, a engenharia, a arte, a mate-

mática e a tecnologia. 
O tempo andou rápido, o relógio não 
para, e sem darmos conta, tinha passa-
do! Foi muito bom. 

Seria mesmo o máximo, se tivéssemos 
uma sala com estes materiais, para po-
dermos frequentar com mais assiduidade.

3.º e 4.ºano – Turma C – EB Cordinha

    “CREACTIVITY BUS”

No dia 29 de setembro, a professora de 
Ciências Naturais, Isabel Rosa e a pro-
fessora coadjuvante, Delfina Fonseca, 
fizeram uma aula de campo com os alu-
nos do 5.º B. Estávamos muito ansiosos, 
pois era uma aula diferente! 
As professoras deram-nos um Roteiro 
Biogeológico para irmos preenchendo 
ao longo do percurso que percorremos. 
Observámos plantas, animais e rochas. 
Fizemos medições, pois o Roteiro tinha 
algumas questões relacionadas com a 
disciplina de Matemática. 
Aprendemos nomes e curiosidades so-
bre algumas plantas.  
Gostámos muito da aula de campo de 
Ciências Naturais, pois foi uma aula di-
ferente e aprendemos matéria da dis-
ciplina!

5.º B

    AULA DE CAMPO - CIÊNCIAS NATURAIS



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

    JARDIM DE INFÂNCIA DE OLIVEIRA DO HOSPITAL - “O VULCÃO”
Após uma reunião de grande grupo em 
que as crianças referiram que tinham 
visto um vulcão na televisão e em que 
demonstraram interesse sobre o tema, 
decidimos partir para o projeto “Vamos 
construir um vulcão”
Depois dos registos “Vulcões: O que sabe-
mos” e “Vulcões: o que queremos saber”, 
fomos à biblioteca escolar requisitar livros 
sobre vulcões. No Jardim também havia al-
guns livros sobre o tema que foram explo-
rados. No computador fizemos pesquisas 
e vimos alguns vulcões em erupção. 
Com barro, construímos um vulcão. E, 
como percebemos que muitas vezes perto 
dos vulcões há localidades, construímos 
casas e árvores para colocar na nossa 
maquete. Foi um projeto que durou vários 
dias e culminou com a experiência do “Vul-
cão em erupção”, utilizando bicarbonato 
de sódio, vinagre e corante vermelho.
E foram muitas as aprendizagens realiza-
das. Aprendemos palavras novas (erupção, 
lava…), que os vulcões podem também 
aparecer no mar, que a lava se forma no 
interior da terra, que quando a lava escor-
re está quentíssima e é líquida, mas que 
depois fica dura, etc, etc, etc. 
Gostamos tanto deste projeto que até na 
rua, com lama, construímos vulcões!!!!

Jardim de Infância de Oliveira do Hospital

    J. I. DE O. HOSPITAL - “MATEMÁTICA NO JARDIM DE INFÂNCIA”

“Na vida do jardim de infância, surgem 
muitas oportunidades de recolher, orga-
nizar e interpretar dados quantitativos a 
partir de situações do quotidiano e da rea-
lização de experiências e projetos. Cabe 
ao/à educador/a apoiar a formulação das 
questões a responder, a recolha de dados 
e a sua organização (conjuntos, tabelas, 
gráficos, diagramas de Venn, etc.).”

(OCEPE- Orientações Curriculares para a 
Educação Pré Escolar, 2016)
- Quadro de presenças/gráfico: O quadro 
de presenças, onde diariamente são regis-
tadas, pelas crianças, as presenças e as 
faltas, é utilizado com intencionalidade. No 
final de cada mês cada criança faz a con-
tabilidade das suas presenças e faltas e, a 
partir daí, é efetuado um registo. No mês 
de outubro, cada criança recortou e colou 
quadrados correspondentes aos dias em 
que veio ao Jardim. Construiu-se assim um 
gráfico para organizar a informação reco-
lhida, possibilitando a sua interpretação: 
“Quem veio mais dias??” “Quem veio me-
nos?” “ O Manel e a Maria vieram o mesmo 
número de dias”, etc..
- Halloween/Conjuntos: As crianças já 
interiorizaram que os doces são para os 
dias de festa. E o Halloween é uma fes-
ta! Algumas crianças trouxeram doces 
para repartir com os colegas e criou-se 
uma oportunidade para promover alguns 
conceitos matemáticos. Assim, fizeram 

conjuntos com base em atributos dos do-
ces: forma, género de doces (chocolates, 
chupas, rebuçados…), tamanho…
Fizeram depois a contagem dos elemen-
tos de cada conjunto e estabeleceram 
comparações: mais/menos/tantos como.
“As crianças realizam intuitivamente clas-
sificações e, precocemente, começam a 
ser capazes de organizar objetos e acon-
tecimentos considerando um atributo e, 
posteriormente, vários atributos, de forma 

a estabelecer relações entre eles. Classi-
ficar implica saber distinguir o que é dife-
rente do que é igual ou semelhante, isto 
é, ao classificar inclui-se um determinado 
elemento num conjunto, pela igualdade, e 
exclui-se, pela diferença”
(OCEPE, 2016).

No jardim de infância, a aprendizagem 
das crianças requer uma experiência rica 
em matemática, ligada aos seus interes-

ses e vida do dia a dia, quando brincam 
e exploram o seu mundo quotidiano. O/A 
educador/a deverá proporcionar expe-
riências diversificadas e desafiantes, 
apoiando a reflexão das crianças, colocan-
do questões que lhes permitam ir cons-
truindo noções matemáticas e propondo 
situações problemáticas em que as crian-
ças encontrem as suas próprias soluções 
e as debatam com as outras.

Jardim de Infância de Oliveira do Hospital

    CENTRO ESCOLAR DE NOGUEIRA DO CRAVO
SALA DO 2.º B EM ATIVIDADE DE ARTICULAÇÃO CURRICULAR COM A SALA C DO JARDIM DE INFÂNCIA

No âmbito do Estudo do Meio, a professo-
ra Lucília propôs aos alunos do 2.º B que 
descobrissem os animais existentes no 
jardim da escola. Depois de explorarem 
o espaço, os alunos enumeraram os dife-
rentes animais observados e concluíram 
que deveriam aprender algumas coisas do 
seu habitat e dos seus hábitos. Foi solici-
tado que trouxessem de casa imagens e 
fotografias de outros animais, preferen-
cialmente animais seus ou de familiares 
próximos. 
Dado que na sala C do Jardim de Infância, 
a educadora Fátima abordava também o 
tema dos animais, foi feita uma atividade 
de articulação, com as crianças de 4 anos. 
Recebemos na nossa sala, este grupo que 
também trouxe imagens de animais. Num 

jogo em que animais ficaram agrupados 
aleatoriamente, os alunos, em trabalho 
de grupo, conseguiram categorizá-los de 
acordo com atributos e características 
que lhes reconheciam.  Dialogou-se sobre 
o nome, a alimentação e hábitos de alguns 
animais e observou-se de perto uma pele 
de cobra. Cada grupo de alunos escolheu 
um porta voz. Posteriormente colaram 
as imagens, fizeram registos escritos e 
elaboram um cartaz. Os quatro grupos 
organizaram-se com alguma facilidade e 
exercitaram as regras do trabalho colabo-
rativo. No final apresentaram aos colegas 
o trabalho efetuado. Foi uma dinâmica 
importante, para conhecer melhor alguns 
animais e aprender que eles se podem 
classificar atendendo a vários fatores – 

pela sua estrutura (vertebrados e inverte-
brados), pelo tipo de alimentação (animais 
herbívoros, carnívoros ou omnívoros) ou 
ainda pela sua reprodução (ovíparos ou vi-
víparos). Perceberam que podiam ser se-
parados em: os que voam, os que vivem e 
andam na terra e os que vivem na água. E 
também separá-los quanto ao tipo de re-
vestimento do corpo: pelo, escamas, cara-
paça e penas. E também que, existe outro 
tipo de classificação; os animais selvagens 
(que não são possíveis de domar) e ani-
mais domésticos (são animais dóceis, de 
fácil adaptação e convivência com o ser 
humano). Foi uma atividade interessante e 
enriquecedora para todos.

NC-2.º B, JI-NC-C, Professora Lucília 
Martinho e Educadora Fátima Faria
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    BIBLIOTECAS ESCOLARES
UMA FERRAMENTA AO SERVIÇO DA COMUNIDADE EDUCATIVA
As Bibliotecas Escolares são uma ferra-
menta necessária e imprescindível ao ser-
viço da comunidade educativa. São parte 
integral do sistema educativo, participando 
dos seus objetivos, metas e fins, pelo que 
os seus propósitos devem integrar as ati-
vidades da escola, bem como o projeto 
educativo da mesma. É importante que a 
comunidade escolar tenha consciência de 
que, se não existissem Bibliotecas Escola-
res o ambiente educativo seria mais pobre. 
As Bibliotecas Escolares devem ser valori-
zadas e entendidas como um recurso privi-
legiado a potenciar no contexto educativo, 
tendo em conta as suas múltiplas funções 
(informativa, educativa, cultural e recreati-
va), que se apresentam como importantes 
mais-valias no processo de ensino/apren-
dizagem e na formação integral dos alu-
nos. Cientes da relevância da sua missão 
no seio da comunidade educativa, tem sido 
preocupação das Bibliotecas Escolares 
criarem condições e promoverem ativida-
des/projetos diversificados, animados, sis-
temáticos, articulados e consistentes, que 
evidenciem o seu papel educativo, o seu 
papel no apoio ao currículo escolar, o seu 
papel na criação de hábitos regulares de 
leitura e o seu papel no desenvolvimento 
da literacia dos media e da informação. As-
sim sendo, neste 1.º período, as Bibliotecas 
Escolares do Agrupamento dinamizaram 
um conjunto de atividades, merecendo 
destaque as seguintes:
Com o intento de haver um melhor uso 

das Bibliotecas Escolares, decorreram nos 
meses de setembro e outubro visitas guia-
das às Bibliotecas e sessões de formação 
de utilizadores dirigidas aos alunos do 
1.º ciclo e do 5.º ano, em articulação com 
professores titulares, diretores de turma e 
professores de Cidadania. Na opinião dos 
que estiveram presentes a atividade foi en-
riquecedora possibilitando-lhes um melhor 
conhecimento das Bibliotecas, dos espaços 
funcionais, das regras, do funcionamento, 
do horário, bem como dos seus recursos 
e fundo documental. A atividade culminou 
com a leitura e exploração da história “A 
Fada Palavrinha e o Gigante das Bibliotecas”, 
e com apelos constantes ao prazer de ler 
e à criação de hábitos regulares de leitura.
As Bibliotecas Escolares procuraram ser 

cooperantes na sensibilização para a im-
portância de uma alimentação equilibrada 
e saudável, pelo que não ficaram indiferen-
tes ao Dia Mundial da Alimentação, come-
morado a 16 de outubro. Numa articulação 
com o PES e com a disciplina de Ciências 
Naturais, as Bibliotecas distribuíram aos 
seus utilizadores marcadores de livros 
(criados pelo PES), com a mensagem “so-
mos o que comemos…” e com informação 
interessante sobre os comportamentos 
alimentares que reforçam o sistema imuni-
tário e protegem o organismo. Nas Bibliote-
cas Escolares estiveram expostos interes-
santes cartazes (elaborados na disciplina 

de Ciências Naturais) intitulados “Onde está 
o açúcar?”, cujo propósito foi sensibilizar a 
comunidade escolar para as quantidades 
de açúcar existentes nos diferentes ali-
mentos.
Outubro foi o Mês Internacional da Biblio-
teca Escolar (MIBE). Em Portugal, estabe-
leceu-se o dia 25 deste mês como o dia da 
Biblioteca Escolar, sendo o tema para 2021 
“Contos de fadas e contos tradicionais de 
todo o mundo”. Imbuída desta temática, a 
equipa das Bibliotecas Escolares celebrou 
este dia com a apresentação de alguns 
contos aos alunos de várias turmas. 
O centenário do nascimento de José Sara-
mago foi celebrado nas Bibliotecas Escola-
res com diferentes iniciativas, visando dar 
a conhecer a vida e obra do autor portu-
guês, galardoado com o prémio Nobel da 
Literatura em 1998. Para assinalar a data, 
fizeram-se sugestões de leitura, divulgou-
-se a sua biografia e foram expostas as 
suas obras. No âmbito da atividade “Lei-
turas Centenárias”, foram lidos excertos 
de obras do autor em todas as turmas do 
Agrupamento. O Departamento de Línguas 
criou um marcador de livros com frases 
célebres de Saramago, o qual serviu para 
presentear os utilizadores das Bibliotecas 
Escolares.
Em articulação com o PNC, no âmbito da 
comemoração do Dia Mundial do Cinema, 
as Bibliotecas Escolares acolheram a ex-
posição “Histórias do Cinema”, e apresen-
taram o filme dos primórdios do cinema. A 

Biblioteca Escolar n.º 2 acolheu, igualmen-
te, a exposição “Orientação”, com interes-
santes trabalhos sobre rosas dos ventos, 
produzidos pelos alunos do 5.º ano, na dis-
ciplina de HGP.

A equipa das Bibliotecas Escolares

    BIBLIOTECA DA ESCOLA DA PONTE DAS TRÊS ENTRADAS

No sentido de despertar a curiosidade e 
motivar os utilizadores deste espaço para 
a sua frequência, a equipa da Biblioteca da 
Ponte das Três Entradas tem dinamizado 
um conjunto de atividades que têm con-
tribuído para aumentar e enriquecer os 
conhecimentos dos seus alunos com a co-
memoração de algumas efemérides. Neste 
âmbito foi comemorado o 5 de Outubro de 

1910, recordando os 111 anos da implantação 
da República em Portugal, com a apresen-
tação de uma exposição alusiva aos presi-
dentes da 1.ª República até à atual Demo-
cracia, gentilmente cedida pela Biblioteca 
Municipal de Oliveira do Hospital, à qual 
deixamos o nosso agradecimento.
Foi também lembrado o dia de S. Martinho 
e as suas tradições, assim como também 

esteve presente uma exposição subordina-
da ao tema História do Cinema, tendo sido 
recordados alguns atores importantes e 
filmes que ficarão para sempre na nossa 
memória (trabalho elaborado pelos alunos 
do 8.º e 9.º anos).
No âmbito da comemoração do centenário 
do nascimento do escritor José Saramago 
têm estado a ser dinamizadas algumas 

atividades comemorativas do legado deixa-
do por esta ilustre figura agraciada com o 
prémio Nobel da Literatura em 1998.
No âmbito das disciplinas de Ciências Natu-
rais e História e Geografia de Portugal foram 
expostos vários trabalhos realizados pelos 
alunos do 5.º ano sobre os vários tipos de 
solos e rosas dos ventos, respetivamente.

A equipa da Biblioteca

    CONCURSO NACIONAL DE LEITURA
A 15.ª Edição do Concurso Na-
cional de Leitura (CNL) decorre 
entre o dia 8 de outubro de 2021, 
data oficial de abertura, e o dia 
4 de junho de 2022, dia da gran-
de final. Esta iniciativa tem como 
destinatários os alunos dos 1.º, 
2.º e 3.º ciclos do ensino básico 
e do ensino secundário.
Este Concurso, tal como a pre-
missa das Bibliotecas Escolares, 
pretende  estimular o gosto pela 
leitura, potenciando os hábitos 
de leitura, e melhorar a com-
preensão leitora.
A leitura estimula o raciocínio, 
melhora o vocabulário, aprimora 
a capacidade interpretativa, além 
de proporcionar ao leitor um 

conhecimento amplo e diversifi-
cado sobre vários assuntos. Ler 
desenvolve a criatividade, a ima-
ginação, a comunicação, o senso 
crítico, e amplia a habilidade na 
escrita.
Neste momento está a decorrer 
a Fase Escolar/Municipal, que irá 
ser seguida pelas fases Intermu-
nicipal e Nacional.

“A leitura é, provavelmente, 
uma outra maneira de estar 
em um lugar.”

José Saramago

Divulgamos as obras a concurso.
Boas leituras!

A equipa da BE

 
Obras a concurso:

1.º Ciclo: "A maior flor do mundo", de José
Saramago;

2.º Ciclo:"Bicicleta à chuva", de Margarida
Fonseca Santos;

3.º Ciclo:"O conto da ilha desconhecida", de
José Saramago;

Secundário: "A viagem do elefante", de José
Saramago.

PARTICIPA!
 

15.ª edição (2021-2022)

    EXPOSIÇÃO “ENVELHECIMENTO ATIVO”
No período de 22 a 26 de novembro este-
ve patente, na Escola Básica Integrada da 
Ponte das Três Entradas, uma exposição de 
cartazes/fotografias alusivas à promoção 
do envelhecimento ativo, organizada pela 
CLDS 4G Oliveira do Hospital, no âmbito 
da comemoração do Dia Mundial da Fo-
tografia. Em complemento à exposição, a 
Biblioteca Escolar colaborou com a apre-
sentação de algumas obras subordinadas 
à temática dos “avós”.
A exposição serviu de ponto de partida 
para a reflexão sobre o papel dos idosos na 
sociedade e a importância da salvaguarda 
de alguns direitos básicos associados à 
terceira idade, desenvolvida pelos alunos 
da turma K, nono ano de escolaridade, na 
disciplina de Cidadania e Desenvolvimento. 
Foi realçado que os idosos desempenham 
um papel relevante na sociedade, na me-

dida em que “ajudam a dar vida às aldeias 
despovoadas”, na preservação de histórias 
e tradições e, principalmente, na transmis-
são de valores e saberes às gerações mais 
novas. Neste âmbito, foi expressa a ideia 
de que devem ser assegurados às pessoas 
de maior idade um conjunto de direitos 
(exemplo: assistência médica, reforma, 
proteção social,…) que lhes possibilitem ter 
uma vida digna e em segurança.

 A Equipa da BE Ponte das Três Entradas
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    “LER COM A BIBLIOTECA ESCOLAR”, NESTE NATAL
O Natal chegou à Biblioteca da EB1 de 
Oliveira do Hospital! Com muita imagina-
ção, material reciclado, alguma fantasia e 
habilidade, a Biblioteca tem uma decora-
ção natalícia. Foram alguns dias de muita 
azáfama, de mãozinhas trabalhadoras, de 
muitas sugestões e surpresas. Os me-
ninos e meninas adoraram! Ler, repre-
sentar, modelar, talvez cantar e dançar 
na Biblioteca vai ser mais colorido. Já há 
muitas mensagens na nossa árvore de 
Natal e no trenó do Rodolfo os livros são 

presentes apetecidos. O projeto “ Ler na 
Biblioteca” vem vestido de vermelho!

A equipa da Biblioteca da EB1 
de Oliveira do Hospital

    “A SOPA VERDE”
Nem só dentro das portas da Biblioteca da 
EB1 de Oliveira do Hospital se promove a lei-
tura. No sentido de sensibilizar para a ne-
cessidade, cada vez com maior importân-
cia, de uma alimentação saudável, a equipa 
deslocou-se aos Jardins de Infância de S. 
Paio de Gramaços, Vale do Ferreiro, salas 1 e 

2 e recebeu na Biblioteca da EB1 os Jardins 
de Infância n.º 1 de Oliveira do Hospital e do 
Largo da Feira. Foi dramatizada a história “A 
Sopa Verde”, a qual foi integrada na “Sema-
na da Alimentação”. A equipa propôs que as 
crianças trouxessem uma receita de sopa 
saudável, o que pretendia o envolvimento 

das famílias, que colaboraram na medida 
das suas possibilidades.
A mesma atividade foi proposta a vários 
grupos da escola do primeiro ciclo e a di-
versão foi garantida!  

A equipa da BE da EB1 de Oliv. do Hospital

    O LOBO QUE NÃO GOSTAVA DE LER
Numa abordagem a brincar, mas muito séria, 
foi proposto o visionamento e exploração da 
história “O Lobo que não gostava de ler”. No 
âmbito do Mês Internacional das Bibliotecas 
Escolares, com o tema “ Contos de fadas e con-
tos tradicionais de todo o mundo”, escolhemos 
em parceria esta história com estórias dentro; 
as crianças puderam descobrir diversos contos 
tradicionais e perceber a importância do livro, 
enquanto forma de viajar, sonhar e permitir 
voar com a imaginação. Os registos gráficos da 
história mostraram que a mensagem foi rece-
bida com clareza. Viva a Biblioteca! 

A equipa da BE da EB1 de Oliv. do Hospital

    CHEGOU O OUTONO
A equipa da Biblioteca é muito animada! As 
propostas sucedem-se e são sempre aco-
lhidas com muito entusiasmo pelas crian-
ças a quem se destinam. Tendo sempre 
presente o propósito do desenvolvimento 
de atividades de sensibilização à leitura, 
do gosto pela mesma e da utilização da bi-
blioteca em diferentes contextos, a equipa 
tem dinamizado atividades apelativas, com 
muita cor, movimento e criatividade, o que 
tem trazido às nossas crianças momentos 
de aprendizagens significativas. A adesão, 
colaboração e empenho dos docentes 

tem sido digna de registo, em todas as 
propostas, solicitando a biblioteca e a sua 
equipa para novas aventuras à volta dos li-
vros. Num primeiro momento, o Sr. Outono 

anunciou a sua presença e trouxe consigo 
uma caixinha de surpresas. 

A equipa da BE da EB1 de Oliv. do Hospital

    DIA DAS BRUXAS
Já com cheirinho a castanhas e a antecipar 
o dia das carinhas farruscas…. Na semana 
que precedeu o dia de S. Martinho, a equi-
pa da Biblioteca preparou um teatrinho “A 
lenda de S. Martinho”, utilizando figuras em 
sombras. Todas as turmas da EB1 de Olivei-
ra do Hospital e os Jardins de Infância nº 1 e 
as duas salas do Vale do Ferreiro puderam 
assistir a esta história com uma mensagem 
de solidariedade, tendo posteriormente a 
possibilidade de a recriar, o que resultou 
em belos momentos de partilha.

A equipa da BE da EB1 de Oliv. do Hospital

    TEATRO “A LENDA DE S. MARTINHO”
No Dia das Bruxas, a proposta da equipa da Bi-
blioteca foi a lengalenga da “Bruxa Castanha”. 
Que divertido! A Bruxa castanha só fazia dispa-
rates… As crianças ouviram a lengalenga, me-
morizaram, repetiram, fizeram jogos de mímica 
e coreografias engraçadas. Também se dança a 
contar histórias…

A equipa da BE da EB1 de Oliv. do Hospital

    COMEMORAÇÃO DO CENTENÁRIO DE SARAMAGO
Num registo mais sério, foi proporcionado a 
diversos grupos de crianças da EB1 o con-
tacto com a obra literária de José Saramago, 
no contexto da comemoração do ano do seu 
centenário. No dia 16 de novembro, data do 
seu nascimento, a equipa da Biblioteca pro-
pôs a leitura e exploração da obra “A maior 
flor do Mundo” de José Saramago, um con-
to para crianças com uma mensagem para 
todas as idades, de amizade verdadeira e 
altruísta. Foi um dia recheado de emoções 

para todos, mantendo viva a obra e o legado 
do escritor português, premiado com o pré-
mio Nobel.

A equipa da BE da EB1 de Oliv. do Hospital

    CENTENÁRIO DE SARAMAGO
Os meninos e meninas do jardim de infância de 
Lagares da Beira foram convidados a apreciar, 
na Biblioteca Escolar, a exposição sobre a his-
tória de José Saramago “A maior flor do mundo”, 
a qual foi objeto de muita curiosidade. Foram 
colocadas muitas questões, pelo grupo, que foi 
então convidado a visionar a história em forma-
to digital. Posteriormente recontaram e drama-
tizaram a história. Fica aqui o registo!

A Educadora

BIBLIOTECA DA EB1 DE OLIVEIRA DO HOSPITAL
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    A IMPORTÂNCIA DA ARTE
No meu ponto de vista, a arte é uma estética 
visual ou emocional, onde conseguimos ex-
pressar os nossos sentimentos ou emoções, 
quer seja através de pinturas, palavras, mú-
sica, teatro, cinema e outras mais.
A arte surgiu há milhões de anos e tem evo-
luído, ocupando um lugar significativo na 
nossa sociedade, em que alguns pontos da 
arte são fundamentais para inúmeras pes-
soas. Atualmente, temos o exemplo da músi-
ca, que é capaz de nos conceder animação e 
alegria nos nossos momentos mais difíceis. 
A música atua como uma desconexão para 
determinados contratempos.
Pois, a arte também é uma forma de co-
nhecimento, porque ajuda na construção de 
uma perceção do mundo. Uma das essen-
ciais propriedades da arte é a sua subjeti-
vidade, por isso ela pode ser ligada a outros 

campos científicos, como por exemplo a 
geometria e a história, com a intenção de 
conseguir conclusões práticas e objetivas.
Deste modo, a arte possibilita-nos ferra-
mentas e mecanismos para que possamos 
aprender com o tempo, a expressar o que 
e como nos estamos sentindo. Além disto, 
a linguagem artística possui características 
próprias que nos permitem manifestar de 
um modo que talvez não conseguiríamos 
apenas com o uso da fala.

Inês Pires, nº 13, 8º B

    UMA SUGESTÃO DE LEITURA…
“O NOME DO VENTO”, 
DE PATRICK ROTHFUSS
“O nome do vento”, de Patrick Rothfuss. Um li-
vro de fantasia que levou mais de uma déca-
da a escrever. Uma obra-prima da fantasia.
Este livro segue Kote, um estalajadeiro que 
vive pacificamente numa pequena aldeia 
onde se refugiou, mudando também de 
nome. No entanto, evidencia ter um passado 
mais profundo…
E um dia, vemo-lo a contar a sua história. 
Tudo começa quando ainda era um criança 
e vivia com uma trupe de saltimbancos ta-
lentosos. No entanto, esta criança esperta é 
perspicaz e persegue o nome do Vento.
Neste mundo dos Quatro Cantos da Civiliza-
ção, existe um tipo de magia que consiste em 
compreender totalmente algo e aprender o 
seu nome. Este tipo de magia, é ensinado na 
Universidade, o centro do Conhecimento.
Quando a trupe de Kvothe (o antigo nome 
de Kote) é assassinada, e depois de passar 
3 anos nas ruas de uma grande cidade, ele 
finalmente escapa, e é para a Universidade 
que se dirige para aprender o nome do Ven-
to.
Mas no fundo, Kvothe é um músico, e é do 
outro lado da ponte de pedra que une a Uni-
versidade a Imre (o centro da arte), que ele 
vai encontrar amor, amizade e paixão.
Esta série que irá ter três volumes, tem 

uma escrita fantástica e Rothfuss consegue 
transformar situações um pouco ridículas 
em literal poesia.
À medida que Kvothe persegue o nome do 
vento e procura vingança sobre quem ma-
tou os seus pais, ficamos a conhecer melhor 
este mundo e o que o autor tem a dizer so-
bre coisas comuns: a verdade, ambição, fa-
lhanço, arte, amor e perda.

Alexandre Gomes, nº 1, 8.ºB

    SESSÃO COM A SENHORA 
ENFERMEIRA
Estávamos ansiosos com a visita da senhora 
enfermeira à nossa aula de Cidadania, do dia 
29 de outubro de 2021, que nos vinha falar 
sobre “alimentação saudável”, assunto inse-
rido no domínio “Saúde”, abordado durante o 
primeiro período. 
A enfermeira apresentou-nos um Power 
Point e pudemos conhecer as quantidades 
de açúcar que alguns alimentos têm, falámos 
sobre os nutrientes que constituem alguns 
alimentos (sais minerais, vitaminas, etc.), 
quantas refeições devemos fazer por dia 
(pequeno-almoço, lanche da manhã, almoço, 
lanche da tarde e jantar) e quantas vezes é 
que devemos escovar os dentes. Disse-nos 
também que devemos comer um pouco de 
tudo, seguindo a roda dos alimentos, mas 
devemos evitar as gorduras e comer muita 

fruta e legumes, não devendo esquecer de 
beber muita água. Também aprendemos que 
as batatas fritas de pacote levam açúcar 
para as pessoas comerem mais e, conse-
quentemente, comprarem mais. No fim da 
sessão, deixou-nos o conselho de usarmos 
o fio dentário e explicou como o devemos 
utilizar. Também nos deixou uma ficha mui-
to divertida com palavras cruzadas e sopa 
de letras sobre o assunto abordado. Assim, 
divertimo-nos a realizá-la e, ao mesmo tem-
po, também aprendemos sobre os cuidados 
a ter com a nossa alimentação e que esta 
deve ser variada, equilibrada para evitarmos 
algumas doenças.
Gostamos muito da sessão com a senhora 
enfermeira e aprendemos muitas coisas. 

5.º E 

    CAROLINA BEATRIZ ÂNGELO, UMA 
SUFRAGISTA PORTUGUESA
No dia 28 de maio de 1911, pela ocasião das eleições 
para a Assembleia Constituinte, a primeira mulher 
portuguesa votou. É o percurso de vida de Carolina 
Beatriz Ângelo que hoje conto.
Carolina Beatriz Ângelo, Beatriz para os mais che-
gados, nasce a 16 de abril de 1878. Natural da cida-
de da Guarda, teve o fortúnio de nascer no seio de 
uma família liberal, o seu pai e o seu avô estavam 
associados ao Partido Progressista, bem como 
à atividade jornalística da região de onde eram 
oriundos. Este fator permitiu a Carolina Beatriz 
os estudos primários e secundários, no Liceu da 
Guarda, que concluiu em 1891. Ao fixar-se com a 
sua família em Lisboa, cursou Medicina na Escola 
Politécnica e na Escola Médico-Cirúrgica de Lisboa, 
curso que concluiu no ano de 1902. Apesar de ser 
a única mulher da sua turma, Beatriz efetivou la-
ços com os seus colegas de curso, laços estes que 
perpetuou até à data do seu falecimento. Conhe-
ceu ainda no seu percurso académico o seu fu-
turo marido, o médico-cirurgião Januário Barreto. 
Casou com o médico, ativista republicano e seu 
primo. Deste matrimónio teve uma filha. Beatriz 
fez história quando se tornou a primeira cirurgiã 
portuguesa, estreando-se a operar no Hospital de 
São José, perante a forte tendência falocrata que 
temperava o ambiente da época. Dedicou-se pos-
teriormente, e até ao fim da sua vida, à vertente 
da ginecologia abrindo um consultório por conta 
própria na baixa de Lisboa. 
O que destacou Carolina Beatriz das demais se-
nhoras da sua época não foi apenas os seus feitos 
primordiais no exercício da medicina por mulheres 
em Portugal, mas também a sua entrega às causas 
feministas e sufragistas que emergiam na Europa 
da sua época e por ser pioneira nesses assuntos a 
nível nacional. Exprimiu as suas ideias em 1906, ao 
contribuir no Comité Português da Associação Fe-

minina Francesa La Paixetle Désarmement par les 
Femmes, organização que pretendia a resolução 
dos conflitos bélicos internacionais pelo diálogo e 
arbitragem exclusivamente feminina. Devido à sua 
influência, teve ainda um importante papel na Ma-
çonaria em Portugal, pois reuniu a elite republica-
na feminina e enfrentou um meio que desprezava 
as mulheres e as suas reivindicações.
Contudo, a façanha por que Beatriz é particular-
mente conhecida foi o seu aproveitamento da le-
gislação em vigor no seu tempo sobre o direito do 
voto, que vetava qualquer participação por parte 
das mulheres, por as considerar representadas 
pelos seus pais e maridos e por serem influenciá-
veis. O código eleitoral legislava o direito de voto 
a “todos os portugueses maiores de vinte e um 
anos, à data de 1 de maio” de 1911, “residentes em 
território nacional”, que sabiam “ler e escrever” e 
eram “chefes de família.” Beatriz encontrava-se 
viúva à data do ocorrido e aproveitou a lacuna na 

lei eleitoral, e, como chefe de família, votou. Tanto 
a Comissão de Recenseamento como o Ministério 
do Interior rejeitarem o seu pedido, mas uma de-
cisão judicial deu-lhe razão tornando o seu voto 
válido. O fenómeno, singular para a data, foi motivo 
de anúncio em todos os meios de comunicação 
nacionais e internacionais e felicitado pelas asso-
ciações feministas espalhadas pelo mundo. Bea-
triz faleceu poucos meses depois, a 3 de outubro, 
e nunca chegou a assistir às mudanças na lei elei-
toral que foram permitindo o voto às mulheres até 
à abolição de todas as restrições, só conseguida 
após o 25 de Abril de1974.
Carolina Beatriz Ângelo foi o exemplo perfeito de 
como a sociedade do início do século XX dava os 
seus primeiros passos para a desintegração da 
supremacia masculina. Exemplos como Carolina 
Beatriz Ângelo são o espelho do quanto as mu-
lheres tiveram de lutar, persistir e sofrer para que 
direitos, que deviam ser intrínsecos e inalienáveis, 
lhes fossem atribuídos. Lanço o repto a todos, e 
principalmente ao público feminino, que reflita na 
importância dos seus direitos, no direito ao voto 
principalmente, que foi uma luta árdua de tantas 
mulheres e que hoje parece ser desvalorizado, 
sempre que os cidadãos se abstêm. 

Matilde Brás Gouveia, 12.º E

    A ABSTENÇÃO E OS JOVENS: 
UMA GERAÇÃO QUE NÃO VAI ÀS URNAS
Numa altura em que se avizinham novas elei-
ções legislativas, antecipadas em virtude de 
uma crise política causada pelo chumbo, na As-
sembleia da República, do Orçamento de Estado 
para 2022, é importante destacar e dissecar o 
problema da abstenção em Portugal.
Desde as primeiras eleições em democracia, 
após  a Revolução de 25 de Abril de 1974, a di-
ferença na afluência às urnas é notavelmente 
diferente e decrescente. A reduzida taxa de 
abstenção em 1975 é explicada pela grande ex-
petativa que se gerou entre os eleitores depois 
de mais de 40 anos de ditadura. Afinal, serão 
uns singelos 48 anos de democracia que nos fa-
rão acreditar que o sistema está já consolidado 
e isento de abalos? 
Muitas são as razões apontadas pelos eleitores 
que decidem não fazer uso do direito ao voto. 
Uns não se identificam com os partidos políti-
cos e respetivas causas, alguns argumentam 
que o sistema não vai mudar e, conformados, 
preferem alhear-se de tomar uma decisão. 
A abstenção pode ser vista como uma saída 
para os cidadãos desapontados com a atuação 
dos partidos. Os investigadores explicam que 
a decisão de não ir votar pode ser encarada 
como uma opção estratégica para o eleitor 
mostrar o descontentamento com o funciona-
mento do sistema político.
Além disso, é de realçar que a camada jovem é 
a que mais se abstém nos atos eleitorais, mas, 
a longo prazo, esta tendência pode seguir dois 
caminhos distintos. O alheamento durante a 
juventude pode torná-los cidadãos eleitoral-
mente menos participativos ao longo de toda a 
vida, mas o contrário pode acontecer à medida 

que aumentem as responsabilidades sociais.
Este desinteresse surge associado ao desajus-
tamento entre a oferta político-partidária e a 
procura. Alguns cidadãos também apontam a 
desconfiança nas instituições e o desinteresse 
pela política como razões para não exercer o 
direito ao voto.
Perante este baixo nível de participação eleito-
ral, é necessário encontrar soluções que moti-
vem o eleitorado jovem a ir às urnas, sob pena 
de as eleições do futuro terem taxas próximas 
de 70%, o que levaria a um problema de legitimi-
dade democrática por parte de quem governa. 
Há quem aponte o voto obrigatório como uma 
das possíveis soluções, tendo sido também já 
apresentadas propostas de alargamento do di-
reito ao voto a jovens com mais de 16 anos, ao 
invés de maiores de 18 anos.
O debate do voto obrigatório, solução adotada 
por países como a Bélgica, o Luxemburgo e a 
Austrália, é alvo de grande controvérsia. Apesar 
de várias entidades, como o Tribunal Europeu 
dos Direitos do Homem, terem entendido que 
o voto obrigatório não é antidemocrático, nem 
viola a liberdade de pensamento, este traz con-
sigo problemas de ordem ideológica e pragmá-
tica na sua implementação. Por enquanto, esta 
não é ainda uma opção para Portugal.
Quanto à alteração da idade mínima necessá-
ria para votar, esta já tem sido mais falada e 
há já alguns países que provam o seu sucesso, 
como a Áustria, Malta, Estónia e alguns países 
da América do Sul. Acredita-se que ao tornar 
o voto possível para maiores de 16 anos poder-
-se-á incutir nos jovens, desde logo, o hábito de 
votar, sobretudo numa altura em que estes ain-

da frequentam o ensino e, como tal, as escolas 
acabam a desempenhar um papel importante 
no aconselhamento político-partidário dos jo-
vens. Neste sentido, em 2019, o PAN levou à As-
sembleia da República uma proposta que previa 
o direito ao voto aos 16 anos, que foi chumbada.
Cabe recordar que os jovens não são os únicos 
a não votar e, por isso, este não deixa de ser 
um artigo destinado também aos mais velhos. 
As últimas eleições realizadas em Portugal, as 
autárquicas, registaram uma taxa de abstenção 
de 46,4% e, portanto, espera-se que as legislati-
vas que se aproximam rondem números iguais 
ou maiores que estes. 
Trata-se de um problema que tem vindo a 
ameaçar as democracias e acaba a ser des-
valorizado. É facto que a estabilidade política 
e económica podem fazer aumentar a taxa de 
abstenção. Isto é, se a população está satisfeita 
com as condições socioeconómicas, pode não 
se sentir motivada a votar, visto que não existe 
necessidade de mudança. 
No entanto, os eleitores não podem ficar apá-
ticos às alterações. Os partidos não são todos 
iguais, ter um governo de direita a gerir o país 
não é o mesmo que ter um governo de esquer-
da, como erradamente se pensa. 
O texto destaca a importância de os jovens vo-
tarem, eles são as gerações responsáveis pela 
construção do futuro e pelo rumo do país, no 
entanto, a abstenção é um problema que se 
estende a todas as faixas etárias e que é ne-
cessário contrariar. O voto não é um direito 
adquirido e, com ou sem estabilidade, a ida às 
urnas nunca pode ser posta de lado.

Maria Pedro Borges Damas Barbosa, 12.º E
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    VOLTAR À ESCOLA… EM MOVIMENTO
DIA EUROPEU DO DESPORTO NA ESCOLA

O ano letivo começou com um desafio 
lançado pela área disciplinar de Educação 
Física “Voltar à escola em movimento”. Foi 
com este lema que, no dia 24 de setembro, 
festejámos o Dia Europeu do Desporto na 
Escola, acompanhados, nesta iniciativa, por 
mais de quatro dezenas de países por toda 
a Europa.
Esta iniciativa teve como grandes objetivos 
promover o desporto e a atividade física, 
através da realização de um conjunto alar-
gado de atividades dirigidas a toda a popu-
lação, independentemente da idade ou do 
nível de preparação física. Neste contexto, 

os alunos em idade escolar representam 
um segmento especialmente importante 
na promoção da atividade física e do des-
porto, tendo em conta que é nesta etapa da 
vida que as crianças e os jovens adquirem 
as bases da sua literacia motora e adotam 
hábitos de vida saudáveis.
A organização propôs um conjunto de ativi-
dades que envolvessem toda a comunidade 
educativa sugerindo caminhadas em famí-
lia, que contabilizassem, pelo menos, 2021 
metros e que o carro ficasse um pouco 
mais longe do local de trabalho. Para os 
nossos alunos foram desenvolvidas ativida-

des diversificadas: algumas fazendo a tran-
sição das férias para a vida escolar, com 
jogos de praia e água, e ainda promovendo 
algumas das modalidades que a escola 
oferece no âmbito do clube do desporto 
escolar.
A vontade de voltar à prática desportiva e 
o envolvimento dos nossos alunos foi muito 
entusiasmante. Os sorrisos e o empenho 
demonstrados foram documentados nas 
fotografias tiradas pelos alunos do 9.º L, 
que abraçaram essa tarefa com grande 
profissionalismo.

Pela equipa organizadora, Romão Rodrigues

    DIA EUROPEU DO 
DESPORTO NA ESCOLA

No dia 24 de setembro, os alunos da Escola 
Básica Integrada Ponte das Três Entradas, 
comemoraram o Dia Europeu do Desporto 
na Escola. Sendo o objetivo da atividade 

“promover o desporto e a atividade física 
em toda a Europa, através da realização 
de um conjunto alargado de atividades…”, 
os nossos alunos tiveram a possibilidade 
de, durante as aulas de Educação Física, 
realizar diferentes atividades/jogos e, em 
simultâneo, explorar as suas habilidades 
motoras.
Este dia acabou por ser um dia diferente e 
muito divertido!

A professora de Educação Física, 
Mónica Cortesão

    DIA EUROPEU DO 
DESPORTO NA ESCOLA
No dia 24 de setembro, Dia Europeu do 
Desporto na Escola, as crianças do JI de 
Bobadela e os alunos do 1.º ciclo, partici-
param numa atividade física dinamizada 
pelo professor Ricardo Mendes, encarre-
gado de educação de uma criança do JI.
As crianças/alunos participaram com 
muito entusiasmo, mas antes dialoga-
ram com o referido professor sobre a 
importância da prática do desporto ou 

da atividade física, para a saúde.
As docentes

Filomena Garcia e Helena Carvalho

    DIA EUROPEU DO 
DESPORTO NA ESCOLA
Foi com alegria que, no dia 24 de setembro, 
no jardim de infância de Lourosa, come-
morámos o Dia Internacional do Desporto, 
aprendendo a grande importância que este 
tem para a nossa saúde em qualquer idade 
e que existem desportos e atividades físi-
cas para todas as idades.
Começámos por observar diferentes gra-
vuras e fomos descobrindo diferentes des-
portos. 
Falámos sobre os desportos e atividades 

que mais conhecemos e gostamos, jogo de 
bola, corrida, natação, entre outros. 
Depois do almoço quisemos aproveitar o 
bom tempo de outono e realizámos esta 
atividade para demonstrar que já prati-
camos o “nosso desporto” com diferentes 
atividades de movimento e jogos.
Terminámos felizes e contentes, esperando 
continuar!...

J. I. de Lourosa - A educadora, Ana Luz

    JARDIM DE INFÂNCIA DE MERUGE - VINDIMAS

Com o mês de setembro veio uma das 
maiores tradições portuguesas - as vin-
dimas. 
Os merugitos, no dia e local combinados, 
reuniram com a dona Alice e Sr. António. 
Munidos de balde, tesoura e chapéu, 
pois o sol estava intenso, lá fomos nós 
pôr mãos ao trabalho, na vinha.  Depois 
da prova e da apanha da uva, as crian-
ças experimentaram esmagar as uvas, 
até fazerem o mosto, ou seja, o sumo de 
uva que mais tarde se transformou em 

vinho. Depois de tanta alegria, trabalho e 
emoção, foram recompensados com um 
delicioso lanche...
A organização propôs um conjunto de 
atividades que envolvessem toda a co-
munidade educativa sugerindo cami-
nhadas em família, que contabilizassem, 
pelo menos, 2021 metros e que o carro 
ficasse um pouco mais longe do local de 
trabalho. Para os nossos alunos foram 
desenvolvidas atividades diversificadas: 
algumas fazendo a transição das férias 

para a vida escolar, com jogos de praia e 
água, e ainda promovendo algumas das 
modalidades que a escola oferece no 
âmbito do clube do desporto escolar.
A vontade de voltar à prática desportiva 
e o envolvimento dos nossos alunos foi 
muito entusiasmante. Os sorrisos e o em-
penho demonstrado foram documenta-
dos nas fotografias tiradas pelos alunos 
do 9.º L, que abraçaram essa tarefa com 
grande profissionalismo.

Jardim de Infância de Meruge

Este ano letivo iniciou-se com relativa 
tranquilidade e normalidade.
Na EB n.º 1/OHP, estão a frequentar 
180 alunos no 1.º ciclo, distribuídos 
por nove turmas (3 do 1.º ano, 3 do 2.º 
ano e 3 do 3.º ano de escolaridade) e 
23 crianças do pré-escolar, Jardim de 
Infância. As três turmas do 4.º ano 
de escolaridade (72 alunos) estão em 
espaço escolar da EB 2, 3, na sede do 
agrupamento.
Vários momentos comemorativos se 
viveram neste estabelecimento de en-

sino. E para que os alunos os vivencias-
sem de uma maneira mais peculiar, 
houve a preocupação de lhes mostrar 
essas vivências com cenários apelati-
vos e que interagissem com eles.
Logo no início das atividades letivas, ti-
veram a surpresa de verem as escadas 
da escola, muito coloridas, com frases 
motivadoras, de incentivo à sua manei-
ra de ser e de estar.
Todos os momentos vividos só são 
possíveis com a colaboração inestimá-
vel de toda a comunidade educativa 

envolvente à escola. 
E de um modo particular, agradecer 
aos Profs. Graça Silva e Carlos Faria 
que muito têm contribuído com o seu 
empenho e dedicação, assim como às 
Assistentes Operacionais.
O meu bem haja a todos que diaria-
mente, partilham o espaço escolar 
da EB n.º 1/OHP, e que, de uma forma 
plausível e salutar, contribuem para o 
bem estar dos nossos alunos.

A Coordenadora de Estabelecimento
Profª Alice Relvas

    ESCOLA BÁSICA Nº 1 DE OLIVEIRA DO HOSPITAL
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Foram muitas as atividades desenvol-
vidas no Jardim de infância de Oliveira 
do Hospital para assinalar o “Dia Da Ali-
mentação” e e consciencializar para os 
benefícios a adotar numa alimentação 
saudável. Durante vários dias desenvol-
vemos um projeto, que teve também a 
colaboração de alguns encarregados de 
educação. 
Ouvimos histórias, fizemos dramatiza-
ções, pinturas, colagens e depois de 
vermos o PowerPoint “Arte com fruta e 
outros alimentos”, também nós nos aven-

turamos a fazer bonitos “quadros” a partir 
de pedaços de fruta. 

Uma encarregada de educação veio falar-
-nos sobre as frutas e os seus benefícios, 
com a ajuda de dois amigos divertidos: os 
fantoches Yogolina e Dino.
Uma outra mãe construiu um jogo de me-
mória, com alimentos saudáveis, que veio 
apresentar ao Jardim e que depois ofere-
ceu ao grupo. E tivemos ainda uma famí-
lia que executou uma moldura, para que 
pudéssemos tirar fotos assinalando que 
gostamos de uma alimentação saudável. 

Jardim de infância de Oliveira do Hospital

Expressões do AEOH

    CONCURSO “LANCHE + SAUDÁVEL E SUSTENTÁVEL”
A promoção de uma alimentação saudável e 
da adoção de comportamentos alimentares 
equilibrados, visando um crescimento e de-
senvolvimento saudáveis, tem sido uma das 
preocupações da escola.
Neste contexto, com o concurso “Lanche 

+ Saudável e Sustentável”, pretendeu-se 
incentivar à adoção de lanches saudáveis 
e nutricionalmente equilibrados entre as 
crianças e jovens, enfatizando também o 
papel importante dos pais/ encarregados 
de educação na elaboração dos mesmos. 

A preparação destes lanches, em casa, po-
dem ser momentos de aprendizagem, re-
velando-se uma oportunidade para reduzir 
a presença, nestas refeições, de produtos 
alimentares com pouco valor nutricional, hi-
percalóricos e ricos em gordura, açúcares e 
sal, que promovem o ganho de peso e o apa-
recimento no futuro de doenças associadas 
a hábitos alimentares inadequados.
Apresentamos os trabalhos vencedores, 
selecionados de acordo com regras do 
concurso. Agradecemos a colaboração dos 
alunos do Curso Profissional de Cozinha na 
seleção dos “Lanches + saudáveis e susten-
táveis”. 
Felicitamos todos os alunos que participa-
ram no concurso, bem como as famílias, que 
primam por uma alimentação saudável.

Grupo 230 e PES

Vencedores

CONCURSO "LANCHE + SAUDÁVEL E SUSTENTÁVEL"

Pré Escolar

1.º ciclo

2.º ciclo

AEOH_ Grupo 230 e PES

    SEMANA DA ALIMENTAÇÃO
O dia da alimentação, originalmente mar-
cado para o dia 16 de outubro, foi este 
ano realizado na nossa sala no dia 18 de 
outubro. Para além de em casa termos 
preparado uns lanches super-saudáveis 
(com fruta), o nosso professor ainda nos 

preparou uma prova sensorial do paladar, 
com alguns alimentos muito engraçados. 
Só tivemos que descobrir os alimentos com 
os olhos vendados…

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

    SEMANA DA ALIMENTAÇÃO
No nosso Agrupamento, a Semana da Ali-
mentação assinalou-se entre 18 e 22 de ou-
tubro. Esta semana não podia deixar de ser 
comemorada sem que os alunos do 1.º ano 
da Escola Básica de Oliveira do Hospital me-
tessem mãos à obra, ou melhor, na farinha. 
Assim para um lanche saudável confeciona-
ram waffles de banana. Seguindo a receita, e 
com a ajuda dos seus professores, mediram 
e trabalharam os ingredientes. Depois de 
tudo bem misturado fizeram-se os waffles 
em máquinas apropriadas. 
Cada prato foi decorado, pelo aluno, com di-
ferentes frutos a seu gosto. Ficaram uns wa-
ffles de banana deliciosos e bem coloridos.
Aqui fica a receita, para também tu fazeres 
estes waffles saborosos:

WAFFLES DE BANANA
1 banana (180gr)
1 ovo
50 ml de leite
1 colher de sopa de açúcar
Uma pitada de sal e canela a gosto

120 gr de farinha
1 colher de chá de fermento em pó

Esmaga-se a banana muito bem, mistura-se 
um ovo e mexe-se. Adiciona-se o leite e uma 
colher de açúcar e mistura-se tudo muito 
bem.  Deita-se uma pitada de sal e canela a 
gosto na massa. Adiciona-se metade da fa-
rinha e mexe-se. Deita-se a outra metade da 
farinha e volta-se a mexer até a massa ficar 
consistente. Depois de tudo bem misturado 
adiciona-se 1 colher de chá de fermento em 
pó e volta-se a mexer.
Bom apetite!

OH – 1.ºA, 1.ºB e 1.ºC

    PÃO SABOROSO E 
CHEIO DE MAGIA
No Jardim de Infância de Seixo da Beira uma 
das atividades que fizemos no âmbito do “Dia 
Mundial da Alimentação”, foi a confeção de 
pão.
Num alguidar, juntámos farinha, sal e fer-
mento. Adicionámos água aos poucos, en-
quanto fomos envolvendo tudo. Quando es-
tes ingredientes estavam   bem misturados, 
tapámos esta massa com um pano limpo 
e deixámos levedar. Quando a massa ficou 
com o dobro do tamanho, moldámos boli-

nhas mais ou menos da mesma dimensão e 
forma, as quais foram postas num tabuleiro 
e colocadas na patusca, durante mais ou 
menos 20 minutos. Finalmente o pão estava 
pronto e à hora do lanche, comemos o pão 
quentinho com manteiga.
O pão é o alimento que está presente em 
quase todas as refeições, principalmente no 
pequeno-almoço e lanche, assim como dá 
origem a várias receitas.

A educadora, Ana Cristina Marvão

    JARDIM DE INFÂNCIA DE OLIVEIRA DO HOSPITAL
“SEMANA DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL”

    JARDIM DE INFÂNCIA DA CORDINHA 
O NOSSO “DIA DA ALIMENTAÇÃO“
Pizza saudável 
Sumo de laranja natural.

O NOSSO “DIA DAS BRUXAS”

A NOSSA RECICLAGEM

AS NOSSAS SAÍDAS À COMUNIDADE

OS NOSSOS TEATROS

NAS CIÊNCIAS…

À DESCOBERTA… 
PARA SERMOS SEMPRE FELIZES

Educadora Madalena Paiva
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    SEMANA DA ALIMENTAÇÃO 
ESCOLA BÁSICA Nº 1 DE 
OLIVEIRA DO HOSPITAL
No âmbito da Semana da Alimentação, 
recriou-se uma cozinha antiga com um 
forno, onde se amassava a farinha para 
cozer o pão. Vários utensílios da época 
foram expostos.

A Coordª de Estabelecimento
Profª Alice Relvas

    DIA DA ALIMENTAÇÃO
O dia da Alimentação acontece todos os anos 
a 16 de outubro. Começou a ser celebrado 
em 1981. Neste dia fala-se sobre a alimenta-
ção saudável e sobre a fome no mundo.
Em todos os anos se fala de um tema novo 
relacionado com a alimentação.
Este ano fizemos pratos com fruta de forma 
divertida.
Eu procuro ter uma alimentação saudável 
comendo muita fruta.
No dia da alimentação a professora tinha fei-
to uns bonecos de fruta em cartão de caixa. 
Mas antes disso, ouvimos uma história no 
quadro: “A menina que não gostava de fruta”. 
Quando terminou a história, a professora Luí-
sa explicou o que iríamos fazer: pintar com 

tinta! Pintamos uma menina zangada e as 
frutas variadas. Pintamos, pintamos e pinta-
mos… até que terminámos tudo!!! E no fim, 
inventámos um teatro com os bonecos que 
todos fizemos. Formamos grupos de três e 
mostrámos o nosso teatro aos colegas. Foi 
muito divertido!
No final do dia escrevemos um texto entre 
frutas a conversar com a menina que não 
gostava de frutas. 

- Olá, eu sou a Cenourinha! Vou-
-vos falar sobre a alimentação. A 
alimentação deve ser saudável. 
Vamos lá!
Vamos começar pela laranja. A 
laranja tem muita vitamina C e é 

cor de laranja como 
o próprio nome diz. 
Agora vamos para as 
ervilhas. As ervilhas são bolinhas pequeninas 
e são verdes.                      

Por final, vamos falar de mim, a cenoura! A 
cenoura é laranja e tem uma forma alonga-
da e comprida, tem muita vitamina A e faz 
muito bem aos olhos. Olhem como eu tenho 
os olhos tão bonitos!

Gustavo, Beatriz e Oriana 
3.º C – Nogueira do Cravo

    SEMANA DA ALIMENTAÇÃO NA EB1 DE OLIVEIRA 
DO HOSPITAL (SERVE-SE TAMBÉM COM MÚSICA)

A EB1 de Oliveira do Hospital foi amplamente 
decorada para o outono e para a semana da 
alimentação. Este ano teve especial atenção 
o ciclo do pão, sobretudo da broa de milho. 
Numa exposição, que esteve patente no hall 
da escola, podemos apreciar espigas de 
milho, os grãos já debulhados, farinha, uma 
réplica perfeita de um forno antigo, para 
além de muitos utensílios essenciais a todo 

o processo: mangual, alqueire, crivo, taleiga, 
peneira, pá e rodo para o forno, a “escudela” 
para dar forma à massa. Esta exposição teve 
a curadoria da prof. Alice Relvas e o auxílio 
criativo dos professores Graça Silva e Carlos 
Faria.
O dia Mundial da Alimentação é celebrado 
no dia 16 de outubro, em mais de 150 países, 
desde 1981. É uma preocupação diária mas, 

por estes dias de outubro, há sempre uma 
atenção especial por esta temática. Na nos-
sa escola, para além dos diversos trabalhos 
realizados pelas turmas, desde as pesquisas, 
escrita e recolha de provérbios alusivos a ali-
mentos, à confeção de deliciosas panquecas 
de frutos, foi ensaiado o tema “Celebrar a ali-
mentação”, interpretado pela turma do 3.º B 
e que pode ser escutada aqui: https://youtu.
be/WAHWF_Pq0mM

Daniel Gonçalves - OH-3B

    SEMANA DA ALIMENTAÇÃO 
“NOTÍCIA COLETIVA DA SALA 
DO JARDIM DE INFÂNCIA DE 
LAGARES DA BEIRA”

No sábado, dia 16 de outubro, foi o Dia Mun-
dial da Alimentação. Durante a semana an-

terior, na nossa sala do Jardim de Infância 
de Lagares da Beira, falámos sobre a roda 
dos alimentos e analisámos a roda que nos 
enviaram do projeto “Lanchinho Booom”, 
aprendemos o que devemos comer em 
maior porção e o que devemos comer em 
menor quantidade e a importância de ter 
uma alimentação saudável e praticar exercí-
cio físico. Então, a nossa educadora Virgínia 
fez-nos um desafio para o fim de semana: 
decorar uns pratos “saudáveis com arte”. 
Com as nossas famílias, pensámos o que 
queríamos fazer e com ajuda delas, fizemos 
os nossos pratos artísticos, muito bonitos e 
saudáveis, com muita imaginação e muita 
fruta. Depois, tirámos fotos às nossas obras 
de arte e comemo-las, o que foi muito diver-
tido e gostoso. É muito importante para nós 
fazermos uma alimentação saudável, beber-
mos muita água ao longo do dia e comermos 
fruta e legumes, que nos ajudam a crescer 
fortes e saudáveis. Também devemos prati-
car muito desporto, saltar, brincar, correr e 
jogar à macaca para sermos felizes. É muito 
importante cuidarmos de nós para sermos 
saudáveis.

Jardim de Infância de Lagares da Beira

    VISITA DE ESTUDO - ALUNOS DO 4.º ANO 
VISITARAM OS MONUMENTOS NACIONAIS DO 
CONCELHO DE OLIVEIRA DO HOSPITAL

No dia 20 de outubro de 2021, as turmas do 
4.º ano, da EB 2 de Oliveira do Hospital, fize-
ram uma visita de estudo à Capela dos Fer-
reiros, Bobadela e Lourosa.
Foram de autocarro com as suas professo-
ras, auxiliares e um guia, o arqueólogo João.
Primeiro, na Capela dos Ferreiros, ficaram a 
saber que esta foi mandada construir por 
Domingues Joanes e aí se encontram o seu 
tumulo e o da sua mulher, Domingas Saba-
chais. Observaram as estátuas esculpidas 
em pedra de Ançã, pelo mestre Pero. Na 
entrada da capela viram um arco em ogiva.

No exterior, no largo junto à Capela dos Fer-
reiros, viram a maior tília do país, com mais 
de 25 metros de altura e um tronco de 4 me-
tros de diâmetro.
Esta tília prateada, “Tília Tomentosa Moench”, 
foi plantada em 1908 e é considerada como 
Árvore de Interesse Público desde 1988.
Na Bobadela visitaram as ruínas romanas, vi-
ram o “Arco Monumental da Bobadela”, clas-
sificado como Monumento Nacional, ficaram 
a saber que este é um arco em volta perfeita, 
visitaram o anfiteatro romano e, no Centro 
de Interpretação, assistiram a um documen-

tário intitulado “splendidissima civitas”.
Em Lourosa, foram à Igreja Moçárabe de 
São Pedro de Lourosa, construída no ano de 
912 d.C.. Este é um templo de forma basilical 
(em cruz), com arcos em ferradura e janelas 
em ajimez (janelas geminadas). Esta igreja, 
tal como a Capela dos Ferreiros, é, também, 
classificada como Monumento Nacional.
Esta foi uma visita do agrado de todos os 
alunos, pois para além de terem passado 
bons momentos de convívio, aprenderam 
muito sobre os monumentos visitados.

Alunos 4.º C – EB2 Oliveira do Hospital

    JORNALINHO DA NOSSA 
ESCOLA - LAGARES DA BEIRA
Para comemorarmos o Dia da Alimentação 
levamos para a escola alguns frutos da épo-
ca: romãs, diospiros, maçãs, uvas, nozes, ave-
lãs, castanhas… uma verdadeira salada de 
frutas! E, foi mesmo isso que fizemos: uma 
deliciosa e colorida salada de frutas outonal.

3.º C – Lagares da Beira
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    O OUTONO NA NOSSA 
ESCOLA
Estávamos todos com vontade de voltar à 
escola! De brincar bastante e aprender.
E o outono está cheio de atividades diver-
tidas. 
Começámos por fazer uma grande floresta 
cheia de cores com as nossas mãos e dedos 
para receber esta nova estação, na nossa 
sala. Mas, há muito para explorar na rua e 
decidimos recolher bolotas para fazer uma 
sementeira no pátio da escola. Quando elas 
germinarem, poderemos espalhar as cores 
de outono pelas nossas casas e quintais. 
Agora, temos de cuidar muito bem delas.  
Bem depressa chegou o Halloween e parti-
cipámos no Concurso das Abóboras da dis-
ciplina de Inglês. Todos os alunos da escola 
quiseram participar e ainda deixámos a es-
cola enfeitada para a noite das Bruxas. Mas, 
como não gostamos de estragar nada, apro-
veitámos o interior de algumas abóboras 
para fazer uns queques assustadores. 
Mas, a festa que mais gostamos nesta es-

tação do ano é o Magusto. Andámos pelo 
bosque a apanhar caruma e a investigar a 
fauna e a flora. Foi um pouco difícil encontrar 
pinheiros, mas ficámos felizes por ver que as 
árvores estão a crescer finalmente!
E o dia chegou! Não faltaram castanhas e 
caras farruscas.
No dia 16 de novembro, comemoramos o 
centenário do nascimento de José Sarama-
go, ouvindo a história da Maior Flor do Mun-
do. Imaginamos a flor e depois demos largas 
à nossa imaginação. Desenhar não chegou! 
Tivemos a ideia de fazer uma flor com 16 pé-
talas, 16 gotas de água e 16 etapas de cresci-
mento da flor. E ela ficou linda. 

EB 1 de Travanca de Lagos

    HALLOWEEN NA PONTE!
O dia 27 de outubro, na EBP3E, acordou na 
companhia de fantasmas, bruxas, vampiros, 
…Estas aterradoras criaturas, contrariando o 
seu propósito, trouxeram alegria, cor e muita 
animação ao desfile organizado com a cola-
boração dos alunos do 9.º J e 9.º K. Perante 
um júri exigente e isento, e com os diversos 
espaços decorados a preceito, muitos alunos 
exibiram as suas fantasias, encarnando o es-
pírito da época.

A enorme adesão dos alunos, nomeada-
mente das crianças do 1.º ciclo, fortalece a 
importância de comemorar um evento que 
tanto entusiasmo traz aos mais novos e tan-
ta vivacidade confere à escola.

Anabela Moura
Coordenadora de Estabelecimento

    DIA DAS 
BRUXAS

No passado dia 29 de outubro tivemos a opor-
tunidade de trabalhar um pouco o tema do 
“Dia das Bruxas”, conhecendo a tradição dos 
“Bolinhos e bolinhos” no distrito de Coimbra. 
Para além disso viemos mascarados para a 
Escola, tivemos direito a um pequeno baile 
na sala, bem como a um lanche magnífico 
preparado pelos nossos pais. Foi fantástico!

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

    HALLOWEEN PUMPKIN CONTEST
1,2,3…. OOOOOOhhhhhh!!! Eis que chega a 
noite mais aguardada dos nossos alunos: a 
noite de Halloween.
E um dos simbolos mais importantes des-
ta época é a Jack o’lantern, tradição levada 
pelos Irlandeses para os EUA e atualmente 
celebrada em todo o mundo.
E por isso, os professores de Inglês do 3.º 
e 4.º anos pediram aos meninos que deco-

rassem abóboras a seu gosto com a ajuda 
dos seus encarregados de educação. E não 
é que trouxeram aterrorizantes Jack o’ lan-
tern?
Cada escola pode ver as belas obras de arte 
numa exposição durante alguns dias. Deixa-
mos um pequeno exemplo de cada.
Happy Halloween!!!

Ana Sancho; Rute Saraiva; Marco Gomes

    OUTRAS 
HISTÓRIAS

No dia do Halloween, duas amigas, a Lara e a 
Inês encontraram-se numa festa. Elas eram 
assustadoras, porque uma era um fantasma e 
outra era um vampiro. Elas todos os anos se 
viam naquela festa. Ao fim da festa iam sempre 
de casa em casa a pedir doces. Havia uma casa 
muito assustadora (era uma casa assombra-
da), que tinha muitas abóboras assustadoras, 
morcegos e teias. Conseguiram muitos doces 
divertindo-se muito no Halloween como nos 
outros anos.
Havia lá uma abóbora assombrada. Essa tal 
abóbora vai aterrorizar o Halloween. 
Este ano, o terceiro ano vai fazer um concurso 
de abóboras e a Inês foi à mata e encontrou 
uma casa abandonada e entrou. Lá dentro 
viu várias abóboras. Uma delas chamou-lhe a 
atenção. (Era a abóbora assombrada) Ela levou-
-a para casa dela. A abóbora lançou um feitiço 
e disse:
- Neste Halloween vais transformar-te numa 
bruxa!!!! Ah, ah, ah. Ahhhhh!!!
E a Inês ficou uma bruxinha feita de peluche!
Essa bruxinha era muito matreira. Quando via 
um gato e um cão, ela metia o cão a ladrar para 
o gato.
O dono do cão viu o cão a ladrar para o gato da 
vizinha e disse:
- Cão, para de ladrar para o gato da vizinha!
A bruxinha ria-se da partida. Um dia encon-
trou outra bruxinha igual a ela. Esta bruxinha 
chamava-se Lara e metia o cão a miar ao gato 
e o gato a ladrar ao cão. E ela achou engraçado. 
Quis ser como ela.
Então as duas passaram o resto do Halloween a 
trocar as vozes de todos os animais…

 Matilde Garcia, Lara Leite 
e Eduardo Dias, 3.º ano CENC

    HALLOWEEN
ESCOLA BÁSICA Nº 1 DE OLIVEIRA DO HOSPITAL
Como tem sido habitual nestes últimos 
anos, também a EB n.º 1, “vestiu-se” a ri-
gor para o Halloween. Apesar de não ser 
um costume português, já está um pouco 
“enraizado” nas nossas escolas, não no 
verdadeiro sentido da palavra, mas sim, 
no aspeto lúdico que leva as crianças a 
fantasiarem-se. Os alunos do 3.º ano ex-
puseram as suas abóboras decoradas.  
Lindos trabalhos!

A Coordª de Estabelecimento
Profª Alice Relvas

    HALLOWEEN
No dia 31 de outubro comemorou-se o Dia 
das Bruxas nas escolas da minha zona.
Participamos no concurso de abóboras, 
escrevemos histórias e fizemos uma bru-
xinha.

Nogueira do Cravo, 3.º C

    HALLOWEEN … 
DIA DAS BRUXAS
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    DIA MUNDIAL DO CINEMA

O dia 5 de novembro este ano foi para nós 
diferente. Falámos na nossa sala do Jardim 
de Infância de Lagares da Beira, que era o 
Dia Mundial do Cinema e estivemos a ver na 

internet os irmãos Lumière, Auguste Marie 
Lumière e Louis Jean Lumière que  foram os 
inventores do cinematógrafo, que era uma 
máquina de filmar e projetor de cinema, 
sendo normalmente chamados “os pais do 
cinema”. Depois do lanche, fomos dar uma 
volta pela escola e, qual não foi o nosso 
espanto, quando encontrámos o Charlie 
Chaplin, mais conhecido por Charlot, no 
corredor da escola, perto de uma exposição 
exatamente sobre esse tema… e tinha umas 
fotos dos irmãos Lumière, do primeiro cine-
matógrafo e do primeiro filme passado no 
cinema: “A viagem à lua”. Como os filmes do 
Charlot eram mudos, ele também não falou 
connosco, mas comunicou com gestos, ges-
ticulou imenso, e a nossa educadora contou-
-nos algumas curiosidades que estavam na 
exposição. Depois, o Charlot deu-nos um 
bilhete para o cinema e com o seu andar 

engraçado convidou-nos a segui-lo. Fomos 
todos ao nosso cinema que é o auditório, 
ver filmes cómicos antigos sobre o Charlot. 
Descobrimos, que antigamente não havia 
televisão e as pessoas iam ao cinema, mas 
o cinema não era a cores… nãooo! Era a pre-
to e branco, e as pessoas não falavam, mas 
faziam muitas trapalhadas que nos faziam 
rir. Depois fomos para a sala e desenhamos 
cenas de filmes como antigamente. Estes 
foram os nossos trabalhos.

Jardim de Infância de Lagares da Beira

    ESCOLA BÁSICA Nº 1 DE 
OLIVEIRA DO HOSPITAL

Mais um momento marcante, na EB n.º 
1/OH. De forma exemplar, todos os alu-
nos, docentes e assistentes operacionais, 
empenharam-se no “EXERCÍCIO PÚBLICO 
DE SENSIBILIZAÇÃO PARA O RISCO SÍSMICO”. 
A ação desenrolou-se durante um (1) mi-
nuto, no qual os participantes, executaram 
os 3 gestos de autoproteção: baixar, pro-
teger e aguardar.

A Coordenadora de Estabelecimento
Profª Alice Relvas

O cinema mudo — ou a «arte do silêncio», como 
então se dizia — desenvolveu-se exponencial-
mente, ao longo da década de 20 do século XX, 
tornando-se um espetáculo muito apreciado 
por setores proletários e, posteriormente, tam-
bém pelas classes burguesas. Contudo, nessa 
mesma década, a sua evolução parecia ter 
atingido o auge. 
Perante a iminência de uma crise de criativi-
dade que parecia anunciar-se, a qual colocava 
em risco a sobrevivência da indústria cinemato-
gráfica, os magnatas mais arrojados sobretudo 
ligados ao cinema americano apostaram no 
aperfeiçoamento e posterior comercialização 

do sonoro. Depois de diversas experiências 
mais ou menos bem-sucedidas, a exibição do 
filme O Rei do Jazz, em 1927, terá convencido a 
maioria dos produtores e espetadores ameri-
canos sobre o futuro cintilante do cinema sono-
rizado. No início dessa película, a personagem 
principal (um judeu branco que pintava a cara 
de negro para poder cantar jazz) lançava uma 
frase enigmática e profética: «– Vocês ainda 
não viram nada...». Não obstante o sucesso do 
filme, a polémica internacional mantida pelos 
amantes do cinema em redor das vantagens 
e inconvenientes dos filmes mudos e sonoros 
arrastou-se pelo menos até 1930.

Os ecos desse dilema chegaram a Portugal e 
ficaram vertidos nos periódicos nacionais de-
dicados ao cinema, publicados nos finais dos 
anos 20. 
A favor do cinema mudo foram apresentados 
os seguintes argumentos: a universalidade da 
linguagem e a originalidade e «imponência» de 
uma arte que se distinguia do teatro, porquanto 
assentava na tradução subtil de sentimentos 
através do recurso exclusivo à expressão mí-
mica (Crónica Cinematográfica, 20-05-1930). 
Acrescentavam ainda os adeptos da “arte do 
silêncio”: «se quisermos a palavra marcamos 
o nosso bilhete para o teatro e não vamos ao 

cinema». E deixavam curiosas interrogações: 
«que se lucraria espiritualmente se a Vénus 
de Milo falasse? e a Gioconda? e Greta Garbo? 
e Chaplin?» (Crónica Cinematográfica, 20-05-
1930).  
O cinema «sonoro» foi defendido pelos cinéfi-
los visionários, os quais compreenderam logo o 
sentido irreversível dessa inovação que popula-
rizou ainda mais as potencialidades do cinema-
tógrafo. Com efeito, estes espíritos empreen-
dedores, embora admitissem que a recente 
invenção teria ainda que percorrer um longo 
caminho, consideravam que a grande virtude 
do «sonoro» assentava na sua especial capaci-

dade para despertar os sentimentos e emoções 
dos espetadores ao reproduzir a vida de forma 
mais fiel e integral (Projecção, 7-03-1931).
No início de 1930, o gerente nacional da Metro-
-Goldwyn-Mayer (MGM), acabado de desem-
barcar em Lisboa anunciava, numa entrevista 
concedida à revista Cinegrafia, que «o cinema 
sonoro seria desta vez uma realidade» (Cine-
grafia, 6-02-1930). Evidentemente, as suas pre-
visões iriam confirmar-se, pois logo durante os 
primeiros anos dessa década, diversas salas de 
cinema mudo do país iniciaram, definitivamen-
te, o seu processo de conversão ao «sonoro».

PNC do AEOH

    A TRANSIÇÃO DO CINEMA MUDO PARA O CINEMA SONORO

    EXERCÍCIO “A TERRA TREME”

No dia 5 de novembro conhecemos a forma 
de nos protegermos em caso de sismo/
tremor de terra dentro dos edifícios, assi-
nalando esse conhecimento com o exercício 
solicitado pelo projeto “A Terra Treme”. Quan-
do o sismo acontece devemos respeitar 3 
momentos: baixar, proteger e aguardar.

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

    CORTA MATO ESCOLAR 
NA ESCOLA DA PONTE

No passado dia 10 de 
novembro de 2021 e 
após um período de 
interrupção, devido à 

pandemia da Covid 19, voltou a realizar-se 
na Escola Básica Integrada Ponte das Três 
Entradas, o Corta Mato Escolar, fase de 
escola. A atividade contou com a presen-
ça de cerca de 90 alunos, dos diferentes 
níveis de ensino. Este ano, os meninos dos 

1.º e 2. º anos também puderam partici-
par e realizaram a sua corrida!
É de realçar a entrega, o empenho e a 
dedicação por parte de todos os que con-
tribuíram para o sucesso desta atividade, 
proporcionando a todos, uma manhã dife-
rente, de convívio, diversão e com muito 
Fair-Play!

A professora de Educação Física, 
Mónica Cortesão

    UMA SEMANA DE LOUCOS

Durante o mês de novembro, na semana de 
8 a 12, as turmas do 3.º ano da EB n. º 1 de 
Oliveira do Hospital viveram uma semana de 
atividades excecionais. 
Logo na segunda feira, à tarde, todos os 
alunos participaram na atividade “Duatlo Tri 
Escola Jovem”, uma atividade muito dinâmica, 
com ênfase na atividade física e que abran-
geu disciplinas como a dança, o atletismo, bi-
cicleta, ténis e até jogos tradicionais como a 
“mosca” ou jogos de equipa como as corridas 
de “sapato de prancha”.
Na quarta-feira, ainda com algumas dores 
musculares, rumaram à sede do agrupamen-
to de escolas, onde se encontrava o autocar-
ro “Creactivity”, uma unidade móvel com um 
espaço interativo que fomenta o engenho e 

a criatividade dos alunos. Naquele espaço, os 
alunos puderam participar em workshops 
onde manipulavam materiais de baixa e alta 
tecnologia para dar vida às suas ideias. Nes-
te autocarro “Creactivity” pudemos encontrar 
4 áreas: a área da mecânica, com espaços 
para engrenagens, mecanismos, elásticos e 
esferas; a área eólica, com um tubo de vento 
onde os criativos experimentaram composi-
ções capazes de se elevar; a área da eletrici-
dade com vários dínamos e dispositivos para 
ligar e criar circuitos e a área da luz, com 
um sistema de “stop-motion” onde os alu-
nos puderam criar pequenas sequências de 
movimentos com diversos objetos. Foi muito 
interessante, todos se divertiram imenso e 
completaram a atividade com mais uma ca-

minhada de regresso à EB1!
Na quinta-feira, numa atividade conjunta 
que envolveu todos os alunos das turmas 
da EB1, realizou-se o habitual magusto de S. 
Martinho. Todos sentiram falta da tradicional 
fogueira, com as castanhas a assar por entre 
a caruma e das enfarruscadelas que tantas 
risadas proporcionam. 
Para além de tudo isto, ainda houve tempo 
assistir a um pequeno teatro sobre a lenda 
de S. Martinho, cantar algumas canções, sem 
esquecer as aulas com os seus professores 
e professoras, sempre divertidas e cheias 
de curiosidades! Foi uma semana de loucos, 
repleta de atividades, experiências e muita 
diversão.

 Prof. Daniel Gonçalves - OH-3B
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    XIV FEIRA DE S. MARTINHO
ESCOLA BÁSICA DA CORDINHA
No dia 13 de novembro, realizou-se a XIV Feira 
de S. Martinho, na Escola Básica da Cordinha.  
Em pleno dia de sol de S. Martinho, muitos 
foram os visitantes que se deslocaram até 
ao espaço escolar para passear, petiscar e 
adquirir produtos hortícolas, doces, petiscos, 
frutos secos, artesanato….
A boa disposição foi uma constante ao longo 
do dia!
Tratou-se de mais um momento de grande 
convívio entre todos os elementos da Comu-
nidade Educativa: alunos, educadoras, pro-
fessores/diretores de turma e assistentes 
operacionais. De realçar, também, o grande 

envolvimento dos encarregados de educa-
ção das várias turmas na dinamização das 
barraquinhas de cada turma e o forte espí-
rito empreendedor e criatividade manifesta-
dos pelos alunos. As verbas angariadas pelos 
alunos vão ajudar a suportar as despesas 
inerentes às visitas de estudo programadas 
para as várias turmas.
A animação musical da Feira de S. Martinho 
foi assegurada pelo Grupo de Concertinas 
“Sons do Mondego”, de Seixo da Beira. 
Ao almoço, todos os visitantes da Feira pu-

deram partilhar as saborosas sopas confe-
cionadas por encarregados de educação de 
cada turma, pelo Centro Social e Paroquial de 
Seixo da Beira e pelos restaurantes Casa dos 
Grelhados, de Vila Franca da Beira, e Leque, 
de Ervedal da Beira.
A todos expressamos o nosso bem-haja!

Fátima Antunes e Teresa Gomes

    O JI DE TRAVANCA DE LAGOS 
FESTEJOU O S. MARTINHO
Somos os meninos do JI de Travanca e no 
dia 11 de novembro fizemos um mercado 
do Outono, a dramatização ao vivo da len-
da de S. Martinho, seguida de um Magusto. 
Estas atividades foram realizadas com a 
participação dos nossos familiares e foi 
aberta a toda a comunidade.
Foi uma manhã divertida, com muita Ale-
gria e Animação!

JI de Travanca de Lagos

    DIA DE SÃO  MARTINHO… 
11 DE NOVEMBRO

    MAGUSTO
O nosso Magusto Escolar, realizado no dia 
de S. Martinho, foi muito giro! As turmas 
do primeiro ciclo foram para o Parque de 
S. Tiago, no qual realizámos um magusto 
tradicional, com direito a fogueira e tudo. 
Para além disso realizámos diversos jogos 
preparados pelos professores e comemos 

castanhas assadas na padaria do pai do 
Dinis. Como surpresa, os nossos pais ainda 
nos enviaram um bolinho delicioso e sau-
dável, com o motivo do Magusto.

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

    CASTANHAS ASSADAS? É S. MARTINHO!
Fazendo jus ao verão de S. Martinho, 
numa tarde soalheira, 10 de novem-
bro, para sermos mais precisos, a 
EBP3E cumpriu a tradição ao realizar 
o magusto com direito a castanhas 
assadas numa fogueira com caruma. 
O crepitar do fogo foi abafado pela 
brilhante atuação dos alunos do pré-
-escolar e pelas gargalhadas e alegria 
de todos os presentes. Foi o culminar 
de uma tarde de muita animação e 
convívio onde não faltaram outras 
atividades: a Hora do Conto e uma se-
menteira de bolotas. 

Anabela Moura
Coordenadora de Estabelecimento

    DIA DO MAGUSTO
No dia 11 de novembro comemora-se o S. 
Martinho e as pessoas costumam fazer 
magustos. No dia de S. Martinho, fizemos 
um magusto no Parque de São Tiago que 
fica perto da nossa escola. 
Primeiro fizemos uma sacolinha de pacote 
de leite, na sala, para pôr as castanhas e 
trouxemos um pacote de sumo.
Foi feita uma fogueira para assar as cas-
tanhas com caruma. Os professores e as 
auxiliares colocaram a caruma no chão, 
depois colocaram as castanhas e por 
último pegaram fogo para as castanhas 
assarem. Havia dois tipos de castanhas: 
umas eram assadas na caruma e outras 
foram assadas no forno do padeiro. As 
castanhas da caruma vieram todas enfar-
ruscadas, mas eram muito gostozinhas. 
Nesse dia comemos muitas castanhas; só 
quem não gostava é que não comia.

No Parque de S. Tiago estavam também 
vários vendedores de castanhas… a fingir! 
Nesse dia brincamos à venda das casta-
nhas, foi muito divertido e um dia diferente. 
Depois de comermos as castanhas, che-
gou a hora dos jogos. Cada turma fez um 
jogo para todos jogarem. O jogo da nossa 
turma era como o jogo das cadeiras, mas 

com cones.  O jogo do 4.º ano foi o da bola, 
do 2. º ano era o dos sacos e do 1. º ano 
era atirar a malha.
Mesmo quem não gostava de castanhas, 
passou um dia muito divertido com os 
seus amigos e a professora.
Estava um dia lindo, no Parque de S. Tiago!

Texto coletivo 3.º C  - Nogueira do Cravo
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    S. MARTINHO
ESCOLA BÁSICA Nº 1 DE OLIVEIRA DO HOSPITAL
Mais um ano sem conseguirmos fazer a tra-
dicional “fogueira” para assar as castanhas e 
o “enfarruscar” dos alunos. No entanto, com 
alegria e convívio saudável, comeram-se as 
castanhas assadas. Aqui um agradecimento 

especial ao sr. Nuno, da PAIFI, por mais uma 
vez, ter a gentileza de assar as nossas casta-
nhas na sua padaria. 
A escola enfeitou-se para este dia, com a sua 
vendedora de castanhas, os provérbios que 

cada aluno escreveu na sua castanha e os 
trabalhos elaborados por algumas turmas, 
com os frutos próprios desta época.

A Coordenadora de Estabelecimento
Profª Alice Relvas

    REFLORESTAÇÃO 
TURMA DO 4.º D, DO CENTRO 
ESCOLAR DE NOGUEIRA, 
PARTICIPOU NUMA PLANTAÇÃO DE 
ÁRVORES, NO SENHOR DAS ALMAS

No dia 15 de novembro, os alunos do 4.º D, a 
convite da EPAL e da QUERCUS, deslocaram-
-se ao depósito de água, no Senhor das 
Almas, para participar numa atividade de 
plantação de árvores.
No local da atividade encontravam-se as 
representantes das duas empresas orga-
nizadoras EPAL e QUERCUS e os Sapadores 
Florestais. Estiveram também presentes, o 
Senhor Presidente da Câmara Municipal, a 
Senhora Vereadora da Educação e Cultura 
e o Senhor Presidente da Assembleia Mu-
nicipal.
 Antes do início da atividade, o Senhor Presi-
dente da Câmara Municipal, Francisco Rolo, 
esteve a explicar a importância da planta-

ção de árvores, das bandeiras verdes e que 
era com a participação de todos os meninos 
das escolas, que conseguiam ganhar essas 
bandeiras.
As Senhoras da EPAL e da QUERCUS explica-
ram o que íamos fazer e o nome das plantas. 
Disseram-nos que plantávamos: Zimbros, 
Carvalhos, Lavândulas, Boldos, Medronheiros 
e Ciprestes do Buçaco.
Estávamos todos ansiosos por pôr mãos à 
obra.  Pegamos nos sachos e nas plantas e 
começamos a trabalhar. Os buracos já esta-
vam abertos, colocamos a plantinha e com 
a ajuda das mãos e do sacho tapamos as 
raízes, calcamos bem e por fim regamos.
 Após a plantação foi-nos presenteado um 
pequeno lanche de água aromatizada, fruta 
e uns bolinhos.
 Quando por ali passarmos, podemos ficar 
orgulhosos ao ver as nossas plantas a cres-
cer.
 Regressámos à escola muito felizes por 
ajudar a tornar o Planeta mais verde e sau-
dável.

  Centro Escolar de Nogueira - Turma 4.º D

    FEIRA DE SÃO MARTINHO
O Agrupamento de Escolas de Oliveira 
do Hospital realizou no dia 13 de novem-
bro a XIVª edição da Feira de S. Marti-
nho, na Escola Básica da Cordinha.
O Jardim de Infância de Seixo da Beira, 

participou nesta iniciativa com uma 
barraquinha para vender produtos 
hortícolas, doces, bolos, tartes, salga-
dinhos, etc… O contributo de todos os 
encarregados de educação foi muito 

importante, para a realização desta 
atividade.
Obrigada a todos pela sua colaboração.

A educadora, 
Ana Cristina Marvão

    MERCADO DO S. MARTINHO
JARDIM DE INFÂNCIA DE SEIXAS
Realizou-se mais um Mercado do S. 
Martinho na escola da Cordinha. O Jar-
dim de Infância de Seixas mais uma vez 
participou e colaborou com empenho 
na venda de produtos apetitosos. As 
crianças ajudaram a preparar alguns 
produtos e contribuíram para a deco-
ração da nossa barraquinha. Os pais 
das crianças doaram as suas iguarias 
que confecionaram com carinho e não 
faltou o pão e os bolos quentinhos que 

logo aguçaram a vontade de comprar. 
Foi grande a colaboração de todos e as 
crianças apreciaram este momento de 

partilha e convívio num ambiente ale-
gre e cheio de boa disposição.

Jardim de Infância de Seixas

    S. MARTINHO - LAGARES DA BEIRA
No dia 15 de novembro fizemos o magusto 
na nossa escola. Levámos castanhas que 
foram assadas no forno da cantina e re-
ciclamos os pacotinhos de leite para fa-
zermos os cartuchos. Ficaram tão bonitos! 
Nessa tarde fria, mas soalheira, as cas-
tanhas quentinhas aqueceram as nossas 
mãos. Estavam tão saborosas!

3.º C – Lagares da Beira
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Numa organização conjunta do Clube Euro-
peu com a área disciplinar de Filosofia foi 
ontem assinalado o Dia Internacional para 
a Tolerância. Esteve presente na escola 
sede do nosso Agrupamento a doutora Isa-
bel Oliveira, com formação em Direito, mas 
dedicada à área da mediação de conflitos. 
À assembleia, constituída por alunos do 
10.º ano, a palestrante propôs um título: 
“Vamos falar sobre…”, deixando que a con-
versa fluísse naturalmente. No entanto, foi 
lançando temas como a perspetiva de cada 
um sobre o que é o seu mundo, a violência 
como uma linguagem destrutiva do outro, 
que espelha medo e não força, as emoções 
e a forma como as gerimos, ser intolerante 
para com a intolerância, saber distinguir 
empatia de simpatia, saber escutar, ao 

invés de colocar a nossa experiência em 
primeiro plano. Em jeito de conclusão ficou 
a seguinte mensagem: façam o favor de 
ter voz!, apelando aos alunos para que não 
deixem de reagir quando detetam situa-
ções de desrespeito pelos direitos do outro 
e de violência contra si próprio e contra os 
seus pares. 
Os alunos mostraram-se muito atentos e 
reagiram pontualmente às interpelações 
da comunicadora, deixando transparecer 
que foram interiorizando os conceitos e 
temas abordados e que os levaram consigo 
para futuras reflexões.
Como dinamizadores, ficaremos contentes 
se os tivermos ajudado a levantar a voz e a 
fazer a diferença.

Fátima Couceiro

    CLUBE EUROPEU - DIA INTERNACIONAL PARA A TOLERÂNCIA – 16 NOVEMBRO

    DIA NACIONAL DO PIJAMA
No dia 22 de novembro viemos para o Jar-
dim de Infância vestidos de pijama.
O pijama é feito de tecido macio, quente 
e lembra-nos quando é de noite e vamos 
dormir no quarto que temos em nossa 
casa, onde moramos com os nossos pais 
e com os nossos irmãos. Estas pessoas 
são a nossa família, mas há meninos que 
não vivem com as famílias porque os pais 

não podem cuidar deles e têm de ir para 
outras casas viver com outras pessoas.
Então, aprendemos que o Dia do Pijama 
serve para nos lembrar que há meninos 
que não têm pais para cuidar deles e vi-
vem com outras pessoas que lhes dão 
beijinhos, abraços, mimos, carinhos e 
cuidam deles.

Crianças do JI Bobadela

    A RENOVAÇÃO CONTINUA

Na continuação da renovação do AEOH, 
a Direção em conjunto com os docentes 
do Grupo de Informática estão a reno-
var o equipamento informático do par-
que escolar. Destaca-se a construção 
da Sala do Futuro, a colocação de novos 

equipamentos na sala de informática 
A7, na sala de multimédia A9, e ainda, o 
recondicionamento dos equipamentos 
das outras salas em todos os estabele-
cimentos escolares do AEOH.

O professor, Pedro Silva

    CLUBE EUROPEU
O Clube Europeu apresentou à comunida-
de escolar os projetos dos alunos de Artes 
Visuais do 10.º e 11.º anos subordinados ao 
tema “Pacto Ecológico Europeu - O Trans-
porte Ferroviário promove a mobilidade 
sustentável”. 
Com a execução destes projetos os alu-
nos criaram estações de comboio imagi-
nárias que serviriam Oliveira do Hospital, 
caso o nosso concelho viesse a ser pro-
vido de vias ferroviárias. Nos mapas da 
cidade decidiram também sobre os locais 
de implantação dessas estações.
Os trabalhos foram o resultado do repto 
lançado pelo Clube Europeu ao professor 
Manuel Machado, que o remeteu para os 
seus alunos. O Ano Europeu do Transporte 
Ferroviário, usado pela Rede Nacional dos 
Clubes Europeus para enquadrar o seu con-

curso anual de financiamento, foi o pano de 
fundo para a criação destes projetos. 
Seis maquetes e seis plantas constituem 

a exposição, patente no pavilhão D da es-
cola sede. 

Fátima Couceiro

    ALEGRIA NA SALA DE AULA
No âmbito das “Salas do Futuro” e da discipli-
na de Iniciação à Programação, os alunos do 
4.º ano, COR-C, da Escola Básica da Cordinha, 
com o apoio do Sistema de Aprendizagem 
LEGO e das novas tecnologias, iniciaram um 
sistema de aprendizagem prático, intuitivo 
e inclusivo. Este sistema prepara os alunos 
para o futuro, torna-os confiantes no seu 
percurso escolar dotando-os de competên-
cias em STEAM (plataformas digitais como 
jogos e aplicativos de programação). Estas 
plataformas despertam nos alunos a paixão 
na aprendizagem e na resolução de proble-
mas de uma forma lúdica.

O Professor, Pedro Silva
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No âmbito do Plano Anual de Ativi-
dades, a Área Disciplinar de História 
e Geografia de Portugal dinamizou 
a exposição intitulada “Orientação” 
que teve lugar, durante duas se-
manas, nas várias escolas do nosso 
Agrupamento.

As docentes de História e Geografia 
de Portugal, que lecionam o 5.º ano de 
escolaridade, lançaram o desafio aos 
respetivos alunos para que construís-
sem, com recurso a materiais reciclá-
veis, maquetas de rosas dos ventos. 
Aceite o desafio, registou-se grande 

adesão, pois foram muitos e variados 
os trabalhos apresentados, tendo, 
nalguns casos, surgido verdadeiras 
“obras de arte”.
As docentes da referida Área Dis-
ciplinar não podem deixar de frisar 
o empenho com que a maioria dos 

alunos do Agrupamento participou na 
atividade, sendo também importante 
realçar a colaboração dos encarre-
gados de educação. A Escola é mais 
bem sucedida na concretização da 
sua missão quando os seus atores, 
alunos, professores e encarregados 

de educação abraçam o mesmo de-
siderato.
Deixamos, também aqui, o agrade-
cimento à equipa das Bibliotecas 
Escolares pela cedência do espaço e 
colaboração.

 A Área Disciplinar de HGP

    EXPOSIÇÃO “ORIENTAÇÃO”

TRABALHOS REALIZADOS NO ÂMBITO DA UNIDADE 0 DO 8.º ANO “ PERSONAL INFORMATION &  HOLIDAYS”
AUSTRALIAAUSTRALIA

Come and see:

-Wildlife
-Beaches
-Different climate
-Different cultures
-Famous places

We await you!

Sydney

lots of water sports
sydney opera house
100 beaches

ON HOLIDAY
Hi Mike,
How is everything going with you?
As you know, I’m spending my holidays in 
Australia with my parents. 
I travelled here by plane and we landed sa-
fely in Sydney. Such a beautiful city! It is a 
shame that we can’t spend more time here 
because we are going to Kangaroo Island. 
But still, I´m looking forward to that.

In the meantime, we went to the beach 
and we even had the chance to snorkel in 
the Great Coral Reef. I recorded the whole 
thing with the waterproof camera that you 
so kindly gave me. I’ll send you the video 
attached, as well as the other pictures we 
took.
Oh, and I almost forgot to tell you about 
the luxurious hotel we stayed at. It was 
awesome!!! 
I hope to see you soon. Bye!!!

Alexandre

ON HOLIDAY
Hi Bruna,
How are things with you? Hope you’re Ok!
Guess what? I’m spending my holidays in 
Australia. We came here by plane and it was 
a long trip. I came with my mother and my 
siblings.

Yesterday we went diving and used our 
snorkels to see the fishes. Today we are 
staying at the hotel but we usually go to the 
beach or just do some fun activities like taking 
photos or going to the  pool!
I almost forgot to say that I brought my came-
ra and took a lot of photos that are attached!
Take care,

Filipa

ON HOLIDAY
Hi Sam!
Guess where I am! I’m in Australia! I’m here 
with my mum, dad and younger brother, we 
are all so excited. 
Yesterday we had a trip to a sunny beach, it 
was so lovely, we sat on the warm sand and 
went snorkeling. Snorkeling is so much fun! 
We saw all of the colourful corals and fish. 

Our hotel is so close to the beach, but also 
a five minute walk to the busy city, Sydney. I 
don’t usually like food with fish, but somehow 
it tastes different here. On hour 24h flight I 
took loads of photos of the sunset, the city 
and the  sea with my new canon camera. I’ve 
attached a file with all the photos. Maybe we 
can grab a coffee and catch up when I get 
back?
Love

FrankieMade by Francesca

Made by Alexandre

CORDINHA

LAGARES DA BEIRA

PONTE DAS 3 ENTRADASOLIVEIRA DO HOSPITAL
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    EDUCAÇÃO PELA ARTE
O nosso Professor, para este ano letivo, 
no âmbito da Expressão Plástica, enten-
deu dar-nos a conhecer alguns dos mais 
conhecidos artistas plásticos da História, 
que iremos conhecer todos os meses.
Até agora já conhecemos o pintor espa-
nhol Joan Miró, bem como o holandês Piet 
Mondrian. Ambos, em fases distintas das 
suas vidas artísticas, brindaram-nos com 
obras em que imperava a utilização das 
cores primárias. Deixamo-vos com as fo-

tografias de alguns dos nossos trabalhos.
Turma 1.º A - CE Nogueira do Cravo 

Professor Bruno Miranda

A equipa do “Brincar ao Teatro” composta 
por sete docentes do 1.º ciclo (Ana Dias, 
António Campos, Isabel Escalda, Isabel 
Isidoro, Isabel Rodrigues, Paula Ribeiro e 
Pedro Sousa), estará em digressão, até de-
zasseis de dezembro, por todas as escolas 
do agrupamento.
Neste período serão apenas contempla-
das as turmas do 1.º e 2.º anos, com a 
peça “O Coelhinho Branco”, uma adaptação 
da história escrita por António Torrado, no 
âmbito do PNL.
Ao longo do ano letivo, esta equipa “Brincar 

ao Teatro” levará às escolas do AEOH, ou-
tras histórias, visando abranger todos os 
anos de escolaridade.
Tem sido uma experiência muito grati-
ficante tanto para os atores (professo-
res) como para o público (alunos). Mais 
compensador se torna quando, depois de 
assistirem à peça, os docentes titulares 
de turma aproveitam e exploram a mes-
ma em contexto de sala de aula, dando 
dessa forma continuidade ao trabalho 
apresentado.

A equipa “Brincar ao Teatro”

    A EQUIPA BRINCAR AO TEATRO

O Jogo Dramático enquanto atividade para 
a criança, é uma forma de brincar, que 
decorre de situações da vida real, onde, 
nomeadamente, transparece o mundo 
das suas vivências e a sua cultura. É um 
dos recursos mais valiosos, completos e 
complexos da educação. É através da ex-
pressão dramática que a criança cria um 
mundo todo seu, num contexto de imagi-
nação, criatividade e fantasia, identifican-
do-se com a personagem ou situação a 
que brinca (Sousa, 2003).
O grupo de crianças do Jardim de Infân-
cia do Vale de Ferreiro apresenta muito 
interesse em dramatizar histórias. Umas 
baseadas em histórias ou lendas, outras 
inventadas por eles.
A 1.ª historia apresentada foi a história de 
fantoches “ Os 3 porquinhos”. Convidaram 
os meninos da sala 1 do JIVF e deu-se início 
ao espetáculo.
 A criança em idade pré-escolar natural-
mente imita situações e pessoas, faz de 
conta que é isto ou aquilo, manifestando 
sentimentos emoções e opiniões. As ativi-
dades de expressão dramática proporcio-
nam a oportunidade de a criança brincar 
a sério, apelando às suas vivências decor-
rentes da sua vida real. Assim, a criança 

a brincar, projeta o seu mundo sociocul-
tural, constrói, nomeadamente, conhe-
cimento, conceitos sobre o seu próprio 
corpo, espaço, tempo, objetos e relações 
com o outro. 
Um grupo de crianças dramatizou a cena 
“O Casamento do tio Zé”, e caraterizando-
-se a rigor. 
A expressão dramática é um espaço onde 
múltiplas linguagens, de forma intencional, 
confluem para a criação de situações de 
expressão de sentimentos, ideias, crenças, 
no contexto educacional. Esta abordagem 

valoriza como aspetos principais o desen-
volvimento, a aprendizagem e a compe-
tência do indivíduo, onde transversalmente 
com a expressão dramática, é convocada a 
expressão musical, a expressão plástica e a 
dança (Melo, 2005).
É de grande importância o educador en-
quanto elemento facilitador da aprendiza-
gem ser criador de oportunidades, no sen-
tido proporcionar às crianças experiências 
diferenciadas, no âmbito da expressão dra-
mática, tento em conta as suas vivências.

Jardim de Infância do Vale do Ferreiro

    JOGO DRAMÁTICO / TEATRO

    LENGALENGAS 
E TRAVALINGUAS
Ao longo do mês de novembro, no Jardim 
de Infância foram realizadas diversas ati-
vidades no âmbito do desenvolvimento da 
linguagem expressiva e da consciência fo-
nológica. Foram trabalhadas as rimas, as 
lengalengas e os trava-línguas.
As lengalengas/trava-línguas que se apre-
sentam foram criadas pelas crianças, 
revelando compreensão no trabalho de-
senvolvido.

O DINIS
O Dinis foi a Paris
Caiu e partiu o nariz
Encontra o Sr. Juiz
Que lhe colou o nariz
Com um pau de giz
E, o Dinis ficou feliz!

O JOÃO
O João foi buscar o balão
O balão tem um feijão
Se o feijão entrou no balão
Então o João tem um balão
Com um feijão!

MIGUEL
O Miguel é doce como o mel
É amigo do Manel, que lhe deu um anel
Pôs gel no cabelo do Rafael
Foi pintar com um pincel
Dormiu num hotel em Pinhel 
E por fim comeu um pastel!

LEONOR 1
Por favor, Leonor
Obedece ao professor
Vai buscar o cobertor
Porque não está calor
Desliga o computador
E apanha uma flor
Por favor, Leonor

LEONOR 2
A Leonor olha para o pintor
O pintor pinta com lápis de cor
A cor é do secador
O secador é do doutor
O doutor fecha o congelador
O congelador não faz calor
O calor é bom para a Leonor
A Leonor põe o pé no acelerador
E foge para o Equador
Onde está sempre calor!

A Educadora Graça Figueiredo 
Jardim de Infância do Vale do Ferreiro

No dia 1 de outubro, a Biblioteca de Oliveira 
do Hospital foi à escola com a história do 
“O Cavaleiro de Ulveira do Espital”. A histó-
ria foi-nos contada com recurso à drama-
tização com fantoches. 
A dramatização abordou a história local 
permitindo às crianças perceber a cria-
ção da cidade de Oliveira do Hospital, e do 
concelho ao qual Lourosa pertence, bem 
como alguns recursos naturais e profis-
sões tradicionais que fazem parte da his-
tória da sua terra.
 Foi uma apresentação muito animada 

que cativou a atenção  e participação de 
todas as crianças presentes, terminando 
em festa com uma dança da época, parti-
cipada por todos.
Esta atividade representou assim uma 
mais valia para o processo de ensino/
aprendizagem das nossas crianças e foi 
de encontro ao projeto em desenvolvi-
mento no pré-escolar, PARTILH’ARTE.
Agradecemos à equipa da Biblioteca Muni-
cipal de Oliveira do Hospital que desenvol-
veu esta atividade.

Jardim de Infância de Lourosa 

A Educadora, Ana Luz

    O CAVALEIRO DE ULVEIRA DO ESPITAL
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    PATRIMÓNIO DO NOSSO CONCELHO

AS ALMINHAS
No concelho de Oliveira do Hospital existem vá-
rios exemplares de Alminhas. Podemos encon-
trar Alminhas principalmente de duas tipologias: 
estelas de granito trabalhadas, com um nicho 
emoldurado e a cruz de Cristo gravada; pequenas 
capelinhas com um gradeamento protegendo a 
imagem escultórica de um santo ou um painel 
pintado. 
As mais abundantes pertencem ao primeiro tipo 
e apresentam um trabalho tosco da pedra. Os 
nichos que hoje se exibem nus, em épocas re-
cuadas (aquando da sua elaboração) poderiam 
albergar um painel de madeira pintada ou uma 
pequena escultura de um santo. No entanto, 
nada nos resta desses retábulos ou esculturas, 
restando apenas o trabalho da pedra. É curioso 
verificar que em todas estas Alminhas esculpi-

das no granito se pode ver um nicho. Este não 
teria apenas, muito provavelmente, uma função 
decorativa mas destinava-se a albergar algo 
destinado a ser venerado. Muitas delas possuem 
ainda vestígios de pintura.
É difícil datar as Alminhas do nosso concelho. Se, 
por um lado, as Alminhas do tipo das capelinhas 
são de feitura recente, as estelas de granito são, 
na sua maioria, muito mais antigas.
Geralmente, as Alminhas são erguidas em cami-
nhos rurais e lugares de passagem, entre cami-
nhos, como no meio das encruzilhadas, entrada 
das pontes ou até mesmo na soleira das portas.
Quanto à função que desempenhavam poderiam 
apresentar uma função protetora do lugar, pro-
tetora dos viajantes, assinalar um local onde se 
deu uma morte (violenta), ou poderiam ter sim-
plesmente como função pedir a oração pelas 

almas ou santos representados. A função mais 
referida é a de serem, geralmente, oratórios de 
culto às almas do Purgatório, daí o nome de Al-
minhas.
Alguns destes monumentos são, por vezes, or-
namentados com flores e lamparinas, especial-
mente no mês de novembro, mês das almas e 
dos fiéis defuntos.
Estes pequenos monumentos são uma das ex-
pressões mais originais da arte popular e ex-
pressam a religiosidade da população, por esse 
motivo urge conservá-las e dá-las a conhecer.
No concelho de Oliveira do Hospital existem inú-
meros exemplares. Da recolha que tenho vindo 
a efetuar, desde há uns anos, já constam mais 
de setenta exemplares espalhados pelas várias 
aldeias e caminhos rurais do nosso concelho.  

Célia Cortez Nunes

    SONS DE ALVÔCO
RECOLHA E AMBIENTES SONOROS

A educadora, Paula Martins

    AS PAISAGENS SONORAS 
DO CONCELHO DE OLIVEIRA 
DO HOSPITAL (PARTE 1)

A paisagem sonora é tudo o que ouvimos a 
partir de um determinado espaço e tempo. 
Foi o músico e professor canadiano Murray 
Schafer, falecido em agosto último, quem 
cunhou o termo paisagem sonora (sounds-
cape), fazendo a analogia com a palavra lan-
dscape, a paisagem visual. Nos idos de 1970, 
Schafer defendia que a paisagem sonora era 
o elemento mais negligenciado na nossa pai-
sagem. Ainda hoje assim é. A cultura visual é 
dominante, apesar de o som estar presente 
no nosso quotidiano, 24 horas por dia. 
Muitas vezes paramos para ver, mas rara-
mente o fazemos para ouvir, costumo advo-
gar em muitas situações da minha prática 
artística com o som. Efectivamente assim é, 
estou em crer. O som é dinâmico e nunca es-
tático, antes flutuante. Assim são também as 
paisagens e os marcos sonoros (sons cara-  
cterísticos de determinado local) que fazem 
parte do nosso concelho.
Cada aldeia, vila ou cidade tem os seus sons, 
as suas paisagens sonoras. Dentro destas, 
temos sons característicos de determinado 
lugar, que não se repetem em nenhum outro, 
os chamados marcos sonoros. Estes marcos 
e paisagens sonoras conferem identidade 
aos lugares. Cada lugar é marcado e reco-
nhecido pela presença das suas paisagens 
sonoras.
As paisagens sonoras do nosso concelho são 
únicas e insubstituíveis, dentro do mosaico 

acústico do nosso território serrano, com-
posto por montes e vales, com a água como 
o elemento natural e sonoro predominante.
Para além da água, outros marcos sonoros 
marcam indelevelmente a nossa paisagem. A 
campanologia (toques dos sinos) oliveirense, 
os sons ligados à pastorícia, à agricultura e à 
pesca, a geofonia (sons da natureza) (omni)
presente, a literatura oral e tradicional, o 
património acústico religioso, os sons pro-
venientes da arquitectura vernacular, entre 
muitos outros, fazem parte e ao mesmo 
tempo conferem identidade às nossas al-
deias, vilas e cidade.
Como nos diz Carlos Alberto Augusto, no en-
saio “Sons e Silêncios da Paisagem Sonora 
Portuguesa”, editado pela Fundação Fran-
cisco Manuel dos Santos, “A vida, os sons da 
vida, marcam a paisagem sonora/Enquanto 
há vida, há som.” 
Aqui, neste pedaço de terra, podemos apren-
der a escutar, a escutar criativamente. O 
som (e a sua ausência) diz mais sobre nós 
e sobre o nosso lugar do que qualquer outro 
elemento presente na paisagem. 

Luís Antero, Encarregado de educação
(o autor escreve segundo a antiga ortografia)

    OFICINA DE SOM/ESCUTA CRIATIVA
 No dia 29 de setembro, o Jardim de Infância 
de Lourosa teve o gosto de receber a visita 
da nossa estimada Vereadora da Cultura, 
Professora Graça Silva, acompanhada pelo 
estimado Luís Antero. Ambos se deslocaram 
às nossas instalações para desenvolverem 
com as nossas crianças a “Oficina de Som/
Escuta Criativa, à Descoberta dos Sons de 
Lourosa”, no âmbito das Jornadas Europeias 
do Património 2021, Património Diversificado 
e Inclusivo. Foi uma atividade da responsa-
bilidade do Pelouro da Cultura da Câmara 
Municipal de Oliveira do Hospital que em 
articulação com a escola criou um momento 
interessante onde as crianças descobriram 
alguns sons conhecidos, tais como: a água, o 

vento, pássaros e ficaram fascinadas ao des-
cobrir novos sons como o das formiguinhas, 
os sons dentro de um formigueiro e o som 
do sino tocado ainda manualmente pelo esti-
mado conterrâneo José Luís, podendo assim 
descobrir tradições e significados de alguns 
toques, e  comparar com o som do atual sino 
já eletrónico.
Foi um momento rico em aprendizagens e na 
partilha de saberes onde as crianças parti-
ciparam atentamente com prazer e alegria, 
que quiseram registar da parte da tarde...
Até uma próxima oportunidade e surpresa.
OBRIGADA!!

Jardim de Infância de Lourosa 
A educadora, Ana Luz

FONTES OU FONTANÁRIOS
Nas aldeias as fontes ou fontanários eram mui-
tas vezes o único ponto de obtenção de água, 
quer para beber, cozinhar ou lavar. Ia-se à fonte 
buscar a água com cântaros ou bilhas de barro 
à cabeça, eram principalmente as raparigas que 
estavam encarregues desta tarefa. Mas a fonte 
era muito mais do que isso. A fonte era um local 
de socialização na aldeia, era local de encontro, 
conversa e até de namoro. 
A maioria das fontes do nosso concelho datam da 
1.ª metade do século XX, mas podemos encontrar 
algumas do século XIX, como uma das fontes de 
Galizes (1825), a fonte do Ameal (1895), uma em de S. 
Paio de Gramaços (1883), Fiais da Beira (1891), Lagos 

da Beira (1872), Aldeia das Dez (1892), entre outras.
As fontes do nosso concelho não são esplendo-
rosas nem monumentais. No entanto, existem 
algumas que considero muito bonitas como a de 
S. Paio de Gramaços ou a do Rebolo em Oliveira 
do Hospital.
Uma curiosidade sobre uma das mais conhecidas 
fontes do nosso concelho, a Fonte do Ameal: Foi 
inaugurada em 1895, pelo rei D. Carlos, aquando 

da visita da família real a Oliveira do Hospital. 
Chama-se do Ameal por ficar numa zona onde 
existiam muitos amieiros, o que conferia ao local 
algum isolamento, por isso era ponto de encontro 
dos jovens de outrora,sendo também conhecida 
por “Fonte dos Amores”.
As fontes fazem parte do nosso património popu-
lar e devem ser conservadas e apreciadas. 

Célia Cortez Nunes
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No seu último ano enquanto diretor do Agrupamen-
to de Escolas de Oliveira do Hospital, estivemos à 
conversa com o professor Carlos Carvalheira, para 
fazermos o balanço de todos estes anos em que 
esteve a exercer este cargo.
Sempre esteve nos seus planos assumir o cargo 
de Diretor? Há quanto tempo exerce esta função 
de liderança?
Sou diretor deste agrupamento de escolas há 7 
anos e dirigi a escola da Cordinha durante 9 anos. 
Nunca pensei a vir a exercer esta função. Esta 
oportunidade surgiu, naturalmente, quando, em 
2005, fui incentivado a candidatar-me ao lugar. 
Passados 16 anos, a verdade é que faço o que gosto 
e isso é motivo de satisfação.
O que distingue este agrupamento dos outros?
Este agrupamento distingue-se pela sua grandeza. 
É o único do concelho e incorpora 4 ex agrupamen-
tos e uma escola secundária.
É caracterizado por ter uma “enorme diversidade 
de ofertas educativas e por ser bastante disperso, 
uma vez que oferece serviços instrutivos desde o 
pré-escolar até ao 12.ºAno.  
Qual considera ser o maior desafio colocado a um 
líder?
Penso que fazer com que todos no agrupamento se 
sintam bem e felizes. Desde alunos a professores e 
funcionários. E, claro, garantir que todos os alunos 
têm sucesso e se sentem realizados ao longo do 
seu percurso escolar.
Sabemos que a pandemia obrigou a todos nós a 
um esforço acrescido. Enquanto Diretor, como su-
perou mais este grande desafio?
Com a ajuda de todos, com a compreensão, a to-
lerância, o sentido de responsabilidade de todos. 
Alguns anos a esta parte, temos enfrentado um 
conjunto de problemas, de constrangimentos, de 

dificuldades. Primeiro foi a constituição do Mega 
Agrupamento, depois os incêndios e agora a pan-
demia. Nós só conseguimos ultrapassar estas 
dificuldades quando percebemos que nós não 
somos a pessoa mais importante do mundo, que 
temos de saber juntar toda a gente e que todos 
nós nos podemos ajudar uns aos outros, tentan-
do resolver os problemas, porque só assim, com 
este espírito de grupo, envolvendo todos, os pais, 
os encarregados de educação, os alunos, fazendo-
-lhes passar a mensagem que eles têm de ajudar, 
de ser compreensivos, ser tolerantes, perceber as 
dificuldades de todos, só a incutir em toda a co-
munidade o espirito de entreajuda, da colaboração, 
de responsabilidade é que se consegue ultrapassar 
as dificuldades. Mal de alguém que pense que é a 
pessoa mais importante e que sozinho consegue 
resolver as coisas, não é assim que se faz. Os pro-
blemas, as dificuldades, só se superam se tivermos 
um bom espírito de grupo, um bom espírito de ca-
maradagem, de solidariedade e que possamos de 
facto entender e perceber que só com este espírito 
é que resolvemos a situação.
Considera ter havido uma evolução gradual no su-
cesso escolar no nosso agrupamento, enquanto foi 
nosso Diretor?
Sim, diria que sim. Penso que todos- professores, 
funcionários e direção- fizeram um grande esforço 
para garantir o sucesso escolar dos nossos alunos 
e essa missão foi cumprida.
Havendo tantos alunos estrangeiros no AEOH e ou-
tros vindos de outros agrupamentos, existe algum 
programa de acolhimento para os novos alunos?
Nos últimos anos, temos recebido muitos alunos 
estrangeiros e, como tal, o nosso agrupamento tem 
um professor especializado em Português Língua 
Não Materna (PLNM), precisamente para ajudar 

todos os alunos que tenham dificuldade na língua.
Tendo em conta o acentuado decréscimo na po-
pulação estudantil, qual considera ter sido o con-
tributo deste agrupamento para a inversão deste 
fator?
Tentamos com que este agrupamento tenha uma 
boa imagem para captar alunos de outros conce-
lhos. Nós temos muitos alunos de outros concelhos, 
que vêm para a nossa escola, a nossa escola não é 
só a escola sede, tem os outros ex agrupamentos, 
tem desde a parte norte do concelho, até à parte 
sul. Portanto temos uma grande dispersão de esta-
belecimentos de ensino. O que nós fazemos é ten-
tar criar uma boa imagem do agrupamento, uma 
imagem de qualidade, de organização, de sucesso, 
no sentido de captar e de fazer com que alunos de 
outros concelhos venham para o nosso agrupa-
mento e isso tem sido feito. Temos muitos alunos 
que vivem noutros concelhos, mas que estudam no 
nosso agrupamento.
Qual é o sentimento com que fica ao terminar este 
mandato?
No fim destes 16 anos, sinto-me realizado. Claro 
está que, por mais que trabalhemos, fica sempre 
alguma coisa por fazer; nunca conseguimos fazer 
tudo o que gostaríamos. No entanto, abandono este 
cargo de consciência tranquila ao saber que contri-
bui para a construção de um agrupamento melhor.
Se fosse hoje, alterava alguma coisa tendo em 
conta o seu percurso enquanto Diretor?
Não, há uma frase que diz, se fosse hoje faria tudo o 
que fiz até agora, e acho que sim. Nós não podemos 
alterar o passado, nem podemos pensar que se vol-
tássemos atrás poderíamos fazer alguma coisa de 
modo diferente, o que está, está. Nunca pensei nis-
so, mas acho que não, não faria.
Ao longo destes anos, qual foram os pontos que 

mais o marcaram pela positiva? E pela negativa?
Um dos aspetos mais positivos que posso enume-
rar é a enorme diversidade de alunos que frequen-
taram e frequentam este agrupamento. Ter conta- 
cto privilegiado com os jovens é algo que me deixa 
bastante grato, pois poder conhecer e entender 
mais do mundo desta faixa da sociedade é muito 
enriquecedor. Aliás, perceber e reconhecer a evo-
lução dos nossos alunos, ajudou-me a distinguir o 
bom caminho em que a escola progrediu.  
Outro aspeto foi ter tido a oportunidade de con-
tactar com uma ampla variedade de professores e 
funcionários, de onde saíram amizades extraordi-
nárias que tenho a certeza que levarei para a vida.
Ter participado ativamente na construção deste 
agrupamento é algo que também me deixa muito 
orgulhoso, uma vez, que “tentei ao máximo ajudar 
toda esta comunidade a dar os seus primeiros 
passos”, o que nos ajudou a descrever este agrupa-
mento como uma instituição diferenciada.
Negativamente, poderei falar dos incêndios, da 
pandemia e da morte de alguns professores e 
funcionários que alteraram muito o funcionamento 
das escolas. Ressurgir destes momentos difíceis foi 
um desafio, que acabámos por conseguir ultrapas-
sar, com a ajuda dos nossos alunos.
Que conselhos gostaria que lhe tivessem dado 
quando se tornou Diretor? E que conselhos dará a 
um próximo Diretor, quando o seu cargo terminar?
Eu não gosto de dar conselhos às pessoas, as pes-
soas são como são, mas aquilo que eu quero trans-
mitir é que nós saibamos sempre respeitarmo-nos 
uns aos outros, saibamos ser educados, saibamos 
ser tolerantes, que respeitemos as diferenças uns 
dos outros, cada um de nós é diferente um do ou-
tro, e todos somos importantes, não há aqui nin-
guém mais importante do que os outros. O impor-

tante é haver respeito, é sabermos compreender, 
sabermos aceitar as diferenças e perceber que a 
escola é uma instituição que merece muito respei-
to da parte de todos, que se nos esforçarmos muito 
para que a escola funcione, para que a escola seja 
organizada e que sejamos felizes quando estamos 
na escola. É esse, essencialmente, o conselho que 
dou, que nos saibamos respeitar, que saibamos ser 
educados, que saibamos ter tolerância uns pelos 
outros, esse é o maior conselho que posso dar.
Sendo o tema do projeto educativo do AEOH: “Des-
pertar identidades, partilhar emoções”, qual o sig-
nificado que este tema tem para si?
Este projeto tem a grande finalidade de mostrar 
aos jovens que também faz parte do crescimento a 
partilha de emoções e sentimentos, de modo a que 
cada um, à sua maneira, consiga despertar a sua 
identidade própria. 
Outro objetivo desta proposta educativa é, ainda, 
promover o respeito pela essência de cada um, 
contribuindo para que nela estejam incorporados 
valores de solidariedade, amizade, respeito e tole-
rância pelo próximo.

Da nossa parte, só nos resta agradecer ao profes-
sor Carlos Carvalheira pela sua colaboração e pela 
sua dedicação ao AEOH durante todos estes anos, 
desejando-lhe as maiores felicidades. Foi um gos-
to termos tido esta oportunidade!

Repórteres MEGA 5: Daniela Guímaro, 

Mafalda Correia e Matilde Santos

    ENTREVISTA AO DIRETOR DO AEOH

Wassily Kandinsky, o pintor que mudou a 
história da arte

Wassily Kandinsky foi um pintor que nasceu em Mos-
covo, em 1866, e faleceu em França, em 1944. Atual-
mente, é uma figura fundamental para conhecer o 
abstracionismo.
Com verba proveniente do Projeto “Orçamento Par-
ticipativo das Escolas 2021”, a nossa turma comprou 
tintas e pincéis e vai reproduzir, numa parede da Es-
cola Básica de Cordinha, a pintura “Counterweights” 

(1926), de Kandinsky.
Lemos muita informação sobre o artista, imaginá-
mos perguntas e respostas e, na aula de Português, 
elaborámos a entrevista que se segue.
8.º H – Apesar de ter dedicado a vida à pintura, ini-
cialmente estudou outras áreas.
Wassily Kandinsky (WK) – Sim, só depois de estu-
dar e ensinar Economia Política e Direito, muito por 
influência da minha família, de 1886 a 1896, na Uni-
versidade de Moscovo, é que enveredei pela pintura.
8.º H – Mas a família também tem alguma respon-
sabilidade na escolha da pintura, correto?
WK – Tem muita! Os meus pais eram músicos (não 
profissionais) e, quando eu tinha cinco anos e os 
meus pais se divorciaram, fui viver para Odessa com 
uma tia, onde aprendi a tocar piano e violoncelo, 
além de estudar desenho com um professor, por 
isso, a arte, em geral, e a pintura, em particular, fi-
zeram sempre parte da minha vida! Em 1895, vi uma 
exposição de impressionistas franceses e fiquei mui-
to interessado em Claude Monet. Um ano mais tarde, 
mudei-me para Munique, na Alemanha, para estudar 
na escola do pintor Anton Azbe; quatro anos mais 

tarde, entrei na Academia de Belas Artes de Munique 
e estudei com Franz Stuck.
8.º H – É por essa altura que desenvolve projetos 
com pintores que também serão muito importantes 
no panorama artístico internacional; fale-nos um 
pouco sobre isso.
WK – Bom, em maio de 1901, fundei – com Ernst Stern 
e Paul Klee – a Sociedade Artística “Phalanx/ Falan-
ge”, que reunia jovens para lutar pela arte nova...
8.º H (interrompendo o entrevistado) –É o tempo 
das pinturas com cores intensas, inspiradas nas de-
corações do folclore bávaro e russo, com influência 
do pós-impressionismo...
WK – Sim... Entre 1906 e 1907, vivi em França e fiz 
parte do grupo artístico “Tendances Nouvelles”. Em 
1908, com outros artistas, mudei-me para a cidade 
de Murnau, na zona rural da Alemanha, e fiz uma sé-
rie de paisagens alpinas... Em 1911, com August Macke 
e Franz Marc, formei o grupo simbolista “BlaueReiter 
/ O Cavaleiro Azul” (título de uma obra minha) e fize-
mos exposições em Berlim e Munique. Enfim, estive 
muito envolvido em projetos coletivos de descoberta 
e inovação na arte.

8.º H – Essa vontade de inovar tornou-se mais evi-
dente na década de 1910, com os primeiros traba-
lhos não figurativos, tornando-se o primeiro artista 
no ocidente, a criar uma pintura abstrata. 
WK – Sim, foi entre 1910 e 1914 que pintei obras que 
agrupei em três categorias: “impressões”, “composi-
ções” e “improvisações”.
8.º H – E, em 1910, publicou “Do espiritual na Arte”, 
em que defende que se pode comunicar cores e 
formas sem referência ao objeto. Esse livro foi tra-
duzido para várias línguas, editado em vários países 
e influenciou muitos artistas, como Mondrian. No 
entanto, com o início da Primeira Guerra, regressou 
a Moscovo, onde desenvolveu várias atividades...
WK – Exato, foi um período muito intenso, inaugurei 
museus e reformei a Academia de Belas Artes de 
Moscovo, mas a minha arte nem sempre foi bem en-
tendida e aceite, de forma que, em 1921, voltei para 
a Alemanha. Fui convidado por Walter Gropius para 
dar aulas na escola de design, arte e arquitetura 
“Bauhaus” e lá vivi durante muito tempo, tendo ad-
quirido a cidadania alemã. Com o fecho da “Bauhaus” 
pelos nazis e depois de ter sido acusado de pintar 

uma obra imprópria para a ideologia marxista, em 
33, regressei a França, onde me fixei, adquirindo a 
cidadania francesa.
8.º H – Em 1937, dezenas de trabalhos seus foram 
confiscados pelos nazis para a exposição “Arte De-
generada”...
WK – Sim... Foi uma tragédia: milhares de obras 
apreendidas a centenas de artistas... Ao mesmo 
tempo, foi muito curioso porque a exposição foi or-
ganizada pelos nazis para difamar os artistas e a arte 
moderna, mas teve muito sucesso junto do público!
8.º H – Podemos dizer que, nas suas últimas obras, 
as composições ficam mais complexas, livres e ir-
regulares?
WK – Sim, a minha preocupação na pintura é a forma 
e a cor; gosto do estilo geométrico e anguloso.
8.º H – Qual a obra que mais estima? 
WK – A obra “Vários círculos” é uma das minhas fa-
voritas, gosto muito de círculos – a forma simples, 
essencial e maleável encanta-me devido às suas 
possibilidades infinitas. 

Turma: 8.ºH

Professora de Português e DT: Margarete Rodrigues

    PROJETO “ENTREVISTAS FICTÍCIAS. NÃO ACONTECERAM, MAS PODIAM TER ACONTECIDO!”

O Plano de Ação para a Transição Digital (aprovado 
pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 30/2020, 
de 21 de abril) é o documento estratégico de apoio à 
implementação de medidas que visam a transição 
digital do Estado, das empresas e do cidadão em 
geral. Este referencial, que procura dar resposta à 
“exponencial digitalização da sociedade e da econo-
mia”, assenta em três grandes pilares – capacitação 
e inclusão digital das pessoas, transformação digital 
do tecido empresarial e digitalização do Estado – e 
parte do pressuposto de que a transição digital é “um 
dos instrumentos essenciais da estratégia de desen-
volvimento do país, em alinhamento com os objetivos 
políticos que irão nortear os investimentos da União 
Europeia no período de programação 2021-2027”. No 
âmbito do Pilar I – capacitação e inclusão digital das 

pessoas –, mais especificamente do Subpilar “Edu-
cação Digital”, encontra-se a Medida um, designada 
“Programa de digitalização para as escolas”. O Plano 
de Capacitação Digital Docente é uma das ações que 
integra o Programa de digitalização para as escolas.
Havendo um reconhecimento, por parte dos docen-
tes, das potencialidades das tecnologias digitais 
(ferramentas e conteúdos) quer para a motivação 
dos alunos, quer para a qualidade das aprendizagens 
(à qual a motivação não é alheia, naturalmente), é 
urgente o aprofundamento dos seus conhecimen-
tos e competências nesta área, de forma a que se 
sintam seguros e capazes de inovar a sua prática 
profissional, operacionalizando aspetos da mudança 
metodológica preconizados no “Perfil dos Alunos”, 
nas “Aprendizagens Essenciais” e no Decreto-Lei n.º 

55 /2018, de 6 de julho, que possam beneficiar da 
mobilização do digital, como, a título de exemplo, o 
trabalho prático e experimental, o trabalho de proje-
to, o trabalho colaborativo, o trabalho interdisciplinar, 
a mobilização crítica e autónoma de informação ou a 
comunicação e expressão multimodais.
Da mesma forma, serão fundamentais as restantes 
ações previstas no âmbito do Programa de digitali-
zação para as escolas – como a disponibilização de 
equipamento individual para utilização em contexto 
de aprendizagem, a garantia de conectividade móvel 
gratuita, o acesso a recursos educativos digitais de 
qualidade ou o acesso a ferramentas de colaboração 
em ambientes digitais – na medida em que facilitam/ 
potenciam a aquisição das competências digitais 
promovida pela formação de professores.

Como tal, as expetativas relativamente ao impacto 
do Plano de Capacitação Digital Docente e ao seu 
caráter transformador são grandes: espera-se que 
dele resulte a efetiva capacitação dos docentes e 
que esta se traduza em mudanças não só em con-
texto de sala de aula – na realização de atividades 
(de ensino, aprendizagem e avaliação) com recurso 
a tecnologias digitais, na integração progressiva de 
ambientes e ferramentas digitais na sua prática 
profissional –, mas também a nível do seu envolvi-
mento profissional (nomeadamente na comunicação 
institucional e na colaboração  profissional). Parale-
lamente, é expectável que professores digitalmente 
mais competentes sejam professores capazes de 
promover a capacitação digital dos seus alunos e 
de toda a comunidade educativa, transformando-a. 

Com efeito, espera-se que estes docentes sejam ele-
mentos ativos no desenvolvimento digital dos seus 
contextos, no âmbito dos Planos de Ação de Desen-
volvimento Digital das Escolas (PADDE).
Por último, pessoalmente, tenho grandes expeta-
tivas relativamente às potencialidades do Plano de 
Capacitação Digital Docente no que à diminuição 
de assimetrias geográficas/ territoriais e sociais 
diz respeito. Professores digitalmente mais compe-
tentes terão maior capacidade de promover a ca-
pacitação digital dos seus alunos, que, assim, serão 
cidadãos mais ativos num processo de digitalização 
globalizante capaz de dar resposta aos novos desa-
fios societais.

Margarete Rodrigues, Professora do AEOH

Embaixadora digital do CFAE Coimbra Interior

    O PLANO DE TRANSIÇÃO DIGITAL E A CAPACITAÇÃO DIGITAL DOCENTE
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    PROJETO “BEATA NO CHÃO GERA POLUIÇÃO”
A criação do projeto “Beata no Chão Gera Poluição” 
teve como referência o ambiente, a poluição e a 
responsabilidade humana. A principal vertente deste 
projeto inclinou-se para a recolha de beatas no chão, 
em Lagares da Beira, realizada por um grupo de jovens 
voluntários com idades compreendidas entre os 14 e 
os 17 anos. A ação de recolha foi realizada na manhã 
do dia 10 de setembro de 2021. 
Criadora e responsável pelo projeto: Sara Marques, 15 
anos, estudante no AEOH.
Voluntários: Luiz Marques, Édipo Nunes, Rodrigo Rolo, 
Sara Ramos, Nicole Tavares e Joana Tavares.
Chamo-me Sara Marques e sou a responsável pela 
criação deste projeto, ao qual intitulei “Beata no Chão 
Gera Poluição”. As duas principais vertentes do projeto 
são a ação e a sensibilização e, por isso, em conjunto 
com um grupo de amigos que se disponibilizou para 
me ajudar, realizamos uma ação de recolha das bea-
tas do chão, no dia 10 de setembro na vila onde habita-
mos, Lagares da Beira.
O projeto tem como referência o ambiente, a poluição 
e a responsabilidade humana.
Pensando no futuro, concluo que há uma necessida-
de urgente de mudança de atitude e, por isso, como 
jovem acarreto ainda mais a responsabilidade de 
sensibilizar e agir contra o grande problema ambiental 
que iremos enfrentar.  Apenas leis e iniciativas gover-
namentais não resolvem os problemas! Somente a 
ação compartilhada e participativa trará as mudanças 

que necessitamos para transformar uma realidade 
preocupante num futuro cheio de possibilidades. 
Assim, destaco que não adianta de nada a postura 
de um cidadão espetador, que fica à espera de pro-
postas surgidas nas esferas governamentais ou que 
apenas espera que a realidade se aviste para assim 
agir. Mais do que falar, precisamos de solucionar, e foi 
isso que fizemos, colocámos as mãos ao trabalho e 
fizemos uma recolha geral de beatas em toda a vila, 
pois o ambiente é integrado e sistémico, devemos agir 
localmente, pensando no efeito global onde cada ação 
de cada indivíduo se irá refletir no todo. Deste modo, 
algumas pequenas atitudes podem contribuir para mi-
nimizar tais problemas ambientais. 
Infelizmente as beatas têm um impacto seriamente 
negativo no nosso planeta e preocupa-me a quanti-
dade que recolhemos do chão, preocupa-me a falta 
de interesse existente em solucionar este problema. 
Preocupa-me como encontramos sempre beatas no 
chão seja nas ruas, nos parques, nas praias... Este ce-
nário, para mim, revela-se assustador, porque o tempo 

de degradação das beatas é de cerca de 5 anos, tanto 
no oceano, como em aterros ou em queimadas,... elas 
libertam substâncias altamente tóxicas!!
Enquanto criadora deste projeto, deixo o meu apelo 
para agirmos agora, para que cada um de nós pense 
no que pode fazer para melhorar o amanhã dos que 
ainda virão.
Agradeço ao Luiz Marques, ao Édipo Nunes, ao Rodrigo 
Rolo, à Sara Ramos, à Nicole Tavares e à Joana Tavares. 
Agradeço, do fundo do coração, a esta equipa incrível 
que disponibilizou o seu tempo de férias para me aju-
dar a concretizar este propósito maior, agradeço por 
terem aceitado e trabalhado com a maior garra que 
conseguiam! Foram, sem dúvida, elementos fulcrais 
para a realização deste projeto ao qual anseio uma 
continuidade num futuro próximo! 
Como disse um velho chefe índio de Seattle: “Somos 
parte da Terra e ela parte de Nós. Fazer mal a Ela sig-
nifica fazer mal a Nós mesmos.”

Sara Marques
(Texto redigido com base na página Web 14ºC)

A ciência e a filosofia são normalmente 
consideradas áreas do saber quase opos-
tas, sendo a primeira uma ciência “dura”, e 
a segunda uma ciência “leve”. As ciências 

“duras” incluem disciplinas como física, matemática e 
química, enquanto as ciências “leves” incluem, por exem-
plo, a sociologia e filosofia. As ciências “duras”, levantam 
questões e procuram respostas para as mesmas socor-
rendo-se do método científico que requer a formulação 
de hipóteses que podem ser testadas através de métodos 
cuidadosamente planeados, e depois comprovadas. Os 
filósofos também levantam questões, de uma outra na-
tureza, e concebem experiências mentais que desafiam o 
questionamento, a crítica e a reflexão. Não formulam hipó-
teses que em seguida testam utilizando dados empíricos, 
argumentam em prol de um ponto de vista.
Na generalidade, os dilemas morais utilizados em filosofia 
constituem-se como exemplos dessas experiências men-
tais que suscitam a interrogação e a explicação teórica 

dos nossos valores. Deixam-nos numa encruzilhada, pois 
nenhuma das soluções é satisfatória, escolher uma implica 
recusar a outra. Parece-nos razoável desmarcar um com-
promisso pessoal ou profissional para ajudar um familiar 
ou amigo em situação de urgência. Será assim tão relati-
vamente fácil decidir em muitas outras situações? Quem 
já ouviu falar do filme ”A Escolha de Sofia”? Em algumas 
sentimo-nos angustiados perante a premência da decisão. 
No entanto, ela tem de ser tomada.
Entre os dilemas mais conhecidos encontra-se o do “car-
ro elétrico”, da autoria da filósofa britânica, Philippa Foot 
(1920- 2010). Nele coloca-se o seguinte cenário: “Imagine 
que alguém conduz um elétrico desgovernado. Numa 
ubiquação, tem de optar por uma de duas linhas alterna-
tivas: numa há cinco pessoas a trabalhar, na outra apenas 
uma. Qualquer pessoa que esteja na linha do elétrico será 
inevitavelmente morta. Neste caso, muitas pessoas con-
siderariam correto que se optasse pelo mal menor, pela 
alternativa que causa menos danos: uma vida inocente em 

troca de cinco. 
Imagine a mesma situação anterior: um elétrico desgover-
nado irá atingir cinco pessoas que estão a trabalhar na 
linha. Agora, porém, há uma só linha. O elétrico pode ser 
parado por algo pesado lançado para a sua frente. Um 
homem pesado e com uma mochila muito grande está ao 
lado da linha. Se ele for empurrado, o elétrico vai parar e 
salva as cinco pessoas, mas mata uma. Neste caso empur-
raria o homem da mochila para a linha?
Cinco vidas valem mais do que uma? Há diferenças rele-
vantes entre os dois exemplos? Porquê?
Vale a pena pensar nisto!

Cristina Castanheira

    VALE APENA PENSAR NISTO?

    ELI TÁBUA - OLIVEIRA DO HOSPITAL
SISTEMA NACIONAL DE INTERVENÇÃO PRECOCE NA INFÂNCIA
Quem são os profissionais que integram as Equi-
pas Locais de Intervenção?
As ELI fazem parte do Sistema Nacional de Inter-
venção Precoce (SNIPI) e integram profissionais da 
área Social, da Educação e da Saúde que apoiam as 
crianças e suas famílias. A nossa ELI é composta 
por 1 enfermeira do Centro de Saúde de Tábua, 1 
Terapeuta da Fala, 1 Assistente Social, 1 Fisiotera-
peuta e 1 Psicólogada ANIP e 3 docentes do AEOH.
 Para cada criança e família é indicado um des-
tes profissionais, designado por MC - Mediador de 
Caso que apoiado pela equipa se responsabiliza 
pela comunicação com a família, pela realização 
do Plano Individual da Intervenção Precoce (PIIP) 
e pela articulação com outros serviços da comuni-
dade que possam vir a ser necessários, como por 
exemplo: associações da comunidade, linhas de 
apoio social, serviços médicos, serviços de apoio 
ao emprego, entre outros.
Como saber se o meu filho vai ter apoio do SNIPI?
O SNIPI tem como público-alvo crianças dos 0 aos 
6 anos com limitações que dificultam a sua partici-
pação nas atividades típicas para a respetiva idade 
e contexto social ou com risco grave de atraso de 
desenvolvimento, bem como as suas famílias.
 O apoio é planeado e realizado pela ELI em con-

junto com a família. Pode concluir-se que existe 
necessidade de:
Vigilância - ELI combina, com a família, novos con-
tactos e avaliações) uma vez que não existindo 
problemas identificados, persistem dúvidas quanto 
à previsão do desenvolvimento da criança, e da si-
tuação familiar. A ELI assegura a vigilância a estas 
crianças e famílias avaliando periodicamente o 
processo evolutivo.
ou
Um Plano Individual de Intervenção Precoce (PIIP) 
elaborado e realizado com a família. Neste plano fi-
cam registados os objetivos e os apoios acordados 
entre a ELI e a família. 
Porque é importante a envolvência da família na 
elaboração do Plano Individual de Intervenção 
Precoce na Infância (PIIP)?
Porque são as famílias quem melhor conhece a 
criança; porque são as famílias que têm uma rela-

ção privilegiada de afeto com a criança e é sobre-
tudo através dessa relação que ela se desenvolve; 
porque são nas rotinas do dia a dia, com a família, 
onde existem muitas das oportunidades de apren-
dizagem; porque as famílias com os apoios e os 
recursos necessários, têm condições para promo-
verem o desenvolvimento da criança; porque o su-
cesso da intervenção depende do envolvimento da 
família; porque é importante conhecer e promover, 
desde cedo, a inclusão e os direitos das crianças e 
suas famílias e porque a elaboração e implemen-
tação do PIIP tem, sempre, por base a relação e 
colaboração da família.

Para mais informações, poderão consultar o site: ht-
tps://snipi.gov.pt/#no-back  ou entrar em contacto 
com um dos elementos da nossa ELI.

Marta Vieira 
Coordenadora da ELI Tábua- Oliveira do Hospital

    PROFESSORA  RECÉM  JUBILADA
AGRADECIMENTO
É com muito orgulho que termino o meu percurso pro-
fissional, na terra que me viu nascer e em particular no 
Centro Escolar de Nogueira do Cravo.  
Não posso deixar de salientar o profissionalismo de 
todos aqueles que diariamente aqui desempenham 
as suas funções, onde  imperam elegância e empenho 
profissional.
Temos um corpo de professores de  alta dedicação 
e profissionalismo com os quais me orgulho de ter 
trabalhado. Um grupo de  assistentes operacionais 
que sabe estar. Verifica-se entre elas respeito mútuo, 
estendendo-se ainda ao corpo docente que a elas lhes 
dedica a mesma atenção e carinho.
De salientar a Sra. Educadora/Coordenadora Dulce 
Costa que sabe como ninguém desempenhar as suas 
funções com mestria, bom senso, educação muito 
pouco vulgares.
A Educadora Dulce Costa não agride! Não impõe! Pede 
com delicadeza. Não diz façam. Mas sim vamos fazer! 
Ou, e se fizéssemos? Esta postura verifica-se tanto 
para com os pares como com as assistentes opera-
cionais. Claro que, este “savoir faire” está imbuído de 
uma  doçura pessoal, característica pouco comum.
 Neste momento, urge agradecer aos meus pais que 
numa época de dificuldades, em que não havia ensino 
gratuito e, sobretudo as mulheres eram educadas 
para trabalhos tipicamente femininos, se esforçaram 
para que eu concretizasse os meus objetivos. Para o 
meu saudoso pai e minha mãe ainda presente, vão 
toda a minha gratidão. Também para a minha única 
irmã, um pouco mais velha, e que como atrás referi 
não era usual as meninas estudarem para além da 
escola primária mas que apoiou desde o primeiro dia 
a decisão familiar de eu tirar um curso , o meu muito 
obrigada.
 Ao pessoal  de ação educativa do Centro Escolar de 
Nogueira do Cravo, ao pessoal de secretaria do nos-
so Agrupamento, sempre muito solícito, pessoal de 
reprografia, em particular a D. Graciete, ao Sr. Jorge,  
D. João, aos representantes do 1º Ciclo, professora 
Natália Amaral, zelosa dos seus deveres. Prof. Artur 
Abreu, pessoa , de nobres princípios desempenhando 
as suas funções com discrição, bom senso e cavalhei-
rismo, culminando com um grande obrigada ao Prof. 
Carlos Carvalheira que muito prezo, ainda pelo facto de 
ter trabalhado com os seus saudosos Pais no inicio da 
minha carreira quando lecionei na Escola de Penalva 
de Alva, e com eles fazia os então Conselhos Escolares.
Do Pai, saudoso Sr. Prof. Carvalheira, tenho presente 
aquela voz sonante que o nosso Diretor conseguiu 
herdar de forma a mantê-lo vivo na mente de quem 
o conheceu.
Parto com alguma saudade! Sinto que gostaria de re-
começar, pelas ofertas tecnológicas que este Centro 
Escolar já possui, tornando o Ensino mais apelativo e a 

função de ensinar mais dinâmica  e interessante.
A todos, Centro Escolar de Nogueira do Cravo com os 
quais tive o gosto de trabalhar e mantive bom enten-
dimento e camaradagem, bem hajam.
Termino com um pensamento intemporal.
“Aqueles que passam por nós, não  vão sós.
Deixam um pouco de si, levam um pouco de nós.”
 Antoine de Saint - Exupéry

Professora: Maria Inês de Sousa Alves
  
PERCURSO ACADÉMICO
- Frequentou a Escola Primária Dr António Correia da 
Fonseca de Nogueira do Cravo.
- Frequentou o Colégio Brás Garcia de Mascarenhas  
em Oliveira do Hospital.
- Curso do Magistério Primário em Coimbra.
- Frequentou o Colégio de S. Pedro em Coimbra onde 
concluiu o antigo 7º ano dos liceus.
- Frequentou o 12º ano no liceu José Falcão de Coimbra.
- Frequentou o Curso de Línguas e Literaturas Moder-
nas, variante de Português Francês na Universidade de 
Coimbra
Percurso profissional
- Professora do 1º Ciclo no Agrupamento de Escolas de 
Oliveira do Hospital.
- Trabalhou em educação de adultos
- Prof. no colégio de Português em Kinshasa, República 
Democrática do Congo
- Lecionou na Tele-Escola área de letras.

 Nogueira do Cravo, 22 de novembro de 2021

AGRADECIMENTO À PROFESSORA INÊS ALVES
Na entrada do Centro Escolar de Nogueira do Cravo 
existe uma placa que diz “Esta é a casa da Amizade. 
Quem chega encontra afeto, quem parte deixa sau-
dade.”
Agradecemos à professora Inês o seu profissionalismo 
e as palavras amigas que sempre nos dirigiu.
Desejamos-lhes que no novo caminho que vai trilhar, 
ainda com muita juventude, receba muitas bênçãos e 
seja muito feliz. O lema do Centro Escolar é “Aqui so-
mos felizes!” e realmente todos interagimos com mui-
to respeito e calor humano que nos permitiu vivermos 
momentos muito agradáveis.
Para a Professora Inês o nosso muito obrigada e um 
até já...

    OBRIGADO PROFESSOR PRATA
Obrigado, professor Prata, por tudo o que 
nos ensinou. Desejamos-lhe muita saúde e 
felicidade para esta nova etapa da sua vida.
Gostámos de tê-lo como professor e já te-
mos saudades suas.
Gostamos sempre de o rever na nossa esco-
la, venha visitar-nos!

Olá professor Prata 
Temos saudades de ti
Vem visitar-nos aqui
Não fiques perdido na mata.

 Tens  uma nova vida 

Com mais descanso
Ficamos tristes com a tua ida 
Mas ficámos com recordações tuas.

És o meu amigo
Do meu coração
Nunca me colocou em perigo
Porque é um amigão.

Professor Prata
És o meu preferido
Agora já não usas bata
Mas continuas querido.

Turma A - Bobadela

    FALAR EM BOM PORTUGUÊS



23DEZEMBRO 2021 
Jornal do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital - Mega5Janelas de escrita criativa

    OS BASTIDORES DA VIDA DE UMA AUXILIAR
Há determinadas profissões que vestem uma 
espécie de manto da invisibilidade. Comecei a 
perceber isso à medida que fui crescendo, sem-
pre que dizia que a minha mãe trabalhava com 
crianças. Do outro lado, a pergunta era quase 
automática: “Que engraçado, é educadora?” E 
eu explicava sempre que não são apenas as 
educadoras, cujo papel é fundamental, que 
trabalham com crianças, como é o caso das 
auxiliares. A minha mãe é, aliás, uma delas e eu 
tenho a sorte de estar nos bastidores.
Há uma história nova para contar praticamente 
todos os dias. E aqui é preciso ter em atenção 
que nem todas as histórias são simpáticas, mas 
também nem todas têm de ter uma pitada de 
carga negativa. Uma das minhas lembranças 
espelha bem a importância que estas trabalha-
doras têm na vida das crianças. Há muitos anos 
que a minha mãe vai dizendo que há um miúdo 
que a chama de mãe. Sempre uma criança dife-
rente. E o mais curioso é que alguns continuam 

a chamá-la de mãe mesmo depois de saírem 
de Travanca, o que me deixa com a certeza de 
que alguma, ou muitas coisas, ela está a fazer 
bem. Esse sentimento fica ainda mais vincado 
quando ela me conta as pequenas vitórias de 
cada uma das crianças com quem está todos 
os dias - seja conseguir dizer uma palavra sem 

trocar as letras ou aprender uma canção.
Desenhos, pinturas, jogos, histórias, teatros, 
brincadeiras na rua - há imensas atividades 
em que estas mulheres estão presentes e são 
indispensáveis. Mas, além de todo este mundo 
colorido, há outro menos divertido e também 
mais invisível. As auxiliares são as primeiras 
pessoas que os pais e as crianças veem quando 
chegam à escola de manhã e são elas quem 
diz adeus na hora da despedida. Entre beijos, 
brincadeiras e sestas, fazem também limpezas, 
um trabalho muito pouco valorizado, mas que é 
essencial. Ver a minha mãe a limpar o piso in-
teiro quando a escola já estava vazia é uma das 
memórias que tenho. Chegava da escola e lá 
estava ela, a terminar o dia com limpezas. Ainda 
assim, nunca a vi baixar os braços a nenhuma 
tarefa e acredito que isso já é um excelente 
princípio quando falamos do sítio onde começa 
a educação das crianças.

 Rita Carvalho

    QUADROS DE MÉRITO
A PERSPETIVA DOS ALUNOS
No início de cada ano letivo, o AEOH tem a 
excelente iniciativa de entregar diplomas de 
mérito e de valor de acordo com as notas e 
as atitudes dos alunos, referentes ao ano 
letivo anterior. Estes diplomas são um sinal 
de reconhecimento por parte do agrupa-
mento para com os alunos, o que faz com 
que o esforço destes seja recompensado.
Estas distinções são atribuídas, de forma in-
dependente, aos alunos do 4.º ano, 2.º ciclo, 
3.º ciclo e secundário, de modo a promover 
e reconhecer o desempenho académico de 
cada um, tal como explicou o Diretor Car-
valheira, em entrevista à Rádio Boa Nova: 
“são cerimónias que dignificam a qualidade 
do nosso ensino, da nossa organização e do 
nosso Agrupamento”.
Na cerimónia, em que se procedeu à entre-
ga deste diploma, realizada no passado dia 
1 de outubro presenciámos atuações musi-
cais que contribuíram para glorificar o mo-
mento presenciado. Foram ainda entregues 
acrílicos que complementam o simbolismo 
dos diplomas e que, juntamente com os 
diplomas, ajudam-nos a marcar o início do 
novo ano letivo.
Como alunas que testemunhámos esta 
forma de distinção podemos dizer, a toda 

a comunidade educativa, que é das coisas 
que mais enaltece e honra o trabalho dos 
alunos. A verdade é que sermos recompen-
sados por um ano letivo onde demonstrá-
mos resiliência, esforço e empenho é muito 
gratificante. Incentiva-nos a não desistir, 
mesmo nos períodos em que sentimos que 
o nosso esforço não é recompensado.
Desta forma, salientamos que é sempre um 
motivo de orgulho podermos fazer parte do 
grupo de alunos que são nomeados para o 
quadro de mérito, pelo seu empenho e de-
dicação ao longo de todo o ano.
A todos os que, por algum motivo, não con-
seguiram alcançar este diploma, endereça-
mos os nossos votos para que este seja um 
ano com muito sucesso escolar.
Da nossa parte, só nos resta parabenizar 
todos os alunos que obtiveram esta dis-
tinção, em resultado do seu trabalho no 
ano letivo 2020\2021, tendo sido este um 
ano tão atípico e, claro, à nossa esco-
la pela excelente iniciativa e por não ter 
desistido de fazer uma cerimónia que os 
alunos mereciam, apesar de todas as cir-
cunstâncias.

Daniela Guímaro, Mafalda Correia, 
Matilde Santos

A palavra resiliência entrou na moda. O ter-
mo é utilizado nos mais variados contextos e 
em diversas áreas do conhecimento. Existe 
até um plano de recuperação e resiliência 
para recuperar Portugal. No entanto, o ter-
mo resiliência significa “a capacidade de 
um material absorver energia mecânica 
em regime elástico (ou resistir à energia 
mecânica absorvida) por unidade de volume 
e readquirir a forma original quando retira-
da a carga que provocou a deformação”. O 
comportamento resiliente tem sido utilizado 
em Psicologia para descrever a capacidade 

de enfrentar e superar adversidades. 
Superar e enfrentar adversidades é algo 
que todos nós professores fazemos todos 
os dias enquanto profissionais. E o que nos 
pode dar, por exemplo, alguma “resiliência” 
quando assistimos à diluição da nossa pro-
fissionalidade ou quiçá num futuro distópico 
à nossa substituição por dispositivos te- 
cnológicos? Por exemplo, quando tomamos 
conhecimento dos percursos de sucesso 
de ex-alunos do nosso Agrupamento nas 
mais variadas áreas profissionais, desde 
as ciências, à investigação e tecnologia, à 

área académica ou a qualquer outro setor 
da vida profissional. Mas mais significativo 
para qualquer professor é quando ex-alunos 
reconhecem a importância que o estabe-
lecimento de ensino teve no seu percurso 
escolar e a relevância que tiveram os seus 
professores e os projetos em que se envol-
veram enquanto alunos na sua vida acadé-
mica e profissional. 
Assim, é com imensa satisfação que trans-
crevo parte (excerto) de um texto publicado 
no jornal Público na edição do dia 27 de no-
vembro referente a um ex-aluno do nosso 

Agrupamento, o João Nunes e da importân-
cia que o Projeto de Aquariofilia e o Progra-
ma Ciência Viva, que financiou as atividades 
implementadas por este projeto, teve no seu 
percurso profissional e académico. 
“A ligação de João Nunes com a Ciência Viva 
é tão longa quanto a própria idade des-
ta agência de cultura científica. Em 1996, 
quando a agência surgiu, também o atual 
presidente do projecto BLC3 inaugurava as 
novas instalações do Clube de Aquariofilia 
na Escola Secundária de Oliveira do Hospital. 
“Replicámos ecossistemas bióticos e abióti-

cos tanto da região como de outras regiões 
do mundo”, relembra sobre o clube fundado 
com uns colegas e o professor José Carlos 
Santos. Agora com 39 anos, João Nunes não 
tem dúvidas do impacto da Ciência Viva no 
seu percurso. “Sem a Ciência Viva muito di-
ficilmente existiria o Projeto BLC3, considera 
o fundador deste centro na área da biote- 
cnologia em Oliveira do Hospital. “Ainda hoje 
tenho um aquário”, confessa, contando que 
segue as atividades do Clube de Aquariofilia 
e até participa em algumas”.

Professor José Carlos Santos

    O QUE PODE DAR AOS PROFESSORES ALGUMA “RESILIÊNCIA”?

Sobre os tempos que, loucamente, nos 
mergulham, num domingo taciturno e me-
lancólico, num amanhã chuvoso, num mar 
todo sem inércia, aos cânticos e odes ao 
pensamento, recolhidos em nosso âmago. 
Fora, no fiasco das últimas luzes, num cre-
púsculo cinzento, vejo um tal «rainyday». 
Dou de caras com o silêncio, que também 
ele é matemático: faz as contas ao ruído – 
nesta sua era. Vem-me, também, em lance 
de esquecimento, uma curta memória de 
um título que vira, faz meses, numa estan-
te, numa dessas contemporâneas casas 
de livros – «Silêncio na era do ruído». Nem 
de propósito. 
Curioso é viver nos meios onde, mesmo 
abatida a noite, se lançam turbas de ope-
rários, ao som do vento, ao asfalto da es-
trada, correndo para suas casas. Dá que 
pensar, verdadeiramente, como nunca 
outrora feito, neste nosso tempo.
 «Tempus», vocábulo latino, é quem está na 
génese dessa palavra «tempo». E é no pas-
sar das páginas dos livros empoeirados de 
História e das amarelas enciclopédias que 
detetamos como, de forma determinada, 
com o avançar da(s) civilazação(ões), atra-
vessando e furando as épocas sucessivas, 
sempre houve a necessidade de medir o 

tempo. Primeiro, nas terras dos grandes 
desertos, aí sim, frágil e pensativo, surgia o 
primeiro, digno de seu nome, instrumento 
de medição do tempo, a que se chamaria, 
mais prontamente, relógio de sol. Despon-
taram, apressadamente, os ciclos e os 
formais calendários, associados às fases 
da lua. E logo, nas épocas da Renascença, 
nasceram as ideias brilhantes dos relógios 
mecânicos e de pêndulo. Enfim, moderni-
ces... Hoje, todavia, não só nos limitamos a 
medi-lo com a maior das precisões, como 
o buscamos, por ele competindo e corren-
do, mais do que nunca. 
Imensos têm sido, com efeito, os avanços 
nas tecnologias, de tal modo que chegá-
mos mesmo ao cúmulo de mensurar a 
corrida dos segundos e dos minutos com 
os átomos, tendo por base os seus esta-
dos energéticos. Mas mais surpreendente 
e caricato é mesmo o facto que esteve, 
inevitavelmente, século sob século, ligeira-
mente adormecido: buscamos, no agora, o 
tempo e o passado nos cantos e recantos 
do espaço sideral. É verdade: o conceito 
de relatividade do tempo trouxe-nos no-
vos propósitos de reflexão, porquanto ele 
é relativo. Na realidade, quando se con-
templam os enormes luzeiros das noites 

limpas, essa exuberância vigorosa, deve-
mos ter noção de que tudo quanto vemos 
é, numa única palavra, passado. Sim, as 
astronómicas distâncias fazem-se enor-
mes para que a luz as percorra. Tamanha 
essa divisa a dos céus: contemplamos o 
passado. Afinal, o que foi numa tal para-
gem do Universo é agora na Terra. 
Fala-se, tenho ouvido, em dar tempo ao 
tempo. Estranho este mistério. Como 
podemos, de facto, dar tempo, algo que 
não controlamos, ao tempo, que é, agora 
o sabemos, relativo? O segredo vemo-lo 
em tudo aquilo que, enquanto espetado-
res, percecionamos da realidade. E eis 
que damos connosco em dilações e apa-

tias, chorando o presente, antecipando os 
pensamentos, os sonhos, as dores. Tudo 
é uma complicação, tudo dilacera, mas é 
também esse tudo que nos faz esquecer 
os nossos erros, que nos faz trespassar 
e cruzar, cintilantes, olhares com um al-
guém, que nos faz amar, que nos impele 
a esperar. É esse tudo que faz corar uma 
enamorada compleição. É nele que resi-
dem as memórias e as lembranças. Ele, o 
tempo, dita as regras.
Tudo isto para concluir que, em verda-
de, sejamos quem somos, desde o mais 
desfavorecido ao menos, habitamos uma 
realidade e somos vítimas da passagem 
do tempo, como nos dizem os grandes 

poetas e filósofos livres da lei da morte. 
O próprio nos mostra que a sua passagem 
nada mais é do que o resultado do que 
projetamos para nós e para o que nos cir-
cunscreve. Daí que seja ele essa mesma 
relatividade. 
Cremo-nos, por vezes, num sonho inegá-
vel ou na ironia dos prazeres, mas todos 
jogamos, mesmo ao nosso jeito, uns mais 
treinados que outros, as peças num vivo 
tabuleiro de xadrez. Sei não se somos um 
mero bando de cucos, em meio de um 
vasto bosque, na iminência do voar. Pois 
que assim entramos, diria um Cesário Ver-
de, no jogo salubre e salutar da existência. 

Tomás Costa, número 27, turma B do 12º ano

    E EIS QUE ADEJA ESSE, O BANDO DE CUCOS...
«IN MEMORIAM TEMPORIS» 

    SOU AUXILIAR E NUNCA TROCARIA 
DE PROFISSÃO
Foram necessárias algumas contas para conse-
guir dizer há quantos anos trabalho como auxi-
liar. Se a memória não me falha, já são 30 anos 
no mesmo sítio, em Travanca de Lagos, e posso 
dizer que já cuidei de centenas de crianças ao 
longo desse tempo. 
A partir do momento em que comecei a traba-
lhar, nunca pensei em mudar, ou em ter outra 
profissão. Não se trata de comodismo, mas de 
gosto por aquilo que faço todos os dias. Sinto 
que tenho a educação de uma criança nas 
mãos, que as minhas atitudes e comportamen-
tos podem influenciar aqueles futuros que ain-
da estão em construção e isso é uma enorme 
responsabilidade e um grande desafio. 
Sinto também que ser auxiliar é como ser uma 

segunda mãe. Durante a semana, as crianças 
passam mais tempo comigo e com as minhas 
colegas do que nas suas casas e o que elas 
precisam é de um porto seguro, um sítio onde 
se sintam em casa. Trabalho sempre para lhes 
dar esse conforto e alguns ainda se lembram 
de mim quando me encontram na rua, mesmo 
passado muitos anos. 
Já trabalhei para o setor público e para o pri-
vado e, olhando para os dois lados, não vejo 
diferenças concretas, que interfiram com as 
minhas relações, quer com as crianças, quer a 
nível laboral. 
O mundo das crianças é complexo e eu posso 
dizê-lo, porque já estive com crianças que ti-
nham apenas meses de idade, que é a creche, 

já estive na escola primária de Travanca de 
Lagos, onde acompanhei os primeiros passos 
académicos das crianças e agora estou no Jar-
dim de Infância.
Este último e mais recente é para mim o mais 
desafiante, em que existe um maior sentido de 
responsabilidade. É no jardim de infância que 
as crianças estão a desenvolver grande parte 
das suas competências e têm também um grau 
de autonomia mais elevado. Conversam muito, 
contam histórias, ouvem aquilo que temos para 
dizer e têm noção daquilo que fazem e se estão 
a fazer bem ou mal. Participar neste processo 
é fascinante. Não trocaria e continuarei a dar o 
meu melhor até ao último dia de trabalho. 

 Lurdes Pereira Carvalho
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    INSPIRADOS NO POEMA DE JOÃO MANUEL RIBEIRO 
“A CASA DO SONO” OS ALUNOS DA TURMA OH - 2.º C, 
REESCREVERAM E ILUSTRARAM NOVOS POEMAS
A BIBLIOTECA DO SONO
Não fosse o malfadado leopardo
ter mordido o leão gatarrão
que havia comido o javali 
que tinha roído o cesto de maçãs e limões
e esta seria, sem qualquer engano,
a biblioteca do sono, da menina Lara
que fez o menino Lucas.
A dormir, a menina Lara 
parece um anjo de calções.

A CAIXA DO SONO
Não fosse o porco
ter mordido a ovelha orelhuda
que havia comido o pato
que tinha roído a mochila de bolachas e leite
e esta seria, sem qualquer engano,
a caixa do sono, da menina Laura

que fez o menino Vicente.   
A dormir, a menina Laura
parece um anjo de camisola.

A MORADIA DO SONO
Não fosse o malfadado leão
ter mordido o urso ursinho 
que havia comido o peixe
que tinha roído a rede de pesca
e  esta seria, sem qualquer engano,
a moradia do sono, da menina Matilde
que fez o menino  Daniel.
A dormir, a menina Matilde 
parece um anjo de puxinho.

A SELVA DO SONO
Não fosse o malfadado leão
ter mordido o tigre tigrão

que havia comido  o veado
que tinha roído o pacote de nozes e avelãs
e esta seria, sem qualquer engano,
a selva do sono, da menina Juliana 
que fez o menino Sebastião.
A dormir, a menina Juliana
parece um anjo da selva africana.

O ZOOLÓGICO FELIZ
Não fosse o malfadado leão
ter mordido o tigre tigrão
que havia comido a pantera
que tinha roído a casca do melão e do limão
e este seria, sem qualquer engano,
o zoológico feliz, da menina Maria João
que fez o menino Manuel.
A dormir, a menina Maria João
parece um anjo de pijama.

    A “MINHA” ESCOLA

Escrever sobre a “minha” escola é algo que me 
deixa cheio de orgulho. 
Enquanto aluno, não fui um aluno exemplar, 
mas sempre fui apaixonado pela “minha” escola. 
Tanto é que, depois de aluno e encarregado de 
educação, agora sou assistente operacional no 
Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital.
Gostar da escola é algo que, digamos, é here-
ditário. Hereditário porque a minha ligação à 
escola começou por ligações familiares. Ainda 
eu não era aluno, já tinha a minha mãe a tra-
balhar na secretaria e os meus tios paternos 
a lecionar.
Fui aluno, nesta escola, há cerca de trinta anos 
atrás e todos os dias sinto um misto de nostal-
gia e alegria. Nostalgia pelos momentos que ali 
vivi enquanto aluno e alegria porque continuo a 
sentir as emoções que a escola me transmitia 
na década de 80 e 90.
Há cerca de três anos trabalhei nesta escola 
em regime de part-time e foi nessa época que 
descobri a ligação que eu e a escola tínhamos 
e, a partir daí, o meu objetivo passou a ser o de 
conseguir regressar, o que consegui em 2020.
A “minha” escola é o meu ADN… aqui sinto-me 
como se estivesse em casa. Passados cerca de 

trinta anos ainda cá encontro alguns dos meus 
professores e auxiliares que muito me “repreen-
diam” e que hoje são meus amigos e colegas. 
Nestes cerca de trinta anos que separam os 
meus dois percursos pela escola, houve al-
gumas mudanças estéticas na escola. Agora 
temos um mega agrupamento, mas a escola 
continua com a sua essência. Cada recanto da 
escola continua a ter o seu encanto, os seus 
segredos... 
Algumas vezes, na execução das minhas tare-
fas, ainda me sinto como se tivesse recuado ao 
tempo em que era aluno… a vontade de intera-
gir com os miúdos, de dar uns toques na bola, 
de fazer parte das brincadeiras…
Sou um ser humano feliz… Feliz por ter a opor-
tunidade de trabalhar num local que tanto me 
diz, que tem tanto carisma e que me enche de 
orgulho e realização pessoal.

Nuno Dinis
Assistente Operacional

    20 RIMAS

3º ano - Centro Escolar de Nogueira do Cravo

    A MENINA DE PELUCHE
Era uma vez uma menina que se chamava Ma-
nuela.
A Manuela tem uma coleção enorme de bichos 
de peluche. Mas o pior é que ela não gostava 
deles! Ela continuava sempre a ganhar pelu-
ches. Mas o que ela queria mesmo era bonecas 
de plástico, de preferência Barbies. Só que ela 
não tem coragem de contar isso à mãe porque 
pensa que ela vai ficar triste. 
Um dia ganhou uma raposa de peluche, não é 
bem uma raposa, é uma bruxinha! 

Quando ela viu a bruxa, ficou muito irritada, mas 
como não queria dizer à mãe aquilo, disse:
- Muito obrigada, mãe!
Nesse dia à noite, com tanta raiva da bruxa, pôs 
a bruxa no lixo. Quando a mãe viu aquilo, disse:
- O que tu fizeste, Manuela! Se não queres a 
bruxinha, vou dar aos meninos que gostam.
A bruxa não gostou e lançou um feitiço à Ma-
nuela…
-   Balabalabuxa! Vou-te transformar numa bo-
neca de peluche!

Depois bateram à porta. Era uma menina pobre 
que queria companhia. Então a mãe decidiu dar 
um peluche à menina, pegou na filha, pensando 
que era a bruxa, e deu-a à menina pobre. 
Então viu que a filha estava a chorar no colo da 
menina e desfez-se o feitiço.
E pediram desculpa uma à outra. E a partir daí, 
a Manuela ficou a gostar de peluches.

Oriana Gonçalves, 3.º NC C 
Versão livre e resumida do conto de José Eduardo 

Agualusa, “A menina de Peluche”

    “ESPAÇO EXTERIOR COMO PROMOTOR DE 
APRENDIZAGENS: BRINCAR E APRENDER”
Antes de se falar acerca da importância dos 
espaços exteriores no Jardim de Infância, 
importa primeiramente definir o conceito de 
Brincar e salientar a importância do Brincar 
em educação de infância.
O ato de Brincar constitui uma atividade 
prazerosa e quotidiana na vida das crianças 
e necessária para que elas exercitem a sua 
imaginação.
Na brincadeira a criança ordena, desordena, 
destrói e constrói o mundo à sua maneira, 
conquistando assim um espaço para as suas 
fantasias, desejos, medos e sentimentos. 
Constrói o seu conhecimento a partir das 
experiências que vive, pois quando brinca, a 
criança defronta-se com desafios e problemas 
e, por isso, tentará encontrar soluções, criando 
e manifestando desejos e curiosidades.
A brincar as crianças desenvolvem noções de 
espaços temporais, a linguagem, a organização 
e muito mais, pois têm mentes férteis capazes 
de tornar o imaginário, real. É através do brin-
car que elas se tornam capazes de reverter o 
egocentrismo e aprendem a partilhar e tomar 
iniciativas próprias, emitir opiniões e sugerir.

Desta forma, o espaço exterior constitui um 
grande potencializador em vários níveis, para 
o desenvolvimento integral e harmonioso da 
criança.
As crianças ao brincarem ao ar livre têm a 
possibilidade de desenvolver a interação social 
entre os pares, bem como com os adultos de 
referência, de contacto e exploração de alguns 
materiais naturais, por ex. pedras, paus, fo-
lhas, plantas, areia, terra, água, bichinhos, etc, 
de realizarem atividades físicas, promovendo 
deste modo o desenvolvimento da grande mo-
tricidade. Quando a criança brinca ao ar livre, 
estabelece contacto e realiza atividades de 
exploração dos materiais aí existentes e por 
se sentir livre num espaço amplo, permite que 

a mesma desenvolva atividades que não reali-
zaria num espaço fechado, como correr, saltar, 
rebolar, jogar à bola, entre outras.
Quanto à exploração do espaço exterior em 
Jardim de Infância, também é extremamen-
te importante, pois é fora das salas que as 
crianças “conhecem” o mundo que os rodeia 
explorando-o com os sentidos. É no espaço 
exterior que têm oportunidade de ouvir, chei-
rar, sentir o vento, a relva, o cimento, a areia, 
as pedras, os paus, as temperaturas, de verem 
as árvores, as folhas, as flores, as nuvens e as 
alterações de luminosidade. É através destas 
vivências que as crianças estabelecem uma 
relação direta com o meio e constroem o co-
nhecimento.
Em suma, no exterior as crianças terão a 
possibilidade de manipular materiais diversi-
ficados, como acima referido, de ganhar no-
ção das possibilidades do seu corpo, subindo, 
descendo, rebolando, e também, de participar 
em atividades de interação com os pares (in-
teração social).

A Educadora, Paula Martins
JARDIM DE INFÂNCIA DE ALVÔCO DAS VÁRZEAS
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    EXPRESSÕES POPULARES COM HISTÓRIA
“ERRO CRASSO”
Significado: Erro grosseiro.
Origem: Na Roma antiga havia o Triunvira-
to: o poder dos generais era dividido por 
três pessoas. No primeiro destes Triun-
viratos, tínhamos: Caio Júlio, Pompeu e 
Crasso. Este último foi incumbido de ata-
car um pequeno povo chamado Partos.
Confiante na vitória, resolveu abandonar 
todas as formações e técnicas romanas 
e simplesmente atacar. Ainda por cima, 
escolheu um caminho estreito e de pouca 
visibilidade. Os partos, mesmo em menor 
número, conseguiram vencer os romanos, 
sendo o general que liderava as tropas 
um dos primeiros a cair.

Desde então, sempre que alguém tem 
tudo para acertar, mas comete um erro 
impensado, dizemos tratar-se de um “erro 
crasso”.

“COISAS DO ARCO-DA-VELHA”
Significado: Coisas inacreditáveis, absur-
das, espantosas, inverosímeis.
Origem: A expressão tem origem no An-
tigo Testamento. Arco-da-velha é o arco-
-íris, ou arco-celeste, e foi o sinal do pacto 
que Deus fez com Noé: “Estando o arco 
nas nuvens, Eu ao vê-lo recordar-Me-ei 
da aliança eterna concluída entre Deus 
e todos os seres vivos de toda a espécie 
que há na terra.” (Génesis 9:16)
Arco-da-velha é uma simplificação de 

Arco da Lei Velha, uma referência à Lei 
Divina.

“MAL E PORCAMENTE”
Significado: Muito mal; de modo muito 
imperfeito.
Origem: Inicialmente, a expressão era 
“mal e parcamente”. Quem fazia alguma 
coisa assim, agia mal e ineficientemente, 
com parcos (poucos) recursos.
Como parcamente não era palavra de am-
plo conhecimento, o uso popular tratou de 
substituí-la por outra parecida, bastante 
conhecida e adequada ao que se preten-
dia dizer. E ficou ”mal e porcamente”.

Clube MEGA 5

    ADIVINHAS DE NATAL

1 - Estou sempre verde
    de inverno e de verão.
     Brilhantes de luzes vocês me acharão
    no mês de Natal
   
2 - De cera sou feita
     e tenho um pavio.
     Quando me acendem
     tenho bastante brilho.
      
 3 - A enfeitar o pinheiro
      é onde gosto de estar.
      Sou muito redondinha
      e fácil de pendurar.

4 - Eu sou um bolo colorido,
     com muitos frutos saborosos.
     E um brinde podem encontrar,
     aqueles que forem mais gulosos.

5 - Estou na torre da igreja
     e estou sempre a tocar.
     Dou muitas badaladas
     Até me cansar.

6 - Estou muito embrulhadinho
     e enfeitado com um laço.
     Quando me recebem
     dão um beijo e um abraço.

7 - À noite no céu me coloco,
     para que me vejam a brilhar.
     Adoro estar lá no céu,
     com o poder de cintilar.

8 - Estou colocada na porta,
      pronta para enfeitar.
      Sou redonda

     
      e adoro lá estar.
      Quem sou eu?

9 - Verdes são as minhas folhas
      e picam mais do que as outras,
      mas se procurares bem
      bolinhas vermelhas encontras.
      Quem sou eu?

10 - Sou um Pai muito feliz
       que traz ao lar muita alegria.
       Ando sempre lá por fora,
       só venho a casa um dia.
       Quem sou eu?

Clube MEGA 5: 

Miguel Seixas e Vicente Ramos (5.º G)
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Clube Mega 5

Diverte-te a descobrir as soluções para estas adivinhas de Natal.

INGREDIENTES
- muita paciência
- uma chávena de amor
- uma colher de carinho
- 1kg de generosidade
- um frasco de sabedoria
- beijinhos e raspas de abraços

PREPARAÇÃO
Mexer bem a paciência com o amor e sabedoria. Para dar mais sabor, adicionar uma colher de carinho.
Cozer bem a mistura anterior e rechear com generosidade.
No fim, polvilhar com beijinhos e raspas de abraços.
Servir diariamente acompanhado com chá de brincadeira.

Lara Silva - 3.ºC Lagares da Beira

    Receita para fazer os meus pais

Numa tigela com água
Coloque um pacote de beleza.
Misture um frasco de perfume
Com cheiro a Natureza.

Lentamente, 
envolva tudo com amor.
Será, certamente,
uma mistura de doce sabor.

Q.b. de paciência
também deve adicionar.
Um saco de beijinhos,
na mistura, não pode faltar.

Aquecer em banho-maria
uma dose de doçura.
E, com muita simpatia,
polvilhar com bom humor.

Colocar numa forma 
untada com alegria.
Eis que uma Mãe aparece
depois dos pós de fantasia!

 Núria Amaro
3.ºC – Lagares da Beira

     RECEITA PARA FAZER UMA MÃE

SOLUÇÕES: PALAVRAS CRUZADAS DA PÁGINA 18
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Realizou-se no dia 3 de dezembro o Workshop 
AUDIOVISUAL E MATEMÁTICA - UMA UNIÃO IMPOS-
SÍVEL? no AEOH e com os alunos do Curso Profis-
sional Técnico de Multimédia. A atividade contou 
com a presença de Tiago Cerveira, Luís Antero e 
da docente de Matemática, Ana Mendonça.
Inicialmente, e numa curta abordagem, foi feita 
a ponte entre o Audiovisual e a Matemática: O 
som e a Matemática e A imagem e a Matemá-
tica. Os alunos puderam constatar a comple-
mentaridade existente entre conhecimentos 
adquiridos em contexto de sala de aula e a 
realidade que os rodeia - “A Matemática está 
em todo o lado!”, e portanto, AUDIOVISUAL E MA-
TEMÁTICA é, sem sombra de dúvida, uma UNIÃO 
POSSÍVEL… 
De seguida, os alunos conheceram o excelente 
trabalho desenvolvido pelos profissionais Tiago 
Cerveira, no vídeo, e Luís Antero, na gravação 
de sons. Os dois “artistas de arte” mostraram 

e falaram, a duas vozes, sobre vários géneros 
de vídeos - do videoclip ao documentário e do 
promocional ao experimental, co-realizados, 
onde o binómio som/imagem foi bem marcado 
e definido também, e assim abrir os horizontes 
aos nossos jovens e mostrar-lhes os vários ca-
minhos que podem seguir! 
É de salientar que a emoção, o gosto por aqui-
lo que se faz, o gosto pela ““nossa gente”, pelo 
“nosso património”, foram aspetos sempre 
marcados pelo Tiago e pelo Luís, na partilha das 
suas experiências.
“Sejam o que vocês quiserem, mas façam-no 
bem!”- salientou Tiago Cerveira.
Foi uma tarde em que os alunos puderam 
mergulhar na beleza do audiovisual, colocar as 
suas dúvidas e obter respostas. Foi uma tarde 
essencialmente de partilha, com o que de me-
lhor o Tiago e Luís sabem fazer.

A docente: Ana Mendonça

    AUDIOVISUAL E MATEMÁTICA
UMA UNIÃO IMPOSSÍVEL?

    VISITA DE ESTUDO A LISBOA

Nos dias 26 e 27 de novembro de 2021, os alu-
nos do 12.º F, dos cursos profissionais técnico de 
multimédia e técnico de restaurante/bar, da es-
cola secundária de Oliveira do Hospital, acompa-
nhados pelas docentes Anabela Mendes, Arlete 
Costa, Cristina Borges e Teresa Batista realiza-
ram uma visita de estudo a Lisboa.
Percurso Pessoano: realizaram o percurso pes-
soano, acompanhados por um guia que foi expli-
cando alguns dos diversos locais que Fernando 
Pessoa frequentava e procurando dar a conhe-
cer a sua Obra.
Museu da RTP e da RDP (curso multimédia): visi-
ta guiada ao Museu da RTP e da RDP. Esta visita 
permitiu-nos conhecer a história da rádio e da 
televisão em Portugal através do importante es-
pólio guardado pela RTP. Os alunos vivenciaram 
uma aventura interativa percorrendo espaços, 
imagens, objetos e documentos que fazem parte 
da nossa memória coletiva.
Pavilhão do Conhecimento (curso restaurante/

bar): visita guiada às exposições “Água” – uma 
exposição sem filtro e “Explora” no Pavilhão do 
Conhecimento, usando a tecnologia para inter-
pretar uma função e esboçar o gráfico resul-
tante das possíveis mudanças de parâmetros. 
Modelação matemática, no contexto da vida real.
News Museum: visita guiada por profissionais 
formados em Comunicação e História. Durante 
a visita os alunos tiveram oportunidade de expe-
rimentar cada uma das áreas temáticas intera-
tivas, todas elas ligadas ao mundo dos média e 
da comunicação: repórteres de uma emissão em 
direto e exploração do futuro dos media, através 
de óculos de realidade virtual.
O interesse revelado pelos discentes durante a 
visita foi sempre evidente, tendo sido colocadas 
diversas questões aos guias.
Os alunos apresentaram um bom comporta-
mento.

Anabela Mendes, Arlete Costa, 
Cristina Borges, Teresa Batista

 Cursos ProfissionaisSUPLEMENTO
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CYAN    MANGENTA    YELLO    BLACK

 “A Odisseia” é uma obra épica de Homero conhe-
cida por todos. As aventuras marítimas de Ulisses 
são autênticas façanhas de um herói. A História 
de Ulisses começou com o rapto de Helena pelos 
Troianos, encantados com a sua beleza e sedentos 
do ouro do reino de Esparta. Os Espartanos tenta-
ram conquistar a esposa de Menelau e declararam 
guerra aos Troianos.
Depois do cerco, tomada e incêndio de Tróia, Ulis-
ses tardou em regressar a Ítaca e os pretenden-
tes da sua esposa Penélope desejavam casar com 
ela. Recusando-os, ela enganava-os bordando e 
desfazendo o bordado da mortalha do sogro. Não 
aceitando a atitude de Penélope e do seu filho Te-
lémaco, os pretendentes esbanjavam a comida e a 
bebida no palácio de Ulisses.
Eis a história de Homero contada pelo 9.º L, CEF, 
nas aulas de Língua Portuguesa e de Técnicas de 
Fotografia. Aqui a deixam ao vosso dispor.

    A ESPERA E O DESESPERO AMOROSO DE PENÉLOPE PELO SEU HERÓI

Rubrica desenvolvida, no faceboook da escola, pelos alunos do Curso de Educação e Formação de Fotografia, PORMENORES da nossa Escola. Mostrar a nossa escola, aplicando os 

conteúdos adquiridos nas aulas de técnica fotográfica.  

#aeoh#aeohescolapublicadequalidade#cursosprofissionaisaeoh#ceffotografia

    PORMENORES…

 Cursos Profissionais SUPLEMENTO
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    ARTE CISÓRIA - A ARTE DE TRINCHAR
Nesta época de comida empratada, isto é, 
servida no prato, em que a carne nos é apre-
sentada fatiada, nada nos recorda a necessi-
dade de saber trinchar.
Foi contudo durante séculos, nas cortes 
reais e nas grandes casas, considerada uma 
arte destinada a ser executada por um no-
bre ou, em alternativa, o cumprimento deste 
ofício permitia ascender à nobreza. Foi um 
ofício da Casa Real, entregue a uma deter-
minada família e que passava por tradição 
para o seu descendente. Em Portugal, essa 
função esteve na família dos Lobos, durante 
o reinado de D. João III, tendo sido D. Filipe 
Lobo, quarto filho do 2.º Barão de Alvito o 
primeiro dos Lobos que exerceu o ofício de 
Trinchante-mor do Rei. Posteriormente e du-
rante vários séculos manteve-se na família 
Cunha. Um dos conjurados de 1640, D. Antó-
nio Álvares da Cunha, Senhor do Morgado de 
Tábua foi Trinchante de El-Rei D. João IV e de 
D. Pedro II.
Não é agora o momento de analisar os no-
mes que exerceram tão conceituada função, 
em que a perícia do corte das carnes era 
apenas um dos aspetos da execução, suplan-
tado pela confiança que se exigia num ofício 
de tão grande proximidade ao rei ou senhor.
Competia ao trinchante escolher os me-

lhores pedaços de carne e selecioná-los de 
forma elegante e que fosse facilmente inge-
rida, tarefa essencial numa época em que os 
dedos cumpriam a função do garfo.
O cargo exigia o conhecimento das prefe-
rências do seu senhor, um trato correto e 
sobretudo a confiança da não adulteração 
do produto alimentar, quando o risco de 
envenenamento era uma preocupação cons-
tante.
De entre os ofícios da Casa Real, de que 
destacamos o de Vedor, o de Copeiro, de 

Manteeiro, de Monteiro-mor, etc, nenhum 
teve direito a prosa escrita, da forma como 
aconteceu com o de Trinchante-mor.

Equipa Jornal MEGA 5

RESTAURANTE PEDAGÓGICO
Almoço dedicado à complexa arte de cisória! 
A excelência da confeção finalizada com a 
mestria na arte da Cisória!

Curso profissional de Restaurante/Bar 
e Cozinha/Pastelaria

    ALMOÇO DE BOAS-VINDAS
Os novos alunos de cozinha/pastelaria foram 
recebidos no restaurante pedagógico pelos 
seus colegas dos 2.º e 3.º anos para um al-

moço simbólico de boas-vindas. 
Curso profissional de cozinha/pastelaria 

e restaurante/bar

    A COCKTAILS E COMPANHIA

No restaurante Pedagógico do Agrupa-
mento de Escola de Oliveira do Hospital 
os alunos de Restaurante/Bar e os de Co-
zinha/Pastelaria fazem a diferença. 
Os pormenores destacam-se e valorizam 
o serviço. Aqui, não nos limitamos a querer 
um bom serviço, oferecemos e primamos, 
sempre, por um serviço de excelência!

Brindamos a sala de professores com a 
preparação de diferentes, coloridos e sa-
borosos cocktails realizada pelos nossos 
alunos do curso profissional de restau-
rante/bar e que têm sido muito do agrado 
de todos!

Curso profissional de cozinha/pastelaria 
e restaurante/bar

    PARCERIAS
No âmbito da parceria entre o AEOH e a 
ESTGOH, os nossos alunos de cozinha /
pastelaria e restaurante/bar, acompa-
nhados pelos seus professores, foram 
responsáveis pela exímia confeção e irre-
preensível serviço de beberete na come-
moração do aniversário dos segundos.

Curso profissional de cozinha/pastelaria 
e restaurante/bar

    PEQUENO-ALMOÇO ESPECIAL
Com o objetivo de dar a conhecer o seu 
trabalho, os alunos de cozinha/paste-
laria e restaurante /bar prepararam e 
serviram um pequeno-almoço aos seus 
colegas do 9.º ano. Esta atividade, que 

será estendida a todas as turmas do 9.º 
ano, começou com os alunos do 9.º D.

Curso profissional de cozinha/pastelaria 
e restaurante/bar

    RESTAURANTE PEDAGÓGICO
À semelhança de anos anteriores, deu-
-se início às refeições pedagógicas, 
dinamizadas pelos alunos, do Curso 
Profissional de Restauração, variantes 
Cozinha/Pastelaria e Restaurante/Bar. 
O restaurante pedagógico está aberto 
à comunidade em geral, onde são colo-
cadas em prática as aprendizagens com 

vista à preparação dos alunos para os 
estágios, mas também à sua inserção 
futura no universo profissional.
Foi estabelecido um calendário de al-
moços e divulgado em diferentes redes. 
O almoço tem feito imenso sucesso e 
recolhido rasgados elogios.  
Para além dos conteúdos programáti-

cos que fazem parte do referencial de 
formação, realizam-se frequentemente 
almoços temáticos assinalando datas 
ou pessoas ilustres, almoços de cozinha 
tradicional portuguesa e cozinha inter-
nacional. 

Curso profissional de Restaurante/Bar 
e Cozinha/Pastelaria

    SEMANA DA ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
Os nossos alunos dos cursos profissio-
nais de cozinha/pastelaria e restauran-
te/bar proporcionaram um lanche sau-
dável aos seus colegas do 4.º ano, com 
a confeção e preparação de Smothies. 
Os presenteados agradeceram de for-
ma efusiva o carinho!

Curso profissional de Restaurante/Bar 
e Cozinha/Pastelaria
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    VISITA DE ESTUDO
No dia 01 de dezembro 2021, os alunos de Restau-
rante/Bar e Cozinha/Pastelaria (10º E, 11º F e 12º F) 
do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, 
acompanhados pelos professores da componente 
técnica, Deolinda Jacinto, Marco Gonçalves e Sónia 
Rendeiro realizaram uma visita de estudo a dois 
museus; “The Chocolate Stoy e The Wine Experien-
ce”, ambos em Vila Nova de Gaia.
Para quem gosta de combinar vinhos com cho-
colate o museu “Chocolate Story” é isso mesmo, a 
história do chocolate e as suas variedades. Foi uma 
delícia de visita com degustação dos diferentes 
chocolates.
WOW (World of Wine) possibilita uma viagem pelas 
diferentes castas e diferentes aromas do vinho e 
proporcionou um conhecimento mais aprofundado 
e prático aos alunos, assim como um contacto di-
reto com o mundo do trabalho futuro.
O interesse revelado pelos alunos e docentes duran-
te a visita foi sempre evidente, e a curiosidade no 
que concerne ao casamento perfeito de um vinho 
com a iguaria, o copo adequado ao serviço, entre ou-
tras, foi prontamente assistida pelos guias, sempre 
disponíveis a responder a todas as questões.
O bom ambiente entre todos foi marcante numa 
viagem que ninguém esquecerá!

Curso profissional de Restaurante/Bar e Cozinha/Pastelaria

    VISITA DE ESTUDO
No dia 07 de outubro de 2021, os alunos do 10º E, 11º 
F e 12º F, do curso profissional técnico de restau-
ração cozinha/pastelaria e restaurante/bar, da es-
cola secundária de Oliveira do Hospital, realizaram 
uma visita de estudo ao Hotel Eurostar Oásis Plaza, 
Núcleo Museológico do Sal na Figueira da Foz e à 
Pastelaria Moinho Novo, em Tentúgal. A receção e 
visita guiada foram realizadas pelo Chefe executivo 
João Craveiro, que contou com a ajuda da nossa 
aluna estagiária Tânia da turma 12º F.  
De seguida visitamos o Núcleo Museológico do Sal, 
onde sensibilizou os alunos para a qualidade do sal 
e plantas que podem ser um bom substituto do sal.
Ao fim do almoço, o grupo visitou a pastelaria Moi-
nho Novo, em Tentúgal, onde observaram a prepa-
ração do pastel de Tentúgal.

Curso profissional de Restaurante/Bar 
e Cozinha/Pastelaria
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Num esforço de melhoria contínua, 
o nosso Centro participou no projeto 
Erasmus+ na Holanda (Utrecht).
Nele participaram duas das nossas 
formadoras. O tema do curso fre-
quentado foi: “School leadership and 
educational innovation”. Neste, esta-
vam ainda colegas da Croácia, Finlân-

dia, Bélgica e Itália. Após a apresen-
tação das escolas e dos participantes 
foram abordadas as competências 
e capacidades para o século XXI: 
características, valores e boas prá-
ticas. Fizeram também parte deste 
Workshops sobre ferramentas digi-
tais e ambientes híbridos de ensino-

-aprendizagem, educação não-formal, 
dentro e fora de portas, identificação 
e resolução de problemas e criação e 
gestão de projetos.
No último dia em Utrecht foi efetua-
da uma visita pela cidade e almoço 
de grupo.

Teresa Batista e Cristina Costa

     ERASMUS+ - (TRANS)FORMAR ADULTOS!

Holanda

ERASMUS+ - (TRANS)FORMAR ADULTOS!
Num esforço de melhoria contínua, o 
nosso Centro tem mais duas forma-
doras no estrangeiro, na Holanda, em 
projecto Erasmus, a participar no cur-
so: “School leadership and educational 
innovation”, com colegas de Portugal, 
Croácia, Finlândia, Bélgica e Itália.

Professora/formadora interna do IEFP

     CENTRO QUALIFICA  
EM PROJETO ERASMUS+!

Gosta de cozinhar e quer aprofundar os 
seus conhecimentos sobre cozinha por-
tuguesa e cozinha internacional?

Gosta de uma mesa bonita e de perce-
ber as diferenças entre diversos vinhos?
Então inscreva-se numa das formações 

que o Centro Qualifica coloca à sua dis-
posição!

Centro Qualifica

     FORMAÇÃO FINANCIADA
CENTRO QUALIFICA AEOH


