JORNAL
DO

AGRUPAMENTO
de Escolas de Oliveira do Hospital

5

JULHO 2022 - 3.ª EDIÇÃO
Ano Letivo 2021/2022 | N. 21 | € 1,00

AEOH RECEBE PRÉMIO JORGE PAIVA 2022
|3
- ESCALÃO 2 E 3
Pag.

DIA DA CRIANÇA

Alegria, cor e diversão!

Pag. |

9, 10, 16 e 17

CURSOS PROFISSIONAIS AEOH
Trabalho de excelência!

Pag. |

29 a 32

2

JULHO 2022

Mega5 - Jornal do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital

Editorial

Num mundo em revolução, onde fica a educação?

UMA OPINIÃO

Num mundo em revolução,
onde fica a educação?
“Não fica.” dirão alguns.
“Fica.” Digo eu. Sempre. A educação sempre foi
e continua a ser diferenciadora. Falo da educação/cortesia e da educação/instrução.
Comecemos pela última. Num tempo em que
tanto se fala sobre educação, devemos perceber que muito mudou, desde que nós, professores e pais, fomos alunos. O cérebro dos
alunos mudou, a família mudou, a sociedade
mudou, no entanto, a escola pouco mudou.
Continuamos a querer ensinar tal como fomos
ensinados, o que é natural, os nossos antigos
professores são o nosso modelo. Se, por um
lado, admitimos que os nossos alunos são muito diferentes daquilo que fomos como alunos,
por outro, resistimos à adaptação, à mudança
inevitável. Os nossos alunos não têm a mesma
capacidade de concentração que nós tínhamos quando estudávamos, são alunos sujeitos
a estímulos que estão a fazer diminuir a sua
capacidade de concentração e o raciocínio
abstrato. É com estes os alunos que temos
de lidar e temos, necessariamente, de mudar
o esquema de sala de aula tradicional. Podemos ter discursos prolixos em defesa do “antigamente é que se aprendia” ou “os alunos de
hoje não sabem nada”, mas sabemos que não
há maior mentira do que esta. Os alunos de
hoje não sabem o que nós sabíamos, sabem
coisas diferentes que aprenderam sozinhos,
porque têm livre acesso à informação através
de um clique num dispositivo que trazem no
bolso ou no pulso. É verdade que falta transformar tamanha informação em conhecimento. Para isso cá estamos nós, professores, para
os orientarmos na construção do conhecimento, dando-lhes as ferramentas e ajudando-os
a desenvolver as competências necessárias. E
temos de o fazer independentemente de todas
as políticas educativas atuais e vindouras.
Quanto à “outra” educação, a cortesia ou a
educação que vem de casa, como soe dizer-se, traduz-se no respeito por si e pelo outro,
seja quem for o outro. Cresci a ouvir que devemos sempre cumprimentar, pedir desculpa
e agradecer. Uma vez que estou de saída do
AEOH, quero cumprimentar todos os alunos,
funcionários, pais e colegas com quem me
cruzei durante os últimos 22 anos (uma vida!)
a trabalhar no concelho – 14 na EB da Cordinha
e 8 na escola sede do AEOH –, pedir desculpa a quem, eventualmente, tenha magoado e
agradecer a todos com quem me cruzei e que
ficam na minha vida. Sinto-me afortunada por
ter trabalhado sempre com pessoas boas, com
colegas que se tornaram amigos, e em escolas
de excelência.
Obrigada e até sempre!
Isabel Cappelle

Num mundo em revolução, onde fica a educação?

O mundo está em mudança e isso deve-se, em grande parte, à revolução tecnológica.
Vivemos tempos conturbados no que à educação se refere. São tempos de mudança,
marcados pelas alterações sociais e dos paradigmas da autoridade. A escola, atualmente,
parece perdida sem saber lidar com as mudanças tecnológicas, culturais e sociais dos
alunos que a frequentam. Apesar de se tentar modernizar, a escola como instituição,
continua a apresentar formas arcaicas de funcionamento que, cada vez mais, nada dizem
aos alunos e, até mesmo, os afastam. Por isso somos confrontados com novas formas de
ensinar e novas formas de aprender.
As crianças e jovens de hoje vivem aquilo a que se pode chamar “a cultura do instantâneo”. O acesso à informação é muito rápido, mas a maioria dos alunos não tem a capacidade de refletir sobre a informação a que acede e ter sentido crítico. Estes factos
apresentam-se, na minha opinião, de enorme gravidade, pois não há a capacidade de
perspetivar o futuro nem antecipar consequências. É tudo demasiado rápido, motivado
talvez pelo acesso às tecnologias desde tenra idade. Os estímulos talvez sejam em demasia.
Numa época em que as fakenews proliferam, como se fossem um vírus, é imprescindível
educar as crianças / jovens para saberem discernir a verdade dos boatos, isso passa
por ensinar a procurar fontes fidedignas que comprovem ou desmintam essas notícias
falsas e ensinar a não tomar como garantida qualquer informação lida na internet. Nesse
sentido, hoje mais do que nunca, é importante educar para o sentido crítico.
Nunca o acesso à informação foi tão grande e tão facilitado. Não obstante, isso não significa que se construa ou se adquira mais conhecimento. É necessário orientar os alunos

no sentido de saberem construir saberes com base na informação a que têm acesso.
Porque o acesso a informação, só por si, não garante saber / conhecimento.
Estamos, portanto, num mundo em revolução e terá que ser a escola e os seus “atores” a
saberem encontrar formas de se enquadrarem nessa revolução e levar também a cabo
uma revolução na educação.
Uma das grandes vantagens da revolução tecnológica na educação deve-se ao acesso
que os alunos têm a uma panóplia de ferramentas tecnológicas que lhes permite realizar
trabalhos com cada vez mais qualidade. Outra das muitas vantagens relaciona-se com a
possibilidade do ensino online (ou e-learning) que tantas vantagens nos trouxe durante
estes dois anos de pandemia. Graças às tecnologias a escola nunca parou, os alunos
nunca pararam de aprender (muito ou pouco, bem ou menos bem, já são outras questões
que cabem noutra discussão).
Num mundo em mudança a escola terá que se adaptar e passar a trabalhar utilizando
métodos mais interativas e que envolvam mais os alunos, como o trabalho de projeto, os
métodos baseados na resolução de problemas, o trabalho colaborativo, etc. com recurso
às tecnologias. Estas metodologias ativas há bastantes anos que são apontadas como o
caminho para um ensino / aprendizagem significativo e de qualidade. Contudo, ainda não
são métodos empregues de forma sistemática e na generalidade das disciplinas. Continuamos com métodos que se baseiam apenas na memorização e repetição de conteúdos, onde cada aluno trabalha de forma individualizada… Se queremos um ensino eficaz e
de qualidade urge, por isso, adaptarmo-nos às mudanças e alterar práticas.
Célia Cortez Nunes, Educação Especial

A GUERRA QUE, AFINAL, JÁ TEM OITO ANOS
No término do mês de fevereiro de 2022, mais precisamente no dia 24, um país soberano
invadiu o seu país vizinho. Falamos da invasão da Ucrânia pela Rússia, após a concentração massiva do exército russo na fronteira da Ucrânia já desde o ano anterior.
A história terá dificuldades em conseguir explicar quem tem razão neste recente acontecimento, mas certamente nos fará tirar as nossas conclusões acerca da relação entre
estes dois países.
Na Idade Média, mais precisamente no século IX, constituía-se a primeira grande ligação
entre os atuais estados da Ucrânia e da Rússia, com a criação da Rus de Kiev. Guerreiros
escandinavos, ou seja, vikings, conhecidos por Rus, conseguem submeter uma grande
maioria das tribos eslavas e fundar um império centrado na cidade de Kiev.
O Estado de Rus, em 1240, é invadido por mongóis provenientes da Ásia Central, que tomam a cidade de Kiev, levando as autoridades centrais a fugir para a região norte, que
passou a chamar-se Rússia. Os Rus vão ligar-se à monarquia dos czares de Moscovo,
expandindo-se para ocidente e para o sul. Depois o atual território ucraniano fez parte da
conhecida República das duas Nações — a Polónia e a Lituânia — que o conquistaram e
dominaram durante o século XVI até ao século XVII. Durante esse período, o reino polaco-lituano tentou converter o povo ucraniano ao catolicismo, originando a permanência
nesta região do catolicismo (minoritário) e do cristianismo ortodoxo (maioritário).
Já no século XVIII, a Polónia é dividida, e consequentemente, o território que hoje constitui o estado ucraniano foi desmembrado: a parte ocidental integrou o império Austro-Húngaro; a parte leste o império Russo; e um território junto ao Mar Negro passou a
pertencer ao império Otomano.
As diversas línguas e culturas dos povos eslavos originaram um tratamento diferenciado
por parte dos impérios Austro-húngaro e Otomano. Desta maneira o Império Russo, no
século XIX, ao ter a mesma religião que uma parte maioritária da população e uma língua
com algumas parecenças, tentou “russificar” o território que passou a dominar. Exemplo
desta russificação foi a proibição do uso do ucraniano e do polaco e a perseguição dura
contra a Igreja Católica. Surge, neste contexto, o primeiro nacionalismo ucraniano apoiado pelo Império Austro-Húngaro, de forma a conseguir libertar-se da influência cultural e
religiosa imposta pelos russos.
Em 1918, os grandes Impérios Europeus entram em colapso, com o final da 1.ª Guerra
Mundial. Em consequência deste acontecimento, em 1917, o Império Russo é derrubado
com a Revolução Russa, o que levou ao estabelecimento da independência ucraniana
com a 1. ª República Popular da Ucrânia. A sua duração foi curta, uma vez que com o
fim da guerra entre a Polónia e a União Soviética, em 1920, o território ucraniano foi novamente dividido. A parte ocidental foi integrada na República Polaca, enquanto a parte
central e a parte leste constituiu a República Socialista Soviética Ucraniana, que mais
tarde integrou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas.
Atualmente, um argumento que o Kremlin utiliza muito para justificar a invasão da Ucrânia é a presença de forças nazis neste país. Com a agregação do território ucraniano
na URSS, o intervencionismo do governo comunista soviético expropriou grandes propriedades agrícolas e alimentos provenientes das mesmas, nos anos 30, no atual leste
do território ucraniano. O período decorrido entre 1932-33 ficou conhecido por Holodomor, marcado por grandes fomes e até por desesperadas práticas de canibalismo, que
causaram, aproximadamente, 4 milhões de mortos. Na parte ocidental, controlada pela
Polónia, surgiram contestações através de movimentos nacionalistas perante a invasão
da Alemanha nazi, em 1939, resultante do início da 2.ª Guerra Mundial. Em 1941, quando os
Alemães invadem o território mais a leste, que estava sob a alçada soviética, são recebi-

dos como libertadores devido à aversão que tinham aos soviéticos, que tinham provocado
as grandes fomes e uma forte repressão no território. O povo ucraniano esperava que
a Alemanha proclamasse a independência da Ucrânia, algo que não aconteceu, levando,
assim, à sua revolta.
Outro dado que o governo russo se esquece de fazer referência foi o pacto germano-soviético, nos primórdios da 2.ª Guerra Mundial. Esse pacto, assinado entre a URSS e a
Alemanha nazi, permitiu a partilha da Polónia pelos dois estados e a ocupação dos países
bálticos pela URSS. Só em 1941, como já referi, quando os Alemães invadiram o leste da
atual Ucrânia, é que a URSS entrou no conflito ao lado dos aliados.
Já após a Guerra Fria e o fim do conflito político-ideológico entre os EUA e a URSS, com a
queda do muro de Berlim e a desagregação da URSS, as antigas repúblicas da ex-URSS
têm vindo a aproximar-se do ocidente. É possível perceber esta vontade de ocidentalização através dos diversos confrontos que surgiram já no século XXI.
Em 2008, a Rússia invadiu a Geórgia, após ser anunciado, durante a Cimeira da NATO, em
Bucareste, a intenção deste país de aderir à Aliança do Atlântico Norte. A Rússia foi apoiada pelas forças separatistas da Ossétia do Sul e da Abcásia no conflito com a Geórgia.
Este conflito também estava a ser preparado há meses, tendo como objetivo principal
obrigar a Geórgia a renunciar à NATO, enviando, simultaneamente, uma forte mensagem
aos países satélites da ex-URSS sobre as consequências que a adesão à NATO poderia ter.
Este conflito é hoje considerado por muitos comentadores como uma preparação que a
Rússia fez para o atual conflito com a Ucrânia.
Esta aproximação ao Ocidente, por parte dos países de leste, não é bem vista pelo Kremlin.
Daí surgirem diversos líderes pró-russos nestes Estados, que pretendem controlar estes
territórios soberanos de acordo com os interesses Russos. Um dos exemplos mais elucidativos é o Presidente da Bielorrússia que defende as causas russas no seu país, sendo
uma espécie de “marionete” de Putin. A Rússia tentou usar a mesma estratégia na Ucrânia.
Em 2004, Viktor Yanukovytch foi candidato pró-russo à presidência ucraniana, acabou
por vencer eleições, que tinham sido manipuladas e anuladas pela pacífica «Revolução
Laranja». Já nessa época o povo ucraniano demonstrava a sua vontade de não se ligar
à Rússia. Seis anos mais tarde, Yanukovytch foi eleito sem fraude eleitoral, prometendo
ao seu povo a integração do país na União Europeia, algo que a população queria, de
maneira a tentar superar a crise económica em que o país estava mergulhado. Porém,
em novembro de 2013, a promessa que o povo ucraniano ansiava ver consumada não foi
realizada. Ao invés foi realizado um acordo de comércio com a Rússia. Surgiu, assim, uma
revolta popular, a Euromaidan, na praça da Independência, em Kiev, Maidan, que durou a
maior parte do inverno, tendo sido combatida pela repressão policial, causando muitos
feridos e dezenas de mortos. Esta revolta acabou com a destituição de Yanukovytche com
um governo pró-UE no poder.
Em consequência desta revolta popular, surgiram manifestações pró russas e antirrussas na Crimeia (região que, com o fim da Guerra Fria, ficou sob a soberania da Ucrânia),
que originaram uma forte intervenção do exército russo na região. E em março de 2014,
sob a ocupação russa, foi realizado um referendo ilegal que levou à anexação deste território pela Rússia.
Não obstante, na bacia do Donbass, no leste da Ucrânia, no mesmo ano, explodiu um confronto armado entre forças separatistas russófonas e o exército ucraniano. Em maio, a
Rússia declarou a independência da República Popular de Donetsk e da República Popular
de Lugansk, as quais, todavia, nunca foram reconhecidas internacionalmente.
Mariana Cardoso, 12.º E
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ENTREVISTA - UCRÂNIA
No passado dia 24 de fevereiro, a Rússia invadiu a Ucrânia, um país independente. Desde aí, a Europa e o Mundo que conhecíamos
nunca mais foram os mesmos. A Kateryna e
a sua família foram os primeiros ucranianos
que Oliveira do Hospital recebeu, em função
desta invasão e da consequente fuga de milhares de habitantes deste país. Estivemos à
conversa com ela para tentar perceber como
foi todo este processo e como é que ela perceciona esta guerra totalmente injustificável
e condenável.
Quais foram as maiores dificuldades que encontraram ao mudarem-se para Portugal?
Todo o processo de viagem foi bastante complicado porque percorremos cerca de quatro mil quilómetros, sempre com o desejo de
sair, o mais rapidamente possível, da Ucrânia.

Assim que ouvimos os primeiros bombardeamentos, ainda de noite, só tivemos tempo de
vestir algumas roupas, pegarmos no nosso cão
e fugirmos. Ainda é doloroso relembrar estes
momentos e apercebermo-nos que, de facto,
esta guerra está mesmo a acontecer.
Quando chegámos sentimos dificuldades na
adaptação a um novo país e a uma nova sociedade. As culturas são bastantes diferentes
e conseguir entender a língua portuguesa foi, e
ainda continua a ser, um grande desafio.
Quais são as maiores diferenças entre Portugal e Ucrânia?
Bem, em Portugal parece que tudo é um pouco mais lento. Por exemplo, tratar da nossa
legalização foi um processo muito demorado.
Na Ucrânia, sinto que tudo funciona com outra
rapidez. Para além disso, posso dizer que fiquei
bastante impressionada com o apoio recebido

pelos portugueses, um povo bastante gentil.
Apesar de não nos conhecerem, tentaram ao
máximo ajudar-nos e isso foi uma mais valia.
O que mais a assusta enquanto mulher e mãe?
O meu maior objetivo é assegurar a segurança
dos meus filhos. Tenho bastante medo que eles
a percam, sobretudo em momentos como este.
Na Ucrânia deixei os meus avós, a minha tia, os
meus primos e a família do meu marido, por
isso ainda vivemos num mundo de preocupação. Esperamos que eles se encontrem bem, tal
como a nossa casa. Queremos muito regressar
porque deixámos lá os nossos amigos, os amigos dos nossos filhos e o meu marido deixou
para trás o seu negócio, que tencionamos retomar quando tudo isto for ultrapassado.
Quando chegaram à Bobadela, quais foram as
vossas maiores preocupações em relação à
educação dos vossos filhos?

Eles estudam no Centro Escolar de Nogueira do
Cravo. A adaptação do nosso filho mais novo foi
mais complicada, pois os colegas não o entendiam, nem ele a eles. No entanto, o nosso filho
mais velho já fala inglês e, por isso, foi mais fácil
comunicar com os amigos, que têm sido muito amáveis. Ajudam-no em praticamente tudo,
logo adaptar-se à sua nova escola foi um processo simples e rápido. Ainda sente algumas
dificuldades em disciplinas como a matemática, mas já consegue corrigir o meu português
quando em família tentamos aperfeiçoar esta
nova língua.
Vir para Portugal foi sempre a vossa primeira
opção?
Sim. Os meus pais vieram para aqui em outubro
e, por isso, já tínhamos para onde escapar. Caso
contrário, estaríamos perdidos no mundo.
Agora que está num país seguro, o que diz às

tropas ucranianas e ao presidente Zelensky
que têm demonstrado bravura e determinação?
Eu torço muito pelo nosso país, pelo nosso
povo. Os nossos militares têm mostrado muita
coragem e espero que eles tenham sucesso.
Não sabemos como e quando é que a guerra irá
terminar, mas espero que a Ucrânia não desapareça. Tenho orgulho no nosso presidente e no
nosso povo. Todos os dias lutam pela sua nação
e, por isso, estaremos sempre a apoiá-los.
Por fim, resta-nos agradecer à Kateryna pela
sua disponibilidade e simpatia. Da nossa parte,
neste momento, apenas nos podemos mostrar
solidárias com o povo ucraniano e desejar que
esta guerra tenha um fim brevemente.
Repórteres MEGA 5: Daniela Guímaro, 10.°A,
Matilde Santos - 10.°A e Mafalda Correia - 10.°C
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ESCOLA E RESPONSABILIDADE AMBIENTAL
AEOH RECEBE PRÉMIO JORGE PAIVA 2022 - ESCALÃO 2 E 3
O Agrupamento de Escolas de Oliveira do
Hospital tem vindo a desenvolver vários projetos que promovem o desenvolvimento de
competências e atuações ambientais responsáveis. Contemplam atividades que têm
subjacentes preocupações ambientais mundiais e visam a sensibilização e envolvimento
dos alunos e de toda a comunidade educativa para a importância da sustentabilidade.
Neste sentido, mais uma vez, na sequência
da nossa participação no Prémio Jorge Pai-

va - Escola e responsabilidade ambiental,
foi-nos atribuído o 1.º prémio, Escalão 2 e 3,
respetivamente, aos projetos:
i) “Salvar as abelhas”, apresentado pelos alunos do 5.º ano, turmas D e E;
ii) “Às voltas com a terra”, apresentado pelos
alunos do 10.º ano, turma E.
São projetos que assentam na promoção de
medidas para combater as causas do declínio dos polinizadores e no incentivo ao desenvolvimento da agricultura biológica.

PROJETO INTERDISCIPLINAR: “SALVAR AS ABELHAS”
SALVAR AS ABELHAS é o nome do projeto
interdisciplinar implementado no AEOH, que
envolveu alunos do 2.º ciclo, das várias escolas do agrupamento. As atividades desenvolvidas possibilitaram um aprofundamento
de conhecimentos sobre estes insetos polinizadores e importância que desempenham
para a preservação da biodiversidade, manutenção dos ecossistemas e para a segurança
alimentar.
A diminuição do número de abelhas tem
sido alvo de preocupação a nível mundial. A
agricultura intensiva, o corte frequente de

prados, o uso de pesticidas na agricultura, a
destruição de habitats, por crescimento de
zonas urbanas e incêndios, a falta de locais
de abrigo e espécies invasoras, como a vespa velutina (vespa asiática), têm contribuído
para que as abelhas se encontrem cada vez
mais ameaçadas de extinção.
Com este projeto, pretendeu-se fomentar
um mundo onde os polinizadores possam
sobreviver e prosperar. Foram dinamizadas sessões de formação, com apicultores,
que permitiram aprofundar conhecimentos
sobre estes seres, perceber as diferenças

entre abelhas e vespas velutinas e reconhecer o perigo que estas representam para as
abelhas; exploraram-se livros e simuladores
virtuais; construíram-se e instalaram-se, na
escola, hotéis para insetos polinizadores;
requalificaram-se canteiros com plantas
autóctones, especialmente o rosmaninho e
realizaram-se workshops, onde se elaboraram seedbombs e vasinhos ecológicos, com
plantas melíferas.
No dia 20 de maio – Dia da Abelha – desenvolveram-se diversas atividades que permitiram
sensibilizar a comunidade para a importância

das abelhas e prestar esclarecimentos sobre
as espécies invasoras, com destaque para a
vespa velutina. Possibilitou-se a observação
à lupa binocular de vespas velutinas, vespas
crabros e abelhas e realizaram-se exposições, contemplando trabalhos (realizados
nas diferentes disciplinas), uma colmeia, favos de mel e um ninho de vespas asiáticas.
A comunidade teve também oportunidade de
assistir a um momento musical relacionado
com o tema, participar em desafios, provar
biscoitos de mel e levar a sua seedbombs,
numa embalagem com forma de prisma he-

xagonal, elaborada pelos alunos.
Nesse dia, foram ainda distribuídas pela população armadilhas para as vespas asiáticas
e colocadas mais armadilhas na escola. Suspendeu-se o corte da relva e de vegetação
espontânea em alguns canteiros das Escolas
Básicas, do 2.º e 3.º ciclos, tendo nesses locais sido colocadas placas com a informação:
“AEOH amigo do ambiente – não estamos a
cortar a relva para promover a polinização”.
Todos juntos, iremos conseguir salvar as abelhas e outros polinizadores.
Projeto interdisciplinar

“SALVAR AS ABELHAS”

Numa perspetiva interdisciplinar, os alunos
da turma E do 5.º ano, nas aulas de História e

Geografia de Portugal e Cidadania e Desenvolvimento abordaram o tema da sustentabilidade
e a importância das abelhas para o Planeta e
em articulação com os conteúdos da disciplina
de HGP do 5.º ano, procederam à leitura e exploração de duas obras do autor Paulo Santos,
que esteve presente no AEOH, no dia 28 de abril,
no âmbito do projeto mencionado, intituladas:

“CUSCAS, no Castelo de Guimarães” e “CUSCAS,
no Mosteiro do Jerónimos”.
Depois das leituras e aprendizagens seguiram-se as reflexões sobre a temática em análise e,
por fim, os alunos apresentaram um trabalho
final que esteve exposto na sala de aula.
É caso para dizer: Salvem as abelhas!
A professora, Emília Rolo
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20 DE MAIO
AMÁLIA, A ABELHA-RAINHA
DIA MUNDIAL DAS ABELHAS QUE SALVOU A PRIMAVERA
No Dia Mundial das Abelhas, falamos da
importância destes pequenos insetos
para a vida no nosso planeta. Fizemos alguma pesquisa sobre o tema e vimos um
vídeo muito interessante sobre a poliniza-

ção. Depois, viemos para a rua observar as
abelhas a recolher o pólen.
Registámos o que aprendemos e alguns
de nós até fizemos abelhas com copos
de iogurte. E agora, quando andamos no

exterior, andamos sempre à procura de
abelhas para as observarmos bem. E já
não temos medo delas.
Jardim de Infância de Oliveira do Hospital
Helena Santos

Ilustrações dos poemas sobre o livro “Amália, a
Abelha-Rainha que salvou a primavera” das turmas
5.º B e 5.º C, realizadas nas disciplinas de Educação
Visual, Educação Tecnológica e Artes de Palco

DIA MUNDIAL DAS ABELHAS
Dia 20 de maio assinalou-se o Dia Mundial
da Abelha e como forma de celebrar o seu
contributo para a biodiversidade no planeta, o JINC1, do centro Escolar de Nogueira
do Cravo desafiou as famílias a construírem uma abelha com material reciclado
ou a elaborarem um breve trabalho de
pesquisa.
Foi organizada uma exposição que esteve patente no hall de entrada da escola
de forma a sensibilizar a restante comunidade educativa para a importância das
abelhas. Aprendemos muitas coisas, mas
principalmente que devemos, às abelhas,
o facto de termos ao nosso dispor frutas
e legumes. A criatividade andou à solta e
resultou em trabalhos maravilhosos.

“O ENCANTO DAS ABELHAS”

Adelaide Pires

Era uma abelha-rainha,
de seu nome dona Amália,
punha os seus ovos sozinha
e adorava pólen de azálea.
Na colmeia havia abelhas,
e duas grandes operárias,
as duas “agentes secretas”,
Eva e Valentina solidárias.
Havia uma general,
que era Rosa “A Bela Flor”,
que num incêndio fatal,
morreu caindo no calor.

As abelhas, de seguida,
aos meninos e famílias,
decidiram pedir ajuda
pra plantar flores melíferas.
Os humanos ajudaram,
plantando em vasos, nos campos,
as plantas que salvaram
as abelhas e os seus encantos.
Poema realizado pelo 5.º B, na aula de
português - Projeto “Salvar as abelhas”

“A SALVAÇÃO DA PRIMAVERA”
A monarca Dona Amália
era uma Abelha-Rainha,
reinava com alegria
e nunca estava sozinha.

AS ABELHAS
As abelhinhas felizes
Passam o dia a trabalhar
Pousam de flor em flor
Para o pólen retirar.

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

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

As abelhas são nossas amigas
A quem devemos proteger
Dão-nos o mel que nos protege
E é delicioso a valer.
Sofia Machado Ferreira, 5.ºB

A Eva e a Valentina,
duas abelhas-operárias,
treinadas desde “meninas”,
na colmeia havia várias.
Num incêndio do pior,
perderam uma general,
era Rosa, “a bela flor”,
diplomata, ideal!

Então, as duas abelhas,
com uma ideia genial,
juntaram outras operárias
num SOS especial.
Plantando flores melíferas,
em vasos ou nos campos,
ajudaram as crianças
a formar novos encantos.
Poema realizado pelo 5.º C, na aula de
português - Projeto “Salvar as abelhas”
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SESSÃO TEÓRICA-PRÁTICA SOBRE ESPÉCIES INVASORAS
No dia dezanove de abril, na Escola Básica da Ponte das Três Entradas e na
Escola Básica de Lagares, os alunos do
2.º ciclo assistiram a uma sessão teórica-prática sobre espécies invasoras.
Esta ação foi dinamizada pelo Dr. Alexandre Silva do Centro de Interpretação
da Serra da Estrela (CISE).
Durante a ação os alunos contactaram
com espécies invasoras ou exóticas
versus espécies autóctones ou nativas.
Adquiriram novas competências aprendendo como se realiza o corte nas
mimosas evitando que a seiva bruta e
elaborada circule ao longo da planta
fazendo com que a mesma morra.
Pretende-se que os alunos funcionem
como mensageiros junto das suas fa-

mílias levando novos conhecimentos e
auxiliando no combate às espécies invasoras como as mimosas ou os pena-

chos, erva-das-pampas.
Ficou já agendada uma nova ação a
realizar ao fim de semana com toda a

comunidade interessada.
A professora Laura Costa

O CONTRIBUTO DA OFICINA DE AQUARIOFILIA NO ENSINO DAS CIÊNCIAS
O Projeto “Oficina de Aquariofilia” do AEOH
integra o Novo Clube Ciência Viva, “Ciência
Viva – Ciência Ativa” do agrupamento, que
passou a pertencer à Rede de Clubes Ciência
Viva. Esta iniciativa em aquariofilia tem-se
consolidado ao longo dos últimos 28 anos,
sendo provavelmente um dos projetos educativos em Educação em Ciências com maior
longevidade em Portugal. Esta consolidação
foi possível graças ao apoio financeiro do
programa Ciência Viva.
Nesta Oficina, existem atualmente 6 grandes
aquários Biótopo, com volumes que oscilam
entre os 330 L e os 540 L e outros tantos
de menor volume que servem de suporte
e apoio. Nestes aquários de maior volume
recriam-se numa perspetiva naturalista, os
Biótopos de grandes rios e lagos de vários
locais do globo de elevada biodiversidade
piscícola.
A manutenção de todos estes aquários exi-

ge um rigoroso trabalho para o qual contribuíram, neste ano letivo, um grupo de
alunos do 6.º ano, que semanalmente se
voluntariaram nas tarefas de gestão dos
aquários.
A Oficina de Aquariofilia acolheu ao longo
deste ano letivo inúmeras visitas aos aquários
Biótopo dos alunos do 1.º ciclo do Agrupamento e promoveu vários workshops em parceria
com o Clube Ciência Viva Ciência Ativa sobre
a temática dos ecossistemas e sensibilização
para a preservação dos recursos biológicos
assim como para a relevância da biodiversidade para a sobrevivência da espécie humana

e demais espécies do nosso planeta.
Brevemente pretende-se recriar mais um
Biótopo, neste caso da costa litoral portuguesa, em mais um aquário naturalista.
Este projeto tem contribuído de um modo
significativo para o ensino e aprendizagem
das Ciências, tendo alguns dos alunos que
dedicaram tempo a este espaço, no seu
tempo de estudante, seguido uma carreira
científica na sua vida profissional.
José Carlos e Sónia Madeira

WORKSHOP DE CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS E VISITA GUIADA À OFICINA
DA AQUARIOFILIA - 5.ºANOS DE ESCOLARIDADE

Nos dias 7 de abril e 17 de maio, os alunos
das turmas dos quintos anos da EB 2,3 de
Oliveira do Hospital participaram e envolveram-se ativamente num workshop que incluiu várias atividades laboratoriais e visita
guiada aos biótopos/ecótopos da Oficina da
Aquariofilia, no âmbito do novo Clube Ciência
Viva, Ciência Ativa, em estreita cooperação/
articulação com os professores de Ciências
Naturais do 2º CEB e os eixos temáticos da
disciplina.
Neste workshop os alunos tiveram a oportunidade de observarem os anéis de crescimento de várias espécies de peixes ósseos
ao microscópio ótico composto e de associarem estes ao seu ritmo de crescimento;
células do epitélio de Allium cepa (nome vulgar cebola) e de visualizarem o núcleo corado de azul de metileno; células do epitélio do
caule de Tradescantiasp (nome vulgar erva
da fortuna) e da estrutura de um estoma
(pequenas aberturas ou poros localizados

na epiderme da maioria dos órgãos aéreos
das plantas responsáveis pelas trocas gasosas). Também observaram as estruturas
reprodutoras (estames e carpelos) de flores
de inúmeras espécies de plantas e observaram ainda a estrutura anatómica de uma
abelha. A acrescentar a toda esta multiplicidade de dinâmicas laboratoriais foi possível
aos alunos recriarem a representação num
origami de um peixe, neste caso o peixe escalar (Pterophillumscalare), existente num
dos biótopos, biótopo da América do Sul,
representados num dos aquários da Oficina
de Aquariofilia.
O entusiasmo e gosto/interesse pelas ativi-

dades dinamizadas foi notório, dando assim
ênfase ao “aprender experimentando, investigando” e simultaneamente sensibilizar os
alunos para a importância da preservação
da biodiversidade e dos ecossistemas; promovendo atitudes/comportamentos que
visam a sustentabilidade ambiental e contribuir para aumentar a literacia científica
na temática dos recursos hídricos em geral, bem como a de corresponsabilizar cada
um dos intervenientes no sentido de adotar
uma consciência ecológica e ambiental que
vise potenciar a sustentabilidade dos recursos não renováveis do nosso planeta.
A Equipa do Clube Ciência Viva, Ciência Ativa
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BI DOS HABITANTES DOS BIÓTOPOS
ESCALAR (Pterophyllumscalare) – Bilhete de Identidade
O peixe escalar, também conhecido como
Acará-Bandeira, é um peixe tropical originário
da Bacia Amazónica e pertence à família dos
Ciclídeos. Com as suas barbatanas em forma
de seta e as suas escamas brilhantes, o peixe escalar destaca-se dentro dos aquários.
Originalmente, os escalares encontram-se
principalmente nas águas quentes e doces,
especialmente nos rios mais calmos da floresta tropical. Estes peixes preferem as margens
dos rios, cujos leitos são mais escuros dada a
proliferação de vegetação.
Este peixe muito popular entre os aquariofilistas existe atualmente no mercado da aquariofilia com muitas formas diferentes. As elegantes linhas do Escalar fazem dele um peixe
fácil de ser identificado. Desde a descoberta

do peixe original prateado com riscas pretas
que foram desenvolvidas diversas variedades
com cores diferentes para o aquário.
O nome deste peixe ornamental refere-se ao
seu aspeto. A forma do seu corpo não é típica
de um Ciclídeo; este peixe é bastante comprido lateralmente, o que lhe permite passar à
vontade ente os ramos das plantas aquáticas.
As suas barbatanas dorsal e anal, bastante altas, encontram-se mais afastadas entre si do
que é normal; as barbatanas ventrais são finas
estruturas ósseas.
As suas longas barbatanas vão-se afastando
do corpo e juntamente com a boca pontiaguda
assemelham-se a uma seta ou triângulo. Na
zona posterior, este peixe tem uma barbatana
mais curta que lhe permite mover-se na hori-

zontal. As escamas dos Escalares apresentam
diversas cores, no entanto, as quatro listas
verticais que os caracterizam são geralmente

pretas. Uma delas circunda o corpo, passando
pelos olhos e outra passa ao nível da barbatana caudal. Contudo, é de assinalar que existem
peixes escalares sem estas listas. Estes peixes
têm, regra geral, 15 cm de comprimento e podem alcançar 25 cm de altura.
Existem poucas características externas que
nos permitem determinar o sexo dos indivíduos desta espécie. Aquando da reprodução,
esta espécie ovípara, os ovos são depositados em superfícies quase verticais como, por
exemplo, as folhas das plantas, e são guardados até ao momento em que os recém-nascidos consigam nadar pelos seus próprios
meios.
Mas primeiro é preciso que o Escalar encontre
o seu par, o que acontece naturalmente em

peixes que vivem em grupo. Os Escalares são
“pais” extremosos e protegem ativamente os
seus ovos e os peixes juvenis, recém-eclodidos
dos ovos. Por esta razão, podem apresentar
comportamentos agressivos contra outros
peixes nesta fase.
No workshop ocorrido no dia 17 de maio os alunos do 5.º ano elaboraram, aquando da visita
aos aquários da Oficina de Aquariofilia e na
sua participação nas várias atividades laboratoriais implementadas pelo Clube Ciência Viva
Ciência Ativa, um Origami baseado neste peixe.
O resultado desse excelente trabalho está patente na imagem em cima.
Sónia Madeira e José Carlos

RUMO A UMA ECONOMIA CIRCULAR…
“SEMEIE(A) ESTA IDEIA…”

O ser humano produz diariamente um
grande número de resíduos, levando à acumulação e degradação dos ecossistemas.
Consumimos e extraímos mais matérias-primas do que aquelas que o nosso planeta consegue oferecer a longo prazo. Os
nossos atuais estilos de vida exigem uma
conveniência e comodidade crescentes,
que têm os seus custos. A questão da utilização dos plásticos continua a ser problemática, apesar de ser um assunto muito
falado, pois a reciclagem é deficiente e
muitos produtos de plástico acabam nos
oceanos e mares, causando danos significativos.
Tendo em conta a importância/urgência da
gestão sustentável dos recursos naturais
e da gestão sustentável dos resíduos, assente no facto de todos (ou quase todos)
os materiais/resíduos poderem ter a sua
(re) utilidade/reutilização, é de grande relevância que se fomente um espírito que

leve a “contrariar o descartável”, levando
à consciência ambiental da importância
da economia circular. Assim sendo, de
modo criativo e intuitivo, as crianças, muito
curiosas e ativas adquirem rotineiramente
ações que levam a uma maior/progressiva responsabilidade/cidadania ambiental,
diminuindo a quantidade de resíduos, uma
vez que há a noção de reaproveitar, de
tornar os resíduos matérias primas para
novos produtos, de reciclar, de reduzir o
consumo e a produção/acumulação de resíduos. “O que está a matar o nosso planeta
é a economia linear, em que as empresas
ganham dinheiro sem qualquer consciência ambiental, assente no princípio do produzo, vendo, uso e deito fora.”
O que deverá ser explicado, desde muito
cedo às crianças, é que o que funciona
realmente é precisamente ao contrário, ou
seja, uma lógica circular e de boa vontade,
para prevenir, reutilizar e evitar a acumulação de lixo. Todos os passos nesse sentido
farão a diferença ao longo da caminhada…
Torna-se muito importante que os mais pequenos valorizem/preservem, desde cedo,
a natureza e que lhe seja incutida a premência de manterem o equilíbrio dos ecossistemas. Fomentando neles o espírito da
observação da natureza e dos fenómenos
naturais.
A contemplação da beleza das paisagens
naturais, da vegetação, mesmo durante o
outono. O “Olhar à volta”, olhar pela janela da nossa sala de aula ao longo do ano
letivo…observar a mudança da paisagem, a
mudança da vegetação que nos rodeia. O
questionar os fenómenos naturais e aprender através das atividades experimentais…
foi essa a base para o surgimento de questões, dúvidas, desafios das mentes sempre

ativas e curiosas dos alunos do 2º B e C,
nas aulas de Ensino Experimental das Ciências e que o desenvolvimento deste projeto
visou dar resposta.
No âmbito do Ensino Experimental das
Ciências, em articulação e com a colaboração das professoras titulares, Fátima
Figueiredo (2º B) e Sofia Lemos (2º C)
dinamizaram-se atividades práticas/experimentais que pretenderam ir de encontro
a todos esses objetivos, nomeadamente:
oficina de cromatografia das folhas das
árvores no outono; oficina de observação
de flores, folhas de feto …; oficina do “SeedPaper”/Papel semente; oficina da plantação de suculentas em eco vasos (reaproveitamento das cascas de laranjas usadas
para os sumos naturais nos bares da escola sede do AEOH); oficina de “dobragens/
origamis” de “vasos/cartuchos” de papel
de revistas/folhetos (do papelão da casa
dos alunos) para servir de embalagem ao
“Seedpaper” e levar para oferecer aos seus
familiares.
O entusiasmo contagiante, dinâmica,
curiosidade e espírito crítico dos alunos
foi notório ao longo de todas as etapas
do projeto. Todos revelaram interesse em
aprender fazendo/experimentando. Ficaram perplexos com as atividades e desejosos de as voltarem a realizar. O feedback
tem sido muito positivo e todos quiseram
partilhar as reações das famílias quando
entregaram os “presentes” realizados por
eles, nomeadamente o “Seedpaper/Papel
semente” e os ecos vasos que já foram

diretamente plantados nos vasos das suas
varandas/jardins, uma vez que são biodegradáveis e substrato natural para o solo,
excelentes para mudas.
Quando se alia o entusiasmo/vontade de
aprender/curiosidade às atividades a de-

senvolver estas tornam-se significativas.
A Educação ambiental é algo que deve
acontecer todos os dias.
Sónia Madeira
Ensino Experimental das Ciências
nas turmas 2ºB e 2ºC

OFICINA DE AQUARIOFILIA
TESTEMUNHOS
Mateus V: Eu entrei na Oficina de Aquariofilia porque gosto de peixes. E quero
continuar para o ano.

tural de algumas espécies de Portugal.
Para o ano quero continuar, para poder
aprender mais.

Martim Silva: Eu entrei na Oficina de
Aquariofilia porque adoro animais. Gosto bastante de estar aqui, porque tratei dos peixes, e aprendi várias coisas
sobre estes. Só queria que para o ano
tivéssemos mais variedade de peixes,
tivéssemos mais atividades noutras instituições com animais marinhos e que
fôssemos algumas vezes ao habitat na-

Bianca: Eu quis entrar para Oficina da
Aquariofilia porque gosto de ciências
e de seres vivos. Gosto muito de estar
aqui, gostei de tratar os peixes e estar
em contacto com a natureza. Para o
próximo ano, eu gostaria de voltar novamente para aqui para aprender mais
coisas sobre os peixes.
José Carlos
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DESPERTARES PARA A MATEMÁTICA
Este ano letivo nasceu um novo projeto interdisciplinar no nosso agrupamento, “Despertares no
AEOH”, como medida de combate ao insucesso
escolar. Este projeto destinou-se a alunos do
8.º ano e procurou-se atingir as aprendizagens
essenciais em contextos alternativos à sala de
aula, através do desenvolvimento de diferentes
projetos interdisciplinares adaptados às características de cada um dos discentes.
Foi um desafio imenso que procurámos abraçar
com confiança e procurando sempre, através
da motivação, promover o sucesso escolar.
Ao longo do ano desenvolvemos diversas atividades, procurando ir ao encontro das aprendizagens essenciais, mas também explorando
diversos temas que estes alunos apreciavam.
Registámos, fotograficamente, exemplos de

transformações geométricas na Natureza, estudámos padrões locais, recolhidos na cidade.
Associámos os diferentes triângulos que encontrámos no espaço escolar ao Teorema de
Pitágoras, descobrimos as medidas e respetivas áreas dessas figuras. Aliando o gosto pela
mecânica, visitámos uma oficina e estudámos
os diferentes constituintes de um automóvel
procurando associá-los a diversas formas e
sólidos geométricos.
Despertámos para a Matemática e descobrimos que “A Matemática está em toda a parte”.
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DESPERTARES PARA O
ESPANHOL
E En el proyecto «despertares» construí una
caja de luz para hacer fotos.
Este ha sido el resultado:
Y este ha sido el resultado de las fotos de los
objetos fotografiados en ella:
Por: Beatriz Peres n.º 2, 8.º G,
proyecto Despertares- español

Prof. Arlete Costa
(Professora do Projeto Despertares)

Torre dos bombeiros em perfeita translação

Triângulo

Violeta Rotacional

Gerbera branca em rotação

PROYECTO «DESPERTARES» - ENTREVISTA A DOS MILITARES ESPAÑOLES

TENIENTE SAÚL GARCÍA
1 - ¿Cuál es su profesión?
Soy militar del Ejército de Tierra Español.
2 - ¿Qué estudios cursó?
Estudié ingeniería de organización industrial.
3 - ¿En qué escuelas?
Estudié 4 años en la Academia General Militar
de Zaragoza y 1 año en la Academia de Artille-

ría de Segovia.
También estuve 6 meses de intercambio en
la Academia militar estadounidense de West
Point.
4 - ¿Cuántos años lleva dedicándose a su
trabajo?
Soy militar desde hace seis años. Estuve 5
años en las academias y llevo 1 año trabajando en una unidad.
5 - ¿Cuál es su graduación y rama militar?
Soy teniente de la rama de artillería.
6 - En general ¿cómo es el ambiente en el
mundo militar?
Es un ambiente muy bueno. Hay mucho
compañerismo y muchas ganas de trabajar y ayudar a la gente. Es un mundo muy
deportista, todos los días hacemos deporte y es importante mantenerse en buena
forma. A mí me gusta mucho mi trabajo
porque conoces a gente excepcional, con
mucha capacidad de sacrificio y muchísimos conocimientos técnicos. ¡El ambiente
esinmejorable!

TENIENTE ALEJANDRA NAVAS
1 - ¿Cuál es su profesión?
Soy reservista voluntario, soy teniente reservista voluntario del ejercito delaire y estoy
ahora mismo en la unidad militar de emergencias. Ser reservista significa que durante
unos meses al año vas a estar trabajando en
una unidad militar, pero el resto del tiempo
soy civil: soy artista, soy presentadora y me
dedico a la comunicación, tanto de televisión
- he trabajado mucho tiempo como actriz - y
eso es lo que hago como teniente reservista:
enseño comunicación, cómo debes hablar en
público, cómo debes hablarante una cámara
y estoy en la oficina de prensa, es dicir, escribiendo las noticias que son de la unidad militar de emergencias y todo lo que tenga que
ver con la prensa.
2 - ¿Qué estudios cursó?
Yo soy de Bellas Artes, hice la especialidad
de pintura, que era lo que más me gustaba.
A parte, mientras estaba estudiando, también
trabajaba como comuicadora, que es al final a

lo que me he dedicado profesionalmente.
3 - ¿En qué escuelas?
Por mi lado militar como reservista, estuve
haciendo el curso para obtener mi plaza como
militar reservista aquí en la base aérea de Torrejón y llevo ya doce años en este puesto.
4 - ¿Cuántos años lleva dedicándose a su trabajo?
En mi vida civil llevo trabajando en comunicación veinti cinco años.
5 - En general ¿cómo es el ambiente en el
mundo militar?
El ambiente en el mundo militar es un ambiente que a mí me encanta, yo siempre quise
ser militar. Lo que pasa es que en el momento
de entrar no había plazas para mujeres, no
entraban todavía mujeres en el ejército. No
como piloto, que era lo que yo quería en el
Ejército del Aire. Así que decidí seguir con mi
rama artística y, bueno, llegó el momento en
que apareció esto de ser reservista voluntario
y, por supuesto, dije: «Uy, esto es lo mío!». Y la
verdad es que ahora, pensándolo en el tiempo,

me ha llevado a un mundo mejor en mi vida,
es decir, he podido hacer las dos cosas que
me gustan, que es dedicarme a la comunicación y, además también dentro del ejército.
Creo que me llevo lo mejor de ambos mundos,
sin cansarme de ninguno de ellos. Me encanta
el mundo militar, siempre me ha gustado mucho, me encanta conocer a gente extraordinaria, porque para entrar en el mundo militar
hay que ser muy bueno en los estudios, y aquí
conoces a gente extraordinaria.

Arroz
Comece por fazer um refugado com cebola e
azeite, adicione o alho e deixe refugar mais um
pouco. Acrescente 1Kg de arroz. Deixe fritar um
pouco. Adicione 2L de água e deixa cozinhar 10
-13 minutos em lume mínimo.
Cheesecake de frutos vermelhos
Triture 200 g de bolacha digestiva e amasse
com manteiga derretida. Forre uma tarteira
e reserve no frio ou leve a torrar no forno 1015min.
Adicione 200g de queijo fresco com o leite
condensado mexendo bem. Hidrate as folhas
de gelatina, esprema-as e coloque um minuto
e meio no micro-ondas. Adicione ao queijo e
leite condensado. Acrescente as natas batidas.
Reserve este preparado no frio.

Coloque os frutos vermelhos no tacho com um
pau de canela e três colheres de açúcar. Deixe
cozinhar até que os frutos se desfaçam.
Coloque o creme branco na tarteira e os frutos
vermelhos por cima, após arrefecerem. Reserve
no frio até servir.
Vinagrete
Azeite
Vinagre balsâmico
Vinagre branco
Orégãos
Sal
Misturam-se todos os ingredientes e serve-se
numa molheira para temperar salada variada,
previamente lavada.
BOM APETITE!

Mariana Sambento, 8.º F y Ana Beatriz Peres 8.º G

ALMOÇO DESPERTARES AEOH

No passado dia 10 de maio, os alunos do 8.º
ano do projeto Despertares, estiveram toda a
manhã comos alunos do 10.º ano do Curso Profissional de Cozinha e Pastelaria, numa iniciativa da professora de Português Ana Reis. Sob a
orientação da Chefe/Professora Sónia Rendeiro, confecionaram e degustaram uma refeição
saudável e simples no Restaurante Pedagógico
da nossa escola.
Todos gostaram e foi uma manhã de aprendizagem e interajuda maravilhosa!
		
Almoço Despertares - MENU
Para começar
Bruschetta de queijo e tomate

Creme de legumes
Para degustar em boa companhia
Escalopes de frango panados, arroz e salada
mista
Para sair feliz
Cheesecake de frutos vermelhos
Para saciar a sede
Água
Sumo de laranja
Confeção:
Bruschetta de queijo tomate
Pão fatiado colocado no tabuleiro com papel
vegetal. Corta-se o tomate em cubos, o presunto e os cogumelos aos bocadinhos, que se
coloca por cima do pão com azeite ou manteiga

derretida. Por último põe-se o queijo e os orégãos. Vai ao forno durante 10 minutos, a 180º
graus.
Creme de legumes
- Curgete
- Cenoura
- Chuchu
- Cebola
- Alho francês
Começa-se por fazer um refugado com a cebola e o azeite. A seguir adiciona-se os outros
legumes cortados em pequenos pedaços para
libertar os sucos. Adiciona-se um pouco de
água deixa-se cozinhar completamente. Por fim
tritura-se e retificam-se os temperos.
Panados
Tempera-se os bifes de peru ou frango com sal,
alho, pimenta e sumo de limão. Reserve durante
30 minutos, coberta com película aderente no
frigorífico.
Retire os pedaços de alho dos bifes; passe-os
por farinha, ovos batidos e pão ralado. Coloque-os num tabuleiro forrado com papel vegetal e
vai ao forno 20-30 minutos, a 180º.

Professora Ana Reis
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ESTÁ DE REGRESSO AO NOSSO AEOH O PROJETO
CIENTIFICAMENTE PROVÁVEL - JÁ TÍNHAMOS SAUDADES!
31.05.2022

9:30 - 10:30 - 11:30

Biblioteca da Secundária

ANTROPOLOGIA
FORENSE

Resultado dos tempos difíceis que atravessamos decorrentes das restrições
impostas pela pandemia não se concretizaram as sessões agendadas para
os anos transatos. No entanto, é com
grande satisfação que estão de regresso à Biblioteca da Escola Secundária, as
sessões teórico práticas de Antropologia Forense, que tanto foram do agrado
dos nossos alunos.
Este é um protocolo estabelecido entre as Bibliotecas Escolares e o Projeto
Cientificamente Provável, e este ano,
com a participação do Clube Ciência
Viva/Ciência Ativa recém-criado na Es-

cola Básica 2, 3 de Oliveira do Hospital.
Estas sessões de Antropologia Forense, realizaram-se no passado dia 31 de
maio e foram dinamizadas pelo Dr. Vítor
Matos, do Centro de Investigação em
Antropologia e Saúde - Departamento
de Ciências da Vida, da Universidade de
Coimbra (CIAS) e tiveram como público-alvo as turmas A, B, C, E e F do 9.º ano,
as turmas B e D do 11.º ano e os formandos do Curso EFA B/C do 12.º ano
de escolaridade.
À semelhança de anos anteriores foram momentos de grande entusiasmo,
curiosidade e de aprendizagem.
Estas sessões também estiveram abertas à comunidade escolar que muito
apreciou a iniciativa.
A equipa da BE

TOMÉ, ALUNO DO AEOH, ENTRE OS FINALISTAS, NA GRANDE
FINAL NACIONAL DO CONCURSO NACIONAL DE LEITURA

O aluno, Tomé Mendes Álvaro, da EB1 de Bobadela, esteve a representar o AEOH, na Final
Nacional da 15.ª edição do Concurso Nacional de Leitura, que teve lugar, no dia 4 de
junho, na sala de eventos do Inatel, Costa da
Caparica, em Almada.
O Concurso Nacional de Leitura é uma iniciativa do Plano Nacional de Leitura (PNL2027)
que se organiza em três fases.
Para chegar à Fase Final do Concurso Nacional de Leitura, cujos objetivos são, apro-

fundar hábitos de leitura, potenciar o desenvolvimento de competências de expressão
escrita e oral, melhorar a compreensão leitora e estimular o gosto e o prazer da leitura
como forma de conhecimento e de lazer,
o Tomé teve de passar por várias fases do
concurso. Na Fase Escolar, organizada pelas
Bibliotecas Escolares, o discente, em conjunto com outros alunos do AEOH, realizou uma
prova escrita, a partir da leitura e do estudo da obra, A Maior Flor do Mundo, de José
Saramago, tendo ficado apurado para a fase
seguinte.
Na Fase Intermunicipal da Região de Coimbra, as provas decorreram em duas etapas.
Na primeira etapa, acolhida pela Biblioteca
Municipal de Oliveira do Hospital, o Tomérespondeu, com sucesso, à prova escrita

online, cujas questões versaram o conteúdo
da obra Princesa da Chuva, de Luísa Ducla
Soares, passando, por isso, à segunda etapa
- Prova Oral.
A prova oral, decorreu no dia 27 de abril, no
Hotel Palácio da Lousã. A referida prova foi
composta por dois momentos: um de Leitura
Expressiva e outro de Conhecimentos, cujas
questões orais versaram sobre a autora e a
obra supracitadas. O aluno superou ambas
as provas com distinção, ficando apurado
para a Fase Final Nacional.
A Fase Nacional contempla três provas. Uma
prova escrita de pré-seleção online, já realizada, pelo Tomé, no dia 10 de maio e uma prova de vídeo, na qual o aluno fez uma apresentação de um spot a recomendar o seu livro
favorito, vídeo esse, entretanto enviado para

concurso. O resultado de ambas as provas
só será divulgado, no dia 4 de junho, dia da
grande festa final e da realização da terceira
prova - Prova Oral de Palco.
A equipa das Bibliotecas Escolares felicita
todos os alunos, dos diferentes ciclos de ensino, que participaram com grande empenho
e entusiasmo neste concurso, e agradece
o empenhamento e a colaboração dos professores, pais, encarregados de educação e
demais envolvidos na iniciativa.
A mesma equipa parabeniza o aluno Tomé
Álvaro, pelo sucesso obtido nas diversas provas e deseja-lhe as maiores felicidades para
a Prova Final de Palco.
A Equipa das Bibliotecas Escolares
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DIA MUNDIAL DA CRIANÇA - 1 DE JUNHO
APRESENTAÇÃO DO PUZZLE “O DRAGÃO DAS MIL FLORES”
As Bibliotecas Escolares do AEOH assinalaram o DIA MUNDIAL DA CRIANÇA – 1
de junho, com um puzzle coletivo, cujas
peças foram criadas pelos vários Jar-

dins de Infância do Agrupamento.
Esta atividade integra-se no projeto
“Escola a Ler”, e surge como resultado da apresentação da história “O

Dragão das Mil Flores” e a exploração
de valores.
O puzzle esteve patente na Biblioteca
Escolar da Escola Básica N.º 2, e mui-

tos foram os que se deslocaram até lá
para apreciar a criatividade e imaginação dos nossos pequenos, grandes
artistas.

A equipa das Bibliotecas Escolares felicita e agradece o empenho e a colaboração de todos os envolvidos.
A equipa da BE

DIA DA EUROPA NA ESCOLA BÁSICA
DA PONTE DAS TRÊS ENTRADAS
No âmbito da comemoração do DIA DA
EUROPA, os alunos da turma I, do 7.º ano
de escolaridade, elaboraram uma exposição visando assinalar esta efeméride
histórica. Envolvendo as disciplinas de
Geografia e Cidadania e Desenvolvimento, e com a colaboração da Biblioteca
Professor Doutor Pina Martins (Escola
Básica da Ponte das Três Entradas),
realizaram pesquisas de informação,

principalmente na Internet, e elaboraram cartazes sobre os 27 países que
atualmente integram a União Europeia
(UE), realçando aspetos como a capital,
a língua, a moeda, o hino e o dia nacional
de cada estado, ilustrados com imagens
dos monumentos nacionais e pratos/
gastronomia mais representativos. Foram ainda elaborados/expostos textos
alusivos às principais instituições da UE,

hino, moeda e bandeira europeia, bem
como cartazes evocativos das comemorações do Dia da Europa ao longo dos
anos.
Num período marcado pela saída do
Reino Unido da União Europeia (Brexit,
2020) e, atualmente, pelo conflito militar
no espaço europeu, envolvendo a Rússia e a Ucrânia, a comemoração do Dia
da Europa ganha uma maior relevância.

Comemorado anualmente no dia 9 de
maio, procura assinalar a unidade do
continente europeu e o aniversário da
histórica “Declaração Schuman”, considerado o momento fundador da UE.
No discurso proferido em maio de 1950,
Robert Schuman, com o apoio de Jean
Monnet, apresentava o primeiro projeto
para a construção de uma Europa unida em torno de objetivos comuns e de

políticas de cooperação e solidariedade
entre os vários países europeus.
Importa destacar a divisa da União Europeia, “UNIDA NA DIVERSIDADE”, que
evoca o papel da instituição europeia
para o garante da unidade e paz, sem
nunca esquecer a enriquecedora cultura, história, línguas e tradições que caracterizam o continente europeu.
A equipa da BE
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ÁRVORES EXTRAORDINÁRIAS
No âmbito da comemoração do Dia Internacional das Florestas e com o objetivo de
contribuir para a consciencialização da importância dos diferentes tipos de espaços
florestais, a FAPAS - Associação Portuguesa
para a Conservação da Biodiversidade celebrou a 2ª edição do projeto Árvores Extraordinárias convidando todas as escolas do país
a participar nesta iniciativa.

Os alunos das turmas 5.º F, G, J e 6.º H, visto
que nas aulas de Cidadania e Desenvolvimento se encontravam a trabalhar o domínio Educação Ambiental foram convidados
a fotografar uma árvore, para eles, extraordinária acompanhada de um pequeno texto
sobre os motivos dessa escolha. O desafio foi
aceite e em articulação com Ciências Naturais e com o projeto Eco-Escolas, os alunos

elaboraram vários postais digitais e foram
vencedores os trabalhos referentes às árvores extraordinárias dos alunos:
Tomás Garcia, 5º J- Escola Básica da
Ponte das Três Entradas, AEOH
Cláudia Gouveia, 6.º H - Escola Básica da
Ponte das Três, AEOH
Parabéns a todos os alunos pelos trabalhos
realizados, pela partilha de emoções e re-

cordações e, sobretudo, pelo seu contributo
e sensibilização para a conservação da natureza, da biodiversidade, das árvores e da
floresta.
A professora Mariette Amaral

EXPOSIÇÃO – DIA DA CRIANÇA
Para comemorar o Dia da Criança, os alunos
do 5.º J da Escola Básica da Ponte das Três
Entradas realizaram ilustrações que foram
expostas na Biblioteca Escolar Dr. Pina Martins, de 7 a 14 de junho, sobre os direitos e
deveres da criança.
Como foi trabalhado o mesmo tema em Cidadania, os trabalhos realizados foram incluídos na mesma exposição. O objetivo foi
comemorar o dia da criança, que se assinala
a 1 de junho e sensibilizar os alunos que os
direitos e os deveres caminham lado a lado,
para termos um direito também temos um
dever.
Marta Neto

SER CRIANÇA É…
Ser criança é ser feliz
Ter um nome e uma nacionalidade
E também ter liberdade.
Ser criança é ter uma família
Ser educado
Ter proteção
E para morar ter uma habitação.
Daniela Figueiredo - 5.º J

Ser criança é ser feliz
é brincar sem parar
mesmo que alguém
não pare de olhar.

Ser criança é poder ir à escola aprender.
Para uma boa profissão, um dia, vir a ter.
Martim Fernandes - 5.º G

É achar o mundo divertido
e engraçado
É ter energia para
poder ir a todo o lado.
Ser criança é gostar de…
comer muitos doces
de vários sabores.

Ser criança é querer saber tudo
e viver intensamente
é não ter medo de nada,
porque para ela é tudo inocência.

Ser criança é ser amigo
do nosso planeta
e lutar pelos nossos sonhos!

Ser criança é aprender
e olhar sempre o lado
divertido da vida
e acreditar que nada é impossível.

Matilde Costa – 5.º G

Ser criança é poder crescer
e conquistar muitos amigos.

Guilherme Almeida – 5.º G

É muito bom ser criança
É ter direito a proteção,
Ser do mundo a esperança
E ter cuidado, amor e atenção.
Laura Vicente – 5.º F

Ser criança é ter o direito de ser feliz.
Ser aceite pelos outros independentemente
da sua etnia ou religião.

Ser criança é …
Ser alegre e estar feliz,
Brincar, correr e saltar…

Ser criança é…
Pilotar o mais rápido avião,
Escalar a mais alta montanha,
Não é impossível, não,
Desde que não fiques com manha!

Ser criança é…
Ser criança é brincar, ser feliz e aprender a
decidir o meu futuro.
Duarte Pratas - 5.ºF

Francisco Ferreira - 5.ºF

Ser criança é aproveitar a vida
antes de sermos adultos.
Vicente Galvão – 5.º G

Se no tédio estivermos
Com alguém poder contar.

Duarte Figueira - 5.º J

Ser criança é…
Poder brincar
Poder ser amado
Poder falar
E ser bem educado.

Ser criança é ser livre
e poder imaginar o infinito.

Vicente Ramos – 5.º G

A criança tem direito
A rir, brincar e estudar
Isso é um grande feito
E dela devemos saber cuidar.
A criança tem direito
A ter uma família e ser feliz
Isso é mais difícil
Do que encontrar uma flor-de-lis.
Mafalda Candeias – 5.º J

Ser criança é ser livre…
É poder imaginar e sonhar…
o infinito!
É poder aproveitar todos os
momentos mais divertidos
e felizes da vida,
até sermos adultos.
Ser criança é conquistar
amizades que ficam
para a vida toda.

Ser criança é…
Ter o poder de imaginar
Gostar de estudar
Crescer alegre
Ativo e motivado

DIREITOS DA CRIANÇA

Poder brincar,
Criar,
Saltar, jogar,
Dormir e sonhar…

A criança tem direito a brincar
e a ser respeitada,
mas também a saber estudar
e a ser amada.

Poder armazenar os sonhos
Como se fossem livros de histórias,
Para depois poder sonhar
com grandes vitórias…

A criança tem direito a ser educada,
a ir à escola
e a levar sempre consigo todos os materiais na sacola.

Matilde Rodrigues, 5.º G

Diana Pires – 5.º J

Clubes
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CLUBE EUROPEU RUMA AO OCEANO!
O Clube Europeu do AEOH faz parte da Rede
Nacional de Clubes Europeus e apresenta
anualmente um projeto ao concurso de financiamento dos mesmos. O tema selecionado
para os projetos a concurso no ano letivo
2021/22 é “Os Oceanos”.
Os povos europeus sempre tiveram uma relação estreita com os Oceanos, fonte de alimentação, comércio, transporte e mesmo lazer. Atualmente, no enquadramento do Pacto
Ecológico Europeu, sentimos cada vez mais a
necessidade de preservar e proteger os oceanos para que continuem a ser uma fonte de

riqueza natural e económica sustentável.
Procurando conhecer, para perceber como
preservar, o Clube Europeu pediu a colaboração do Município da Figueira da Foz e do
contacto resultou um projeto em três fases:
primeiro, uma palestra na escola com a presença das técnicas do Núcleo Museológico do
Mar para uma primeira abordagem à importância dos oceanos e à urgência na sua proteção; seguidamente, uma visita de estudo à
zona de Buarcos para conhecer o Núcleo, para
pesquisar sobre os organismos marinhos da
zona, para observar in loco as poças de maré,

e ainda para visitar o Ecomuseu do Sal; finalmente, a propósito do Dia Mundial dos Oceanos, que se celebra a 8 de junho, uma sessão
de divulgação das conclusões deste projeto, à
comunidade escolar.
Para participar nas atividades foram selecionadas as duas turmas do décimo ano que
estudam Biologia. Os alunos de ambas as
turmas estiveram presentes de forma sempre interessada e empenhada, nas atividades
desenvolvidas até ao momento, a palestra
e a visita de estudo. Em especial, a “aula de
campo” na zona intertida para observação da

biodiversidade das poças de maré, antecipadamente estudadas em amostras, no Núcleo,
fez as delícias do grupo. Atendendo aos cuidados a ter com os seres vivos aí existentes, foi
entre chorão-do-mar, alface-do-mar, tomate-do-mar, morango-do-mar, lebre-do-mar,
burrié, lapa, ouriço-do-mar e outros, que
aprenderam a valorizar a diversidade do mar.
Para alguns alunos, o magnífico dia proporcionou ainda um piquenique na praia e até um
banho de mar.
A tarde foi passada no Ecomuseu do Sal, entre um passeio pelas salinas, a observação de

flamingos, a prova de sal no armazém usado
para guardar o tão desejado ‘ouro branco’ ou
de plantas, salicórnia e outras, que aromatizam certos alimentos na perfeição. Um interessante vídeo mostrou a vida numa salina,
desde a limpeza dos talhões para preparar
a época até à safra dos meses de julho ou
agosto.
Foi um dia tranquilo, quase todo ao ar livre,
mas com muita aprendizagem e com uma
consciencialização muito importante sobre o
valor dos OCEANOS.
Fátima Couceiro – Clube Europeu

CLUBE EUROPEU – 9 DE MAIO – DIA DA EUROPA

O Dia da Europa é comemorado anualmente
a 9 de maio, para festejar a paz e a unidade
do continente europeu. A data assinala o aniversário da histórica ‘Declaração Schuman’,
que mostrou a visão de Robert Schuman
sobre uma nova forma de cooperação política na Europa, que tornaria impensável uma
guerra entre os países europeus.
Sendo este o desígnio que a União Europeia
respeita, e num ano em que se iniciou, de
forma inesperada, uma guerra ignóbil na
Europa, as coordenadoras do Clube Europeu
não hesitaram em pedir a colaboração de
dois antigos alunos, André Pereira e Sebastião Barbosa, para a celebração deste dia.
Afinal, os dois tinham uma enorme lição de
cidadania para dar aos alunos do 10º ano,
convidados a estar presentes para uma sessão de partilha.
O André e o Sebastião sentiram que não
podiam ter conhecimento desta guerra na

Ucrânia e dos resultados penosos que esta
infligia ao povo ucraniano, provocando um
número despropositado de deslocados, feridos, mortos, a destruição de infraestruturas
de educação, saúde, sociais e outras, sem
eles levarem a cabo a sua ação de ajuda.
Tendo tido conhecimento da mobilização de
algumas instituições e associações locais
para a angariação de bens, logo se propuseram fazê-los chegar ao destino. A sua determinação fê-los atravessar parte da Europa

para chegar à fronteira da Polónia com a
Ucrânia e aí, não só entregarem os bens recolhidos, mas igualmente voluntariarem-se
para transportar famílias que desejassem
deixar este cenário de guerra. Assim fizeram,
e, no regresso da sua missão, conduziram
uma família à zona de Lyon, França, onde tinham familiares. Os seus objetivos estavam
cumpridos! Este testemunho foi, de forma
entusiástica, dado pelo Sebastião.
O André brindou-nos com uma excelente

aula de História na qual explicou como aquela zona mais oriental da Europa foi, desde os
seus primórdios, palco de grandes conflitos,
invasões e disputas territoriais.
A Ucrânia reconquistou a sua independência
em 1991, com a dissolução da União Soviética
e tem sido governada num sistema semi-presidencialista. Protestos em massa e manifestações ocorridos em 2013 facilitaram a
anexação da Crimeia por parte da Rússia e
a guerra no Donbass contra os separatista

pró-russos. O clima de conflito culminou
com a invasão russa em 24 de fevereiro de
2022, ainda sem resolução à vista.
Estes dois jovens, que tanto nos orgulham
por serem parte da nossa comunidade escolar e local, mostraram a importância do
voluntariado, da ajuda desinteressada, do
auxílio aos nossos pares quando estes dele
mais necessitam e foram um enorme exemplo do bom exercício da cidadania.
Fátima Couceiro – Clube Europeu

CLUBE EUROPEU - CONCURSO EUROSCOLA
Os dias 30 e 31 de maio foram os escolhidos
para a Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens. Paralelamente ocorreu também a apresentação dos trabalhos finalistas do Concurso
Euroscola, criado pelo Parlamento Europeu e
organizado pelo IPDJ – Instituto Português do
Desporto e da Juventude.
O nosso agrupamento, por ter vencido a fase
distrital, esteve presente nesta sessão a representar o distrito de Coimbra. A delegação,
constituída pelas alunas Daniela Guímaro e
Mafalda Correia, do 10.º ano e pela professora
Fátima Couceiro, vivenciou dois dias de intenso labor nas salas e corredores da Assembleia
da República.

Na segunda-feira, no Auditório António Almeida Santos, foram apresentados os quinze
trabalhos Euroscola elaborados pelos alunos
de outros tantos distritos, subordinados ao
tema “As Redes Sociais e os perigos para a
Democracia!”. Após terem apresentado um
texto escrito e posteriormente a sua defesa
oral na fase distrital, passaram à apresentação na fase nacional. A Mafalda e a Daniela
encenaram uma conversa de duas idosas que,
‘no café Portugal’ em Oliveira do Hospital e depois de uma reunião na igreja, conversavam
sobre as fake news e os perigos das redes
sociais. Para além de uma grande fluidez na
comunicação e de capacidade de represen-

tação, as alunas escreveram um diálogo com
inúmeras referências: às conquistas de abril,
à liberdade, ao voto, ao combate à abstenção,
à cidadania, à pandemia, à situação na Ucrânia, ao voluntariado, à literacia digital e, naturalmente, à forma como as notícias falsas
espalhadas nas redes sociais podem minar
a democracia e abrir caminho aos extremismos.
Apesar da riqueza do seu trabalho, apresentado ao vivo e no momento com um excelente
desempenho, o júri privilegiou pouco a criatividade e a originalidade e ao invés escolheu
vídeos ou powerpoints com trabalhos que,
embora bem elaborados, eram apenas explicativos. O quinto lugar ficou aquém do merecido e o sonho de ir ao Parlamento Europeu
em Estrasburgo também mais longe.
Da visita à Assembleia da República ficaram
outros bons momentos, a visita à Sala do
Senado, à Sala das Sessões, aos Passos Perdidos, à Biblioteca, a abertura dos trabalhos
com o Presidente da Assembleia e a sessão

de perguntas aos deputados presentes. Igualmente importante para as alunas foi a possibilidade de assistirem à sessão plenária protagonizada pelos alunos de todos os círculos
nacionais, da Europa e Fora da Europa.
O nosso conterrâneo, deputado José Carlos Alexandrino, teve a amabilidade de se
encontrar com a nossa delegação e de nos
apresentar, com visível orgulho, a inúmeros
colegas de hemiciclo ou colaboradores. De
visita ao seu gabinete foi contando das suas
rotinas e do seu envolvimento nas comissões
em que exerce funções com verdadeiro espírito de missão.
Apesar de algum amargo de boca, a Daniela e
a Mafalda vinham extremamente entusiasmadas com a experiência e prometem voltar a

participar com a determinação e o empenho
que as caracteriza.
Fátima Couceiro – Clube Europeu
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TORNEIO DE BASQUETEBOL
Realizou-se no dia 26 de maio o Torneio
de Basquetebol da Escola Secundária
de Oliveira do Hospital. Participaram
122 alunos do 5.º ao 12.º ano, divididos
por 33 equipas femininas e masculinas.
Além da participação ativa nos jogos, os
alunos também participaram na arbitragem dos jogos.
Foi uma manhã de competição entre
alunos, onde o desportivismo e o respeito entre todos foi o mais importante.

No âmbito do Desporto Escolar, realizou-se no passado dia três de junho, a
atividade Andebol4Kids da Escola Básica
Integrada da Ponte das Três Entradas,
tendo contado com a participação de
cerca de 30 alunos, das turmas 5.º J e

Luísa Fernandes e Filipe Freire

CAMPEONATO DISTRITAL DE
ATLETISMO INICIADOS E JUVENIS

Os alunos inscritos nos Grupos/ equipa de
Atletismo, da Escola Secundária de Oliveira
do Hospital e da Escola Básica Integrada da
Ponte das Três Entradas, participaram no
passado dia 6 de abril, no Campeonato Distrital de Atletismo, nos escalões de Iniciados
e Juvenis, na pista de Atletismo de Febres,
em Cantanhede.
A nível individual, na Escola Secundária de
Oliveira do Hospital, destacaram-se os resultados dos alunos: Duarte, Ivo, Sebastião e
Leonardo sagraram-se campeões distritais
(na corrida de estafetas, escalão de juvenis
masculinos); Matilde Freixinho e Inês Dinis
(2.º e 3.º lugar na prova de velocidade,

escalão de juvenis femininos), Leonardo
Garcia (3.º lugar na prova de velocidade,
escalão de juvenis masculinos) e Maria João
Duarte (2.º lugar na prova de salto em altura, escalão de juvenis femininos).
Já na Escola Básica Integrada da Ponte das
Três Entradas, salientam-se os resultadosdos seguintes alunos: Maria Dias (3.º lugar
na prova de resistência, escalão de iniciados femininos), Simão Tavares (3.º lugar nas
provas de velocidade e de salto em altura,
escalão de iniciados masculinos) e Francisco Costa (2.º lugar na prova de salto em
altura, escalão de juvenis masculinos). Em
termos coletivos, a Escola Básica Integra-

PEDALAR E BRINCAR
Algo que muitos de nós nunca tínhamos feito…
No dia 21 de abril decorreu no nosso Centro
Escolar a atividade “Pedalar e Brincar”, dinamizada pela técnica Andreia Dias, da Associação de Ciclismo da Beira Alta.
Todos tiveram oportunidade de pedalar livremente ou aprender a dar as primeiras
passadas ou pedaladas em bicicletas que a
nossa escola não tem.
Foi muito divertido!
CE Nogueira do Cravo, Turma 1.º A
Professor Bruno Miranda

da da Ponte das Três Entradas obteve um
honroso 2.º lugar no escalão de Iniciados
Femininos!
Os alunos Matilde Freixinho e Francisco Peres foram selecionados para o Campeonato
Regional (escolas dos distritos da Guarda,
Leiria, Coimbra, Aveiro, Castelo Branco e Viseu) a disputar em Vagos (Aveiro).
Por fim, este foi um dia marcante, no qual
os nossos alunos, além das novas vivências
desportivas, dentro da modalidade do Atletismo, revelaram grande empenho, entusiasmo e muito Fair Play!
Os professoresresponsáveis,
Albano Dinis e Mónica Cortesão

6.º H do 2.º ciclo.
No total, 6 equipas… 15 jogos… que se
transformaram em mais uma tarde desportiva bem divertida!
A professora de Educação Física,
Mónica Cortesão

MEGA SPRINTER
FASE CLDE

A atividade Mega Sprinter Distrital
(Fase CLDE) realizou-se no passado dia
30 de março, na pista de atletismo de
Tábua. O nosso Agrupamento foi representado por um conjunto de alunos
provenientes das várias escolas do
Agrupamento.

Salienta-se o empenho e entusiasmo
demonstrado por todos os participantes. O aluno Samuel Amaro, da Escola
Secundária de Oliveira do Hospital, alcançou um honroso 1.º lugar na prova
de Mega Salto, no escalão de Infantis B.
O Grupo de Educação Física
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ENCONTRO REGIONAL DE GIRA VOLEI

No dia 21 de maio, decorreu no Espaço
Exterior do Pavilhão Multiusos de Lamego o Encontro Regional de Gira volei.
Este encontro contou com a participação de cerca de 180 jovens.
A EBI Cordinha participou com 10 duplas,
das quais três no escalão 8 – 10 anos;
quatro no escalão 11 – 12 anos; e três
no escalão 13- 15 anos. Durante toda
a manhã de sábado, as várias duplas,
jogaram entre si, de acordo com o seu
escalão etário, mostrando as suas capacidades, espírito desportivo, alegria e

convívio.
A nível de resultados destaca-se:
A dupla Rodrigo Azevedo (5.º H) / Duarte
Garcia (3.º Cor – C) classificada em 2.º
lugar no escalão 8 – 10 anos masculino.
A dupla Mafalda Cruz (4.º Cor – C) / Camila Amaral (5.º H) classificada em 4.º
lugar no escalão 8 – 10 anos feminino.
A Dupla Azevedo/Garcia ficou apurada
para a fase Nacional a realizar no dia 4 e
5 de junho em Castelo de Vide.
Parabéns a todos pela participação!
A professora Marta Freire

ENCONTRO NACIONAL DE GIRA VOLEI
A dupla Azevedo/Garcia constituída
pelos alunos Rodrigo Azevedo (5.º H)
e Duarte Garcia (3.º Cor – C) da EBI
Cordinha participou no 22.º Encontro
Nacional de Gira Volei, que decorreu
nos dias 4 e 5 de junho, no Estádio Municipal de Castelo de Vide.
Um encontro que contou com a participação de mais de 600 alunos de

Norte a Sul do país.
Um fim de semana inesquecível repleto de DESPORTO, CONVÍVIO, DIVERTIMENTO,…
A dupla ficou classificada entre o 5.º
e 8.º lugar de entre as 19 duplas participantes no escalão 8-10 masculino.
Muitos PARABÉNS dupla!
A professora Marta Freire

DESPORTO ESCOLAR - VOLEIBOL

Neste 3.º período os grupos-equipa (GE)
de voleibol (escalão Infantil B – Misto)
do nosso agrupamento, GE da EBI Cordinha e GE da EB Ponte das Três Entradas,
participaram:
- No dia 5 de maio, no Pavilhão da Escola
Secundária da Lousã, na 3.º concentração;
- No dia 30 de maio, no Pavilhão da EB
2,3/S João Garcia Bacelar – Tocha, na 4.º

e última concentração.
Em todas as concentrações, estiveram
presentes mais de 200 alunos distribuídos por 15 equipas. Existiu uma grande
adesão do número de alunos, tempo de
prática/jogo elevada e um nível competitivo muito desafiante. Assim foi possível assistir a um desenvolvimento motor
na modalidade bem como um travar de
conhecimentos com alunos de outras

escolas. O divertimento, o convívio e o
gosto pela modalidade estiveram sempre presentes.
A nível de resultados, o grupo-equipa da
EBI Cordinha ficou classificado em 3.º
lugar (escalão Infantil B - Misto).
PARABÉNS a todos pela excelente participação!
As professoras responsáveis pelos grupos-equipa
de Voleibol, Marta Freire e Dina Páscoa

GE da EB Ponte das Três Entradas

GE da EBI Cordinha
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NA DISCIPLINA DE EDUCAÇÃO VISUAL E ARTES DE PALCO…
Escola Básica da
Ponte das Três Entradas

De 11 a 22 de abril - a Exposição “Autorretratos Fauvistas” - onde foram expostos os
autorretratos elaborados pelos alunos do 5.º
J na disciplina de Educação Visual , utilizando
os elementos visuais da forma: cor (cores
primárias e secundárias), a linha e o ponto.

ciplina de Educação Visual para o concurso
Eco Código a nível nacional.
A Diretora de Turma do 6.º H inscreveu a sua
turma no Concurso a Nacional Eco Código.
Este concurso “pretende promover a participação e a criatividade dos estudantes envolvidos no Programa Eco Escolas.
O EcoCódigo é um código de conduta com
base num conjunto de atitudes e comportamentos conducentes à melhoria do ambiente na escola, em casa e na nossa região.
A abordagem dos temas-base são: água, resíduos e energia e dos temas do ano: espaços exteriores ou ar.”
(in. https://ecocodigo.abae.pt/ )

De 11 a 22 de abril – “Exposição Posters Concurso Eco código” onde estiveram expostos
os cartazes elaborados pelo 6.º H, na dis-

Foi através da produção do trabalho de comunicação: o póster, que cada aluno e aluna
elaborou na disciplina de Educação Visual o

Foram realizadas diversas exposições de
trabalhos na biblioteca, durante o segundo e
terceiro período com as turmas do 2.º ciclo
nas disciplinas de Educação Visual e Artes de
Palco.

seu cartaz. Como só pode ser enviado um
cartaz por turma que representará a escola,
foi pedido a toda a comunidade escolar que
votasse no cartaz que melhor representaria
a Escola no concurso. O cartaz vencedor foi
o da aluna Diana Coimbra, apelando para o
consumo moderado de água.
As 12 frases para o código de conduta ambiental da Escola que estão incluídas no cartaz foram pensadas pelas turmas do 2.º e
3.ºciclo são:
1. O Planeta Azul precisa de ti e de todos.
2. Planta a tua própria árvore para ajudares
as florestas a purificar o ar.
3. Protege hoje o ambiente para não sofreres
amanhã.
4. Reflete nos teus atos e reduz, recicla, reutiliza.
5. Não deites lixo para o chão, cuidado com

a poluição.
6. A água é vida e deve ser poupada. Mantém
a torneira fechada.
7. Não desperdices água, mais tarde podes
sentir a sua falta.
8. Para energia poupar, a luz tens de desligar.
9. Basta! Ultrapassamos os limites! Proteger
a terra é Urgente!
10. Se não queres o Planeta doente, Recicla!
11. Se cada um de nós reciclar, Vale Milhões!
12. Energias renováveis, com certeza! Agradece a Natureza!
Os resultados do concurso só sairão durante
o mês de julho.
De 26 de abril a 3 de maio – Exposição “Liberdade é…” - onde a turma do 6.º H na disciplina de Artes de Palco, expressou em ilustra-

ção e em palavras o significado de liberdade.
As turmas 5.º C e 6.º H deram o seu contributo no Projeto “Salvar as abelhas” com
a elaboração de um painel “Salvem as abelhas”, onde a comunidade escolar da Escola
da Ponte das Três Entradas participou.

Escola Básica de
Oliveira do Hospital
De 22 de abril a 6 de maio - Exposição “Autorretratos Fauvistas” no pavilhão G, onde
foram expostos os autorretratos elaborados
pelos alunos do 5.º C na disciplina de Educação Visual, utilizando os elementos visuais da
forma: cor (cores primárias e secundárias),
a linha e o ponto.
As turmas do 5.º B e 5.º C elaboraram um
poema inspirado na obra que a Nestlé ofereceu aos alunos do 5.º ano “Amália, a Abelha-Rainha que salvou a primavera”, integrado
no Projeto “Salvar as abelhas. Foi orientada
a elaboração pela professora de Português Isabel Pais e as ilustrações foram elaboradas
na disciplina de Educação Visual.
A professora, Marta Neto

exposição liberdade é... 6º h

exposição cartaz ecocodigo 6ºH

exposição cartaz ecocodigo 6ºH

exposição autorretrato 5º C

exposição liberdade é ... 6ºH

exposição liberdade é... 6ºH

exposição autorretrato fauvista 5º J

exposição autorretrato fauvista 5º J

BRINCAR AO TEATRO
O grupo “Brincar ao Teatro” esteve em digressão durante este período, pelas escolas do
nosso Agrupamento, com o espetáculo “Serafim e Malacueco na corte do Rei Escama”.
Todos os docentes que fazem parte deste
projeto empenharam-se muito em levar a todas as crianças do 1.º ciclo do AEOH, alegria e
diversão. As gargalhadas e o entusiasmo das
crianças, foram a prova disso mesmo.
Os docentes envolvidos: Ana Dias, António
Campos, Isabel Escalda, Isabel Isidoro, Isabel
Rodrigues, José Pedro e Paula Ribeiro, agradecem a boa disposição e o entusiasmo com
que foram recebidos, em todas as escolas,
por onde passaram. Os risos e as gargalhadas
das crianças são o melhor feedback que um
projeto como este pode ter. Viva o teatro!
O grupo “Brincar ao Teatro”

Cartaz vencedor ecocodigo, Diana Coimbra

SERAFIM E MALACUECO
NA CORTE DO REI ESCAMA

O salão da Casa do Povo de Nogueira do
Cravo recebeu, no passado dia 18 de maio,
da parte da tarde, a adaptação da peça de
António Torrado, “Serafim e Malacueco na

Corte do Rei Escama”.
Esta apresentação, destinada a todos os
alunos do primeiro Ciclo do Centro Escolar
de Nogueira do Cravo, EB de Lourosa e EB
de S. Paio de Gramaços, foi preparada e
apresentada por um grupo de professores, chamado grupo Brincar ao Teatro.
Estes professores têm imenso jeito e deixaram todos os alunos muito contentes.
Obrigado!
CE Nogueira do Cravo, Turma 1.º A
Professor Bruno Miranda
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AEOH EXPRESSIVO
A MAIOR FLOR DO MUNDO

AEOH expressivo – Maria Carolina – 7.º A

O dia estava radiante, o sol tinha acabado
de nascer e não havia nuvens no céu que
previssem chuva. Olhava pela janela do
meu quarto e conseguia sentir uma paz
de espírito que me levou a aventurar-me
na natureza.
Quando saí de casa encontrei algumas
pessoas que se dirigiam para os campos.
O meu vizinho regava a horta e a D. Gertrudes dava milho às galinhas. Cumprimentei-a e ficámos um pouquinho na conversa. A
D. Gertrudes tinha sempre uma história
para contar e acrescentava sempre algum
pormenor muito engraçado.

Passados quinze minutos de conversa
despedi-me, sem que primeiro ela me
tivesse oferecido uma cestinha de ovos
que fui deixar em casa.
Ao longe ouvia-se o som de um rebanho e de muitos pássaros que cantavam
sem parar. Junto ao rebanho estava um
menino, aproximei-me e perguntei-lhe o
nome. Ele, com um cordeirinho na mão
ao qual fazia festinhas, respondeu que se
chamava André. Era um rapaz magro e
vestia roupas velhas, o cabelo loiro e ondulado como trigo fazia realçar os seus
olhos claros e radiantes que brilhavam

com a luz do sol.
Enquanto estávamos na conversa ouvimos um zumbido por cima das nossas
cabeças. Olhei para o André e vi pousado
no seu ombro um enorme escaravelho
verde-esmeralda. Era gordinho e tinha
uns olhos muito grandes. O André disse
que ele o visitava todos os dias e que se
chamava Agostinho, pois tinha nascido no
mês de Agosto. Adorava que lhe fizessem
festinhas na barriga e era um dos seus
melhores amigos. Tinham longas conversas sobre as namoradas e futebol.
Decidi continuar a minha caminhada e o
André voltou para casa com o seu amigo
Agostinho. Quando entraram no quarto
do André o Agostinho assustou-se ao ver
um pássaro enorme dentro duma gaiola em cima de uma secretária. O André
disse:
- Não te assuste, ela é a minha amiga
coruja!
- Como é que se chama?
- Georgina!
- Bonito nome!
Quando saíram do quarto, o escaravelho
despediu-se da coruja mas notou que ela
estava muito triste. Durante a noite, subiu pelas paredes da casa e abriu a gaiola
onde a coruja estava presa. A coruja bateu as asas com toda a sua força e gritou:
- Finalmente estou livre!

ARTE E PATRIMÓNIO LOCAL

AEOH expressivo – Edgar – 7.º A

No outro dia de manhã, quando o André
acordou, eram ainda seis e trinta, abriu
os olhos de espanto quando viu que a
coruja tinha fugido. Ouviu um barulho na
janela, e viu que a sua amiga estava do
lado de fora e batia com o bico na janela
para o chamar.
- O que se passa?- perguntou o André.
- O teu amigo Agostinho libertou-me porque sentiu a minha tristeza, mas não consegui deixar-te sozinho. Sei que és meu
amigo e me vais deixar em liberdade, em
troca trago-te notícias do mundo.
- Tens razão, um pássaro precisa de liberdade, tal como as pessoas.
O André ficou muito feliz pois, assim, iria

realizar o seu sonho de conhecer o mundo através da sua amiga.
Passado um mês a Georgina regressou a
casa e contou ao André que tinha visto A
MAIOR FLOR DO MUNDO. Encontrou esta
flor na Ucrânia, um país que se encontrava em guerra e onde escasseava água e
comida. Todos os dias de manhã as pessoas dirigiam-se a esta flor que lhes dava
a água que escorria das suas enormes
pétalas. Era a flor mais bonita e carinhosa que já alguma vez tinha visto.
O André ficou muito emocionado com a
história e ficou muito feliz por a sua amiga se encontrar em liberdade.
Atividades no âmbito de AEOH Expressivo – 7.º A

EDUCAÇÃO PELA ARTE

No final do presente ano letivo esteve
patente na Biblioteca Professor Doutor
Pina Martins, Escola Básica da Ponte das
Três Entradas, uma exposição alusiva ao
património concelhio, dinamizada pela
docente de Educação Visual em colaboração com a biblioteca escolar. Foram
apresentados um conjunto de trabalhos
representativos de monumentos religiosos e civis de importantes estruturas de várias localidades do concelho
de Oliveira do Hospital. Estes trabalhos
realizados por José Fonseca, arquiteto
na Câmara Municipal de Tábua, Victor
Paulo Fernandes, colaborador da Câmara Municipal de Oliveira do Hospital nas
ruínas romanas de Bobadela, e a docente de Educação Visual, Rosário Nunes.
Nos trabalhos apresentados foram utilizadas diversas técnicas de expressão,
nomeadamente aguarelas, esferográfica e lápis de cor.
Esta atividade teve como principais
objetivos desenvolver o gosto pela arte,
estimular a sensibilidade estética e
consciencializar para a importância da
observação atenta e /ou preservação
do património artístico.
Todas as construções, como por exemplo, as nossas habitações refletem traços e a evolução da cultura local e das
próprias atividades económicas e culturais da região.
Rosário Nunes

O nosso Professor, para este ano letivo, no
âmbito da Expressão Plástica, entendeu
dar-nos a conhecer alguns dos mais conhecidos artistas plásticos da história, que
fomos conhecendo ao longo do ano.
Se no primeiro período letivo tivemos a
oportunidade de conhecer os pintores
Joan Miró e Piet Mondrian, no segundo
período conhecemos Romero Britto e Vincent Van Gogh. Para este terceiro período ficaram dois pintores muito famosos,
como são os casos de Pablo Picasso e
Salvador Dali. Deixamos algumas imagens
dos nossos trabalhos.
CE Nogueira do Cravo, Turma 1.º A
Professor Bruno Miranda
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DIA DA CRIANÇA 2022

A turma do 1.º ano do CE Nogueira do Cravo, acompanhada pelo seu professor Bruno
Miranda e pela assistente operacional Fátima Garcia, deslocou-se no Dia da Criança
a Lisboa, ao Estádio da Luz, onde participou
no Festival KidFun 2022, uma organização da
Fundação Benfica.
Este dia foi o corolário de um ano letivo de
trabalho, em que esta turma, para além das
restantes turmas do 1.º CEB do CE Nogueira
do Cravo, participaram nas atividades orga-

nizadas pela já referida Fundação, no âmbito
dos valores associados ao desporto.
Este dia foi muito especial, quer pela visita ao
Estádio do Sport Lisboa e Benfica, quer pela
participação nas inúmeras atividades livres
e desportivas organizadas pela Fundação
Benfica.
Um dia cheio de surpresas e muita alegria,
a repetir!
CE Nogueira do Cravo, Turma 1.º A
Professor Bruno Miranda

DIA DA CRIANÇA

Gosto muito de ser criança.
Olá! Hoje eu vim falar sobre o dia da criança. De manhã, fizemos um corpo aos nossos números. Cada um de nós tinha pintado
um número de um a dez, que podia ser um
direito ou um dever. A mim, calhou-me um
dever. A Matilde estava indecisa de como
havia de fazer a cara. Tanto pensou que
acabou por fazer a cara do boneco com
três olhos. As palavras que escolhemos
para ilustrar os nossos direitos: igualdade,
proteção, nome e nacionalidade, família,
cuidados especiais, amor, educação e lazer,
saúde, ajuda e amizade. E agora os deveres; respeitar, estudar, aprender, obedecer,
ajudar, ouvir, ter atenção, ser amigo, pensar
e cuidar.
Depois de lancharmos, fomos ver um filme
com a professora Isabel. Era um filme pequenino, chamado “Pit, o coelhinho verde” e
comemos pipocas. Com o cartuchinho, no
dia seguinte, fizemos um fantoche a ilustrar
o coelhinho verde e ensaiamos uma história
à nossa maneira.
Fomos ao parque de S. Tiago e nós divertimo-nos muito. A nossa professora levou vários jogos, que nós tínhamos feito uns dias

antes. Jogámos jogos e vou dizê-los todos:
Jogo da bola, jogo dos cones, lançar a bola
para tentar entrar nos buracos que eram
as bocas de uns bonecos pintados num
caixote, os arcos e uns puzzles que tinham
os direitos da criança desenhados. Também
fomos nós que pintamos. Divertimo-nos
muito! O Simão gostou muito de ajudar a
professora na organização dos jogos.
Normalmente neste dia, as crianças recebem um presente! Desta vez, recebemos
um kit com bolas e arcos oferecidos pela
Câmara Municipal. Quando chegamos ao
parque, começou logo a luta, porque um
queria a bola e o outro também, mas a professora deixou tudo esclarecido. Formamos
vários grupos e quando nós acabávamos de
jogar um jogo, trocávamos por outro. Mas
no fim, as professoras deixaram brincar todos juntos. Um menino chutou a bola muito alto e foi para o outro lado do muro e o
Eduardo arranhou-se todo nas silvas para a
ir lá buscar.
Depois fomos brincar no parque. Quando
estava a andar de baloiço, a Inês ficou com
medo porque ela estava a ir muito alto, até
parecia que ia em direção ao sol… O Mar-

tim malhou nas estruturas dos suportes. A
seguir foi correr a maratona com a Dalila,
deram duas voltas ao espaço inteiro, cinco
ao parque e ainda brincaram com os arcos.
Um arco desceu a rampa e deu uma volta à
rotunda duas vezes!!
Na parte da tarde, as outras professoras
não vieram e a nossa professora ficou connosco a pintar e a escrever. Vimos e ouvimos um vídeo com animais que dançavam e
onde apareciam muitos super-heróis. Muito
giro!!
E foi assim o meu dia da criança! Adorei o
meu dia!
Texto coletivo composto com trabalhos da
turma C de Nogueira do Cravo

DIA DA CRIANÇA
O Dia da Criança, 1 de junho, viveu-se com
intensidade na EB n.º 1/OH.
A decoração apelativa ao gosto das crianças, alegrou o nosso espaço escolar, quer
no interior, quer no exterior.
A cada alun@ foi dado material para construção de um catavento, relembrando-os
como outrora, as crianças brincavam na
escola, com coisas tão simples.
O período da manhã, culminou com um
momento musical, dinamizado pelo professor Daniel Gonçalves, onde toda a
comunidade educativa: alunos, professores e assistentes operacionais, cantou a
canção “Esperança”. Momento único que a
todos contagiou com alegria e satisfação.
No período da tarde, também a professora Marta Resende, com a participação dos
alunos que frequentam as AEC, encantou-nos com outro maravilhoso momento
musical.
OBRIGADA professor Daniel, professora

Marta, professor Carlos Faria, educadora
Sofia, pessoal não docente e a todos os
outros que contribuíram para que cada
alun@ tivesse um dia FELIZ, na nossa escola.
É reconfortante e recompensador quando
ouvimos uma criança que nos abraça sor-

rindo, e nos diz, ”Obrigada professora por
este dia!”.
A coordenadora da EB1OH (Prof. Alice Relvas)
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DIA MUNDIAL DA CRIANÇA
JARDIM DE INFÂNCIA DE OLIVEIRA DO HOSPITAL
O Dia da Criança foi celebrado, de forma
bem divertida, no jardim de infância de
Oliveira do Hospital.
De manhã, o professor de ginástica
trouxe patins e todos puderam fazer patinagem!! Ninguém se magoou e todos
se divertiram. Também adorámos fazer
o jogo “Jenga”, com peças gigantes.
O almoço foi no espaço exterior e até
houve mais apetite.
De tarde, fizemos alguns jogos tradicionais, modelagem e pintura facial. E
para terminar, deliciamo-nos com um
bonito bolo alusivo ao dia que comemorámos.
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ATIVIDADE DE ARTICULAÇÃO
COM O 1.º CICLO

No âmbito da comemoração do Dia da
Criança, os meninos do Jardim de Infância de São Paio de Gramaços, realizaram
a dramatização da história: “O Bosque dos
Coelhos”, para os alunos do 1.º ciclo.
A história teve como tema principal a amizade, permitindo criar momentos de partilha e alegria, finalizando com a canção:
“Ter Amigos É Tão Bom”.

Helena Santos

Educadora Emília Saraiva

DIA MUNDIAL DA CRIANÇA NA EB1 DE OLIVEIRA DO HOSPITAL
No passado dia 1 de junho, na EB1 de Oliveira do Hospital, assinalou-se o Dia Mundial
da Criança com o lema “Ser criança é ser
Feliz”. Para além das habituais atividades
das diferentes turmas, toda a linda decoração do edifício, os alunos de toda a
escola puderam construir um moinho de
vento e interpretar “Esperança” uma canção que foi ensaiada e interpretada, em
conjunto, no exterior da escola.
Das várias atividades salienta-se a pintura,
impressão e decalque de uma lindíssima
ilustração da autoria da professora Luísa
Costa que, depois de ser colorida pelo
profundo e criterioso sentido estético dos
nossos alunos, foi transferida para T-shirts
resultando numa recordação de belo
efeito. Neste processo, os alunos foram
chamados a participar nas diferentes eta-

pas e puderam exibir o resultado do seu
trabalho e empenho estampado no peito.
Para além dos exemplares personalizados
de cada aluno, também as assistentes
operacionais e os professores tiveram
oportunidade de exibir uma ilustração totalmente personalizada de acordo com as
suas diferentes funções.
A canção “Esperança” foi escrita no âmbito

de um concurso lançado pela APEM, Associação Portuguesa de Educação Musical,
em que se propunha escrever uma letra
para uma melodia e harmonização da
Luísa Sobral. O professor titular e alunos
da turma OH-3B lançaram mãos à obra e,
depois de escutar atentamente a melodia
e conversarem sobre os possíveis temas,
escreveram a letra que a seguir se apresenta. Esta versão pode ser escutada no
seguinte link:
https://drive.google.com/file/d/1Dub
TKGMKgNHtkUQJ8xAxhXqnMrAECPOa/
view?usp=sharing

ESPERANÇA

Preso no céu há um planeta
Sobre si mesmo a girar.
A cada volta encontra o sol:
Nova manhã a chegar!
Nesse planeta azul, de mar,
Que é nossa Terra, lugar,
Há aventuras a descobrir
Com os amigos… é bom crescer, sorrir!
Refrão:
Ser criança!
É viver neste mundo a cantar
A mudança
De dizer não à guerra, sim à paz
Na esperança
Que o futuro vai voar das nossas mãos…
E nesta canção…
Sigo p’ra escola em tom feliz
Para brincar, aprender,

Saber ouvir o professor
E quando crescer… serei o que quiser!...
Refrão:
Ser criança!
É viver neste mundo a cantar
A mudança
De dizer não à guerra, sim à paz
Na esperança
Que o futuro vai voar nesta canção…
Vem cantar comigo:
Ser criança é ser feliz!
Somos o futuro!
Nesta Terra ser raíz…
Uma luz ao fundo!
Ser criança é ser feliz!
Somos o futuro!
No final a letra escrita não saiu vencedora,
mas ficou para o repositório da turma, da
escola e do nosso AEOH!!
Prof. Daniel Gonçalves, OH-3B
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BRINCAR NA NATUREZA
BENEFÍCIOS E CONFRONTO COM O RISCO
Brincar é um direito da criança. Brincar é
a base para a boa saúde física, emocional,
cognitiva e social da criança. Brincar ao ar
livre e em contacto com a natureza é de extrema importância para o bem-estar físico e
mental, para aprender a gostar e a respeitar
os recursos naturais do planeta, para conhecer o mundo em contexto real. Quando
brinca na natureza, a criança torna-se mais
atenta, observadora, criativa, sociável; os
conflitos com os pares diminuem, a calma
instala-se, a cooperação entre pares é mais
evidente. Na natureza, a criança põe à prova
as suas competências, desafia-se, confronta-se com o desconhecido e o risco.
Para Carlos Neto, professor catedrático
da Faculdade de Motricidade Humana da
Universidade de Lisboa e um dos maiores
especialistas mundiais na área do brincar

e do jogo, o confronto com o risco é fundamental no desenvolvimento do cérebro,
no comportamento motor e social e na regulação e controlo emocional. Ao correr os
normais riscos das vivências quotidianas, a
criança torna-se mais segura e aprende a
evitar os grandes perigos. Se não deixarmos as crianças vivenciarem estes riscos,
existe uma maior propensão para o acidente em qualquer situação. A superproteção
adulta, impede, muitas vezes, as crianças de
viverem uma infância feliz e criarem importantes memórias dessa infância.
As crianças necessitam de brincar com
elementos naturais como areia, terra, água,
paus, pedras, troncos, com todo o seu corpo, isto é, precisam de manipular, cheirar,
transportar, subir a árvores, brincar na lama,
chapinhar nas poças, deslizar nas encostas,

escalar montes, colocar o corpo e as suas
diferentes partes em desafio.
Carlos Neto, no seu livro “Libertem as crianças”, alerta para o facto de nas últimas
décadas ter havido um declínio dramático
do tempo e espaço para a atividade física
e o brincar das crianças, em especial em
espaços exteriores, a par de um aumento
significativo de desordens mentais como a
ansiedade, a depressão, a hiperatividade, o
défice de atenção e pensamentos de suicídio na transição da adolescência para a
idade adulta.
É caso para pais, educadores e professores
refletirem sobre o que andamos a fazer às
nossas crianças!!!

A tradição de apanhar o raminho no dia da
espiga foi assinalada pelo JI de Travanca
de Lagos, com um extraordinário passeio
pelo campo, em que ao longo do percurso
foram colhidas as flores que fazem parte
da constituição deste ramo especial.
As crianças do JI tiveram a companhia
das crianças do JI de Penalva de Alva que
prontamente aceitaram o convite dos coleguinhas.
Que magnífico convívio que cruzou tra-

dições e gerações. Foi uma manhã fantástica que terminou num lanche muito
delicioso, gentilmente oferecido a todas
as crianças pela Junta de Freguesia de
Travanca de Lagos.
Educadora: Elisabete Santos

Educadora Andreia Cristina Lino da Conceição
Jardim de Infância do Largo da Feira

DIA INTERNACIONAL DA FAMÍLIA

No dia 16 de maio, os Jardins de Infância do
Centro Escolar de Nogueira do Cravo convidaram os Pais e Encarregados de Educação
para assinalar o Dia Internacional da Família.
Depois de um interregno de 2 anos, devido à
pandemia, esta atividade foi retomada por se
considerar que a Família e a Escola, juntas,
tornam as crianças mais felizes.
Nesta atividade contou-se com a colaboração do Serviço Educativo da Biblioteca Municipal com a apresentação de poesias dra-

DIA DA ESPIGA NO JI DE
TRAVANCA DE LAGOS

DIA DA MÃE – MERUGE

matizadas e com a professora de Educação
Física que dinamizou uma sessão de dança,
tornando este dia de partilha, bem animado.
Este final de tarde culminou com a apresentação, por parte das crianças, da canção que
foi adotada como o hino deste dia, ”Família é
o maior tesouro”.
Foi com muito agrado que vimos alegria no
rosto de todos. Viva a Família!
Educadoras dos Jardins de Infância
do Centro Escolar

DIA DA MÃE
Foi com este painel que a EB n.º 1 /OH
quis homenagear todas as mães que
acolhem no seu regaço, com um amor
infinito, os seus filhos.
Cada coração representa a nacionalidade dos alunos que frequentam a escola,
onde se escreveu a palavra “MÃE”, na
Língua própria de cada país.
A coordenadora da EB1
Prof. Alice Relvas

SEMANA DA FAMÍLIA
Na “SEMANA DA FAMÍLIA”, as crianças do Jardim de Infância de Alvôco das Várzeas foram
presenteadas com a visita dos seus familiares para conversarem sobre as suas profis-

sões e realizaram atividades diversificadas
com os seus familiares. Também foram visitar um pai que estava a tosquiar as suas
ovelhas e ainda trouxeram para o Jardim um

pouco de lã das ovelhas.
Foram experiências muito enriquecedoras
para as crianças.
JI Alvôco das Várzeas

ATIVIDADES COM AS FAMÍLIAS
Este período, um encarregado de educação, cuja vida profissional está ligada ao
futebol, proporcionou-nos- juntamente
com elementos da sua equipa- uma tarde
diferente.
Assim, tivemos uma “aula” sobre futebol
e tudo o que esse desporto implica: alegria, bem-estar, boa disposição, fair play e
companheirismo.

Foi uma tarde diferente e bem divertida.
Sabemos que, muitas vezes, os pais não
têm disponibilidade de horário para participarem ou dinamizarem atividades no
jardim de infância. Mas quando tal é possível, a sua participação é sempre bem
acolhida, principalmente pelas crianças.
Helena Santos
Jardim de Infância de Oliveira do Hospital
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IX TÁBUA DE LEITURAS
Na noite de 1 de junho, alunos da turma COR-C participaram na IX Tábua de Leituras, que
decorreu na Biblioteca Municipal João Brandão de Tábua.
Foi uma noite fantástica, sob o mote “Hoje há
palhaços”, obra do saudoso António Torrado,
com a apresentação de cinco textos. Os textos riquíssimos em trocadilhos de palavras
são entre parelhas de palhaços, o “Emilinho”
e o “Anacleto”. A leitura enfática e bem entoada teve momentos hilariantes. A leitura
no seu expoente máximo é a maior e melhor
arma de um povo.
Um agradecimento muito especial aos EE
e outros familiares que acompanharam os
seus educandos nesta atividade tão valiosa;
à Ana Cristina Campos, técnica da referida
biblioteca que acompanhou e desenvolveu,
semanalmente, diversas atividades no âmbi-

to da “ Mala de Leitura” e à Diretora da Biblioteca Dra. Ana Paula Neves, que fez o convite.
Parabéns a todos os envolvidos.
Professora Maria João Neves
COR-C - 3.º e 4.º

“HEALTHY EATING”

Desenhado por Scarlett Basto – 9.ºD

Eu sou D. Anrique, fidalgo de solar.
É bom que venhais meus pés beijar,
pois sou pessoa mui importante,
Por isso tenho este ar de pedante.
Pajem, a cadeira para a igreja levais
pois não ficarei de pé enquanto rezais.
E não deixes meu manto a arrastar
nestas ruas imundas, a conspurcar!

TRABALHOS
REALIZADOS
NO ÂMBITO DA
DISCIPLINA DE
INGLÊS, TURMA
D DO 8.º ANO
MY EATING HABITS

Ai! Não me sinto nada bem. Acho que chegou o fim!
Já vejo o rio e as barcas. Anjo, espera por mim.
Isabel Martins

UMA TARDE DIFERENTE

I have a healthydiet, I eatlotsofvegetablesthanks to myfather, heis vegan. Usually I eat
tofu, soy...
When I was in the fifth grade, I ate in the
school canteen but I didn’t like the taste of
the food. Now I always eat at home, the food
is tastier and healthier. A goodthingrelated
to myeatinghabitsisthat I don’tneed to go to
thedoctormany times, butsometimes I miss a
dessert. Myfavouritedishis pasta, but I stilllovetomatosalad. I hatebeefandwithmy vegan
diet I understoodthat I don’tneedmeat to appreciate a goodmeal. I always eat at home, I
don’t like eating in restaurants.
Laura Mendes, 8.º D

No último dia do segundo período, nós, os
alunos do 7.º E, participámos numa atividade
especial e diferente.
Nas aulas de Cidadania e Desenvolvimento trabalhámos temas relacionados com a
preservação do ambiente e espécies ameaçadas. O momento mais interessante foi o
passeio que planeámos pelas ruas de Oliveira do Hospital com dois objetivos: recolher o
lixo encontrado na rua e passear os cães do
canil. Assim, no dia 8 de abril, depois do almoço, partimos da nossa escola divididos em
grupos, cada um responsável por um cão.
Foi um passeio bastante divertido: uns passearam os cães e outros foram passeados
por eles! A caminhada terminou no parque
do Mandanelho e, apesar de curta, já deixou

saudades quando tivemos de nos despedir
daqueles cães de quem rapidamente nos
tornámos amigos. Esta atividade culminou
com um piquenique no parque em que, para
além dos alunos, participaram alguns professores e encarregados de educação.
Com esta experiência, compreendemos
como podemos ajudar com pequenos
gestos. Foi fácil e divertido pôr em prátia
o que aprendemos nas aulas de Cidadania.
É importante continuar a fazê-lo todos os
dias e incentivar os outros a ter uma atitude proativa, quer em relação à preservação
do ambiente, quer em relação ao carinho e
dedicação que ter um animal de estimação
implica.
Os alunos do 7.ºE

HEALTHY
EATING
TIPS

HEALTHY EATING
TIPS
SOME HEALTHY EATING
TIPS:
To be healthy, you can´t skip any
meal. Eat meals regularly, avoid
sugar or soft drinks, drink a lot of
water, eat a lot of vegetables and

#1

Very your
choices!

have protein in meals as well as fruit.

Get 5 portions of fruit and vegetables a day;
Prefer whole-wheat bread and brown rice;
Vary your proteins;
Go easy on sugar and junk food.
BURGERS AND HOT DOGS LOOK
GOOD BUT THEY ARE NOT HEALTHY,
THEY CAN BE QUICK TO COOK AND
NOT VERY EXPENSIVE, BUT THEY
HAVE A LOT OF FAT.

#2

Get five
portions of fruit
and vegetables!

Prefer wholewhat bread and
brown rice!

#3

#4

Drink milk and
have dairy
products!

#5

Eat little
sugar.

Very your
proteins!

#6

Important
You should drink water
during the day so you don't
get dehydrated.

Laura Marques Mendes

Afonso Dias

“ENVIRONMENT”
TRABALHOS
REALIZADOS
NO ÂMBITO DA
DISCIPLINA DE
INGLÊS, TURMA
D DO 8.º ANO

Afonso Dias

Inês Santos

ALUNOS DA ESCOLA BÁSICA DA CORDINHA REALIZAM O PIT NO CAFÉ/RESTAURANTE “O LEQUE”
O Café/Restaurante “O Leque”, localizado na Freguesia
de Ervedal da Beira, está aberto ao público desde 1 de
novembro de 1988. É gerido pela D.ª Helena Albernaz,
com um ambiente acolhedor e familiar, no qual o
cliente se sente em casa, apresenta boa gastronomia,
tipicamente Portuguesa, destacando-se a: fritada à
serrana, feijoada, cozido à portuguesa, não esquecendo, é claro, as várias receitas de bacalhau, e saborosas
sobremesas.
A par da boa comida e ambiente, temos que destacar

a longa colaboração, parceria/protocolo, que este estabelecimento proporciona ao nosso Agrupamento de
Escolas de Oliveira do Hospital, no qual, alguns dos alunos da Escola Básica da Cordinha desenvolvem, uma
parte prática do seu currículo PIT (Plano Individual de
Transição).
Considerando os Programas Educativos Individuais de
alguns alunos da Escola Básica de Cordinha, o Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital, faculta
uma componente pré-profissionalizante, sob a forma

de estágio de sensibilização, cujo principal objetivo
se traduz na preparação do aluno para a vida adulta,
através de experiências diversificadas em ambiente
real de trabalho, entre outras, no sentido de proporcionar as condições ideais para a sua inclusão social
e profissional.
De facto, ao longo dos anos, têm sido vários os alunos
que adquiriram competências profissionais, na área
de café e restaurante, possibilitando-lhes um conjunto
de saberes, conhecimentos e aptidões, quer no âmbito

profissional, quer na autonomia pessoal e social, imprescindíveis para o futuro destes alunos.
Este ano letivo, 2021-2022, são dois os alunos que aí,
semanalmente, desenvolvem o respetivo PIT (Miguel
Brísido 8.º H e Bruno Completo 9.º H).
A evolução que os alunos manifestam é notável, a par
dos vários conhecimentos adquiridos na área de Restauração e Bar, houve, igualmente, uma desenvoltura,
quer na interação com os clientes (comunicação, diálogo, postura, atenção/concentração e memorização),

quer ao nível de motricidade global e fina.
Para isso, podemos referir que, o ambiente familiar
atrás citado, bem como, a postura maternal que a D.ª
Helena, naturalmente, utiliza na sua ação pedagógica,
com os alunos, permite-lhes uma maior motivação,
gosto e muita vontade de aprender.
Por todo este apoio prestado e pela disponibilidade
sempre presente, só podemos dizer, em nome da comunidade escolar, o nosso BEM -HAJA.
Prof. Educação Especial, Paula Loureiro

20

Expressões do AEOH

JULHO 2022

Mega5 - Jornal do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital

OLIMPÍADAS DE HISTÓRIA
Dando cumprimento ao Plano Anual de Atividades, o Grupo Disciplinar de História e
Geografia de Portugal dinamizou, nos dias
25 e 26 de maio, as Olimpíadas de História,
dirigidas aos alunos do 2.º ciclo do ensino
básico (6.º ano).
Esta é uma atividade que visa incentivar e
desenvolver o gosto pela História e preten-

de criar, na comunidade escolar, uma dinâmica que valorize o gosto pela aprendizagem da História e Geografia de Portugal.

Não se tendo realizado este concurso nos
dois últimos anos, em virtude dos constrangimentos decorrentes da pandemia, mas

NA EB DE S. PAIO DE GRAMAÇOS O
LANCHINHO É “BOOOM”!

Ao longo do ano letivo 2021/2022, a Escola
Básica de S. Paio de Gramaços foi uma das
121 turmas a participar no programa pedagógico “Lanchinho Booom”, promovido pela
Mimosa. O Programa Lanchinho Booom visa
contribuir para uma geração mais saudável
e consciente, e o maior desafio é a qualidade
nutricional dos lanches. Ao participar neste
programa, os alunos aprendem, de forma
divertida, a melhorar os seus lanches.
Desde o início do ano foram lançados vários

desafios e a nossa escola participou em alguns deles: “Bigodes de leite”, “Dia Mundial da
Alimentação com Lanchinho Booom”, Desafio
de Natal – “Da criatividade, à generosidade!“
(postais de Natal solidários) e “Mural Compromisso Lanchinho Booom”.
Foram, também, dinamizados pela Mimosa
os “Ciclos de Nutrição”, ou seja, sessões online “especialmente direcionados a professores, educadores, encarregados de educação
e famílias”.
O trabalho apresentado pela EB de S. Paio
de Gramaços para o desafio do Mural foi
considerado o que melhor resumiu as mensagens-chave do Compromisso Lanchinho

Booom. Como prémio, está agendada a visita
das mascotes da Mimosa à escola (“Roadshow das Mascotes”), no que se espera
que seja um dia muito divertido e cheio de
animação.
De desafio em desafio, chegámos ao fim e foi
muito gratificante o envolvimento da comunidade escolar neste Programa Educativo,
em prol de uma vida mais saudável.
A professora, Isabel Marques

AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO

SEGURANÇA, CRESCER EM SEGURANÇA; PISTA COM
SINAIS DE TRÂNSITO (PRÉ-ESCOLAR) E PREVENÇÃO
RODOVIÁRIA, PROMOVIDA PELA GNR - ESCOLA SEGURA
No dia 18 de maio de 2022, realizou-se na
Escola Básica da Ponte das Três Entradas
uma atividade de articulação entre os
Jardins de Infância de Penalva de Alva e
Alvôco das Várzeas, no âmbito do tema:
Segurança, Crescer em segurança; pista
com sinais de trânsito e Prevenção Rodo-

viária, promovida pela GNR - Escola Segura,
tendo como objetivos identificar, conhecer
e adotar comportamentos adequados à
circulação e ao atravessamento enquanto peão; identificar, conhecer e adotar
comportamentos adequados enquanto
passageiro; Identificar comportamentos

adequados e inadequados e adotar comportamentos seguros enquanto condutor
e adotar atitudes e comportamentos sociais e cívicos adequados.
Foi um dia muito divertido e de muitas
aprendizagens.
JARDIM DE INFÂNCIA DE ALVÔCO DAS VÁRZEAS

que este ano foi retomado, verificando-se
grande adesão e entusiasmo por parte dos
alunos que se inscreveram, num total de
sessenta e sete.

A Área Disciplinar congratula todos os participantes nesta iniciativa e felicita os vencedores que aqui divulgamos.
A Área Disciplinar de HGP

LAÇO AZUL

O mês de abril é o mês designado, pela Comissão Nacional de Promoção dos Direitos
e Proteção das Crianças e Jovens, como
o mês da Prevenção dos Maus-Tratos na
Infância.
No nosso Centro Escolar, para além do
tema ter sido tratado durante todo o mês,
foi escolhido o dia 29 de abril para a realização do Laço Azul humano.
Juntámos todas as turmas do primeiro
ciclo e formámos um laço azul no pátio
exterior do Centro Escolar.
CE Nogueira do Cravo, Turma 1.º A
Professor Bruno Miranda

ESCOLA SEGURA
No passado dia 28 de abril recebemos na
nossa Escola dois simpáticos agentes da
Escola Segura, que nos têm acompanhado
em outras atividades ao longo do ano letivo. Neste dia, em especial, vieram abordar
junto da nossa turma, bem como da turma
do 2.º B, o tema da Prevenção de Incên-

dios Florestais.
Para além de nos mostrarem alguns diapositivos sobre o tema, ainda tivemos que
responder a algumas perguntas que nos
fizeram.
CE Nogueira do Cravo, Turma 1.º A
Professor Bruno Miranda
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VISITA DE ESTUDO À
ALUNOS DO 9.º E 10.º ANOS
UNIVERSIDADE DE AVEIRO VIAJAM ATÉ À VIZINHA ESPANHA
No dia 29 de Abril, os alunos do 10.º A e do
10.º B do curso de Ciências e Tecnologias
visitaram a Universidade de Aveiro.
Os jovens participaram em várias atividades:
“Show da física”, “Química por tabela”, “Materiais e Novas tecnologias” e “Vem medir a
acidez e os sais de um solo”. Foi possível participar em várias experiências relacionadas
com temas como: luz, cor, queda de corpos,
ilusões, explosões, faíscas, levitação e transformações químicas. Houve ainda a oportunidade de visitar laboratórios de impressão
3D e foram realizadas determinações de pH
e de condutividade de amostras de solo.
As atividades foram bastante desafiantes e
proporcionaram bons momentos de aprendizagem. Resta-nos agradecer às professo-

ras Paula Carla e Amélia Correia que organizaram a viagem. A professora Celina Costa
também acompanhou os alunos.
Daniela Guímaro e Matilde Santos

Nos passados dias 1 e 2 de abril realizou-se
uma visita de estudo, com destino a Ávila,
Madrid e Salamanca, no âmbito da disciplina de Educação Moral e Religiosa Católica
(EMRC), para alunos do 9.º e 10.º anos.
A primeira paragem foi na belíssima cidade
de Ávila, muito conhecida pelas suas muralhas constituídas por 87 torres, onde avistámos a cidade no miradouro dos Quatro Postes. Posteriormente, passeámos pela cidade,
visitando alguns dos locais mais representativos do seu centro histórico. Seguidamente,
na cidade de Madrid visitámos o Parque Del
Retiro, o Museu Reina Sofia, o Palácio Real,

a Catedral de Almudena, as Portas do Sol, a
Plaza Maior, o Mercado San Miguel e a Plaza
de Toros Las Ventas. Por fim, contemplámos
a beleza da histórica cidade de Salamanca,
muito famosa pela sua antiga universidade,
onde visitámos a Catedral e a Plaza Maior.
Por fim, resta-nos agradecer aos professores e à agência Ana Isabel Viagens, que organizaram e programaram a viagem. Foram
dois dias de muito conhecimento, convívio,
animação e boa disposição que ficarão, para
sempre, na memória dos alunos.
Repórteres MEGA 5: Daniela Guímaro, 10.ºA,
Matilde Santos, 10.ºA e Mafalda Correia, 10.ºC

VISITA - MADRID
Nos passados dias 1 e 2 de abril realizou-se
uma visita de estudo, com destino a Ávila,
Madrid e Salamanca, no âmbito da disciplina de Educação Moral Religiosa e Católica
(EMRC) para alunos do 9.° e 10.° anos.
A primeira paragem da viagem foi em Ávila
onde todos os alunos puderam conhecer a
parte histórica da cidade, visitar a sua bela
catedral e observar a cidade amuralhada
por 88 torres. Após uma rápida paragem no
miradouro dos 4 postes, estava na hora de
seguir viagem com destino a Madrid.
Já na capital espanhola, a primeira paragem
foi no Parque El Retiro, onde a natureza e
uma grande cidade como Madrid estão em
harmonia. Seguidamente, pudemos desfrutar de uma visita ao Museu Rainha Sofia,
onde contemplámos obras de renome como
“A Mulher à Janela”, de Salvador Dalí, e o famoso “Guernica”, de Pablo Picasso. O primeiro dia terminou com uma visita noturna ao
Mercado de São Miguel.
Já no sábado, dia 2, dirigimo-nos à Catedral
de Almudena e, os alunos que assim quiseram, puderam visitar o esplendoroso Palácio
Real. A visita a Madrid terminou com uma
breve paragem na famosa Praça dos Touros.
O último destino desta fantástica viagem foi

Salamanca, com a visita à célebre catedral e
a toda a cidade. Desta paragem, destacamos
a Casa das Conchas, símbolo dos caminhos
de Santiago.
Viajar enriquece-nos sempre imenso, mas
não há nada como regressar ao nosso lar e
foi isso que fizemos na madrugada de domingo. Esta foi uma viagem que vai certamente prevalecer na memória dos envolvidos. Resta-nos agradecer a todos os que a
tornaram possível, principalmente ao grupo
disciplinar de EMRC.
Mafalda Correia,10.º C

VISITA AO MUSEU DO PÃO
As crianças tiveram oportunidade de
acompanhar todos os processos desde a
sementeira até à confeção do pão, passando pelos diferentes cenários, utensílios
usados, profissões e tarefas, enquadradas
num mundo maravilhoso adequado ao
imaginário infantil. Ficaram surpreendidas
com os duendes e animais escondidos
na floresta bem como as marionetas que
explicavam todo o ciclo do grão ao pão.
Apreciaram as obras de arte, pinturas,
esculturas, gravuras, letras e números,
objetos entre tantas coisas e o cheirinho
a pão quente…modelaram com as suas pe-

quenas mãos, lindas formas com massa de
pão, que foram a cozer e levaram para a
“escolinha” e com as quais criaram as suas
obras de arte…observamos as imensas
formas e cores que o pão pode ter e saboreamos um quentinho pão de chocolate,
repousados numa poltrona entre o chilrear
dos pássaros! …e o carrocel? ”Ai que giro
que é!” Andaram girando até fartar! Um dia
havemos de voltar…
Agradecemos à junta de freguesia de Meruge que nos facultou o transporte até Seia.
Educadora de Inf. Deolinda Lucas
JI Meruge

PASSEIO DOS PI-ONEIROS
No passado dia 14 de maio realizou-se o “Passeio dos Pi-oneiros”, na zona da Cordinha, no
âmbito das Comemorações do Dia Internacional da Matemática e do Dia do Pi.
Os principais objetivos foram conhecer o
património histórico e paisagístico, fomentar
hábitos de vida saudáveis e proporcionar um
salutar convívio entre todos.
Foi uma manhã muito agradável e com vontade de voltar a repetir a experiência!
Ana Mendonça, Arlete Costa, Paula Ferreira e
Sónia Seco

“M@TEMÁTICA TOUR”
A Companhia Profissional de Teatro “Educa”
apresentou uma peça teatral “M@temática
Tour”, no dia 7 de junho, aos alunos do 3.º ciclo
do nosso AEOH, no Parque do Mandanelho, dinamizado pela área disciplinar de Matemática.
O principal objetivo desta atividade consistiu
na sensibilização e motivação dos alunos para
a Matemática.
Neste espetáculo, e depois de se inscreverem

num concurso televisivo, dois jovens irão percorrer três cidades portuguesas, onde descobrirão várias particularidades, utilizando a matemática. Levados nesta viagem por um guia
“extravagante”, os jovens tiveram que resolver
vários desafios de modo a conseguirem vencer
o prémio final.
Foi ainda realizada uma viagem por alguns
produtos gastronómicos que definem os portugueses, tendo sempre como pano de fundo
a Matemática.
Concluindo, podemos dizer que os alunos participaram com empenho e interesse nesta atividade de enriquecimento pedagógico e cultural,
proporcionando-lhes momentos de interação
constante com os atores da companhia. O ba-

lanço que se faz é, indubitavelmente, positivo.
Por fim, agradece-se à Câmara Municipal de
Oliveira do Hospital pela ajuda concedida e a
todos os professores a dedicação e o empenho pelo acompanhamento dos alunos, nesta
atividade.
Professora Arlete Costa
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RELEMBRAR O PASSADO TAMBÉM É VALORIZAR A
DEMOCRACIA E GARANTIR O SEU FUTURO

O palácio de São Bento e o Museu do AljubeResistência e Liberdade, ambos situados em
Lisboa, protagonizam o contraste ideal entre
o Portugal de hoje face ao Portugal de Salazar, do século XX. Dois locais de renome para o

país, o primeiro pela história que lhe está associada e por lá funcionar, hoje, o parlamento
da República, e o segundo, por se constituir
como um memorial de tudo o que se viveu durante o Estado Novo, situado numa das antigas
prisões da PIDE.
É impossível ficar indiferente à beleza do palácio de São Bento, que marca pela sua obra
grandiosa e subtil, e acaba por ser uma conjunção das várias fases artísticas que atravessaram o país.
A sua construção remonta ao século XVI e
começou por ser um mosteiro beneditino,
conhecido como Mosteiro de S. Bento da Saúde. Mais tarde, em 1833, após a extinção das
ordens religiosas, a propriedade do edifício
passou para o Estado e ali se instalaram as
cortes. Depois de 1910, após a revolução republicana, ganhou a designação de Palácio do
Congresso e, mais tarde, na altura do Estado
Novo, passou a ser denominado de Palácio da

Assembleia Nacional. Desde o 25 de abril de
1974 que é conhecido como o Palácio de São
Bento.
É lá que, hoje em dia, são discutidas e tomadas todas as decisões que decidem o rumo do
país. De entre as várias salas, destacam-se: O
hemiciclo, lugar onde decorrem as sessões da
Assembleia da República; a Sala do Senado; a
Galeria dos Passos Perdidos e o Salão Nobre.
Todos estes são lugares de grande elegância,
marcados por características alusivas a várias
épocas políticas e culturais.
O Museu do Aljube é um espaço que marca
pelas memórias que evoca, por prestar homenagem a muitos homens e mulheres que
sofreram e morreram para restaurar a liberdade de expressão, de comunicação e de
pensamento. Todos lutaram pela Democracia
que, hoje, muitas vezes, os cidadãos parecem
não dar valor, mas deviam. Devemos ter consciência que nada é garantido, como a História

do presente nos mostra, a liberdade, a paz
e a democracia não estão garantidas para o
futuro, estes bens maiores têm de ser preservados e cuidados.
Ter a oportunidade de visitar estes dois locais
traduz-se no acesso a uma vasta e enriquecedora experiência cultural, essa que nos permite uma maior proximidade com o que foi o
nosso passado, o que é o nosso presente, bem
como o que poderá ser o nosso futuro.
Não obstante o valor patrimonial comum ao
Palácio de S. Bento e ao Museu do Aljube, o

primeiro destaca-se pelo sentimento que lhe
está associado, por ser um lugar muito nosso
e, por isso, estar intimamente ligado ao povo
português.
Deve fazer parte da formação dos jovens a
visita e o conhecimento destes espaços. O
conhecimento, hoje, adquire-se de muitas
formas, uma das fundamentais continua a ser
o contacto com o nosso património histórico-cultural.
Maria Pedro Borges Damas Barbosa, 12.ºE
__________________
Texto escrito no âmbito da visita de estudo de História e de
Ciência Política

JANELAS DE ESCRITA CRIATIVA

O DESAFIO DE UMA NOVA TRANSFORMAÇÃO
NO SISTEMA DEMOCRÁTICO

A primeira versão da democracia surgia
na Grécia, em Atenas, por volta de 508 a.C.,
aparecendo como uma alternativa à tirania.
Aqui se edificaram os primeiros e mais básicos alicerces da democracia. Este primeiro
protótipo de democracia já nada tem a ver
com a dos dias de hoje. Esta está, agora, sujeita a transformações, fruto dos problemas
mundiais que exercem pressão sobre as democracias atuais, entre eles, o crescimento
dos movimentos populistas. A complexidade
e a controvérsia do populismo tornam-no
numa das principais ameaças à democracia,
exigindo desta uma mudança que permita
enfrentar o fenómeno.
Se, há cerca de duas décadas atrás, a democracia parecia triunfar de maneira quase
definitiva — fruto da vitória das democracias
liberais e da economia de mercado sobre
os regimes autoritários e as economias
estatizadas e planificadas da ex-URSS e do
leste da Europa —, de há uns anos para cá, o
panorama alterou-se significativamente. Do
Brexit na Europa à eleição de Donald Trump
nos EUA, da Rússia de Putin à Turquia de
Erdogan, da Venezuela de Chávez e Maduro

ao Brasil de Bolsonaro, o populismo transformou-se numa tendência global e ameaça
agora a democracia.
Ao contrário do que se possa pensar, o populismo não é um fenómeno recente, uma
vez que o seu aparecimento remonta a
meados do século XIX. Não existe uma definição absoluta para populismo. Este é, aliás,
um termo vago e heterogéneo, gerador de
várias discussões políticas. O populismo
está, normalmente, associado a uma divisão
da sociedade entre o “povo puro” e a “elite
corrupta”. O que os separa não é a riqueza
ou o poder, mas sim os valores e, por isso,
mais do que uma divisão política, esta é uma
divisão moral. Neste contexto, o exercício da
política acaba por ser a expressão da «vontade geral» do povo que os próprios populistas dizem encarnar.
“O populismo pode ser de esquerda ou de
direita, de acordo com a sua combinação
ideológica. Os populismos de esquerda têm
geralmente um fundamento económico e
opõem, frontalmente, o povo trabalhador à
elite dos ricos e poderosos […]. Os populismos de direita […] opõem também o povo à

elite, mas introduzem um outro elemento e
acusam a elite de ser conivente com esse
terceiro grupo, contra a vontade e o interesse do povo: os imigrantes; os refugiados; os
terroristas; os globalistas; ou simplesmente
os beneficiários do Welfare State. São triádicos. Estes dois tipos de populismo, de esquerda e de direita, têm eleitorados diferentes” (Teixeira, Nuno Severiano, Três reflexões
inacabadas sobre populismo e democracia,
2018).
Justamente pela sua ambiguidade e pelo
perigo que representam, os populismos, antes de serem combatidos, devem ser compreendidos. Note-se que os populismos dão
voz aos problemas sentidos pelas populações, os quais urgem ser enfrentados e resolvidos, não esquecidos ou ignorados. Além
disso, talvez seja mais benéfico reconhecer
a necessidade de uma transformação da
democracia, que a torne mais democrática
e representativa, ao invés de criticar e ignorar os populistas.
Em entrevista ao Diário de Notícias (2-052022), José Pedro Zúquete, autor do livro
“Populismo: Lá Fora e Cá Dentro” (2022), ex-

plica que a justificação para o glorioso crescimento dos movimentos populistas está
“[…] na globalização e nos seus efeitos. No
crescente fluxo de pessoas, bens e capitais,
que levou à sensação de perda de controlo
sobre as suas vidas e sobre as suas comunidades a nível social e cultural. […]”.
Além destes fenómenos sociais e económicos, salienta ainda “[…] o fenómeno das
migrações, da diversidade e do multiculturalismo, que também geraram uma sensação
de desenraizamento, de desamparo cultural.
Isto resultou na sensação de as pessoas já
não saberem em que comunidade vivem.” O
entrevistado finaliza, afirmando que o que o
populismo faz é aproveitar-se disso: “Está no
meio do espetro e, mais do que se aproveitar, alimenta-se e promete dar uma sensação de segurança a um conjunto de pessoas
que, nas últimas décadas, se viram lançadas
para um mundo de insegurança, quer material quer cultural” (Godinho, Rui Miguel, «O
populismo é também uma performance,
tem de se personificar alguma coisa», Diário
de Notícias, 2-05-2022).
Em conclusão, é conveniente notar que a te-

mática aqui abordada tem de ser analisada
tendo em conta o passado e o presente histórico que lhe está associado. Ora, o conceito de democracia, como referi inicialmente,
não permaneceu perene e intocável desde o
seu surgimento, desenvolveu-se conceptualmente, fruto das mudanças ocorridas. A democracia direta da Grécia antiga funcionava
bem à escaladas pequenas cidades-estado
gregas. No entanto, já não era eficiente para
a escala alargada dos Estados-Nação da
Idade Moderna, que emergiram de violentas lutas intestinas que afetaram a Europa desde a Idade Média. Por isso surgiu a
democracia representativa, no século XVIII,
no quadro do movimento iluminista e das
revoluções liberais americana e francesa.
Esta evoluiu imenso desde então, mas, hoje,
já mostra sinais de enfraquecimento, num
mundo marcado pela globalização. Tais sinais traduzem-se na incapacidade para lidar
com fenómenos como o populismo.
Não precisaremos, nós, de uma nova transformação no sistema democrático, pensada
para os diferentes desafios do século XXI?

flexível, que muda conforme os interesses
eleitoralistas do partido, um nacionalismo
ou até ultranacionalismo que muitas vezes leva à discriminação de outras etnias
ou grupos de cidadãos (antissemitismo ou
anti-ciganismo, por exemplo), a censura e
falta de liberdade de expressão do regime.
Então,como podemos evitar os populismos e impedir novas ditaduras? Uma pergunta muito difícil de responder até pelos
profissionais no assunto, os politólogos e
historiadores, mas que parece consensual.
Citando o atual presidente da República de
Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa: “Pela
minha experiência, os populismos crescem por causa da falta de confiança nos
políticos” (RTP Notícias, 2021). Também o
chefe do Governo espanhol, Pedro Sánchez,
salientou a necessidade de “reforçar a confiança e a credibilidade” nos regimes de-

mocráticos, dizendo que esse é “o melhor
antídoto contra qualquer deriva totalitária”.
Para terminar, na minha opinião, a melhor
forma de impedir qualquer tipo de ditadura de vigorar em qualquer país é educar
e instruir, nos planos cultural e cívico, os
nossos cidadãos. Se toda a gente soubesse
os malefícios das ditaduras e onde elas podem levar não seriam tantas as pessoas a
cair no erro de, com o seu voto, legitimar o
acesso ao poder de um populista.
Em suma, apesar de a democracia ser o
sistema mais justo e igualitário que se
pode ter numa sociedade, este sistema político pode ter os seus dias contados devido
aos populismos que proliferam, atualmente, por todo o mundo, graças à capacidade
que têm para endrominar as massas sociais de muitos países.

Maria Barbosa, 12.º E

A AMEAÇA À DEMOCRACIA
Não é surpresa para ninguém dizer que a
democracia, tal como a conhecemos hoje,
está em vias de extinção. Mas porque é
que, todos os dias, a falta de cultura, de civismo e de conhecimento político da maioria da população se manifesta como uma
das maiores ameaças à democracia? A
resposta é simples: quando alguém vê que
a população se sente dominada pela falta
de ordem, a pobreza, a exclusão e a corrupção e percebe que as massas sociais estão
descontentes com o regime em vigor, surge a oportunidade perfeita para proclamar
um novo discurso político enquadrado por
uma ideologia populista, nativista, autoritária e fluida. Essa ideologia torna-se, muitas
vezes, numa ditadura. As ditaduras trazem,
alegadamente, lei e ordem e as pessoas
acham que essa é a solução quando estão
a passar por tempos difíceis no seu país,

mas a que preço é que essa escolha vai
ajudar no que quer que seja?
O líder de uma ditadura é muitas vezesum
populista. As pessoas acham que populistas e ditaduras são coisas do século
XX e que estão em vias de extinção, mas,
atualmente, 1/3 dos países do mundo vivem numa ditadura, nem que seja numa
“ditadura vestida de democracia” (António
Costa Pinto, O Regresso das Ditaduras?,
2021), a qual pode ser ainda mais perigosa do que as ditaduras normais. Temos o
exemplo da «democracia iliberal» de Viktor
Orbán, na Hungria, em que o poder executivo interfere no poder judicial, domina o
poder legislativo e controla os media, assenta numa significativa personalização
do poder, tem um partido dominante que
vence sempre as eleições que são, porventura, fraudulentas ou, no mínimo, muito

condicionadas pelo domínio dos media,
entre outras características, e que mesmo
assim faz parte da União Europeia, uma
organização supostamente democrática.
Para conseguir explicar mais facilmente o
que é um populista e como identificá-lo,
importa citar alguns exemplos de populistas e de ditaduras recentes: Marine LePen, França (que, contudo, nunca exerceu
o poder executivo, na França); Vladimir
Putin, Rússia; Donald Trump, EUA; Viktor
Orbán, Hungria; Bolsonaro, Brasil; e um
claramente mais familiar para nós, portugueses, André Ventura (que também nunca
ganhou eleições ou governou Portugal).
Que características em comum têm todas
estas personalidades? Uma das principais
características é o carisma que ajuda muito no apelo ao povo e que leva ao culto do
chefe, o discurso camaleónico e a ideologia

Lucas Silva, 12.ºE
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UNIDADE DIDÁTICA - POESIA - PORTUGUÊS – 8.º ANO
LER E ANALISAR POESIA EM TEMPOS DE PRAGMÁTICA DA LITERATURA E DA
LINGUAGEM [O FENÓMENO DA CRIAÇÃO POÉTICA]
Falemos das palavras, de versos, de melodia,
de poesia, do sagaz exercício de um poder
tão firme de escrever, servindo os pensamentos de imagens oferecidas pelos doutos
Autores…Escritores…Criadores, num tempo
sem tempo.
E são tantas as palavras, as ideias, os sentimentos, as emoções, tanta melodia numa
sinfonia ampla, complexa, contraditória, porque aguda ou atímica. Eles é que mandam!
Eles é que querem. Eles é que criam. E são
tantos, Eles, Homens e Mulheres… e a Musa.
E gosto de lembrar nomes do que leio, porque Os leio com gosto aos meus alunos, aos
meus amigos e aos filhos dos meus amigos,
aos meus familiares, aos meus vizinhos, aos
meus Professores e eles leem para mim:
Nuno Fernandes Torneol, João Airas de Santiago, João Rodrigues de Castel Branco, Luís
de Camões, Nicolau Tolentino de Almeida,
Bocage, Almeida Garrett. E os outros que
lembro, mas não há muito tempo para Os
estudar nas aulas como merecem: Antero
de Quental, Guerra Junqueiro, António Nobre,

Florbela Espanca, Cesário Verde, Camilo Pessanha, Fernando Pessoa, José Régio, Natália
Correia, António Gedeão, Miguel Torga, Sophia de Mello Breyner Andresen, Eugénio de
Andrade, Manuel Alegre e tantos Outros, tão
bons: “- mas tão difíceis, Professora!”, dizem
os meus destinatários. “- Pois, por isso é que
são bons!”, digo eu.
Este é o espírito do Homem Criador, aquele
que brinca, transfigura a palavra em imagem,
segundo a sua imagem através da linguagem.
Faz da vida o seu instrumento de escrita, da
Natureza o seu motivo de representar e de
pintar as coisas que aprecia. E, assim, nascem
belos e simples os quadros. Ou então muito
complexas as pinturas com letras, [grafemas
que se imaginam fonemas de tão alto se fazerem ouvir], de todas as cores, (con)figurações,
efeitos evocadores, temáticas de Quem, por
vezes, viver não soube, sorrindo com ironia e
um esgar de angústia no fundo de segredos
que o restituíram à lama do real.
Drama em gente ou gente em drama sonhando com um tempo irreversível, encontrou nas

estradas, nas ruas, nos becos, nos bancos
do jardim ou da praça, o seu “inocente” jeito
de passear, observar, deslumbrar refletindo
contra o vento subtil que soprava a dolorosa
verdade das coisas, rodeado em cima pelas
trevas das palavras.
Depreendemos dos Seus poemas uma memória inclinada sobre momentos sem entusiasmo ou num fingimento poético uma
alegria atenta permanente como sinais de
eternidade espalhados nos corações iluminados pela beleza do Mundo. São os Seus
olhos, espelhos de uma alma em turbilhão,
numa ânsia de Ideal. Do universo exterior,
arquitetado no Reino do Sonho, chegam das
suas páginas os fantasmas coloridos ou a
preto e branco, múltiplos fragmentos dispostos numa teia complexa de entender. E tudo
espanta o leitor mais incauto ou o mais perspicaz, aquele que ousa escutar o misterioso
desígnio de cantar o presente e o ausente, o
factual e o onírico, a consciência e a inconsciência, o sentir e o pensar, a Criança ou o
Homem nos Sonhos interrompidos.

E a leitura ganha sentido num caminho tão
árduo de uma pluralidade de interpretações,
pois o texto poético caminha numa linguagem subjetiva, simbólica, sugestiva, diferente,
aberta a uma inesgotável atividade de pesquisa, trabalho feito de interação constante
entre recetor e leitor, pesquisador deste
diamante de sabedoria. Intelectualidade que
não conhece metas definitivas capazes de
cabalmente analisar a pragmática literária
dos Poetas, Vivos e Mortos, mas Estes só
fisicamente, porque Aqueles (Re)vivem eternamente, em cada verso, As nossas reflexões
são também elas um simples reflexo de cada
um de “nós” curioso e debruçado, que realiza apenas uma proposta (in)consciente de
leitura, estudo, educação literária, oralidade
no diálogo com os “Livros com Música”, escrita sucinta ou prolongada num esforço de
aprender outro funcionamento explícito e/
ou implícito da língua. Isto é sempre navegar
num mar amplo da “poiesis”, Projeto estético,
literário, cultural, musical porque afinal, “As
Palavras “Tocam-nos”.

Assim, aqui deixo ao dispor de todos, o meu
testemunho do fenómeno intenso da Criação
Poética:

SEGREDOS DE MIM…
“A música é outra coisa”!
O timbre que me aquece a alma,
apela à palavra profunda….
e o mar surge evocador de segredos que o
azul aviva!
Quem pode então calar a voz que ouço
em cada onda que rebenta na areia clara?
Quem me quer vendar os olhos a tanta beleza
multicolor?
Quem me impede o cheiro forte da maresia
no rebentamento ondulante?
Tenho pressa de correr – a praia chama-me!...
E a vida também!

Isaura Maria de Oliveira,
Professora de Português, neste ano letivo de
2021/2022, do 8.º D

DESAFIOS VIVIDOS NO 1.º CICLO
Há 22 anos terminava a minha especialização
em Administração escolar com um trabalho
intitulado “Desafios lançados pelo novo modelo de Direção e Gestão às escolas do 1.º
CEB”. Todo o trabalho se desenvolveu com
base no Decreto-Lei 115-A/98 que veio impulsionar a formação do então Agrupamento
Brás Garcia de Mascarenhas. Neste trabalho
para além do enquadramento teórico da
escola vista como organização, apresentei o
estudo de caso do então embrionário agrupamento e das mudanças que se pretendiam e que já se sentiam no 1.º ciclo.
Na altura escrevi que o agrupamento teve
um nascimento “forçado” já que ao invés
de outros no país, não resultou da vontade
nem de um trabalho conjunto da comunidade escolar, mas apenas da decisão do
Coordenador do Centro da Área Educativa de

Coimbra. A sua criação foi formalizada no
dia 18 de março de 1999 e dele faziam parte
a escola básica 2, 3 de Oliveira do Hospital,
catorze escolas do 1.º ciclo e nove jardins de
infância com um total de 132 professores e
1455 alunos.
Neste trabalho tentei perceber as expetativas e o sentir dos atores envolvidos relativamente às grandes mudanças que se preconizavam para o 1.º ciclo.
Para o órgão de Gestão, o novo modelo traria
grandes vantagens, desde logo com a quebra do isolamento, já que todas as escolas
e jardins de infância passaram a ter telefone instalado. Mas apontavam igualmente, o
alargamento das experiências pedagógicas
e o aumento da interligação com o ciclo anterior e posterior.
Algumas das expetativas das professoras

entrevistadas sobre o novo modelo de organização, para o seu ciclo de ensino, prendiam-se com a melhoria das condições de
trabalho, quebra do isolamento e abolição
do professor único para os quatro anos de
escolaridade. A par das expetativas alguns
receios foram mencionados como a perda
da sua “autonomia” ou o aumento da cadeia hierárquica e a consequente demora
na tomada de decisões. Outras ainda, referiram que pouco mudaria na essência, tudo
permanecia igual apenas as reuniões do
Concelho de Docentes passaram a ser com
muitos elementos e mais morosas. Serviam
apenas para transmitir informações e pedagogicamente não eram proveitosas. Falavam
já, dos saudosos Conselhos Escolares, reuniões quase familiares, onde se discutiam os
problemas dos alunos e as suas dificuldades

O MEU FILHO FAZ 6 ANOS DEPOIS DE
15 DE SETEMBRO. E AGORA?
Neste ou noutro qualquer assunto temos
opiniões que divergem umas das outras, ou
que até se complementam.
O meu Filho faz 6 anos depois de 15 de setembro. E agora?
Os meus 3 filhos nasceram depois do dia 15
de setembro e dois entraram para o ensino
básico com 5 anos.
Quando foi o primeiro, corria o ano letivo
2003/2004, e segundo a educadora da altura

seria uma pena ele não ingressar na escola.
Então lá foi ele e alguns problemas apareceram no 1.º ano do 2.º ciclo.
Em abril de 2019 tive uma reunião na escola,
onde o tema abordado era a entrada para
a escola com 5 anos. Na altura fui porque a
segunda filha faz anos alguns dias depois do
15 de setembro. Numa primeira abordagem
achei que tão poucos dias não fariam diferença, não entendi quando nos explicavam

a maturidade ainda não adquirida, entre
outros aspetos. É verdade, a parte cognitiva
estava lá e ela lá foi para o primeiro ano.
Não tardou, percebi aquilo que na dita reunião não percebera. Não tardou, mas já era
tarde. Entretanto, com meu filho mais novo
também na condição de vir a ser possível
entrar com 5 anos, decidi que este vai entrar
a fazer os 7 anos.
As opiniões divergem, as crianças não são
todas iguais, mas com esta escolha não
estou a atrasar o seu crescimento. Estou a
contribuir para a sua infância, estou a pensar no seu futuro, estou a pensar que tem
mais um ano para atingir outro nível de maturidade, que cada vez mais tardiamente se
manifesta por inúmeras razões e quando o
ensino é cada vez mais exigente. Que o meu
testemunho vos ajude a decidir.
Não estamos a atrasar o seu percurso, o seu
futuro, o seu caminho.
Estamos pelo contrário a caminhar ao seu
lado, no seu tempo.
Encarregada de Educação, Ana Isabel Lomba

e entre todos se apontavam e definiam estratégias.
De referir que na época considerou-se que o
trabalho no Conselho de Docentes não seria
exequível dada a sua dimensão (42 professores) e o órgão de gestão propôs a “divisão” do grupo em dois: o grupo das escolas
urbanas - Oliveira do Hospital, Gramaços e
São Paio de Gramaços e o grupo das escolas mais rurais - Aldeia 1, Aldeia 2, Bobadela,
Chamusca, Galizes, Gavinhos, Lageosa, Lagos,
Nogueira, Santa Ovaia e Vilela. As reuniões
realizavam-se sempre, no mesmo dia, à mesma hora com a mesma ordem de trabalhos,
apenas em espaços diferentes, sob a presidência das respetivas coordenadoras.
Estes foram os primeiros passos das mudanças, desejadas por alguns e temidas por
muitos, para o primeiro ciclo.

A verdade é que muito mudou, desde então,
na vida destas escolas. A sua organização
foi aos poucos, em alguns aspetos, aproximando-se da organização dos outros ciclos
de ensino. O isolamento, penso que foi minimizado, as condições de trabalho também
mudaram, porém, o professor único para os
quatro anos de escolaridade ainda é uma
realidade.
Sem dúvida, fez-se um grande caminho, percebemos as mudanças de mentalidades, de
comportamentos, de modos de fazer e sentimos a qualidade do sucesso educativo dos
nossos alunos.
Apesar disso, hoje, como na altura, continuo
a pensar que este é o caminho a percorrer,
contudo muita coisa há, ainda, para fazer.
Helena Carvalho
Professora do AEOH

CUIDADOS A TER COM
O USO DA INTERNET
É do conhecimento geral que, na atualidade, os jovens passam muito tempo na
internet, quer de uma forma profissional,
social ou lúdica e, por esta razão, é preciso
tomar algumas precauções!
Este artigo pretende alertar para alguns
cuidados a ter no uso da internet.

links não confiáveis;
- Evitar anúncios duvidosos;
- Entre outros.
Como diz o ditado: “o seguro morreu de velho”, por isso, não te esqueças, da próxima
vez que usares a internet lembra-te que
em primeiro lugar está a tua segurança!
Clube MEGA 5: Vicente Ramos, Inês Aleixo, Miguel

Todos nós devemos ter os seguintes cuidados:
- Fazer o logout quando se desligar o email;
- Ter passwords com um nível de privacidade elevado;
- Usar antivírus e renovar sempre que possível;
- Não revelar dados importantes (como
por exemplo a morada) em sites não confiáveis;
- Não comprar produtos muito caros online, pois pode haver problemas de entrega
ou poder vir a ser roubado;
- Não fazer downloads nem usar aplicações pirateadas;
- Ignorar mensagens de provocação ou

Seixas, Vicente Galvão, Mariana Santos – 5.º G
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O “MEU” CONCELHO
Quando me lançaram o desafio de escrever umas linhas sobre o meu concelho,
Oliveira do Hospital, pensei que seria uma
tarefa fácil pois este é o concelho onde
nasci e vivo.
Falar do “nosso” concelho é, pois, um desafio aliciante. Visitá-lo significa deparamo-nos com surpreendentes locais com
vestígios que remontam à pré-história e
que espelham a grandeza desta região.
O concelho está dividido em 16 freguesias
plenas de interesses em termos paisagísticos, culturais, históricos e turísticos.
De Alvoco das Várzeas, no vale do rio
Alvoco, ao Seixo da Beira, no vale do rio
Mondego, muitos são os pontos de interesse turístico do concelho de Oliveira do
Hospital. Assim podemos desfrutar de
Praias fluviais, percursos pedestres e cicláveis de pequena e grande rota, Aldeias
de Montanha e Aldeias do Xisto, património nacional edificado ou gastronomia de
excelência, com o Queijo Serra da Estrela
como porta estandarte do concelho, são
pois muitas as razões para visitar e descobrir Oliveira do Hospital.
As praias fluviais do concelho são atualmente uma importante vantagem competitiva do território pelas características que apresentam, nomeadamente os
galardões que ostentam (Bandeiras Azul
e de Ouro) e que transmitem aos utilizadores valores de excelência e qualidade
no que diz respeito às condições de utilização, infraestruturas e qualidade das
águas, assumindo-se este recurso natural como um importante polo dinamizador. Recurso que alimenta importantes
fluxos turísticos e de investimento, para o
concelho, o que potencia um conjunto de
estímulos à fixação e à atração de pessoas no concelho, apresentando-se como
determinante para o desenvolvimento
territorial e para a promoção sustentada
do território.
As praias fluviais funcionam como estru-

turas complementares, sendo as mesmas
o ponto de partida e de chegada de vários
percursos interpretativos e alimentando
produtos turísticos de tipologia variada.
Também a Grande Rota do Alva, integrada
da Comunidade Intermunicipal da Região

de Coimbra, valorizando de forma criativa
e inovadora o potencial do rio Alva, promovendo dinâmicas culturais existentes
na região, afigura-se agora como mais
um polo de atração turística e de desenvolvimento. O percurso estende-se ao

PATRIMÓNIO DO NOSSO CONCELHO…
CAPELA DE S. ROQUE, LAGOS DA BEIRA

A primitiva capela de S. Roque (do final
do séc. XV, talvez) foi demolida no final do
século XIX, pois Carvalho Monteiro queria
ampliar a sua propriedade de Quintais
e a capela de S. Roque constituía um
obstáculo. Requereu, por isso, à Câmara
Municipal de Oliveira do Hospital autorização para demolir a dita capela e cons-

truir outra onde hoje está, fora de muros
de Quintais. Esta autorização veio a ser
concedida e a obra da nova capela foi
iniciada em 1900. Foi encarregue do projeto o arquiteto e cenógrafo italiano Luigi
Manini, que se destacou nos projetos da
Quinta da Regaleira (também conhecida
como o Palácio do Monteiro dos Milhões)

e do Palace Hotel do Buçaco. As obras
ficaram concluídas em 1910 mas, inexplicavelmente a capela só abriu ao culto em
1920, ano da morte de Carvalho Monteiro.
A capela de S. Roque é uma pequena joia
do património arquitetónico português e
do concelho. Foi mandada construir por
uma personalidade ilustre da história de
Lagos da Beira e figura de destaque do
panorama artístico português, pois mandou construir um magnífico e enigmático
palácio em Sintra, a Quinta da Regaleira,
cujo arquiteto é comum aos dois monumentos.
A Quinta da Regaleira foi construída entre
1904 e 1910, em Sintra. Os terrenos outrora pertencentes à Viscondessa da Regaleira, foram adquiridos e ampliados pelo
Dr. António Augusto Carvalho Monteiro
(1848-1920) para fundar o seu magnífico
projeto do romantismo. Carvalho Monteiro era um homem muito rico, motivo pelo
qual lhe foi dada a alcunha de Monteiro
dos Milhões.
Mas o que tem a ver a Quinta da Regaleira com Lagos da Beira no nosso concelho? O pai de António Augusto Carvalho
Monteiro, o Monteiro dos Milhões, era
natural de Lagos da Beira!
Célia Cortez Nunes

longo de cerca de 117Km, atravessando 7
concelhos, onde se insere o de Oliveira do
Hospital, promovendo a oferta de “walking
and cycling”.
Deste modo, a Grande Rota do Alva, os
Corredores Naturais do Mondego, os Ca-

minhos do Xisto, o alojamento e ainda um
calendário anual de eventos colocam o
concelho no mapa nacional e são fortes
razões para visitar e descobrir Oliveira do
Hospital.
Assistente Operacional, Nuno Dinis
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PATRIMÓNIO DO NOSSO CONCELHO…
CASA DO PENEDO, NOGUEIRA DO CRAVO
A Casa do Penedo é considerada o ex-libris de Nogueira do Cravo. É assim
chamada por estar construída sobre um
enorme penedo de granito. É também

chamada de Casa dos Mouros, pois diz-se
que foi construída pelos mouros na ápoca do seu domínio nesta região. O corpo
principal da casa tem a forma de torre.

A tradição local atribui a origem da Casa
do Penedo à época medieval, suposta
torre de vigia islâmica, edificada entre os
séculos VIII e IX, justificando também a
designação de Casa dos Mouros.
A casa apresenta problemas de consolidação estrutural, pois o corpo que assenta diretamente sobre o penedo revela
tendência deslizante dos silhares que
constituem as paredes, o que conduziu a
diversos restauros, verificáveis no enchimento em pedra miúda.
Em termos históricos Nogueira do Cravo terá sido uma povoação importante,
tendo-lhe sido concedido o 1.º foral por
D. Afonso Henriques, em 1177. Teve foral
novo no reinado de D. Manuel em 1514,
data do pelourinho que ainda hoje se
pode ver junto ao Centro Escolar. Sabemos hoje que uma terra que tenha um
pelourinho foi, em tempos, um concelho.
Foi o caso de Nogueira do Cravo. O concelho foi extinto em 1836, passando a ser
uma freguesia do concelho de Oliveira do
Hospital.
Atualmente a Casa do Penedo é utilizada
para turismo rural.
Célia Cortez Nunes

DIA DOS MONUMENTOS E SÍTIOS
No dia 18 de abril comemorou-se o “Dia
dos Monumentos e Sítios” e as crianças
do Jardim de Infância de Alvôco das Várzeas foram descobrir os monumentos
e sítios da bela aldeia de montanha de
Alvôco das Várzeas.

JI DE VALE DO FERREIRO
“OS MUSEUS”

JI Alvôco das Várzeas

O mês de maio foi especialmente dedicado à temática dos Museus no JI de
Vale do Ferreiro, tendo sido vivenciado
por todas as crianças com interesse,
curiosidade e entusiasmo.
Assim, o mote foi lançado com a vinda
do Sr. Paulo, que veio apresentar algumas peças pertencentes à Casa-Museu D. Emília Vasconcelos Cabral, peças essas que as crianças apreciaram
bastante e lhes aguçaram a curiosidade por saber mais. Foi então que
surgiu a ideia de fazer um Mini-Museu
no JI. Sensibilizaram-se as crianças e
as famílias e foi um sucesso. Todos
queriam contribuir e era com grande
satisfação que explicavam aos colegas a utilidade e história da peça que

traziam.
No dia Mundial dos Museus, realizaram
uma visita de estudo ao Museu da Bobadela e no final de maio visitaram a
Casa-Museu D. Emília Vasconcelos Cabral. Foi com grande entusiasmo que
descobriram as peças anteriormente
levadas pelo Sr. Paulo e encontraram
outras iguais ou parecidas com as
que estavam expostas no nosso Mini-Museu.
Estas atividades foram muito importantes e enriquecedoras para as
crianças, despertou nelas o gosto
pelos Museus e sensibilizou-as para a
importância da preservação do património histórico e cultural.
Luiza Dias
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ERAM DOIS…
Era um coelhinho
E era um passarinho
Os dois não cabem
No mesmo ninho

Era um carro
E uma camioneta
Os dois não cabem
Na mesma bicicleta

Eram umas calças
E eram uns calções
Os dois não vão
Nas mesmas direções

Era uma foca
Era um falcão
Os dois não cabem
No mesmo garrafão

Era uma pessoa
E era um animal
Os dois não cabem
No mesmo quintal

Eram dois alunos
E uma professora
Os dois não cabem
Na mesma vassoura

Era uma mesa
E era uma cadeira
As duas não cabem
Na mesma banheira

Era uma casa
E era uma casota
As duas não cabem
Na mesma fatiota

HOMENAGEM À
PROF.ª NATÁLIA TORGAL

Francisca Domingos e
Ivo Carvalho, 4.º B

RECEÇÃO AO MAKAR E À YEVANHELINA
Qualquer criança adapta-se com relativa facilidade, a ambientes distintos
daquele onde nasceu ou vive. As vicissitudes da vida, muitas das vezes, obrigam
a uma adaptação forçada que marca
para sempre, quando por motivos hostis, a personalidade da criança. Mas as
crianças com o seu saber receber, o integrar, o acolher e o seu carinho, fazem
com que estas crianças “refugiadas” se

quem se sente bem na nossa escola. Por
isso, o Makar que frequenta as AEC no
2.º B e no 2.º C a Yevanhelina, na EB1
de Oliveira, foram recebidos com todo o
carinho.
A turma do 2.º C recebeu o Makar com
este lindo cartaz de boas-vindas, elaborado pela aluna Laura Neves.
sintam bem e que, nas suas lindas carinhas, espalhem um sorriso sincero de

A coordenadora da EB1OH
(Prof. Alice Relvas)

VALE A PENA PENSAR NISTO?
EDUCAR PARA O OTIMISMO
Nesta edição do Mega 5, convido-vos a parar
para pensar sobre o papel da generosidade,
solidariedade, resiliência, otimismo e felicidade nas nossas vidas escolares e como, enquanto educadores, podemos contribuir para
a sua presença nos/as nossos/as alunos/as.
Sabemos que o meio escolar tem um enorme impacto em todos os/as alunos/as e daí
a necessidade da criação de um ambiente
positivo e confortável que torne a experiência educativa gratificante e de sucesso para
todos os discentes. Também sabemos que
um/a aluno/a não tem sucesso se não é feliz.
É hoje cada vez maior o número de jovens
em situação de depressão, com ataques de
pânico e de ansiedade. A ansiedade afeta o
nosso pensamento e as nossas relações com
os outros. Muitos jovens sentem-se infelizes,
tristes, sem esperança porque a escola não
lhes está a dar o que necessitam e agrava o
seu olhar negativo face ao futuro. Para muitos é um local de sofrimento, de solidão, um

local onde sentem que não fazem falta. Para
outros, uma fonte de stress e de frustrações
diárias ou “uma seca”.
Neste sentido, como podemos levar felicidade até à escola? Como podemos ajudar
os nossos jovens a serem felizes? Até que
ponto o otimismo dos professores contribui
para o otimismo/felicidade dos/as seus/
as alunos/as? Manter um sorriso no rosto,
por mais difícil que isso possa parecer em
alguns momentos, pode fazer com que a
turma se sinta mais inspirada e motivada
no ambiente escolar. Neste sentido, o professor não pode ser neutro, não pode deixar
as suas emoções do lado de fora da sala,
mas contribuir com a sua humanidade para
o bem-estar comum.
Promover uma alteração pode passar por
uma educação para o otimismo. O otimismo é
uma atitude benéfica a diversos níveis, que se
pode traduzir em menos stress e ansiedade,
melhores relacionamentos, melhor resolução

de problemas, lidar melhor com o fracasso, capacidade de olhar para as adversidades com
outros olhos, mais saúde, mais felicidade.
O otimismo é uma mais-valia para todos os
intervenientes no processo educativo, não
sendo de recusar as vantagens de ter/ser um
professor/a otimista versus um professor/a
pessimista, ter/ser um aluno/a otimista versus um aluno/a pessimista – professores
mais otimistas, aluno/as mais motivados.
Para podermos passar esse testemunho de
positividade, de otimismo, é preciso que os
docentes se revejam nessa perspetiva e que
a escola alimente aquilo que nos fortalece,
que “puxe” pela excelência que há em cada
um e promova a autoestima, de contrário
alguma coisa está a falhar e irá traduzir-se
numa visão negativa da escola e da vida. A
escola tem tudo para ser um lugar feliz.
Trazer a felicidade para a escola não tem
contra-indicações.

No dia 9 de abril realizou-se uma homenagem muito sentida à professora Natália Torgal, no Centro Escolar
de Nogueira do Cravo. O momento
começou com uma missa presidida
pelo Sr. Padre Rodolfo Albuquerque.
Na ação de graças várias pessoas
da comunidade educativa demonstraram por palavras o seu afeto,
apreço e gratidão.
A professora Natália será sempre
recordada como uma pessoa extraordinária pela sua simplicidade,

simpatia, humildade e a forma cordial, empática e afetuosa como se
relacionava com todos.
Certamente que deixa saudades a
cada um que tocou e permanecerá
sempre nos seus corações e na memória daqueles com quem se cruzou em vida.
Até sempre, querida Natália Torgal.
Pessoal docente e não docente do Centro
Escolar de Nogueira do Cravo

NATÁLIA (TIA):
Continua a ser muito difícil acreditar
que partiste.
Por vezes ainda penso em ligar-te, em
perguntar-te coisas, em pedir-te conselhos, em convidar-te para os nossos
passeios.
Penso que o mesmo acontece a todos
aqueles de quem eras próxima, de
quem eras familiar, colega, professora, amiga.
Ver a quantidade de pessoas que sentem a tua falta, mostra o quanto eras

especial. Todos vivemos bons momentos contigo, muitos deles alegres e
divertidos.
E é assim que te vamos recordar sempre: bem-disposta, leve, conselheira,
amiga, descomplicada, pronta para a
aventura!
O tempo passa, a poeira assenta, saudade aumenta. Mas apesar de tudo, o
amor e a amizade que tinhas por todos
e todos têm por ti, conforta o coração.
Ana Torgal Cruz

FALAR EM BOM PORTUGUÊS
Cuidado com as redundâncias !

Verbos que merecem atenção especial...

Cristina Castanheira

EXPRESSÕES POPULARES COM HISTÓRIA
SIGNIFICADO: esperar algo que não vem,
não acontece, não aparece.
ORIGEM: Deriva da atitude contemplativa de populares, que se instalavam nos
lugares mais altos da cidade à espera
de que uma lenda se tornasse realidade.
Eram os portugueses que ficavam a
ver navios, na esperança de que um dia
voltasse à pátria o rei D. Sebastião, protagonista da batalha de Alcácer-Quibir,
em Marrocos, em que tropas lusitanas e
marroquinas travaram violento combate
em 1578. Após o desaparecimento de D.
Sebastião na luta, difundiu-se a crença
que um dia regressaria a Portugal, para
levar o país de volta a uma época de

conquistas.
Multidões que frequentavam o Alto de
Santa Catarina, em Lisboa, confiantes no
regresso do rei, ficavam a ver os navios
que chegavam.
Outra explicação desta expressão
prende-se com as invasões francesas e
a partida da família real para o Brasil.
Teriam as tropas francesas que se dirigiam à capital ainda vislumbrado a sua
partida do alto de uma das colinas de
Lisboa, e daí a expressão ficaram a ver
navios, a partirem, literalmente, falhando na captura da família real.

SIGNIFICADO: Diz-se de pessoa portadora de más notícias ou que, com a sua

presença, anuncia desgraças.
ORIGEM: O conhecimento do futuro é
uma das preocupações inerentes ao
ser humano. Quase tudo servia para, de
maneiras diversas, se tentar obter esse
conhecimento. As aves eram um dos recursos que se utilizava.
Para se saberem os bons ou maus auspícios (avisspicium) consultavam-se as
aves. No tempo dos áugures romanos,
a predição dos bons ou maus acontecimentos era feita através da leitura do
seu voo, canto ou entranhas.
Os pássaros que mais atentamente
eram seguidos no seu voo, ouvidos nos
seus cantos e aos quais se analisavam
as vísceras eram a águia, o abutre, o
milhafre, a coruja, o corvo e a gralha.
Ainda hoje perdura, popularmente, a
conotação funesta com qualquer destas aves.
Emília Rolo
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AS PAISAGENS SONORAS DO CONCELHO DE OLIVEIRA DO HOSPITAL (PARTE 3)
O que ouvimos quando falamos de som?
Tudo, a começar pela nossa voz. Escutamos o que nos rodeia, a começar por
nós mesmos. Fazemos parte da paisagem sonora que existe à nossa volta. A
voz, os sons que emitimos, fazem parte
deste emaranhado mágico a que chamamos marcos sonoros, ou seja, sons
identitários. E nós, todos nós, somos
identidade.
Nestes dois últimos anos, com a situação pandémica que se instalou, escutámos mais e escutámos muito. Cidades
houve em que pela primeira vez se
escutaram sons que antes, apesar de
sempre existirem, não se ouviam, porque escondidos no emaranhado low fi
da cidade, ou seja, no emaranhado do
fatalismo acústico da cidade, como nos
alertou o sociólogo Carlos Miguel. Este
fatalismo acústico da cidade é algo a
que não conseguimos fugir e basicamente diz respeito a muitos sons indesejados que a cidade congrega, com
o tráfego à cabeça, pela terra ou pelo

ar, embora nos possamos referir ao
ruído como o elemento sonoro primordial nesta dinâmica urbana. Não fosse
a pandemia e as cidades não teriam
adormecido o ruído e deixado respirar
as restantes paisagens sonoras que
nelas habitam. Existiram relatos absolutamente mágicos sobre o canto das
aves em cidades como Lisboa ou Nova
Iorque. Apesar da diferença de grandeza entre elas, a paisagem sonora durante a pandemia, principalmente a partir
de março de 2020, alterou-se de forma
nunca antes sentida. Para muitos, foi
quase como se escutassem pela primeira vez a sua cidade…
Já no campo, onde temos um som de
alta fidelidade, isto é, onde conseguimos
perceber a proveniência de cada som,
seja o sino da igreja, as galinhas de um
qualquer pátio, as ovelhas no pasto ou o
tractor do agricultor, assistimos a uma
peça melódica de contornos estéticos
aprazíveis, onde quase todos os sons
nos fazem sentir bem e em co-relação

permanente com a natureza. Os marcos
sonoros da malha rural são, assim, facilmente identificáveis, oferecendo-nos
uma narrativa que tem que ver com o
nosso espaço-ser, com o nosso sentido
de pertença a determinado lugar, a um
lugar sonoro, naturalmente.
A voz, a voz da natureza, é o que mais
se ouve no nosso concelho, mesmo que
aqui e além a própria produção social
forneça outras paisagens sonoras, principalmente ao redor da cidade de Oliveira do Hospital. No entanto, estando
nós envolvidos num manto de natureza,
dos vales dos rios Alva e Alvoco até ao
Mondego, é a paisagem sonora da geofonia e da biofonia que mais se sentem
e isso também se reflecte na nossa
relação com o som envolvente. É uma
manta sonora aprazível onde nos podemos deitar, fechar os olhos e… escutar.
Escutando, aprendemos mais sobre nós
próprios e sobre o que nos rodeia.
Luís Antero, Encarregado de educação
(o autor escreve segundo a antiga ortografia)

EQUIPA LOCAL DE INTERVENÇÃO PRECOCE DE TÁBUA/OLIVEIRA DO HOSPITAL - ELI

Partilha de um testemunho
pessoal e profissional no âmbito
da Intervenção Precoce sobre ser
mediadora de caso/educadora
de infância de uma criança com
patologia da deficiência visual.
O Afonso Peres, de 4 anos de idade é
apoiado desde janeiro de 2021, pela Equipa Local de Intervenção Precoce (ELI) de
Tábua/Oliveira do Hospital. É acompanhado há quase 2 anos letivos, por mim
como mediadora de caso/educadora de
infância a exercer funções nesta. Equipa Local de Intervenção Precoce (cujo
o Agrupamento de Referência para a
Intervenção Precoce é o AEOH), também
é acompanhado pelo CAIPDV (Centro de
Apoio à Intervenção Precoce na Deficiência Visual) devido à sua patologia - glaucoma congénito.
Ser mediadora de caso/educadora de
infância na Intervenção Precoce é uma
aprendizagem constante, uma experiência muito enriquecedora, desafiante. é
também muito gratificante pela partilha,
articulação, aceitação e reflexão que
propicia. A intervenção individualizada,
dinamizada nos contextos naturais da

vida da criança, numa aprendizagem de
partilha colaborativa, de interação, afeto
e confiança, centrada nas necessidades
que a família sente, define e decide como
objetivos a trabalhar para promover o
desenvolvimento contínuo da sua criança foram e são princípios basilares na
ajuda ao Afonso Peres (que acompanho
há quase dois anos.) O desenvolvimento
e crescimento do Afonso a nível visual e
global tem sido, em muito, fruto do trabalho de persistência, estimulação e acompanhamento da sua família. Como mediadora de caso, estou atenta, observo,
escuto e colaboro com o Afonso e com
a sua família, capacitando, reforçando e
fortalecendo as muitas competências e
forças que esta família possui e que tanto têm contribuído para promover oportunidades de aprendizagem e aquisição
de novas competências e conhecimentos ao Afonso. Procuro ajudar a família a
pensar e mobilizar os apoios e recursos
de que dispõe para a ajudar a atingir os
objetivos definidos no Plano Individual de
Intervenção Precoce (PIIP) do Afonso. A
família, sempre presente e colaborativa,
nunca baixou os braços perante a patologia de falta de visão do Afonso. Na partilha e articulação constante que tenho

com a família verifico que esta impulsionou as suas capacidades parentais, conhecimentos, experiências e atividades
para ajudar o seu filho com dificuldades
visuais a crescer, conquistar e melhorar
as suas competências. Não posso deixar
de mencionar também o precioso contributo das duas educadoras de infância e
das assistentes operacionais que cruzaram o caminho do Afonso assim como do
Centro de Apoio à Intervenção Precoce
na Deficiência Visual – CAIPDV que, com
os seus recursos materiais e humanos
especializados a nível da visão, tem desenvolvido um trabalho em consonância
com os princípios preconizados pela Intervenção Precoce, adequado à deficiência visual do Afonso, sugerindo ao mediador, família e educadores , atividades e
estratégias de intervenção integradas
nas suas rotinas diárias e em todos os
contextos vivenciados para potenciar ao
máximo a sua visão funcional.
O trabalho de parceria e capacitação,
dinamizado por todos os intervenientes
(família, educadoras titulares, CAIPDV e
por mim), sempre recetivos e disponíveis
para se ajustarem às características e
necessidades do Afonso têm contribuído
para o sucesso da intervenção. A evolução do Afonso tem sido significativa a vários níveis: visão, interação social, linguagem. Está uma criança ativa, motivada,
autoconfiante, autónoma, sem medos e
sem receios, alegre, curiosa e que gosta
de participar nas atividades, desfiar-se a
si próprio e às suas dificuldades visuais,
É um privilégio trabalhar com o Afonso Peres e com a sua família e é muito
gratificante observar a sua evolução e
crescimento, é também muito enriquecedor colaborar com todos os parceiros
e intervenientes.
Termino referindo que trabalhar em
Intervenção Precoce é isto: caminhar e
aprender em conjunto, parceria e colaboração.
“A gente não encontra ninguém nesta
vida por acaso. Cada pessoa é um teste,
uma lição ou um presente”. - Autor desconhecido.
A Mediadora de caso/educadora infância da ELI
Tábua/Oliveira do Hospital,
Sandra Costa
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DESAFIA-TE!!
BARALHOS DE CARTAS – CURIOSIDADES
• 52 cartas representam as 52 semanas do ano
• 4 naipes correspondem às 4 estações do ano
• 13 cartas em cada naipe representam as semanas de cada estação
• Cada símbolo do naipe corresponde a um dos 4 elementos naturais:
água		

fogo

ar

terra

• 12 cartas inspiradas em personagens históricas, que representam os 12 meses do ano
DESAFIA-TE COM AS CARTAS:
Pega em todos os reis, damas, ases e valetes de um baralho.
1) Coloca-os num quadrado 4 x 4 de modo a que cada linha e cada coluna contenham exatamente uma carta de cada figura.
2) Repete, mas incluindo também as diagonais e exigindo que os naipes sejam diferentes.
PREENCHE O SEGUINTE
HEXÁGONO COM OS
NÚMEROS DE 1 A 19, DE
MODO A QUE EM CADA
FILA HORIZONTAL E
EM CADA DIAGONAL A
SOMA DOS NÚMEROS
REPRESENTADOS SEJA
SEMPRE A MESMA.

Sou um mês maduro
E muito florido
Voltam as andorinhas
Para elas eu sou querido
Quem sou eu?

CADA UMA DAS FIGURAS SEGUINTES PODE
CONSTRUIR UM DADO. DESCOBRE OS
TRÊS NÚMEROS QUE FALTAM EM CADA
UMA DELAS, DE MODO A QUE A SOMA DAS
FACES OPOSTAS SEJA 7.

SOLUÇÕES ADIVINHAS

Já trago calor
E já cheira a Verão
E também a S. João
E mais alegre trago o coração
Quem sou eu?
No meu mês é tempo de colher
O que antes se semeou
É trabalho a valer
Para aquele que plantou
Quem sou eu?
CLUBE MEGA 5:

ENCONTRA, NA SEGUINTE SOPA DE LETRAS,
O NOME DE 15 POLÍGONOS.

O FAMOSO JOGO DO 24

ADIVINHAS - MESES

Inês Aleixo, Mariana Santos, Miguel Seixas,
Vicente Galvão e Vicente Ramos – 5.º G

CAMPANHA DE RECOLHA
DE TAMPINHAS
til-

Par
JUNTE-SE
A
ESTA
CAUSA!
a
h
l
i
arrt
P
a
Pa
h
UMA
TAMPA
=
UM
SORRISO!
artil
P
ha
tilha
r
a
P
ha
o Jorginho
tilAjuda
e o Ambite

A ABELHA QUER IR PARA A COLMEIA. ASSINALA O
CAMINHO QUE A ABELHA TEM DE FAZER, VOANDO NA
HORIZONTAL OU NA VERTICAL, SEMPRE PARA UMA FLOR
COM UM NÚMERO MÚLTIPLO DE 6.

Oliveira do Hospital

Isabel Rosa
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1 tampa = 1 sorriso
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EFA
EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE ADULTOS
Os alunos do Curso EFA e as professoras Cristina Castanheira (Cidadania e Profissionalidade 1) e
Elsa Lopes (Comunicação, Língua e Cultura) deslocaram-se a Coimbra, no passado dia 26 de maio,
para uma visita de estudo, que se iniciou nas instalações do Diário de Coimbra, principal grupo
português de imprensa diária regional. Usufruindo de uma visita guiada pelos diferentes espaços
do edifício, os alunos puderam enriquecer os seus conhecimentos, observando todo o processo de
elaboração de um jornal, desde a redação à impressão final.
De seguida, os alunos foram recebidos na Escola Superior de Educação de Coimbra (ESEC), com a
apresentação da oferta educativa desta instituição. Tiveram a oportunidade de explorar a ESECTV,
estrutura de produção de vídeo e televisão, manusear os materiais disponíveis e assumir o papel
de jornalista, testando as suas capacidades numa sessão cheia de boa disposição e entusiasmo!
A parte da tarde foi dedicada à visita às instalações da Cáritas Diocesana de Coimbra, conversando

de forma informal, despretensiosa mas séria com os técnicos da Equipa de Rua “Reduz” sobre os
malefícios do consumo de substâncias psicoativas. A equipa está implantada na Baixinha de Coimbra, desde 2002 e visa prevenir ou minimizar o aparecimento ou agravamento de danos provocados
pelo consumo, focando-se num conjunto de atividades de redução dos danos sociais e para a saúde, relacionados com o consumo de substâncias psicoativas lícitas e ilícitas. Esta equipa pretende
desenvolver respostas de fácil acesso, adesão e utilização por parte dos indivíduos, partindo de
uma estratégia de “outreach”, que se designa por “abordagem de proximidade” ou” trabalho de rua”.
Os alunos manifestaram bastante interesse em todos os espaços visitados, e contribuíram positivamente para uma visita de estudo bem sucedida.
Cristina Castanheira

VISITA DE ESTUDO À APPACDM E APAV, EM COIMBRA
Foi no passado dia 31 de março que os alunos do Curso Profissional de Técnico de Cozinha/Pastelaria e Restaurante/Bar, das turmas do 10.º E e 11.º F, acompanhados pelas professoras Cristina
Castanheira (Área de Integração) e Luísa Azêdo (Psicologia), se deslocaram a Coimbra numa visita
à Associação Portuguesa de Pais e Amigos Do Cidadão Deficiente Mental de Coimbra (APPACDM) e à
Associação Portuguesa de Apoio à Vítima (APAV).
Durante a parte da manhã, os alunos foram recebidos pela psicóloga da APPACDM que lhes deu a
conhecer um pouco da história desta instituição, “uma Instituição de causas, que acredita em cada
cidadão que apoia como ser único e especial, dando-lhe todas as condições para que tenha uma
vida plena e feliz, e que luta diariamente para que o mundo em que este se enquadra seja cada
vez mais integrador das diferenças, justo e equitativo.” Visitaram as instalações da instituição nas
suas diferentes valências e puderam conversar com formadores e formandos do curso de cozinha,
reconhecendo que se criam as condições para que cada pessoa com deficiência mental (ou em
situação de exclusão) possa atingir a sua plenitude como ser humano e social, potenciando a sua
individualidade e consolidando a sua participação efetiva na sociedade.
De seguida, visitaram a Casa de Chá, situada no coração do Jardim da Sereia, um projeto de integração laboral, criado em 2011. Este é um projeto que tem integrado vários utentes da APPACDM de
Coimbra, dando-lhes uma experiência real. Atualmente, os dois utentes integrados na Casa de Chá
são responsáveis pelo serviço de mesa do local.

Os alunos tiveram também oportunidade de visitar as instalações da delegação de Coimbra da
APAV: “É num contexto de crescente tomada de consciência dos direitos da vítima de crime e visando colmatar a inexistência de qualquer estrutura de apoio a esta que nasce em 25 de junho de
1990, a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima.” Aprenderam acerca dos tipos de crime/forma de
violência, como por exemplo, homicídio (familiares e amigos de vítimas), violência doméstica, violência no namoro e discriminação, e assistiram a uma palestra relacionada com a Violência no Namoro.
A visita de estudo permitiu complementar a ação pedagógica das disciplinas fora da sala de aula e
desenvolver o espírito crítico e o pensamento criativo dos alunos, assim como a relação de amizade
e cooperação entre alunos e professoras.
Cristina Castanheira
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CURSOS PROFISSIONAIS
ESTÁGIO ERASMUS+ (EM ITÁLIA)

No dia 8 de maio de 2022 chegaram a Nápoles os oito alunos que iriam frequentar o
estágio Erasmus em Cellole (Baia Domizia) durante 5 semanas!
Cinco alunos eram do curso profissional de multimédia e três alunas do curso profissional de restaurante/bar. Começaram nesse dia uma experiência fantástica, que os irá
marcar para sempre, fazer estágio profissional no estrangeiro. Esta é uma mais valia que
o AEOH lhes proporcionou.
Ao longo destas semanas demonstraram ser capazes de desempenhar variadíssimas
tarefas/atividades. Para além desta experiência “profissional” tiveram também a oportunidade de contactar com a cultura italiana e os hábitos da população local.
Foi sem dúvida uma experiência bem diferente e muito enriquecedora para todos os
intervenientes.
Teresa Batista
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ESTÁGIO ERASMUS+ EM ITÁLIA
CURSOS PROFISSIONAIS
Os alunos de vários cursos profissionais do
AEOH realizaram estágio Erasmus em Cellole
durante 8 semanas!
Cinco alunos do curso profissional de multimédia e três alunas do curso profissional
de restaurante/bar aproveitaram esta experiência fantástica de fazer estágio profissional no estrangeiro.
Esta é uma mais-valia que o AEOH disponibi-

liza aos seus alunos dos cursos profissionais.
O destino foi Itália!
Professor, Marco Gonçalves

As alunas do curso profissional de restaurante/bar asseguraram o serviço de coffee-break no Salão Nobre dos Paços do Município, no âmbito do projeto “Região de Coimbra,
Empreende +”.
Excelente desempenho!
Professor, Marco Gonçalves

DEFESA DAS PAP - CURSO
PROFISSIONAL DE RESTAURANTE/BAR
RESTAURANTE PEDAGÓGICO EMENTA QUEIROSIANA
No dia 20 de abril quarta-feira estivemos literalmente à mesa com Eça de Queiroz.
Quem nos visitou pode experimentar as iguarias e bebidas inspiradas no gosto expresso

do autor, que se encontra na sua vasta obra.
A decoração da sala acompanhou a temática.

As nossas alunas finalistas do curso de restaurante/bar defenderam as suas PAPs antes da entrada em estágio.
A defesa das PAPs, que contam com uma
parte teórica e outra prática, decorreu de
forma brilhante.
Aqui deixamos o retrato de família. Alunas,
júri convidado, professores acompanhantes
e direção!

Dia lindo, que acabou com o sucesso de todas.

Professor, Marco Gonçalves

RESTAURANTE AEOH ALMOÇO BUFFET
Os alunos procederam ao encerramento da
prática pedagógica no dia 26 de abril com um
almoço Buffet muito apreciado por todos.
Professor, Marco Gonçalves

Professor, Marco Gonçalves
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SEMANA DO ENSINO
PROFISSIONAL - VAMOS FAZER UM COCKTAIL?
Cocktails saborosos preparados pelos próprios alunos, malabarismo com garrafas e dobras de guardanapos originais foram algumas das atividades desenvolvidas no restaurante AEOH.
A participação e entusiasmo de todos foi evidente!
Preparar um cocktail, organizar a mise-en-place e workshop´s.
Um trabalho com grande profissionalismo!.

Professor, Marco Gonçalves

