
newsletter #5  mai. ‘19

escolas de marinhais

editorial
Nesta edição #5 do nosso newsletter, ultrapassamos 
a barreira das 50 páginas, mais quatro estaríamos 
em 60. Estamos de parabéns, mas ainda aquém 
da represen-tatividade do que acontece no nosso 
agrupamento. 

Nestas 56 páginas vamos encontrar um conteúdo 
diversificado, desde notícias curtas, a diversos 
projetos em desenvolvimento com os nossos 
alunos, passando por textos de opinião sobre 
temáticas que preocupam a comunidade.

Blocos temáticos fazem parte do newsletter, 
com destaque para a Biblioteca Escolar 
do Agrupamento, uma estrutura que 
apelidámos de “hub de aprendizagens 
do agrupamento”, um epíteto mere-
cido. Basta ler a síntese das dezenas de 
atividades promovidas pela BE, umas 
‘entre portas’, outras fora, numa dinâmica 
que apraz acompanhar. Obrigado BE, 
obrigado Professora Catarina Betes, pela 
escrita sempre disponível.

Outro bloco temático que o nosso lei-
tor poderá fruir nesta edição advém 
do Percurso Curricular Alternativo, a 
turma do 8.ºE, liderada pelo Professor 
Rui Rosa. 14 projetos desenvolvidos ao 
longo deste ano letivo. Um trabalho 
meritório que deve ser lido e anali-
sado.

Além deste blocos temáticos, 
temos alguns resultados de pro-
jetos de turmas, uns que somam 
neurónios, outros que plantam 
árvores, algures, outros aumentam 
a consciência sobre este nosso 
casulo global, outros estimulam 
a participação ativa, no quotidi-
ano. Uma linha de acção que 
este newsletter continuará a 
acompanhar e divulgar.

Esta súmula deste news-
letter reflete um per-
curso, curto (5 edições), 
mas que poderá indiciar 
caminhos. Primeiro, é 
possível um projeto 
desta natureza no nosso 
agrupamento, segundo, é 
possível fazer mais e mel-
hor. É isto que gostaríamos 
de retratar neste newslet-
ter, o nosso agrupamento 
no seu melhor. Faça com 
que isto seja possível, 
quer seja professor, 
aluno ou qualquer 
elemento desta comu-
nidade. Aguardamos a 
vossa participação no 
news#6!
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No dia 9 de janeiro, foi 
assinado o protocolo 
entre a BE do Centro 
Escolar de Marinhais 
e o Jardim de Infân-
cia A mãe Galinha, 
CBES Marinhais, com 
o objetivo de partilhar 
práticas, ideias, ativi-
dades. Porque nunca é 
demasiado cedo para 
despertar o gosto e o 
interesse pela leitura.
 

O dia 17 de janeiro foi 
dia de Passeio 
Fotográfico!
A pé e de bicicleta, 
passeámos por 
Marinhais com o 
objetivo de registar 
momentos e lugares. 
Um dia que ficará na 
memória dos nossos 
alunos, que tiveram 
deste modo, a oportuni-
dade de explorar a vila 
e melhor conhecer este 
património, que é de 
todos.
 

O dia 18 de janeiro foi dedicado à apresentação e 
debate de ideias.
A deputada Patrícia Fonseca reuniu com os nossos 
alunos candidatos ao Parlamento Jovem, no au-
ditório da E.B. 2,3 de Marinhais.
Todos os participantes estiveram de parabéns, 
pois não se inibiram de ter um papel participativo 
e construtivo, mostrando-se à altura do desafio. 
Afinal, uma sociedade ativa não se constrói no silên-
cio, mas na partilha, na troca, no cumprimento e 
entendimento do dever cívico.
  
No dia 24 de janeiro iniciou-se na nossa escola a 
Campanha Eleitoral para as eleições ao Parlamento 
dos Jovens, este ano subordinado ao tema: As Alte-
rações Climáticas - Salvar os Oceanos. As quatro lis-
tas candidatas começaram assim a partilhar as suas 
propostas, desenvolvendo/promovendo o interesse 
de todos pela atividade cívica e política, contribuin-
do para a resolução de questões que afetam não só 
presente, mas o futuro individual e coletivo. 
É assim que se desenvolvem as capacidades de 
argumentação.
Na defesa das ideias, com respeito pelos valores da 
tolerância e da formação da vontade da maioria.

Foi no dia 25 de janeiro que os nossos alunos parti-
ciparam pela primeira vez nas eleições para a 
Sessão Escolar do Parlamento dos Jovem.
Depois de uma semana de sensibilização para a 
problemática das alterações climáticas, foi notório o 
envolvimento dos alunos e o seu despertar para as 
questões cívicas e políticas.
Após a eleição, realizou-se a Sessão Escolar com os 
deputados eleitos, que revelaram uma atitude de 
respeito e empenho na apresentação do Projeto de 
Recomendação, bem como em todo o debate.

Parlamento Jovem

Deputada Patrícia Fonseca
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Iniciámos no dia 8 de março, a atividade  
“Voluntários da leitura”, em que alguns alunos da 
turma 8ºE PCA, dinamizaram atividades na Biblioteca Escolar do Centro Escolar. 
 

Em plena Semana da Leitura, iniciámos, no dia 12 março, a atividade 

“Leitura fora de Portas”.
Os nossos alunos ficaram a conhecer melhor o Mercado de Cultura de 
Marinhais. 
Um espaço agradável, com diferentes funcionalidades.
Terminámos a visita com partilhas de leitura, com direito a registo da Rádio 
Escola.

Terminada a Sessão Escolar, deu-se início à pre-
paração dos deputados eleitos (3 efetivos: Bea-
triz Catarino Filipe, João Pedro Monteiro Pereira , 
Margarida Oliveira Gomes e 1 suplente: Mariana de 
Oliveira Figueiredo).
Na Sessão Escolar foi eleita como candidata à 
mesa da Sessão Distrital, a deputada Beatriz Cata-
rino Filipe.
Para o próximo ano letivo a Sessão Esco-
lar propôs para debate o seguinte tema: A 
Preservação dos habitats naturais - Espécies em 
Extinção.
 

No dia 20 de fevereiro, os nossos candidatos 
estiveram presentes no Instituto Português 
do Desporto e da Juventude, Santarém, onde 
participaram na eleição para os candidatos 
à mesa da Sessão Distrital do Parlamento 
dos Jovens. Entre representantes de dezas-
sete escolas, o aluno João Pereira, da E.B. 
2,3 de Marinhais (9ºA), foi um dos três el-
ementos eleitos, o que dignificou imenso, 
a participação a nossa escola.

 

A Sessão Distrital do Parlamento 
dos Jovens realizou-se no dia 11 de 
março, na Casa dos Patudos, em 
Alpiarça.
 Estiveram presentes as três deputa-
das eleitas na E. B. 2,3 de Marinhais, 
Beatriz Catarino, Margarida Gomes, 
Mariana Oliveira e o representante 
da mesa, João Pereira.

  

(...) Parlamento Jovem
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Ainda no âmbito da 
Semana da Leitura, na 
BE do Centro Escolar, 
os Aventureiros 
da Leitura, Rodrigo 
Santos, Catarina Cor-
reia, Bernardo Charana 
e Joana Covas, da turma 
de 8°ano PCA, apre-
sentaram o canto “O 
Capuchinho Vermelho” 
aos alunos do Jardim 
de Infância do Centro 
Escolar, a uma turma do 
Jardim de Infância Mãe 
Galinha e aos alunos do 
1° e do 2°ano do Centro 
Escolar. 
Uma manhã divertida, 
em que a leitura ganhou 
asas.
   

O dia 14 de março foi 

dia de “Concelho a 
Ler”.
A fase final do concurso 
realizou-se no BE do 
Centro Escolar de Foros 
de Salvaterra e Várzea 
Fresca, onde partici-
param alunos de todas 
as escolas do concelho 
de Salvaterra. Parabéns 
a todos os participantes, 
que tão bem representa-
ram as suas escolas.

  O dia 20 de março foi 

dia de LITERACIA 
3Di – o desafio pelo 
conhecimento.
Os representantes 
da nossa escola, nas 
diferentes literacias, 
participaram na 2ª fase 
do concurso, realizada 
na Escola Secundária Dr. 
Ginestal Machado, em 
Santarém. 
Parabéns a todos!
  

No dia 22 de março, a Biblioteca Escolar de 
Marinhais recebeu da Secretária Adjunta e da Edu-
cação, Alexandra Leitão, o certificado de aprovação 

da candidatura ao projeto “Biblioteca 
Digital 2019”, numa cerimónia realizada na 
Escola Secundária Eça de Queirós, Lisboa.
Um projeto que reforçará o papel fundamental da 
BE, na promoção da leitura e das literacias.
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No dia 25 de março, foi a vez da 
turma 5º D participar na ativi-
dade “Leitura fora de Portas”, 
num passeio a pé pela vila de 
Marinhais, que terminou com 
uma visita guiada ao Mercado 
da Cultura e com um momento 
de leitura partilhada.
   ..................
No dia 29 de março realizou-se 
a entrega dos prémios da 1ª 
fase do concurso “Concelho 
a Ler”, na BE da E.B. 2,3 de 
Marinhais.
   ..................

O dia 2 de Abril começou 
com um espetáculo de ma-
gia, no auditório da E.B. 2,3 
de Marinhais, com o mágico 
Bruno Conde, aluno da turma 
9ºE. 
Parabéns Bruno, pela partilha, 
pela coragem e pela determi-
nação!
   ..................
No mesmo dia, num intervalo 
da manhã e num intervalo 
da tarde, a Biblioteca Escolar 
dinamizou também a ativi-
dade “10 minutos a Ler”, com 
partilhas de leitura em que 
participaram professores, as-
sistentes e alunos, num hino 
à poesia, desta vez, em home-
nagem a Fernando Pessoa.
   ..................     
O dia terminou com a ce-
rimónia de entrega de prémi-
os do concurso de fotografia “ 
Salvaterra de Magos, um Con-
celho, Diferentes Patrimóni-
os”, na Biblioteca Municipal. 
Parabéns aos alunos da E.B. 
2,3 de Marinhais, Vanderson 
Ramos (1° lugar) e Marisa San-
tos (3°lugar). Um resultado 
excelente, que só foi possível 
graças a um trabalho de equi-
pa extraordinário. Parabéns a 
todos os participantes!

   

Leitura fora de Portas

entrega dos prémios da 1ª fase do concurso “Concelho a Ler

o mágico Bruno Conde, aluno do 9ªE

“10 minutos a Ler”

cerimónia de entrega de prémios do concurso de fotografia
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Uma iniciativa que procurou dar a conhecer aos nossos alunos de 9.º 
ano as ofertas formativas das Escolas mais próximas, de forma a 

poderem no final de ano fazer as suas escolhas. 

Escola Profissional de Coruche
 Escola Profissional de Desenvolvimento Rural de Abrantes

 Escola Técnica e Profissional do Ribatejo
 Escola Profissional de  Salvaterra de Magos

 Escola Profissional do Vale do Tejo

Obrigada pela vossa colaboração 
com o Agrupamento de Escolas de 
Marinhais!
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Pela defesa do clima
MANIFESTAÇÃO NA E.B. 2,3 DE MARINHAIS

No dia 15 de março, a turma do 7D associou-
-se à Greve Climática Estudantil Mundial, com 
uma ação de sensibilização para os problemas 
climáticos no pátio da escola.
 
A campanha em defesa pelo clima foi inspirada pela 
jovem ativista sueca Greta Thunberg, de 16 anos, 
que, todas as sextas-feiras, se manifesta frente ao 
Parlamento Sueco para alertar para os perigos das 
alterações climáticas (movimento conhecido por 
“Fridays for Future” ou “School strike 4 climate”) e 
para a urgência de adotar medidas que revertam as 
ameaças ambientais.

Na sexta-feira, dia 15 
de março, jovens de 
todo o mundo de-
cidiram fazer ouvir 
a sua voz em defesa 
do planeta, alertando 
os governantes para 
a importância da 
adoção de políticas 
que contribuam para 
um clima seguro, livre 
das agressões pro-
vocadas pela subida 
da temperatura, pela 
falta de água potável 
e pelas, cada vez mais 
frequentes, catástrofes 
naturais.

A turma do 7ºD da E. B. 
2,3 de Marinhais, que 
este ano se empenha 
na realização do Proje-
to TURMA R, em alusão 
à “Política do 5’R”, or-
ganizou uma manifes-
tação no pátio exterior 
da escola, levando os 
seus colegas a refletir 
sobre os problemas 
ambientais e a propor 
“Gestos Verdes” que 
todos podem adotar no 
dia a dia. 

Aqui ficam algumas 
sugestões deixadas 
pelos alunos: “Vem de 
bicicleta para a Escola”, 

“Usa transportes públicos”, “Faz compostagem”, 
“Reutiliza os sacos para fazer compras”, “Fecha a 
torneira enquanto lavas os dentes” …
 Turma 7D

RECEITA PARA SER A CINDERELA

Ingredientes:
2 ratos brancos
1 abóbora 
1 gato
200 gramas de tecido azul
1 par de sapatos 
150 gramas de amor 
1/2 litro de confiança
1 copo de beleza
3 colheres de chá de pó mágico
1 rapariga

Modo de preparação:
Na horta de nossa casa (ou na horta da casa do 
vizinho), pegamos nos ratos, na abóbora e no gato. 
Misturamos tudo com o pó mágico e, pufff!, obte-
mos uma bela carruagem com dois cavalos brancos 
e um cavaleiro. 
Depois, seguramos no tecido e esperamos até que 
os pássaros o vejam e o transformem num tecido. 
Em seguida, seguramos nos sapatos para que os 
coelhos os convertam em cristal.
Por fim, juntamos o amor, a confiança e a beleza à 
rapariga. 
Para terminar a receita, misturamos todos os 
preparados obtidos anteriormente e obtemos uma 
linda Cinderela, numa bela carruagem, com destino 
a um baile encantado.

Nota da autora da receita: Ah! Se a receita não 
funcionar, chamem a fada madrinha, pois ainda não 
tenho muita experiência com magia.

Daniela Monteiro, nº9, 7B

RECEITA PARA FAZER AS TUAS GATAS 
GOSTAREM DE TI

Ingredientes:
- 7 kg de amor;
- 10 litros de amor;
- 2 mantas quentinhas;
- 3 tentativas para dar carinho;
- 5 kg de calma;
- 4 copos de força para aguentar arranhões e mordi-
delas.

Modo de preparação:
Coloca as tuas gatas nas mantas quentinhas. Usa as 
três tentativas para lhes dar carinho; se não resul-
tar, não te preocupes, acontece com todos! Basta 
usar a calma… Se, no decorrer das três tentativas, 
elas se revoltarem contra ti, junta os copos de força 
porque elas podem magoar-te. (Gatos são animais 
independentes, mas precisam de bastante atenção 
para gostar de ti.) Acrescenta bastante amor e pode 
haver a possibilidade de resultar.
Caso a receita não resulte, arranja um peluche! Foi o 
que eu fiz!  
Continua a usar a força se optares por usar esta 
receita mais vezes.

Ana Neves, n º4, e Beatriz Ferreira, nº6, 7ºB

RECEITA PARA SER UM BOM ALUNO
Ingredientes
Atenção
Silêncio
Determinação
Livros
Caderno limpo e organizado
Bom comportamento

Modo de preparação
Começa-se por colocar atenção num jovem. De-
pois, acrescenta-se o silêncio juntamente com a 
determinação. Envolve-se tudo com os livros.
Em seguida, deitamos tudo no molde do cader-
no limpo e organizado. Para finalizar, faz-se um 
recheio de comportamento.
Serve-se acompanhado de boas notas e muito 
sucesso.

Carlos Sandro Jesus Mendes, nº 4, 7ºE

Greta Thunberg

escrita criativa @Prof.ª Margarida Carvalho
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TVR 
trabalho | verdade | respeito

PCA - 8.ºE . 2018-2019turma PROJETOS MULTI/INTER/TRANSDISCPLINARES – O MOTOR DE QUALQUER PROJETO TURMA
           
Aprender é um ato. Ato pressupõe ação. Ação pressupõe emoção… sentimento. Uma memória que surja sem a asso-
ciação de um momento a uma emoção não perdurará muito no tempo… Cada projeto não é mais do que a oportunidade 
de tornar mobilizável o conhecimento e associar-lhe emoção e sentimento. Quem já foi Mãe ou Pai pela primeira vez, 
jamais esquecerá aquele momento em que foi invadido pelo AMOR… Quem já viu partir um ente querido, jamais es-
quecerá esse momento em que foi invadido pela DOR… São coisas que não esquecemos. O Sistema Educativo está reple-

to de compêndios e manuais… É 
como se déssemos um manual 
(teoria) aos nossos alunos para 
aprender a andar de bicicleta. 
Se nunca se sentarem e experi-
mentarem a emoção de cair e a 
alegria dos primeiros metros em 
equilíbrio, jamais conseguirão 
saber andar de bicicleta, por 
mais teoria que tenham… São 
muitos os nossos jovens… que 
entram na Universidade… e nun-
ca souberam verdadeiramente 
andar naquela bicicleta que o 
nosso Sistema Educativo impôs. 
Basta repetir todos os exames 
do Secundário passados 3 anos 
(sem estudarem) e os resultados 
serão desastrosos… Tudo o que 
memorizaram foi sem emoção.
        
Desde 2001 que abraço projetos 
turma e em especial  alunos 
cujo Sistema Educativo e a Vida 
rejeitaram de uma forma ou 
de outra. Tendo por base os 
valores do Trabalho, a Verdade 
e o Respeito… os alunos e as 
suas Famílias são convidados a 
concretizar sonhos… projetos e 
buscar o fruto do seu trabalho. 
Este ano não é exceção… Esta-
mos a entrar naquela fase onde 
todos os projetos começam 
a dar frutos… Não existem 
impossíveis. Com quase nada é 
possível cada aluno concretizar 
seus sonhos. Fazê-los acreditar 
em si… Levá-los a descobrir todo 
aquele potencial latente que re-
side em cada coração, cuja vida 
foi tapando com capas e mais 
capas. Os alunos são as estre-
las que queremos ver brilhar… 
Buscamos o Amor da Família, 
pois sem ele nada seria possível. 
Contudo, existe um grupo de 
anónimos que muito dão da sua 
vida para que tudo aconteça. 
Professor, Psicólogo ou qualquer 
Líder nunca anseia ficar na foto-
grafia (é um dos princípios TVR). 
Hoje, enalteço cada um desses 
extraordinários seres humanos, 
anónimos. Agradeço-lhes pelos 

momentos difíceis e gloriosos que temos partilhado. Agradeço cada sementinha que foi semeada no coração dos nossos 
alunos, mesmo que esta demore algumas décadas a desabrochar. OBRIGADO EQUIPA PEDAGÓGICA (equipa são os que 
estão e os que não estando fisicamente fazem sempre parte de nós).

Prof. Rui Rosa

um ano em projetos 
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 2. PROJETO “RIETVELD CHAIR”
Numa primeira fase, para além de todas as aprendizagens inerentes ao 
estudo, design e construção das 20 cadeiras Rietveld, este projeto visava 
angariar fundos para apoiar os alunos na concretização do sonho da 
viagem final referida anteriormente. Com o passar do tempo, descobri-
mos que uma linda menina de três anos, a Mara, filha de uma ex-aluna 
de uma turma PCA, tinha cancro. A solidariedade invadiu o coração de 
todos os alunos e ficou decidido em assembleia (Seminário) que todo 
o dinheiro angariado neste projeto seria doado a esta criança, pois as 
deslocações e “baixa” da Mãe para acompanhar a sua filha ao IPO de 
Lisboa para fazer tratamentos têm tornado a vida muito difícil.

Este projeto foi baseado no “crowdfunding”. Toda a despesa que o Agru-
pamento suportou na compra de materiais será devolvida, não havendo 
qualquer custo ao Estado pela execução deste ambicioso e colossal pro-
jeto, considerado, por muitos, impossível de se realizar numa Escola do 
Ensino Regular.
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 1. UMA AVENTURA NO BARLAVENTO 
ALGARVIO E COSTA VICENTINA
É um dos grandes projetos turma, ao qual estão associados outros sub-
projetos. Na última semana de aulas, os alunos experimentarão uma 
aventura pelo sudoeste de Portugal Continental, com uma série de 
atividades com muita adrenalina: Parque Aquático; Karting; Praia; Cami-
nhada; Geocaching e Campismo, entre muitas outras. Será o ADEUS a 
um Projeto Turma de 3 anos, onde cada aluno continuará a seguir o seu 
Caminho e o seu Projeto de Vida.

No ano letivo 
2018/2019, a 
turma PCA/TVR 
(8ºE), tem mais 
uma série de 
projetos em 
execução, 
envolvendo 
todas as áre-
as curricu-

lares. Aqui 
ficam 
alguns 
deles.
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 3. TEATRO PRINCESAS DISNEY
Para ajudar a Mara a manter aquele lindo sorriso, também em assem-
bleia (Seminário), ficou decidido ensaiar uma peça de teatro para apre-
sentar apenas à Família desta linda menina. 7 alunos decidiram que 
rapariam o cabelo nesse momento (os 7 anões), para que a Mara sentisse 
todos mais próximos e que cada abraço fizesse mais sentido.

 4. TASQUINHA TVR
Com total autonomia, alunos dinamizam esta 
espetacular “tasquinha” todas as 3as feiras, 
confecionando e vendendo diferentes bens ali-
mentares. No final do dia, entregam os valores 
nos Serviços Administrativos que serão posteri-
ormente destinados à viagem final de ano. Um 
projeto que se iniciou com a Elaboração/De-
coração da estrutura da “Tasquinha”…. 
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 5. HORTA/ESTUFA 
Este ano o São Pedro não tem ajudado muito, contudo esperamos, mais 
uma vez, durante o 3º período, confecionarmos e saborearmos os produ-
tos hortícolas da nossa HORTA.

Desde a manutenção das alfaias e das máquinas agrícolas, passando 
pela construção de placas de identificação (nomenclatura científica) das 
plantas, até à colheita dos produtos hortícolas… São muitas as tarefas 
inerentes a este projeto transdisciplinar.

 6. 
No âmbito das Ciências Sociais, este projeto visa conhecer e 
dar a conhecer técnicas de compostagem, sendo fundamen-
tal como apoio ao projeto “HORTA/ESTUFA TVR”.

Este projeto de compostagem consiste na recolha das folhas 
das árvores que se encontram no chão da escola, posterior-
mente, estas serão depositadas e tratadas no compostor.

A matéria orgânica utilizada para a compostagem poderá ser 
restos de comida e resíduos verdes de jardim. No entanto, 
neste projeto, os alunos apenas utilizam as folhas caídas das 
árvores que se encontram no recinto escolar.

Ao fazer a compostagem, evitamos que os resíduos orgânic-
os, que podemos colocar no compostor, sejam depositados 
em aterro sanitário.

O produto final que obtemos na compostagem, o composto, 
é um excelente fertilizante para o solo. Assim, para além de 
aproveitar material que iria ocupar espaço no aterro sani-
tário, estamos a produzir “terra” fertilizante de excelente 
qualidade para a “Horta/ Estufa TVR”.

PROJETO COMPOSTAR NA ESCOLA
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 7. CANTEIRO ERVAS 
AROMÁTICAS
Conhecendo a origem e biodiver-
sidade e a aplicação/utilização de 
muitas ervas aromáticas, este pro-
jeto é imprescindível para as aulas 
de culinária que teremos durante o 
3º período, cozinhando muitos dos 
produtos agrícolas da “Horta TVR”, 
à semelhança do que foi feito no ano 
letivo anterior.

 8. PROJETO “OS AVENTUREIROS DA 
LEITURA” / “TEATRO INFANTIL” (em parceria com a BE)
Para além da leitura, os alunos da turma ensaiam e representam peque-
nas peças de teatro/fantoches aos alunos do Pré-Escolar e 1º Ciclo, arran-
cando lindos sorrisos de cada criança. (Projeto de Animação da Biblioteca 
Escolar do 1º Ciclo do Ensino Básico).

 9. PROJETO MENTORES TVR
O projeto TVR é inspirado em muitas pessoas que deixaram um verdadeiro legado de valores à 
Humanidade. Desde Mandela, Einstein, Ganhdi… são muitos os que nos inspiram na nossa Cami-
nhada. Nesse âmbito, cada aluno está a estudar a vida de um dos muitos mentores TVR. Perso-
nificará esse Mentor num convívio intitulado “Convívio Mentores TVR” que se realizará no mês de 
maio. Esteja atento… vista-se como um dos nossos mentores e venha ao nosso convívio sem pagar 
entrada. Uns dias antes realizar-se-á uma exposição sobre os Mentores. Aí poderá escolher aquele 
que se adapte melhor à sua Pessoa.

 10.        A HIDRÁULICA VEM À ESCOLA
Cada aluno ou grupo de 2 alunos está a desenvolver projetos que pressupõem 
os princípios básicos da hidráulica. 
Esteja atento… aos modelos de “robótica artesanal”, inspirada na hidráulica.
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 11.        PROJETO INICIAÇÃO 
MOTOCROSS
Para além da Mecânica e da ligação à 
Matemática, à Física e à Química… a prática 
deste desporto visa levar cada aluno a impor 
os seus limites (autodisciplina), ganhar au-
toconfiança e perder medos, reconhecer a 
importância de respeitar a máquina e todas 
as regras de segurança para não colocar em 
perigo a sua integridade física e/ou a do 
próximo. É um primeiro passo para a Edu-
cação e Prevenção Rodoviária.

 12.        PROJETO RUGBY
Semanalmente, os alunos vão até ao Complexo Desportivo de Marinhais treinar e prati-
car este extraordinário desporto, competindo com muitos alunos federados de equipas 
de renome nacional. Neste desporto, praticam-se os mais nobres valores humanos, a 
começar pelo Trabalho, a Verdade e o Respeito… É uma extraordinária preparação para a 
vida… nomeadamente ao nível da preparação mental para reconhecer que não estamos 
sós e devemos colaborar sempre com o próximo, enfrentando a vida com resiliência, 
abstraindo-nos da dor e do sofrimento quando queremos alcançar uma meta ou con-
cretizar um sonho.
As Famílias são convidadas a assistir aos treinos e jogos, havendo sempre uma claque 
de pais nas nossas saídas. Uma a duas vezes por ano, lá nos reunimos todos (Alunos, 
Pais e Professores) para aquele jogo convívio e de partilha do melhor que o Ser Hu-
mano tem para dar.

 13.         PROJETO LER E ESCREVER A ESCOLA
Em parceria com a Biblioteca Escola, na disciplina de Português, são criadas condições para que 
aluno escreva e leia a partir do seu coração, sentido cada palavra escrita… cada palavra lida.

 14.         PROJETO “FINAL CAMPEONATO NACIONAL DE 
CARRINHOS DE ROLAMENTOS”
No segundo fim de semana de dezembro e após muito trabalho na construção e afinação dos 
nossos carrinhos e trikes de rolamentos, foram dois dias de pura adrenalina, junto dos melhores 
pilotos a nível nacional, na linda aldeia do Pedrógão Pequeno, numa descida alucinante até ao Rio 
Zêzere.



Passado mais um período letivo, impera 
a necessidade de efetuar um balanço 
do trabalho desenvolvido. Salutar que 
todas as atividades planeadas no Des-
porto Escolar decorreram conforme 
o previsto, sem ocorrências dignas 
de registo. A adesão por parte dos 
alunos foi bastante satisfatória, 
tendo todos os Grupos Equipa uma 
adesão também bastante satis-
fatória.
Nas atividades realizadas este 
período, nomeadamente o Corta-
Mato Distrital e os Megas decor-
ridos em Janeiro e Fevereiro, 
respetivamente, reinou a boa 
disposição e o elevado fair-play 
por parte dos alunos, tendo a 
nossa escola sido representa-
da dignamente por parte dos 
mesmos.
Na última semana do se-
gundo período realizou-se o 
Interturmas de Futsal, onde 
estiveram representadas 
quase todas as turmas da 
escola. Foram três dias de 
muita adre-nalina, con-
vívio e boa disposição 
por parte dos partici-
pantes!!!
Viva a saúde, viva o 
Desporto, Viva a uma 
vida saudável!!!

A Coordenadora do 
Desporto Escolar
          Carla Rodrigues

Os objetivos definidos no início do ano letivo para 
o grupo-equipa de Trampolins e de Boccia foram 
atingidos com um bom nível de consecução, con-
tribuindo para o cumprimento do Plano Anual de 
Atividades e do Projecto  Educativo da Escola. 
A criação de um estilo de vida saudável, a 
melhoria da autonomia e da responsabilidade 
foram objetivos trabalhados e alcançados, es-
sencialmente, através do rigor na organização das 
actividades, do cumprimento de regulamentos  e 
da participação dos alunos na  organização das 
mesmas atividades. 
Os alunos encararam os treinos e as competições 
com uma atitude de responsabilidade cumprindo 
os pressupostos estabelecidos. 

Carlos Teixeira 

EB de Marinhais na Final da Zona Sul da 
CLDELMT*
Após 6 jogos de Futsal realizados na Fase de 
Grupos com as escolas EB do Porto Alto e EB/S 
de Salvaterra de Magos, o grupo/equipa da nossa 
escola classificou-se em 1º lugar com 1 derrota, 
2 empates e 3 vitórias. Desta forma irão disputar 
a Final da Zona Sul da CLDELMT com outras 3 
escolas apuradas para esta Fase.
Parabéns aos alunos dos 5º, 6º e 7º anos partici-
pantes neste Apuramento.
*CLDELMT: Coordenação Local do Desporto Esco-
lar da Lezíria e Médio Tejo.

Relativamente ao 
xadrez, no segundo 
período os alunos 
realizaram três en-
contros, onde a nos-
sa presença fez_se 
sentir, pois estiveram 
presentes cerca de 
15 alunos nos mes-
mos. Reinou a boa 
disposição e entu-
siasmo quer nos trei-
nos, quer nas saídas.

Encontro em Almeirim no dia 16 de janeiro

Encontro em Almeirim no dia 19 de Fevereiro

Trampolins e Boccia

Futsal – Infantis B Masculinos

Notícias dp Ténis de Mesa

Xadrez

Estamos no final de mais um período e é agora a altura ideal 
de fazer um balanço do que aconteceu desde janeiro.

Em relação aos treinos, continuam a ser muito animados e 
continuamos com um grupo grande de jogadores, principal-
mente à quarta-feira. Estamos sempre a receber novas ins-
crições, pois há alunos que vão experimentando por graça, 
ou porque não têm nada para fazer e depois até gostam 
e inscrevem-se. Infelizmente há outros, que até já “davam 
uns toques” que deixam de vir aos treinos. Felizmente, o 
grupo inicial mantém-se. Pode-se dizer que estes alunos 
são verdadeiros atletas: raramente faltam aos treinos e têm 
muita vontade de treinar e aprender mais. 

Se observarmos a forma como estes alunos jogam agora e 
como começaram, notamos uma grande evolução, o que 
é um orgulho para a nossa Escola! À medida que os seus 
gestos vão sendo corrigidos, vão começando a melhorar e, 
o que também é interessante, é que passam a ser eles a 
corrigir os colegas que entram de novo. Como diziam as alu-
nas que falaram na rádio da escola sobre o Ténis de Mesa, 
no dia vinte e oito de fevereiro, a Carolina Lima (5ºE) e a 
Mariana Carvalho (5ºE), “estão sempre a aprender truques 
novos para poderem ganhar aos colegas”.
 
Mais do que aprenderem a jogar da forma mais correta, 
estes alunos têm oportunidade de jogar em equipa e apren-
der a partilhar e colaborar com o parceiro e a respeitar os 
adversários, o árbitro e a treinadora. O desporto é ótimo 
para aprender a “ser e a estar”. O simples cumprimento (a-
perto de mão) ao adversário no final do jogo permite mos-
trar que o importante não foi ganhar ou perder mas ter a 
oportunidade de jogar e agradecer ao adversário por isso! 
Ainda há algumas atitudes para corrigir, tanto quando ga-
nham como quando perdem, mas acho que estes atletas 
têm evoluído muito nesse sentido!

Em relação às competições, durante este período parti-
cipámos em dois encontros e ainda vamos ter um terceiro 
na última semana de aulas. No dia 16 de janeiro tivemos o 
Encontro de Equipas em Almeirim, onde participámos com 
quatro equipas, num total de onze alunos. Conseguimos 
apurar oito desses atletas e voltámos a participar no dia 19 
de Fevereiro com o mesmo número de alunos. Como os nos-
sos alunos foram todos apurados, no dia 4 de abril iremos 
a Alcanena com as nossas três equipas: Infantil A – Mascu-
lino; Infantil A – Feminino e Infantil B – Feminino. Os nossos 
atletas individuais são: o Alexandre Portela (5ºC), a Carolina 
Lima (5ºE), a Mónica Gaspar (6ºC) e a Maryam Sidali (7ºC). 
A Escola EB 2,3 de Marinhais está orgulhosa dos seus alunos 
e dá os Parabéns a todos os que irão representá-la na Fase 
Distrital da CLDE (Coordenação Local de Desporto Escolar) 
da Lezíria e Médio Tejo!

Prof.ª Carla Rosa
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PROJETO SOMANDO NEURÓNIOS
Este alinhamento surgiu da análise do perfil dos alu-
nos da turma, em articulação com as linhas orienta-
doras do Projeto Educativo do Agrupamento.

O projeto de turma tem como principal fundamento 
o desenvolvimento de capacidades e aptidões fun-
damentais para a aprendizagem no tempo presente 
(empenho, autonomia, resolução de problemas, 
melhoria de dinâmicas de grupo, estímulo ao afec-
tivo, respeito…), aliadas a um conjunto de aprendi-
zagens curriculares estruturadas e adaptadas ao 
perfil da turma.

O fio condutor do projeto desta turma irá alimentar 
três projetos — SOMANDO NEURÓNIOS; 1/4 m2 DE 
VIDA; ROLANDO POR AÍ — que se desenvolvem em 
horizontes temporais flexíveis, envolvendo dife-
rentes áreas curriculares, consoante a sua pertinên-
cia.

Apresentamos aqui, o resultado de algumas 
aprendizagens realizadas pelos alunos do 5.º C, no 
âmbito do projeto SOMANDO NEURÓNIOS.

Formulação do problema: Considerando o 
cérebro  como uma bola de plasticina que cresce ou 
encolhe consoante o que fazemos ou não fazemos, 
vamos aumentar as sinapses da turma  durante este 
ano lectivo.

Estratégia Metodológica

•  Lógica do desafio; 
•  Aprendizagem continuada como condição para a 
melhoria do desempenho individual; 
•  Aprendizagem individual/ as suas implicações na 
melhoria de aprendizagens do colectivo;
•  Importância e implicações  da aprendizagem 
colaborativa;
•  A realidade multisensorial; 
•  Estudo da célula/ O trabalho colaborativo entre 
células: o que podemos aprender com elas?
•  Estudo do Cérebro/ neurónios/ sinapses/ 
memória/ aprendizagem;
•  Alterações comportamentais/ melhorias como 
sinónimo de aumento de sinapses — :) 
•  Registo gráfico das observações e das experiên-
cias realizadas;
•  Produção, reflexão e avaliação de conteúdo 
produzido.

APRENDER DE DENTRO PARA FORA é o fio condutor 
do Projeto de Turma do 5.º C.

o que aprendemos com este projeto:
O nosso CÉREBRO é fascinante! Controla o nosso corpo e está sempre em evolução, desde o nosso nascimento até ao momento em que morremos.
Antes do nascimento, o cérebro já tem cerca de 86 mil milhões de NEURÓNIOS que estabelecem milhões de ligações (SINAPSES) entre si.
Após o nascimento, os neurónios trabalham a um ritmo impressionante, pois o cérebro quer captar e interpretar tudo o que o rodeia. Por exemplo, uma criança de dois 
anos passa por fases em que se verificam dois milhões de sinapses por segundo! É uma verdadeira “esponja” que tudo absorve!
O que o cérebro não usa é eliminado, por isso são muito importantes todos os estímulos que recebemos para que todas as suas áreas cresçam bem. Além disso, ele 
especializa-se naquilo que fazemos mais, por isso, se queremos que funcione de forma rápida e eficiente, as nossas ações têm de ser muitas vezes repetidas.
Quando realizamos uma atividade, estamos sempre a aprender e a memorizar, e não há nada melhor que a CURIOSIDADE para aprendermos.
Nós somos o que aprendemos e a nossa MEMÓRIA faz de nós um SER ÚNICO no planeta! E aprendemos principalmente com as emoções que sentimos. São elas o MOTOR 
que nos mantém vivos, motivados e saudáveis.
Mas não estamos sós…o cérebro precisa de outros cérebros para se construir e são as ligações emocionais que estabelecemos com os outros que contribuem para a nossa 
personalidade e que nos ajudam a viver bem em sociedade.

Conclusão:
Neste projeto…
•  começámos por receber difer-
entes estímulos que aguçaram a 
nossa curiosidade; 
•  aumentámos significativamente 
o número de sinapses;
•  estabelecemos ligações emocio-
nais;
•  aprendemos muito sobre nós e 
sobre os outros;
•  codificámos, processámos e 
armazenámos informação que fi-
cará na nossa memória… a longo 
prazo!
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Nos bastidores
                         houve…            
           Leitura,
                  Pesquisa,
                       Reflexão,
                                    Escrita, 
                                            (…)

Caros leitores,
Esta é a primeira edição do 
nosso jornal e é com grande 
prazer e entusiasmo que ini-
ciamos esta aventura!

O Jornal Mural é um projeto 
dinâmico que queremos de-
senvolver ao longo dos anos 
e que irá crescer connosco.

Iremos partilhar convosco 
informações, notícias, curi-
osidades, desafios - e muito 
mais! - que resultam do 
trabalho desenvolvido nas 
diversas disciplinas.

Esperamos que gostem e que 
acompanhem o nosso tra-
balho!

Boas leituras!

Jornal Mural . 5ºA 
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No âmbito do projeto interdisciplinar da turma B do 
7º ano “ Vamos cuidar da nossa floresta!”, no dia 
21 de Novembro, os alunos comemoraram o “Dia 
da Floresta Autóctone”, participando na iniciativa 
AMO Portugal - Associação Mãos à Obra Portugal, 
em parceria com a Junta de Freguesia de Glória do 
Ribatejo e Granho e alguns Encarregados de Edu-
cação, plantando árvores autóctones na fregue-
sia da Glória, de forma a criar uma cintura que 
impeça a propagação rápida dos incêndios.  

No enquadramento do mesmo projeto, no dia 
21 de Março, os alunos alertaram para o Dia 
Internacional da Floresta, com um folheto 
informativo e uma apresentação às turmas 
dos 5º e 7º anos, sobre a importância das 
florestas. 

A floresta autóctone é constituída por 
árvores adaptadas às condições do solo e 
do clima do nosso território (como por e-
xemplo os sobreiros, as azinheiras, freixos, 
carvalhos...) e, por isso, mais resistentes 
a longos períodos de seca ou de chuva 
intensa, e à propagação de pragas, doen-
ças e incêndios, em comparação com 
espécies introduzidas, como por exem-
plo o eucalipto. Algumas destas espé-
cies, como o vidoeiro, o castanheiro e o 
carvalho, são mesmo consideradas
 “árvores bombeiras” por serem 
muito folhosas e verdes e manterem 
o ambiente relativamente húmido. 
Para além disso, como estão verdes, 
ardem com mais dificuldade e as fo-
lhas que se acumulam no chão são 
pouco inflamáveis e estão comple-
tamente decompostas, no verão, 
dificultando os incêndios.
 As Florestas são importantes 
lugares de habitat de um grande 
número de espécies animais; 
exercem um importante papel 
na conservação da água nos 
solos; proporcionam um bom 
ambiente de recreio e lazer; 
retiram o dióxido de carbono 
da atmosfera, purificando 
o ar, contribuindo para a 
diminuição das alterações 
climáticas; permitem o 
fornecimento de matérias-
primas a outras atividades 
e outros alimentos como 
os cogumelos comestíveis, 
pinhões. 
 

“ Vamos cuidar da nossa floresta!”
7ºB

Por isso, PRESERVE A FLORESTA! PLANTE! PLANTE!

Entrevista

A Ecolezíria é uma empresa Intermunicipal 
para tratamento de resíduos urbanos pro-
duzidos nos municípios de Almeirim, Alpiarça, 
Benavente, Cartaxo, Coruche e Salvaterra de 
Magos. O objetivo é a recolha, tratamento e 
valorização de resíduos. Nesta entrevista, a 
Vera Nunes, técnica desta empresa, o 7ºD quis 
saber mais sobre o tratamento de resíduos e 
sobre a “Política dos 5 R’s”.

Que tipo de resíduos são recolhidos e tratados pela 
Ecolezíria?
A empresa funciona como Ecocentro para os re-
síduos seletivos existentes nos ecopontos, pois 
recolhe-os e, daí, são distribuídos pelas empresas 
recicladoras. 

Como se tratam os resíduos na empresa?
A empresa serve de estação de transferência para 
os resíduos sólidos urbanos que, posteriormente, a 
empresa Resitejo Chamusca irá buscar para fazer o 
tratamento mecânico.

Quais são os resíduos mais difíceis de reciclar?
Os resíduos mais difíceis de reciclar são as pilhas e 
os colchões, pois contêm vários tipos de materiais.

Qual é o município que produz mais resíduos?
O município de Almeirim é o município que recicla 
mais. No entanto, Almeirim e Benavente produzem 
a mesma quantidade de resíduos.

Na região abrangida pela vossa empresa, os re-
síduos sólidos têm vindo a aumentar ao longo dos 
anos?
Sim, têm vindo a aumentar, porque, hoje em dia, a 
maioria da população não recicla.

Na sua opinião, é importante fazer a composta-
gem?
Eu considero a compostagem muito importante, 
porque ao fazê-la estamos a devolver à terra a sua 
matéria e a produzir adubo biológico.

Como trata os seus resíduos em casa?
Eu reciclo, mas a compostagem não está a 100%.

Agradecemos imenso a sua disponibilidade e as infor-
mações fornecidas.

Inês Caseiro, nº 10 e Lara Tomé, nº12, 7ºD

TRATAMENTO DE RESÍDUOS

Prof.ª Helena Gomes
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Direitos Humanos 
A 10 de dezembro assinalou-se o Dia Internacional 
dos Direitos Humanos. 
No âmbito da disciplina de Cidadania e Desenvolvi-
mento, as turmas D e E do 5º ano iniciaram um 
projeto sobre os Direitos Humanos. Aproveitando 
o estudo dos textos diversos, em português, o 5º E 
teve a ideia de auscultar a população escolar sobre o 
conhecimento desta temática, realizando a seguinte 
entrevista.

Entrevista
Hoje em dia, um dos assuntos mais falados na nossa 
sociedade é sobre Direitos Humanos. Todos os dias 
os jornais falam de refugiados que chegam em 
barcos, de alguns países da Europa, porque os seus 
países estão em guerra. Por vezes, os refugiados são 
mal recebidos. Noutros países é negado o direito à 
educação. Noutros, há crianças a morrer à fome.

1- Mas afinal, o que são os Direitos Humanos? 
Sabe(s) dizer-me o que são?

Prof. Ana Arrais: São direitos que uma pessoa pode 
ter, como o direito da liberdade, que é um dos direi-
tos principais de todos.

8B: São direitos de uma pessoa. 

7C: São direitos que uma pessoa deve ter no dia a 
dia. 

PCA: São direitos de uma pessoa.

D.ª Emanuela: Todos temos direito à liberdade, à 
educação e saúde.

D.ª Margarida Fadista: Não.

2- Existe uma Declaração Universal dos Direitos 
Humanos. Sabe(s) quantos são e por que existem? 
Podias(s) dar-me alguns exemplos?

Prof. Ana Arrais: São 30 direitos humanos e o princi-
pal de todos é o DIREITO à SAÚDE.

8B: São 29 direitos humanos. Direito à EDUCAÇÃO.

7C: São 26 direitos humanos. Direito de ser HONES-
TO.

PCA: São 30 Direitos 
Humanos. Direito à 
LIBERDADE.
D.ª Emanuela - Existem 
10 direitos humanos.

D.ª Margarida Fadista 
-10 a 20 direitos hu-
manos. Respeito pelas 
crianças, pela igualdade.

3 - Alguma vez 
sentiu(sentiste) que 
não foram respeitados 
alguns direitos?

Prof. Ana Arrais: Sim, 
senti que os alunos não 
foram respeitados.

8B: Sim, sentimos que 
pais e alunos não foram 
respeitados.

7C: Sim, às vezes, os pais 
batem aos filhos.

PCA: Sentimos que a 
nossa turma, às vezes, 
não é respeitada.

D.ª Emanuela -Não.

D.ª Elisa Caseiro - Há 
anos atrás não havia 
direito de liberdade de 
expressão.

Obrigado pela partici-
pação nesta entrevista!
Continuação de um BOM 
DIA!

 
Entrevistadores: Carolina 
Lima, José Francisco Lima, 
Diana Silva e Soraia Simões 
(5ºE)

Fases de um trabalho de projeto . 5.º E + 5.º D

Ainda a propósito do 
projeto sobre os Direitos 
Humanos, foram apre-
sentados dois livros so-
bre Malala, uma jovem 
defensora dos Direitos 
Humanos das mulheres 
e do acesso à educação. 
Esta atividade intitula-se 
“O que ando a ler” e 
consiste na apresen-
tação /comunicação à 
turma de um livro de 
leitura autónoma. Duas 
alunas, a Laura (5ºE) e 
a Núria (6ºE), passaram 
pelas duas turmas 
(5ºD/E), cada uma com 
um livro diferente sobre 
Malala.

Malala é paquistanesa, tem 21 anos, 
e ganhou o Prémio Nobel da Paz.

“Quando era apenas 
uma menina vivendo 
no Paquistão, o maior 
desejo de Malala era 
ter um lápis mágico. 
Mas quando seu direito 
à educação foi colo-
cado em perigo por 
homens que acredita-
vam que meninas não 
deveriam ir à escola, 
Malala percebeu que a 

sociedade em que vivia precisava de mudanças ime-
diatas. E mesmo sem o desejado lápis mágico, ela foi 
capaz de enfrentar grandes obstáculos até encontrar 
dentro de si a força e as ferramentas necessárias 
para mudar o mundo.”

“Um testemunho de como a educação é a arma 
mais poderosa para melhorar o mundo.

Malala acredita que todas as crianças - independ-
entemente do sexo, da raça, da origem social ou do 
credo religioso - têm o direito indiscutível a apren-
der. Porque saber é poder, e aprender é um direito 
tão fundamental como ter acesso a água, a comida 
ou a segurança.”

 

A disciplina de Matemática 
contribuiu para a decoração 
da árvore com a construção 
de sólidos geométricos.
As duas turmas ficaram or-
gulhosas do trabalho conse-
guido.

Em Educação Musical, 
os alunos deram largas à 
inspiração e, sob o tema dos 
Direitos Humanos, com-
puseram a seguinte canção: 

Um mundo melhor 

Queremos um mundo mel-
hor,
Por isso vamos cantar!
Juntos numa só voz,
O importante é amar!
 
O nosso mundo é perfeito,
Com muita compreensão!
É preciso respeito
E amor no coração!
 
O respeito e educação
é importante aceitar!
Juntos em união
Vamos todos cantar!
 
Temos que respeitar
Todas, todas as pessoas!
Temos que respeitar
Sem ninguém discriminar!
 
Eu queria que o mundo
Fosse um lugar de paz!
Para todos que lá vivem,
Rapariga e rapaz!
 
Liberdade, liberdade!
Liberdade de expressão!
Ouve bem o que te dizem,
Escuta o teu coração!

Este projeto culminará com uma exposição à comunidade escolar. 

Em Educação Visual e Educação Tecnológica, a propósito do Concurso de 
Árvores de Natal, construiu-se uma Árvore de Natal dos Direitos Humanos, sob 
o lema “Somos 30 e juntos partilhamos!”.

Prof.ª Zélia Pimentel

36 37
news#5_mai_’19



No dia 30 de janeiro, comemorou-se 

o Dia Escolar da 
Não Violência e 

da Paz.
Instituído desde 1964, o objetivo deste 
dia passa por sensibilizar os alunos, os 

professores, os pais, os políticos e os 
governantes, para a necessidade de 

uma educação para a paz, que promo-
va valores como o respeito, a igual-

dade, a tolerância, a solidariedade, a 
cooperação e… a não violência.

Fomentar a comunicação entre 
todos, impedir situações de bully-

ing e incrementar a amizade são 
preocupações deste dia e não só, 

pois, educar neste sentido, para 
estes valores, afigura-se como um 

trabalho diário, semanal, men-
sal, a desenvolver em casa, na 

escola e da responsabilidade de 
todos. 

Na nossa escola, para celebrar 
a data, realizaram-se dife-
rentes atividades que pas-

saram pela escrita e partilha 
de mensagens num mural 

instalado para o efeito, 
exibição de filmes sobre a 
paz, largada de pombos e 

um momento de dança, 
em que todos participa-
ram, num hino à vida, à 
partilha e à tolerância.

Porque o que fazemos 
juntos, fazemos sempre 

melhor!

Não Violência
Neste período 

muita coisa 
aconteceu, dos 

Reis ao Carnaval 
até então.

Mas em jeito de re-
sumo, metemos mão 

à terra para semear 
aromas e sabores, uma 

experiência sempre 
boa e útil.

Continuámos a evoluir 
de forma positiva no 
contacto com o Boc-

cia e os resultados 
têm surgido de forma 
natural. Parabéns ao 

nosso Rogério pelo se-
gundo lugar obtido no 
campeonato regional 

e à nossa Xana que 
demonstrou quali-

dades de um árbitro de 
excelência.

Da visita a Sevilha ficou 
a Praça de Espanha na 

nossa lembrança, Cara-
velas de Colombo e 

reza na nossa Senhora 
D´El Rossio.

No Natinclui, sempre 
a nadar, muitas meda-

lhas no encontro da 
Golegã conseguimos 

alcançar.
Para adoçar o paladar 

muitas recitas sab-
orosas continuámos a 

praticar.

Prof.ª Catarina Coelho

educação especial
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EDUCAÇÃO VISUAL . 5.º A + 5.º B

Uma exposição que traduz algumas aprendizagens 
realizadas pelos alunos do 5.º A e 5.º B, durante o 1.º 
período, na disciplina de Educação Visual. Estamos 
perante um resultado que vale por si,  mas acima de 
tudo incorpora um processo interior de cada aluno 
que aceitou o desafio e avançou nesta viagem.

Diversos materiais riscadores e suportes foram ex-
plorados em contexto, acima de tudo com o intuito 
de levar os alunos a entenderem que o trabalho é 
um processo que se desenvolve no tempo, quiçá 
uma sequência de pontos com várias formas, 
cores e texturas, que dão sentido e definem um 
resultado [sem que tenhamos uma ideia fechada 
sobre o processo e o resultado]. 

Numa primeira fase os alunos realizaram um 
conjunto de exercícios com a finalidade de 
‘libertar a mão’; riscos, riscadores, texturas, 
recortes, colagens, entraram nas aulas, a 
expressão foi-se libertando, o traço ficando 
mais solto. “Aves de Portugal” foi o tema 
escolhido para o projeto. Pesquisas realiza-
das, desenhado um BI da ave, começamos 
a observar, a desenhar, a pintar. Pontos dis-
persos, concentrados, saturados... texturas 
visuais utilizando linhas de várias formas, 
espessuras e cores. A ave matriz foi pin-
tada com guache, lápis de cor e carvão; 
os alunos aprenderam a desenhar letras 
para identificar a sua ave; fizeram a 
composição final.

Durante este processo, acima de tudo, 
pretendeu-se responder ao ‘instituí-
do’, proporcionando aos alunos um 
conjunto de aprendizagens expres-
sivas/ significativas, onde pudessem 
expressar de uma forma livre e 
criativa, a finalidade última da Edu-
cação Artística.

prof. VL

PROJETO AVES DE PORTUGAL
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5ºA, somos o 5ºA, 
As férias terminaram!
A escola começou!

5ºA, somos o 5ºA!
Um novo mundo a chegar
e o estudo não vai acabar!

Num espaço novo,
Aprendendo e brincando
Chegámos a esta escola
Perdidos na memória!

Rapazes e raparigas,
amigos e amigas!
Meninos e meninas,
juntos para sempre!

5ºA, somos o 5ºA,
Viemos p`ra ficar!
Se esta escola nos deixar!

5ºA, somos do 5ºA! 
Continuaremos a estudar!
P`ra conseguirmos avançar!

 Somos o 5º C 
uma turma sem igual
rapazes e raparigas 
uma turma especial

Não paramos de aprender 
Ca estamos nós para estudar
E tomar muita atenção 
Para neurónios somar

Aqui, ali 
Sempre em grande união
Aqui ali 
Com um grande coração!

Com projetos aprendemos
Viva a imaginação!
Tantas coisas nós fazemos!
E crescemos com paixão!

Plantamos a nossa vida
E dela vamos tratar!
Olhar sempre uns pr`os outros!
Sempre prontos a ajudar!

composição_musical@prof.ª margarete ludovino
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A palavra tecnologia é 
ampla, complexa e em 
contexto educativo, edu-
cação tecnológica, não 
é uma ideia, expressão 
ou disciplina afortunada. 
Por diversas razões. Ou 
porque existe um des-
fasamento entre quem 
desenha o currículo e 
quem o operacionaliza; 
ou porque a educação 
tecnológica foi, efetiva-
mente, erradicada do 
sistema. Começou há 
muito tempo, com o des-
mantelamento das an-
tigas Escolas Industriais 
e Comercias, quando os 
mestres deixaram de ter 
espaço. Aqueles mestres 
que ensinavam os seus 
alunos a desenhar e fa-
zer um parafuso; a con-
struir, de raiz, uma chave 
inglesa; a trabalhar com 
palhinha indiana; a fazer 
tapeçarias; ou mesmo a 
ajudar a perceber como 
programar a vida prática 
do dia a dia. Tudo mu-
dou. 

Não sou contra a mu-
dança, o meu desaire é 
quando a mudança não 
se consubstancia no que 
antecede, a camada an-
terior que se vai esfu-
mando, mas continua lá 
/ para ser preservada, a 
única forma que temos 
de percorrer um tempo 
no seu devido espaço, 
o espaço da consciência 
do hoje em relação ao 

que lhe antecede, pro-
jetando-o para o futuro. 

A história continuou, 
com os ‘trabalhos manu-
ais’ + o ‘educação visual’, 
que num determinado 
momento são associa-
dos  a um evt, para pos-
terior desmantelamento: 
razões de insuficiência 
matemática/ o que con-
sidero uma má interpre-
tação da obsolescência 
planeada. Neste caso, o 
problema foi do projetis-
ta que não tinha outro 
produto para substituir 
o anterior. Ou será que 
tinha? Este sistema con-
funde-me. 

Em tempos falava-se de 
‘educação artística’. Tam-
bém não sei onde está.

continuando com a tec-
nologia,
A tecnologia assenta 
na técnica, no modo de 
fazer, do mais simples 
ao mais complexo. Hoje 
chegamos à mecatróni-
ca, um processo com as 
mesmas premissas da 
construção de uma sim-
ples cadeira. 

Na escola fundamen-
tal,  hoje, como ten-
demos a encarar a tec-
nologia? Associada às 
tecnologias de infor-
mação e comunicação, 
que tem uma semântica 
diferente do pregar um 

prego, ou serrar uma ma-
deira — uma falácia para 
os incautos. A semântica 
é a mesma, a pertinência 
com o mesmo nível de al-
cance. Foi essa simbiose 
que permitiu a evolução 
cultural do homem, uma 
integração que a escola 
deve procurar, a forma 
de percorrer um camin-
ho consistente com a 
sustentação da sua mis-
são: fornecer ferramen-
tas aos seus ‘clientes’, a 
futura geração, que tem 
um desafio complexo — 
ficar consciente dos eixos 
preconizados pelo Edgar 
Morin (2000), o caminho 
para a preservação deste 
casulo global…

Neste dossier ‘tecnológi-
co’, do #5 deste news-
letter, partilhamos três 
abordagens da tecno-
logia em contexto edu-
cativo: uma em contexto 
de sala de aula, outra em 
contexto de formação 
em exercício e outra no 
âmbito de um programa 
educativo regional.

A minha formação e 
paixão pela tecnologia 
permite-me desenhar e 
construir objetos com 
ferramentas analógicas, 
bem como utilizar o di-
gital em contexto educa-
tivo. 

Há dezoito anos desen-
volvi um projeto — em 

educação: a integração é uma 
responsabilidade local

Neste caso falamos da tecnologia, mas a premissa se aplica a qualquer dimensão educativa.

Valdemar Lopes

contexto académico — 
onde durante dois pe-
ríodos trabalhei com 
duas turmas de alunos 

do 2.º ciclo. 
Uma das tur-
mas tinha um 
registo com 
os melhores 
r e s u l t a d o s 
escolares e a 
outra turma 
obtinha resul-
tados fracos. 
Os alunos da 
turma com 
melhores re-
sultados eram 
oriundos de 
contextos fa-
miliares mais 
estruturados 
e com maiores 
r e c u r s o s 
económicos, a 
outra turma, 
numa escala 
inferior nestas 
duas dimen-
sões.

D u r a n t e 
um período 
letivo, os alu-
nos estiveram 
num processo 
de aprendi-

zagem onde desenvol-
veram competências no 
domínio da literacia tec-
nológica e da informação. 
No período seguinte, ten-
do como base um pacote 
multimédia de aprendi-
zagens desenhado para 
o efeito — toda a maté-
ria online com recursos 

multimédia; webquests; 
exercícios em hotpota-
toes; fichas formativas 
disponíveis (nessa altura 
ainda não existia a es-
cola virtual…), etc. — os 
alunos das duas turmas 
estavam ‘aptos’ a realizar 
as suas aprendizagens 
de uma forma autóno-
ma, perante  as mesmas 
condições. Com as mes-
mas condições? Os re-
sultados desse trabalho 
fortaleceram a seguinte  
ideia: o que nos ante-
cede importa, ‘conta’ 
sempre. A turma com os 
melhores resultados es-
colares continuou a obter 
os melhores resultados, 
a outra turma continuou 
com resultados fracos, 
com ligeira melhoria. 

Conclusão: em contexto 
educativo, a diferença 
não é determinada pela 
tecnologia em si, mas 
principalmente pela bio-
grafia de cada um e do 
sentido que se encontra 
nas aprendizagens, num 
contexto onde as dife-
renças sociais e culturais 
são relevantes. 

Há dezoito anos atrás a 
tecnologia não estava 
tão acessível nas esco-
las como hoje. Não obs-
tante o trabalho sempre 
necessário no domínio 
das literacias, em par-
ticular a da informação, 
outros trilhos vão surgin-
do e a robótica chegou 
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Neste dossier ‘tec-
nologia’ do #5 deste 
newsletter, partilha-
mos três abordagens 
da tecnologia em 
contexto educativo, 
uma em contexto de 
sala de aula, outra 
em contexto de for-
mação em exercício 
e outra no âmbito de 
um programa educa-
tivo regional.

às escolas.  Chegou com 
a programação, o Logo 
a anteceder o Scratch — 
MIT, software livre —, 
com as placas arduino; 
diversos kits educativos 
disponíveis no mercado, 
entre os quais da Lego, 
Blue-Bot,Meccano, STEM 
coding toys etc. Estes ar-
tefactos implicam a ma-
nipulação e a criação 
de formas, umas mais 
flexíveis do que outras, 
integradas em mecanis-
mos, circuitos e algorit-
mos que dão ‘vida’ aos 
objectos. Gosto da ideia 
de integração do analógi-
co no digital, do caminho 
aberto através da mani-
pulação do concreto, no 
prazer da descoberta que 
isto propicia às crianças/  
alunos.

dossier tecnologia 1.0
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ROBÓTICA 
versão 1.0 Educação Tecnológia . 5.º A | B | C
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Foi lançado aos alunos o seguinte 
desafio: construir um robot em cartão, com 
uma altura até os 30 cm e que tivesse movimento. 
Consultámos os manuais, visualizámos filmes no 
youtube, desenhámos; os alunos foram orientados 
nalguns procedimentos tecnológicos — construção 
de cubos e paralelepídedos utilizando  cartão, cola 
quente, tesoura, x-ato, guilhotina, alicate. Du-
rante 10 aulas  foi um redopio constante na sala. 
Pelos menos para a maioria. Cortaram, pintaram, 
forarram as formas criadas; umas mexiam os 
braços, outras as pernas. Os alunos do PCA 
foram explicar o funcionamento da hidráu-
lica a partir da utilização de seringas e tubos. 
Então, olhos começaram a mexer, cabeças a 
rodar, o movimento ficou maior.

Este tipo de projeto catapulta o professor 
para a sua função maior: organizar o am-
biente de aprendizagem e criar as con-
dições para que cada aluno 
encontre o seu espaço. 
Aconteceu.

dossier tecnologia 1.0
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Blue-Bot é um rotô de 
chão com ligação Blue-
tooth, o que permite 
o seu controlo através 
de um tablet ou PC. O 
algoritmo é enviado 
remotamente para o 
Blue-Bot, que executa 
a tarefa programada. 
Também pode ser pro-
gramado no próprio 
robô.

Os nossos colegas, 
Teresa Barreira e 
Henrique Soares, 
fizeram uma formação 
em Blue-Bot, aqui 
partilham o trabalho 
realizado.

Blue-Bot

dossier tecnologia 1.0

Ficha de planificação da atividade
Atividade: Elementos Químicos no corpo humano
Nível de ensino: 9ºano       Duração: 100 minutos    Local: sala de aula                 

Enquadramento

Criar um ambiente de aprendizagem com o tema:” Elementos químicos no 
corpo humano”, no âmbito das disciplinas de Ciências Naturais e Físico-Química, 
para ser usado posteriormente pelos alunos com o Blue-Bot.

Objetivos

- Desenvolver o Pensamento Computacional. Desenvolver o princípio da pro-
gramação sequencial. 
- Desenvolver a capacidade de avaliação e resolução de problemas.
- Identificar os elementos químicos mais abundantes no corpo humano;
- Identificar os elementos químicos secundários no corpo humano;
- Identificar os elementos químicos traço no corpo humano;
- Localizar os elementos químicos na tabela periódica;
- Compreender a importância destes elementos no corpo humano;
- Identificar os efeitos da sua deficiência e excesso no organismo.

Conteúdos a desenvolver

- Organização do corpo humano.
- Tabela Periódica.

Estratégias/Tarefas

- Dividir a turma por grupos(4 grupos);
- Colocar no chão da sala o tapete plástico transparente com 15x14 quadrículas, 
devidamente preenchido com as perguntas/respostas e sinais de proibição (VER 
ANEXO 1);
- Dar aos alunos os Blue-Bot  e deixá-los explorar o robô;
- Orientar os alunos de forma a estes entenderem como podem usar as teclas 
de programação;
- Distribuir a cada grupo uma ficha de controlo de programação e explicar o seu 
preenchimento bem como as regras do jogo;
- Cada grupo joga com um Blue-Bot (total 4); 
- Existem 4 pontos de partida: azul, verde, vermelho e laranja;
 - Todos os cartões colocados no tapete contêm uma pergunta e uma resposta 
que não é correspondente a essa pergunta (VER ANEXO 2);
- Cada equipa só pode procurar as perguntas/respostas da sua cor;
- Em cada pergunta, os alunos irão planificar o trajeto para chegar à resposta 
correta, preenchendo com os símbolos a trabela de ordens da ficha de controlo 
de programação;
- Devem seguir, sempre o trajeto mais curto para chegar à resposta (ter atenção 
que pode haver mais do que uma solução correta);
- Os sinais proibidos têm de ser contornados e são válidos para todas as equi-
pas;
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- No final das seis perguntas é feita a avaliação da 
atividade;
- A Equipa vencedora é a que preencher os critérios 
no menor intervalo de tempo (Resposta correta às 
6 questões, trajetos corretamente preenchidos na 
ficha de controlo de programação);
- Durante a atividade os professores deverão ir 
sempre explorando com os alunos os conteúdos em 
causa.

Recursos

- Tapete transparente em plástico com 15x14 quad-
rículas desenhadas. Cada quadrícula tem 15 cm de 
lado. 
- Quadrículas com 15 cm de lado de papel branco, 
com 6 perguntas/ 6 respostas de quatro cores 
diferentes(azul, verde, vermelho e laranja);
- Quatro Blue-Bot;
- Fichas de Controlo da Programação para o Blue-
Bot;
- Ficha de Planificação da Atividade.

Avaliação

A avaliação será feita pelos próprios alunos nas Fi-
cha de Controlo de Programação que vão preencher.

Divulgação

Através da publicação na newsletter digital do 
Agrupamento com fotografias recolhidas durante a 
atividade.

Cartões impressos  4 vezes com as cores: vermelho, verde, azul e laranja à exceção dos sentidos proibidos.

dossier tecnologia 1.0

ANEXO 2
Nos quadrados, aparecerão aos alunos as seguintes informações:

R6/P1
R6- Metais alcalino-terrosos.
P1- Indica quais os elementos químicos mais abundantes no corpo humano.

R1/P2
R1- Oxigénio, carbono, hidrogénio e nitrogénio.
P2- Indica um elemento químico que exista no corpo humano em quantidades residuais.

R2/P3
R2- Iodo.
P3- Qual a função do ferro no organismo?

R3/P4
R3- Transporte de oxigénio e dióxido de carbono.
P4- Um dos elementos menos abundantes no corpo humano é o potássio. Sabendo que 
Z=19, localiza-o na TP.

R4/P5
R4- Grupo I, 4º período.
P5- Indica os efeitos da carência do elemento flúor no corpo humano.

R5/P6
R5- Cárie dentária.
P6- O cálcio entra na constituição dos ossos e dos dentes. Indica o nome do grupo da TP ao 
qual este elemento pertence.

ANEXO 1
Tapete com a área de aprendizagem onde se vai realizar a atividade

50 51
news#5_mai_’19



“ Sabemos que não 

é um laboratório móvel 

que vai combater todo o 

insucesso escolar, nem 

uma sala do futuro, que 

será construída no nosso 

Agrupamento, também 

no âmbito deste proje-

to, mas o contacto com 

tecnologias avançadas, 

como drones, robôs, 

realidade aumentada e 

mista, diversos tipos de 

sensores, dispositivos 

móveis, entre outros, 

podem ser fatores de 

motivação. Cabe-nos a 

nós conseguir poten-

ciar a sua utilização 

de modo a comba-

ter algum insucesso 

escolar.
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O Laboratório Móvel 

de Inovação e Aprendi-

zagens CTEM consiste 

num autocarro trans-

formado, no qual serão 

desenvolvidas ativida-

des inovadoras, plani-

ficadas e dinamizadas 

pelos Professores em 

articulação com as Equi-

pas Multidisciplinares de 

Intervenção Comunitá-

ria (EMIC), tendo como 

público-alvo crianças e 

jovens do pré-escolar ao 

ensino secundário. Estes 

espaços de inovação têm 

como principal missão 

a criação de ambientes 

educativos inovadores, 

verdadeiros laboratórios 

de aprendizagem, propí-

cios à utilização de novas 

metodologias de ensino 

e aprendizagem. 

O Laboratório Móvel 

está inserido no Plano 

Integrado e Inovador 

de Combate ao Insuces-

so Escolar da Lezíria do 

Tejo (PIICIE LT) que tem 

como objetivo princi-

pal, promover o sucesso 

educativo dos alunos e 

a qualidade e eficiência 

do sistema de educação 

e formação, reduzir o 

abandono escolar e com-

bater o insucesso, pro-

movendo uma igualda-

de no acesso ao ensino. 

Favorecer o desenvolvi-

mento de competências 

psicossociais, potenciar a 

motivação para a apren-

dizagem, aquisição de 

conhecimentos, melho-

rar resultados de apren-

dizagem e académicos, 

comunicação escrita e 

verbal, cidadania ativa, 

criatividade e inovação.

A apresentação do proje-

to foi no dia 18 de janeiro 

de 2018 nas instalações 

da Comunidade Intermu-

nicipal da Lezíria do Tejo 

(CIMLT), onde estiveram 

presentes os diretores 

dos agrupamentos e al-

Lab_Móvel
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guns professores no caso 

do nosso agrupamento, 

o professor Henrique 

Soares. Nessa apresen-

tação decorreu uma ses-

são de brainstorming, 

que teve como objetivo 

integrar contributos, su-

gestões e inputs dos pro-

fessores. O objetivo nes-

ta fase era ir das nossas 

sugestões. Numa segun-

da fase, foram realizados 

três workshops colabo-

rativos, onde ainda só 

esteve presente a nossa 

diretora e o professor 

Henrique Soares. 

No workshop I, chamado 

“Modelo de Educação 

pela Inovação na Lezíria 

do Tejo: Laboratório Mó-

vel de Inovação e Apren-

dizagens CTEM (Ciência, 

Tecnologia, Engenharia e 

Matemática)”,  foi feita a 

planificação e calendari-

zação das atividades a de-

senvolver no Laboratório 

Móvel bem como a Inte-

gração dos contributos, 

sugestões e inputs de 

todos os presentes para 

a dinamização das várias 

atividades no âmbito 

da implementação do 

Laboratório Móvel. Este 

workshop contou com 

a presença do Professor 

Doutor António Teodo-

ro, que realizou um Se-

minário sobre Inovação, 

Criatividade e Mudança 

nas Escolas, onde apon-

tou os problemas crí-

ticos da educação: em 

1º lugar, a manutenção 

e persistência das desi-

gualdades e em segundo 

o número crescente de 

jovens que gostam da 

escola mas detestam as 

aulas. Os workshops II e 

III, enquadraram-se na 

implementação e ope-

racionalização das ativi-

dades a desenvolver no 

Laboratório Móvel. Estes 

workshops consistiram 

num “Traine the trai-

ners” .

Na terceira fase, foram/

estão a ser realizadas 

Oficinas criativas de Edu-

cação pela Inovação que 

consistem num modelo 

desenvolvido pela CIMLT 

para o PIICIE LT, onde se 

pretende o desenvolvi-

mento de competências 

com base em cenários 

de aprendizagem ino-

vadores, nos quais os 

professores vão projetar 

e conceber atividades, 

tanto para o contexto 

do Laboratório como 

para a sala de aula, as-

sim como refletir acerca 

do seu impacto no ensi-

no e na aprendizagem. 

Nestas oficinas, além da 

nossa diretora, Isidora 

Saramago e do professor 

Henrique Soares, foram 

convidados os professo-

res Valdemar Lopes, Rui 

Rosa, Margarete Ludovi-

no e Ana Rita Sequeira. 

A última fase será o teste 

de implementação – Li-

ving lab, que decorrerá 

no próximo mês de ju-

nho segundo informa-

ção da Srª Vereadora 

Helena Neves durante 

a Cerimónia Oficial de 

Inauguração do Labora-

tório Móvel de Inovação 

e Aprendizagens CTEM 

(Ciências, Tecnologia, En-

genharia e Matemática) 

que se realizou no dia 12 

de abril.

O Laboratório Móvel irá 

circular por cada um dos 

Agrupamentos de Esco-

las integrados no PIICIE 

LT dos dez Municípios da 

Lezíria do Tejo: Almeirim, 

Alpiarça, Azambuja, Be-

navente, Cartaxo, Cha-

musca, Coruche, Gole-

gã, Salvaterra de Magos 

e Santarém. Devido ao 

grande número de agru-

pamentos o autocarro 

vai estar poucos dias em 

cada por isso teremos 

que potenciar a sua utili-

zação durante esses pou-

cos dias.

Sabemos que não é um 

laboratório móvel que 

vai combater todo o in-

sucesso escolar, nem 

uma sala do futuro, que 

será construída no nosso 

Agrupamento, também 

no âmbito deste proje-

to, mas o contacto com 

tecnologias avançadas, 

como drones, robôs, 

realidade aumentada e 

mista, diversos tipos de 

sensores, dispositivos 

móveis, entre outros, 

podem ser fatores de 

motivação. Cabe-nos a 

nós conseguir potenciar 

a sua utilização de modo 

a combater algum insu-

cesso escolar.

Laboratório Móvel de Inovação e Aprendizagens  
CTEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática)

Prof. Henrique Soares

52 53
news#5_mai_’19



“O PiiCiE LT - Plano Integrado e Inovador de Combate ao Insucesso Escolar da 
Lezíria do Tejo é promovido pela CIMLT e financiado pelo Fundo Social Europeu, 
enquadrado no Alentejo 2020. 

O projeto, piloto e inovador em Portugal, encontra-se a decorrer em 10 Mu-
nicípios da Lezíria do Tejo: Almeirim, Alpiarça, Azambuja, Benavente, Cartaxo, 
Chamusca, Coruche, Golegã, Salvaterra de Magos e Santarém.

Este projeto define uma estratégia de implementação convergente de uma edu-
cação positiva, inovadora, criativa e de excelência, como estratégia de um de-
senvolvimento económico e social da Lezíria do Tejo para combater o abandono 
e o insucesso escolar, e promover o sucesso educativo para o triénio 2017-2020.

Este investimento na educação da Lezíria do Tejo preconiza a criação de uma 
rede de trabalho colaborativa intermunicipal, potenciadora de partilha e trans-
ferência interconcelhos de boas práticas e de um impacto positivo a médio e 
longo prazo.

dossier tecnologia τεχνη  dossier tecnologia τεχνη  dossier tecnologia τεχνη  dossier tecnologia τεχνη  dossier tecnologia τεχνη  dossier tecnologia τεχνη  dossier tecnologia τεχνη  

“Este Laboratório Móvel consiste num autocarro transformado, no qual serão desenvolvidas atividades inovadoras, planificadas e dinamizadas pelos Professores em articulação com as Equipas Multi-
disciplinares de Intervenção Comunitária (EMIC), tendo como público alvo crianças e jovens do pré-escolar ao ensino secundário. Estes espaços de inovação têm como principal missão a criação de ambientes educativos inovadores, verdadeiros 
laboratórios de aprendizagem, propícios à utilização de novas metodologias de ensino e aprendizagem. O Laboratório Móvel irá circular por cada um dos Agrupamentos de Escolas integrados no PIICIE LT, prevendo-se o início deste roadshow no 
decorrer do presente ano letivo.
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Plano Anual Atividades 
PAA>next

JANEIRO
Pré-escolar
  •   Atividades alusivas ao 
Inverno (início de janeiro e 
a desenvolver durante o 2º 
período);
  •   Semana da Cidadania: 
no âmbito do projeto “Edu-
car para a Cidadania…de 
mãos dadas para a vida… “- 
Alimentos nossos amigos” 
(de 14 a 18 janeiro);
  •   Simulacro do Sismo.
Projeto TVR
  •   Râguebi em Família 
TVR (Alunos, Pais e Profes-
sores), duas vezes por 
período.

3º Ciclo
  •   Visita de estudo ao 
Teatro (9º Ano) – Auto da 
Barca do Inferno – dia 24 
de janeiro.

FEVEREIRO
1º Ciclo
  •   Recycling Love - Val-
entine’s day: atividades 
alusivas à festividade 
(dinamizada pela Docente 
de Inglês):
Educação Especial
  •   Dia dos namorados; 
realização de estação de 
mensagens de amizade/ 
receção e entrega

3º Ciclo
  •   Dia dos Namorados 
(Professores de EV e alunos 
dos 7º, 8º e 9º anos);
  •   Palestra sobre os refu-
giados (por um membro da 
ONG-ACNUR) (Professores 
de História, Geografia e 
História e Geografia de 
Portugal, alunos de 9º 
ano);

MARÇO/ABRIL
Pré-escolar
  •   Atividades alusivas ao 
Dia do Pai; continuação das 
atividades no âmbito do 
projeto ”Educação Sexual” 
(11 a 19 de março);
  •   Semana da Leitura no 
âmbito do Plano Nacional 
de Leitura (11 a 19 de 
março)
 

1º Ciclo
  •  Dia Mundial da Árvore 
e da Floresta - Criação de 
canteiros/vasos com plan-
tas aromáticas ou outras e 
visualização da história “A 
Árvore Generosa”. (21 de 
março)

2º Ciclo/3ºCiclo
  •   Exposição “Roteiros 
Artísticos” (Professores de 
EV e alunos do 2º ciclo);
  •   Clube do Desporto 
escolar: Futsal; Badminton, 
Ténis de Mesa, Desportos 
gímnicos, Boccia, Dança, 
Rugby e Xadrez (ao longo 
do ano letivo).
  •   Supermatik (profes-
sores de Matemática dos 
2º e 3º ciclos e alunos 
inscritos);
  •   Canguru Matemático 
(Professores de Mat. dos 
2º e 3º ciclos e alunos 
inscritos);
  •   Journée  de la Fran-
cophonie (disciplina de 
Francês).

aconteceu durante o 2.º Período
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