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UM POEMA – “ A JANELA” 

Ela era como a madeira: 
Suave quando tocada…. 
Como se não valesse nada, 
Quando vale uma vida inteira! 
 
Vinte vestidos, detalhes bordados 
Da cor da lua, mares enfeitiçados! 
Trinta mágoas, quarenta razões, 
Cinquenta pecados, sessenta 
perdões. 
 
 

E quando ela vai à janela 
Conheço dez versões dela, 
Cada uma mais bela… 
Cada uma mais singela!  

 
E durante a eternidade 
Só quero que ela me veja, 
À janela, de plantão. 
Mesmo que amor não seja, 
Um olhar será, então! 
 
 
      
 
 

Por enquanto, estou aqui, 
Uma mão cheia de nada, 
Numa manhã fria de inverno 
À janela embaciada! 
Amo-te sempre, a ti… 
Saberás que és amada??? 
 

                Mariana Fernandes , 
9.ºD (EBPAN)  
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A DIVERSIDADE QUE NOS ENRIQUECE  

 

O Jornal que hoje vos chega às 

mãos é muito mais do que um 

balanço. É um convite para 

aprofundarmos uma viagem 

iniciada em 2012, com espírito 

aberto, em direção à unidade, à 

diversidade e ao sonho. 

Muito para além dos desafios de 

gestão e administração que o 

processo de agregação colocou e 

continua a colocar, a constituição 

do Agrupamento de Escolas Leal da 

Câmara transformou-se numa 

oportunidade para rompermos 

com a tradição isolacionista no 

funcionamento das escolas, 

sairmos do nosso espaço de 

conforto a que a mudança nos 

obriga e aprendermos uns com os 

outros.  

Nesse sentido, a integração das 

nossas seis escolas num único 

agrupamento constituiu um 

convite à articulação vertical e à 

partilha de experiências entre 

professores e alunos de escolas tão 

próximas geograficamente mas 

outrora tão distantes. Respeitando 

as identidades próprias de cada 

estabelecimento de ensino, foram 

implementadas novas dinâmicas, 

cujo impacto positivo na vida das 

nossas escolas é evidente: temos 

um Projeto Educativo com uma 

 

missão muito clara sobre a nossa 

ação comum; temos, também, 

trabalhado no sentido de 

responder com a diversidade da 

oferta formativa à 

heterogeneidade da população 

escolar do Agrupamento; temos, 

também, sabido construir Planos 

Anuais de Atividades que integram 

e articulam uma diversidade de 

atividades capazes de garantir às 

nossas crianças e jovens o 

desenvolvimento de uma 

variedade de experiências de 

aprendizagem enriquecedoras e de 

oportunidades para crescerem do 

ponto de vista moral e intelectual 

enquanto cidadãos.  

Além disso, pela multiplicidade de 

origens dos contributos que o 

integram, o PAA é a prova da 

mobilização de todos os elementos 

da Comunidade Educativa na 

construção de novas sinergias, um 

verdadeiro documento unificador 

capaz de nos aproximar, cada vez 

mais, de um sentimento de 

pertença, enfim, de nos ajudar a 

alcançar a nossa ambição comum, 

expressa nos objetivos e metas 

definidas no Projeto Educativo: 

exigência, rigor, disciplina, sem 

colocar em causa o princípio de 

“uma escola para todos”, diversa, 

integradora e inclusiva. 

Utopia? Talvez … 

Como escreveu Fernando Pessoa, 

somos do tamanho do que vemos. 

Talvez por isso, não devamos 

desistir dessa utopia, de 

contribuirmos todos os dias para a 

formação de cidadãos mais 

íntegros, cultos e sensíveis, mais 

cientes dos seus direitos mas 

cumpridores dos respetivos 

deveres, mais qualificados e 

responsáveis, mais altruístas e 

deveres, mais qualificados e 

responsáveis, mais altruístas e 

focados nos interesses do coletivo 

e mais capazes e autónomos para 

construírem o seu próprio 

pensamento e o seu projeto de 

vida. 

A utopia é tanto mais necessária 

quanto os ideais que estiveram na 

base do desenvolvimento da nossa 

sociedade se fragilizam. Talvez por 

isso, temos o dever de 

continuarmos a ser um farol, uma 

orientação, um esteio, uma estrada 

de luz para o conhecimento e para 

a salvaguarda de referências e 

valores humanistas, pois a Escola, 

como espaço de aprendizagem, de 

conhecimento, de integração, de 

cidadania, é o principal passaporte 

para a liberdade.  

Juntos estaremos numa posição 

privilegiada para garantir essa 

liberdade na ação e continuarmos a 

valorizar culturalmente a 

Comunidade que servimos. A 

autonomia que ambicionamos faz-

se da partilha, da comunhão de 

forças e de vontades.  

 “Na vida, não existem soluções. 

Existem forças em marcha: é 

preciso criá-las e, então, a elas 

seguem-se as soluções.” 

Antoine de Saint Éxupery 

 

JORGE LEMOS 
DIRETOR DO AELC 
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Confunde-se muitas vezes o 

nacionalismo com o patriotismo e 

estes são dois conceitos diferentes. 

Enquanto o nacionalismo é 

ideológico, o patriotismo é a 

manifestação de amor aos símbolos 

do Estado como o Hino, a Bandeira, 

as Instituições e os representantes da 

Nação. O nacionalismo é um conceito 

ideológico que vem da Idade Média, 

e  também das monarquias 

absolutas, mas é a partir da 

Revolução Francesa e também da 

independência dos E.U.A. que surge 

o nacionalismo moderno,  coincidindo 

com o apogeu da burguesia industrial 

e com uma definição maior das 

fronteiras dos países. Surgiu numa 

Europa pré-moderna e pós-medieval. 

Também ressurgiu nas colónias 

europeias do Novo Mundo, nas 

Américas e principalmente na 

América Latina. Reaparece na 

Europa pouco antes do advento da 

ideologia do comunismo.  Também se 

manifestou na unificação da 

Alemanha e da Itália.  

O que leva aos nacionalismos Hoje 

existem nacionalismos exacerbados 

e, como as tecnologias também 

evoluíram, conseguem ser muito 

perigosos. Proliferam, graças ao 

desenraizar das populações, e à falta 

de valores (hoje o valor é o dinheiro). 

 

exagerados é a perda de identidade, a 

perda de vínculos, a destruturação das 

famílias, a violência e o confronto com 

hábitos diferentes. Ou seja, com o 

desenraizamento social e com as 

migrações, as pessoas apegam-se ao 

conceito de “Nação”. 

Hoje existem nacionalismos 

exacerbados e, como as tecnologias 

também evoluíram, conseguem ser 

muito perigosos, por atingirem um vasto 

público com mensagens que jamais são 

apagadas. Estes comportamentos 

proliferam, também, graças às 

mudanças sociais e à falta de valores 

(hoje o valor é o dinheiro e a satisfação 

imediata). 

Desta forma, a globalização tem feito 

ressurgir os nacionalismos e a 

xenofobia, devido ao crescente 

desaparecimento de industrias 

nacionais, à competição industrial e ao 

consequente desemprego. Na Europa, 

estão a surgir partidos que advogam o 

fechar das fronteiras a outros povos e 

arranjam bodes expiatórios para os 

males que esses países atravessam, 

materializados nos muçulmanos  

discurso de nacionalismo com o seu  

 

 

 

(para Hitler eram os judeus). Nos 

E.U.A. há agora um presidente que 

faz o mesmo (América primeiro). Não  

aprendemos nada com o extermínio 

dos judeus e com todos os massacres 

que aconteceram pelo mundo e 

continuamos a ser segregadores. 

Por isso, nos dias de hoje, vemos 

surgir novamente ideias nacionalistas 

iguais às que levaram Hitler ao poder 

e estamos neste momento cada vez 

mais perto de viver nacionalismos 

exacerbados. A Europa está agora 

numa encruzilhada, nomeadamente a 

França e a Holanda, onde os jovens 

se deixam conquistar por ideias de 

ordem e de obediência que julgam vir 

a salvar o mundo. 

Todos temos de fazer a nossa parte 

para que o nacionalismo não tenha 

espaço no nosso país, porque temos 

exemplos ainda muito próximos das 

consequências que daí advêm.  

 

Mabília Alves 12º CT/LH – ESLC 
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              A duas línguas… 
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MUDANÇA E ADAPTAÇÃO 

 Desapareceu recentemente do 

convívio dos seres vivos um dos 

maiores pensadores do século XX, 

figura ímpar que nos fez encarar as 

dinâmicas sociais e de relação segundo 

uma nova perspetiva, desenvolvendo, 

entre outros, o conceito de 

modernidade líquida: o sociólogo 

polaco Zygmunt Bauman. 

Referia-se este sociólogo à fluidez e 

volatilidade das relações no nosso 

mundo contemporâneo, em tempos de 

transição entre uma dada ordem 

estabelecida e o estabelecimento de 

uma nova ordem, em relação à qual 

não é ainda possível definir quais as 

linhas de força que a sustentam. 

O termo aparece por oposição ao de 

modernidade sólida, caracterizada por 

uma muito maior fixidez nas relações 

entre sujeitos e instituições sociais. A 

solidez desta modernidade permite 

que haja uma definição de valores e 

linhas de entendimento que tornam 

muito mais previsível o futuro e muito 

mais confiável o rumo indicado pelas 

propostas dos poderes instituídos e 

globalmente aceites. 

Em oposição, a modernidade líquida 

promove a desconfiança generalizada, 

perante o aumento da incerteza, 

originando aquilo que normalmente 

batizamos de crise de valores, diluindo- 

 

se progressivamente todos os padrões, 
códigos e regras de conformidade que 
serviam de referência a condutas com 
determinada orientação política ou cultural. 

É o tempo em que observamos que os velhos 

dogmas já não explicam a realidade que se 

nos depara, o tempo em que posturas, 

resoluções e decisões usualmente tomadas 

no passado já não servem para solucionar os 

problemas e as questões que se colocam no 

presente. É o tempo da instabilidade. É o 

tempo dos conflitos e das convulsões sociais.  

Como sobreviver a esta realidade sem 

forma, sem consistência, escorregadia e 

incerta? 

Talvez a resposta esteja perto daquilo que 

poderá ser apelidado de “estabilidade 

dinâmica”. Aquela que implica o uso da mais 

eficaz arma utilizada pelo Ser Humano no 

seu processo evolutivo: a adaptabilidade 

constante. Neste processo, quem vence é 

quem melhor se adapta. Quem acompanha 

a mudança, ajustando adequadamente todo 

o seu potencial às mudanças que “chovem”. 

A propósito deste assunto, lembro-me de 

uma história que me foi contada por um 

amigo meu, que a viveu na primeira pessoa, 

quando era ainda criança. 

Na década de sessenta, o meu amigo 

praticava Judo numa academia, quando o  

 

seu Mestre conseguiu convidar o 

grande Mestre fundador do Aikido, 

Morihei Ueshiba para um workshop, 

demonstrativo das virtualidades e 

filosofia dessa Arte Marcial no dojo em 

Lisboa. Terminado o workshop, uma 

comitiva constituída pelo Mestre 

português e alguns alunos (entre os 

quais o meu amigo) acompanhou o 

Mestre Ueshiba ao Aeroporto.  

No caminho, o Mestre Ueshiba mandou 

parar o táxi, saiu e dirigiu-se a um sinal 

de “proibido estacionar”, fez uma vénia 

reverente perante o mesmo e retornou 

ao táxi, perante a estupefação de todos 

os presentes. Sentou-se no seu lugar e 

exclamou, com uma tranquilidade 

notável: “Finalmente encontrei o meu 

verdadeiro Mestre!” 

Talvez seja de bom conselho 

assumirmos como coletivo, perante os 

ventos de mudança que se fazem sentir, 

a urgência de nos adaptarmos, a 

premência de fluir com os tempos, de 

forma crítica, formada e informada, 

resistindo à tentação de… “estacionar”. 

 

João Paulo Cruz 
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Butterfly 
 
I want to make a paper butterfly 

To fly with you 

Because when I wake up 
I need you to be there 
And to make another world for us 
Because just looking at your eyes 
I know that I need you 
And want you to be close to me 
 

(Tradução) Borboleta 
 
Eu quero fazer uma borboleta de papel 
Para voar contigo 
Porque quando acordar 
Eu preciso que fiques lá 
A fazer um mundo p’ra nós 
Porque só de olhar para os teus olhos 
Eu sei que preciso de ti 
E quero que fiques perto de mim 

 
          Diana Mendes – 8.ºE (EBPAN) 

 
 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

abril/maio  solidariedade 2017 www.cemletras.org 
06 

PUBLICIDADE 

O JORNAL 100 LETRAS É 

PATROCINADO POR : 

www.cemletras.org 

A turma do 7.º C, da Escola Básica  

Padre Alberto Neto, desenvolveu 

uma campanha de recolha de 

donativos destinados aos animais 

abandonados e recolhidos pelo Canil 

Municipal de Sintra, tal como a 

outros animais de rua e aos cães que 

acompanham os sem-abrigo e que, 

como eles, sofrem as maiores 

privações.  

A comunidade correspondeu 

prontamente ao apelo da turma, 

denominado “Ajudar, Proteger, 

Valorizar”,  doando comida, abrigos, 

mantas e toda a espécie de 

acessórios que facilitam a vida 

destes animais.  

Para além da parceria do Canil 

Municipal de Sintra, esta ação foi 

desenvolvida em colaboração com a 

VetFitares e com a UPPA, União Para 

a Proteção dos Animais, e ainda com  

  

No que diz respeito à parte da 

promoção de atitudes e valores, a 

ação  contou com a presença, na 

turma do 5º F, da veterinária 

Mariana Mendes, que sensibilizou as 

crianças para a adoção responsável 

de animais. Os alunos tiveram 

também contacto com uma 

presença especial, o cão Urso e a 

treinadora de cães, ambos do Canil 

Municipal.   

  

Mais do que uma ação de 

solidariedade, no âmbito da 

disciplina de PT, esta foi uma 

verdadeira lição de vida e de 

resistência que os alunos não irão 

SOLIDARIEDADE COM OS ANIMAIS DE RUA 

a associação Amigos dos Animais. 

Saliente-se o facto de a VetFitares 

ter feito doação de parte destes 

bens a animais dos sem-abrigo de 

Lisboa. 

No que diz respeito à parte da 

promoção de atitudes e valores, a 

ação  contou com a presença, na 

turma do 5.º F, da veterinária 

Mariana Mendes, que sensibilizou as 

crianças para a adoção responsável 

de animais. Os alunos tiveram 

também contacto com uma 

presença especial, o cão Urso e a 

treinadora de cães, ambos do Canil 

Municipal.   

Mais do que uma ação de 

solidariedade, no âmbito da 

disciplina de PT, esta foi uma 

verdadeira lição de vida e de 

resistência que os alunos não irão 

facilmente esquecer. 

 

EMPRESAS PARTICIPANTES NESTA INICIATIVA: 

PUBLICIDADE 

ÍNICIO DO PROJETO 
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TRABALHOS DE EDUCAÇÃO VISUAL DOS ALUNOS DO 5º ANO 
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Para celebrar os quatro anos do 

Agrupamento de Escolas  Leal da 

Câmara, o Jornal 100 Letras 

decidiu entrevistar algumas 

pessoas representativas de várias 

escolas do agrupamento, entre as 

quais a professora e subdiretora 

do AELC, Lucinda Santos. 

1) O que lhe trouxe esta       

vivência em Agrupamento ? 

Lucinda Santos (LS) – Esta 

vivência em Agrupamento trouxe-

me um mundo, um mundo de 

coisas   boas,   de coisas menos 

boas, mas sobretudo de coisas 

boas. Ganhei experiência, ganhei 

maturidade, ganhei capacidade 

de reagir a situações imprevistas, 

ganhei capacidade de criar 

empatia com as pessoas, ganhei 

conhecimentos a vários níveis, 

portanto é uma experiência que 

me fez crescer profissionalmente 

e como pessoa. 

2) Como encarou inicialmente o 

desafio de aceitar estar na 

Direção,  p r i m e i r o  d a  

E S L C  e  d e p o i s  do AELC ? 

LS –  Inicialmente não aceitei. A 

primeira vez que me convidaram 

e u  d i s s e :  « não  …, jamais…, 

nunca…». Nunca tinha tido esta 

expectativa, este sonho, nunca  

…tinha pensado em fazer parte da 

gestão de uma escola. Estava 

muito ligada à pedagogia e à 

didática. Era orientadora de 

estágio de novos professores de 

Português, 

tempo. Porém, atualmente, a escola está mais 

velha, as pessoas estão mais velhas, mais 

cansadas e o desafio, agora, é ainda maior. É 

ainda maior porque a criação do Agrupamento 

exige muito da Leal e, naturalmente, também 

das outras escolas que o constituem. Por 

exemplo, durante muito tempo, sobretudo a 

ESLC e a PAN, tiveram visões e projetos de 

escola diferentes, estando muito distantes 

uma da outra, apesar da sua proximidade 

física. Por isso, quando agrupámos, as escolas 

tiveram de se adaptar uma à outra, fazer 

cedências, encontrar pontos comuns de 

entendimento e perceber qual o novo caminho 

a percorrer, a direção a seguir. Porém, estes 

últimos tempos têm sido tempos de 

descobertas e de desafios muito interessantes 

e enriquecedores para todos, acredito eu. 

4) Qual é a sua utopia para este 

agrupamento? 

LS – Espero que não seja uma utopia, mas, 

durante o próximo mandato do professor Jorge 

como Diretor, gostaria que a PAN tivesse as 

suas obras, parecendo uma quase utopia, pois, 

desde o início dos meus 10 anos na gestão, que 

oiço dizer que a escola está à beira das ditas 

obras, as quais são importantíssimas para se 

poder aprender e ensinar melhor. Gostaria 

também que a Leal tivesse, ao nível dos 

edifícios e dos equipamentos, um 

melhoramento, porque a escola está mesmo a 

precisar, nomeadamente de ser pintada e de 

renovação ao nível do parque informático. 

Gostaria sobretudo que conseguíssemos fazer 

todas as articulações possíveis entre todos os 

ciclos de ensino e entre todas as escolas do 

Agrupamento, de modo a superarmos as 

expectativas ao nível da melhoria dos 

resultados escolares, e que fosse pensado e, 

depois, concretizado um outro paradigma 

organizativo das Direções dos Agrupamentos. 

Com empenho, com trabalho, com união e com 

vontade política, acredito que tudo isto se 

pode tornar realidade. Ah, gostaria também 

que o Jornal 100Letras alargasse a sua equipa e 

o número de participações, pois é um projeto 

que me diz muito.  

Lucinda Santos 

 

Lucinda Santos 

LUCINDA SANTOS 
SUBDIRETORA DO AELC 

estágios de Português, em colaboração 

com a Faculdade de Ciências Sociais e 

Humanas da Universidade Nova de Lisboa, 

há dez anos. Tinha acabado de fazer um 

mestrado em Ciências da Educação, cuja 

tese foi em Didática do Português. Estava 

a pensar fazer o doutoramento, na mesma 

área, mas na Universidade do Minho, em 

Braga, e a Direção era uma coisa que não 

estava no meu horizonte. Porém, o 

professor que estava a dirigir a escola, que 

era uma pessoa muito estimada por 

todos, não queria continuar e era preciso 

arranjar uma solução. Assim, fui 

convidada pelo atual Diretor e acabei por 

não lhe conseguir dizer que não, embora 

não tivesse formação nem experiência na 

área da gestão escolar. Já, na altura, este 

Diretor tinha uma grande capacidade de 

persuasão [risos]. Quando passámos a 

Agrupamento, a continuidade foi natural, 

embora com muito mais 

responsabilidades, pois assumi o cargo de 

subdiretora – durante seis anos fui, 

primeiro, vice-presidente do Conselho 

Executivo e, depois, adjunta do Diretor. E, 

como é também natural, o trabalho 

tornou-se ainda mais exigente e mais 

absorvente. 

3) O que lhe parece ter mudado ao longo 

destes anos na ESLC e no AELC? 

LS – Eu já estou na ESLC há 27 anos e 

mudou muita coisa, mesmo muita coisa. 

Para já, quando eu vim para a Leal, esta 

era já uma escola muito organizada e 

muito formal. Eu vinha da Escola 

Secundária de Mem Martins, que era uma 

escola mais informal, com gente jovem, 

menos organizada, uma escola onde eu 

gostava de estar, como eu disse no 

editorial da edição do 100 Letras de 

novembro passado. Por isso, vim para a 

Leal contrariada, mas acabei por 

encontrar uma escola que me soube 

receber e que soube, no fundo, 

corresponder às minhas expectativas, aos 

meus desejos e acabei por ficar, por gostar 

dela e por fazer tudo por ela. 

 Ao longo dos tempos, a Leal foi mudando 

muito. Sempre foi, e ainda é, uma escola 

com muitos projetos, muitas atividades, 

uma escola onde as pessoas vestem a 

camisola, onde as pessoas estão muito 
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TEXTOS DE JOÃO 

PEDRO COSTA 
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A segunda pessoa a ser 

entrevistada foi a funcionária da 

EBPAN, a D. Beta. 

1) De que forma a vivência em 

agrupamento se refletiu na vida 

desta escola (EBPAN)? 

D.Beta (B) – Eu não dei por 

grandes mudanças, porque o Sr. 

Diretor escolheu uma 

coordenadora que nos deixa 

trabalhar à nossa vontade. 

Temos autonomia para o fazer, 

não “anda atrás de nós”, confia 

no nosso trabalho, tendo 

também uma coordenadora de 

funcionárias que nos deixa 

trabalhar com liberdade, 

sabendo que todas  nós 

tentamos fazer o melhor para o 

agrupamento e para os alunos. 

2) Para que a junção das escolas 

tenha mais sentido, o que é que 

gostaria de sugerir, nesta 

escola? 

B – Nesta escola, acho que já 

deveria haver um refeitório 

melhor, pois fica aquém das 

espectativas e existe uma grande 

diferença entre entre este 

refeitório e o refeitório da Leal, 

ficando os alunos da EBPAN com 

um  serviço de pouca qualidade. 

3) Há quantos anos trabalha na 

PAN e como vê estes últimos 

quatro anos em agrupamento? 

B – Eu já trabalho na PAN, há 28 

anos, quase desde o ínicio de 

ELISABETE OLIVEIRA (BETA) 
FUNCIONÁRIA DA EBPAN 

funções da escola. No Início, éramos 

como se fosse uma família, porque 

existiam poucas turmas, poucos 

professores e poucos funcionários . Ao 

longo do tempo fomos criando muitos 

e variados laços sentimentais, com os 

alunos, com os professores e 

funcionários, dando-nos todos sempre 

bem e, mesmo os alunos, quando 

progridem para outros anos e escolas, 

voltam sempre para “matar” saudades. 

A PAN é uma escola de coração e de 

afeto. 

4) Conhece as outras escolas do 

agrupamento? Quais? Que opinião 

tem delas ? 

B – A única escola que eu conheço além 

desta é a Escola Secundária Leal da 

Câmara, pois também gosto muito das 

pessoas que lá estão, como por 

exemplo, as pessoas que estão nos 

serviços administrativos, como alguns 

professores que também já fizeram 

parte desta escola, outros que vieram 

de “lá para aqui” e penso que funciona 

muito bem, que tem pessoas muito 

bem formadas, quer a nível de 

desempenho, de comunicação, como a 

nível de afeto, mas a minha escola de 

coração é a Escola Básica Padre Alberto 

Neto ! 

Elisabete Oliveira (Beta) 

A terceira pessoa a ser entrevistada foi 

a encarregada dos assistentes 

operacionais da EBPAN, a D. Cristina 

Moutinho. 

1) De que forma a vivência em 

agrupamento se refletiu na 

vida desta escola (EBPAN)? 

 

CRISTINA MOUTINHO 
ENCARREGADA DOS ASSISTENTES 

OPERACIONAIS DA EBPAN 

D. Cristina Moutinho (CM) – Refletiu-se mum 

ambiente cada vez melhor, tendo vindo 

sempre a melhorar, com a junção das seis 

escolas do agrupamento. 

2) Para que a junção das escolas tenha mais 

sentido, o que é que gostaria de sugerir para 

esta escola? 

CM – Gostaria que, nesta escola, se 

continuassem a praticar e a desenvolver as 

várias atividades que, de há uns tempos para 

cá, se têm desenvolvido entre os professores 

e os funcionários, refletindo–se num 

relacionamento interpessoal bastante 

agradável e positivo, tendo vindo sempre a 

progredir.  

3) Há quantos anos trabalha na PAN e como 

vê este últimos quatro anos em 

agrupamento? 

CM – Eu já trabalho nesta escola há vinte 

anos e estes últimos quatro anos têm sido 

muito bons, refletindo–se isso nos aspetos 

que mencionei na pergunta anterior. 

Esperamos que, nestes próximos quatro 

anos, continue assim ou ainda melhor! 

Nestes quatro anos muita coisa mudou, 

como, por exemplo a existência de mais 

alunos, mais professores e o relacionamento 

entre a EBPAN e a ESLC melhorou bastante, 

existindo uma melhoria entre a comunicação 

das duas escolas, “destruindo o muro que 

existia” entre elas. 

4) Conhece as outras escolas do 

agrupamento? Quais ? Que opinião tem 

delas ? 

CM – Das escolas do agrupamento, conheço 

o essencial, como a EB1/ JI de Rio de Mouro 

Nº1, a Escola Secundária Leal da Câmara e as 

outras só de passagem. Acho que todas as 

escolas do agrupamento têm um ambiente 

positivo, com várias ligações dinâmicas entre 

toda a comunidade escolar, refletindo–se 

num relacionamento muito favorável. 

 

Cristina Moutinho 
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A quarta pessoa a ser 

entrevistada foi a funcionária 

da EBPAN, a D. Guiomar. 

1) De que forma a vivência em 

agrupamento se refletiu na 

vida desta escola (EBPAN)? 

D. Guiomar Garção (GG) – Com 

a vivência em agrupamento, a 

escola mudou muito, o que se 

refletiu numa melhor educação 

dos alunos, tornando-os mais 

responsáveis e mais educados, 

e também melhores a nível das 

competências escolares. 

2) Para que a junção das 

escolas tenha mais sentido, o 

que é que gostaria de sugerir 

nesta escola? 

GG – Esta escola já tem muitos 

anos e já merecíamos que fosse 

renovada e melhorada mas 

espero que isto se venha a 

concretizar brevemente. 

3) Há quantos anos trabalha na 

PAN e como vê este últimos 

quatro anos em agrupamento? 

GG – Eu já estou na PAN há  

vinte e dois anos e estes últimos 

quatro anos mostraram uma 

mudança muito grande a nível 

da coordenação e a nível dos 

professores e funcionários. 

4) Conhece as outras escolas 

do agrupamento? Quais? Que 

opinião tem delas? 

GG – Sim, mas muito pouco, 

conheco-as assim só de vista, 

sendo a que eu conheço melhor 

 

GUIOMAR GARÇÃO 
FUNCIONÁRIA DA EBPAN 

a EB1/JI de Rio de Mouro Nº1, que me 

parece uma escola alegre, dinâmica e 

feliz. 

Guiomar Garção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A quinta pessoa a ser entrevistada foi a 

coordenadora da EBPAN , a professora 

Cristina Rodrigues. 

1 - O que sentiu quando há quatro anos 

foi convidada para a coordenação da 

PAN ? 

Cristina Rodrigues (CR) – Medo! 

Principalmente, por ser uma realidade 

completamente diferente daquela que 

eu conhecia, pois há muitos anos que 

não estava ligada ao ensino básico, mas 

sim ao secundário e, de repente, ali 

estava o diretor a convidar-me para vir 

coordenar esta escola (PAN) ... Um 

outro problema, o facto de não 

conhecer a escola, pois tinha entrado 

aqui uma única vez para fazer uma 

formação e, claro, desconhecia 

completamente a escola e a realidade 

em que estava inserida, apesar de as 

duas instituições estarem apenas 

separadas por um muro. Porém,  este 

revelava-se como uma rede/barreira 

entre as duas. Foi um susto e depois um 

desafio muito grande e complicado 

porque não conhecia ninguém, à 

exceção de duas ou três pessoas e, 

depois, o facto de vir coordenar, coisa 

que eu não sabia o que era. Ainda por 

cima, todos os professores estavam 

aqui com o mesmo estado de espírito, 

pois desconheciam como iria ser a 

integração dentro de um agrupamento, 

apesar de a PAN já ter passado por esse  
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TEXTOS DE JOÃO 

PEDRO COSTA 

CRISTINA RODRIGUES 
COORDENADORA DA EBPAN 

processo muito tempo antes. 

2 – O que gostaria de salientar como mais 

positivo na vivência em agrupamento ? 

CR – Nesta escola saliento, sem qualquer 
dúvida, as pessoas, sejam elas os 
funcionários, os professores ou até os 
alunos, apesar de ser uma população mais 
difícil, onde por vezes está “tudo à flor da 
pele”. Foram as pessoas que contribuíram 
para que isto tenha resultado, foram as 
pessoas que transmitiram o seu apoio, que 
revelaram uma união fantástica, uma 
ligação e um entrosamento entre os 
funcionários e os professores, refletindo-se 
tudo isto num ambiente alegre, não 
havendo palavras para o descrever, onde 
constantemente se lançam desafios e 
brincadeiras. Ao contrário do que acontece 
na secundária, existem professores que 
chegam e depois se vão embora, ou ficam 
dois, três anos e depois também se vão 
embora, mas deixam a sua marca, o que se 
reflete num ambiente mais jovem e 
animado, fazendo com que as pessoas se 
unam cada vez mais. As funcionárias 
entram todas na brincadeira e toda a gente 
adere. Criam-se laços sentimentais e de 
alegria, apesar de todos os problemas. Até 
há professores que dizem: “ Vou ter deixar 
de colocar estas coisas no facebook, 
porque toda a gente quer vir para esta 
escola”. 

3 – Parece-lhe que o facto de estarmos em 

agrupamento pode ter tirado alguma 

individualidade à PAN ? 

CR – Eu não serei a melhor pessoa para 

responder, porque eu não conhecia a 

escola antes de estar inserida em 

agrupamento, mas penso que não, pois 

continuamos a tentar unir as pessoas, 

desenvolvendo várias iniciativas que 

congregam diversas pessoas e penso que, 

mesmo assim, as escolas não perdem 

identidade, pois uma união não é feita por 

decreto. Cada escola tem as suas 

características, que se mantêm 

independentemente da união 

concretizada, facilitando o trabalho de 

todos nós e acho que a junção facilita 

também a progressão dos nossos alunos, 

pois vêm do 1.º ciclo com determinados     
JJJJJJJJJJJJJJJJCONTINUA NA PÁGINA A SEGUIR  
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hábitos, determinadas regras, que são as 

mesmas que se exigem até ao 

secundário. Relativamente às 

individualidades e especificidades de 

cada escola, acho bem que se 

mantenham, porque esta escola (PAN) 

não é igual à outra (ESLC) nem às do 1º 

ciclo, sendo todas diferentes e todas 

fantásticas. 

4 – Como definiria a PAN ao fim destes 

quatro anos ? 

CR – [ri] Eu acho que descrevi a PAN, nas 

respostas que dei a estas três perguntas! 

Acho que a escola é dinâmica e acho que 

toda a gente, mesmo toda a gente, tenta 

remar para o mesmo lado, mesmo 

quando os ventos sopram para outros 

lados. Nestes quatro anos, aqui na 

coordenação, vemos vários alunos que, 

infelizmente, vêm cá por motivos menos 

bons mas, posteriormente, conseguimos 

assistir à sua evolução, influenciada pela 

energia positiva transmitida pelos 

professores e funcionários, que 

procuram que cada aluno leve para o seu 

futuro uma base sólida e firme, tanto 

para o secundário como para a vida. 

Cristina Rodrigues 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A sexta pessoa a ser entrevistada foi uma 

das funcionárias da ESLC , a D. Cândida 

Maria . 

1- De que forma a vivência em 

Agrupamento se refletiu na vida desta 

escola (ESLC)? 

convivência de quando éramos só escola, 

ou seja, não nos encontramos 

Cândida Maria (CM)- O agrupamento 

tem seis escolas e, por isso, acho que 

não temos a mesma convivência de 

quando éramos só escola, ou seja, não 

nos encontramos diariamente no 

mesmo espaço e ainda não nos 

conhecemos tão bem como dantes. O 

que aqui notamos de diferente é a 

população da noite que mudou um 

pouco. Ganhamos uma população 

diferente com os cursos do ensino 

básico. São pessoas muito vivas, 

alegres, algumas carentes outras não, 

mas no geral dão vida ao ensino 

noturno.  

2 – Que melhorias perspetiva para o 

agrupamento nos próximos quatro 

anos?  

CM - Gostaria que houvesse mais 

sentido de união e mais humanidade 

entre todos os elementos do 

agrupamento. 

3 – Há quantos anos trabalha na ESLC 

e como vê estes últimos quatro anos 

em agrupamento? 

CM - Trabalho nesta escola desde 1997. 

Como já referi, são seis escolas e, por 

isso, penso que se torna mais difícil. 

Mas, todos juntos, com esforço e 

dedicação, tentamos alcançar todos os 

objetivos a que nos propomos.  

4 – Conhece as outras escolas do 

agrupamento. Quais? Que opinião 

tem delas? 

CM - Sim, conheço a escola Padre 

Alberto Neto, mas não conheço o seu 

funcionamento. Não posso dar a minha 

opinião, mas acredito que nas outras 

escolas todos procurem dar o seu 

melhor como nós. 

Cândida Maria 

 

A sétima e oitava pessoas a serem 

entrevistadas foram as funcionárias da 

ESLC, a D. Umbelina Canhoto e a D. 

Celeste Fernandes. 

 

CÂNDIDA MARIA 
FUNCIONÁRIA DA ESLC 

 

 

1 – De que forma a vivência 

em Agrupamento se refletiu 

na vida desta escola? 

Umbelina Canhoto (UC) - 

Começamos a sentir mais 

movimentação mais 

professores a entrarem e a 

sair. As reuniões são maiores 

e acontecem com mais 

frequência. Estávamos 

habituados a estar sozinhos e 

era tudo mais previsível. Ao 

princípio foi estranho para 

nós, mas depois habituámo-

nos. Passamos a conhecer 

professores de outras escolas, 

caras novas que já são nossas 

conhecidas. Os que não 

forem, basta indicarem a 

escola de onde vêm e são bem 

recebidos. 

2 - Que melhorias perspetiva 

para o agrupamento nos 

próximos quatro anos?  

Celeste Fernandes (CF) - 

Gostaríamos de ter mais 

pessoal para trabalharmos, 

porque somos muito poucas e 

ficamos muito 

sobrecarregadas. Acabamos 

por não estar só no nosso 

setor e acontece mesmo    
CONTINUA NA PÁGINA A SEGUIR  

 

se passe o mesmo nas outras 

UMBELINA CANHOTO E 

 FUNCIONÁRIAS DA ESLC 

CELESTE FERNANDES 
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termos de zelar por mais do que um 

serviço. Acredito que se passe o mesmo 

nas outras escolas. 

3 – Qual é, então, o saldo destes 

quatro anos?  

UC - Tenho bastantes saudades da escola 

como era antigamente. Já cá estou há 

dezoito anos… Estávamos mais unidos e 

havia mais convívio. Agora, quando há 

reuniões de funcionários, somos um 

grupo muitíssimo maior. Por um lado, 

não nos sentimos tão à vontade para 

exprimir os nossos pontos de vista, mas 

também é verdade que ficamos a 

conhecer outras formas de agir, outras 

experiências de organização do trabalho 

e colegas novas. Estamos a habituar-nos 

à vida em conjunto. Já nos dávamos bem 

com a Padre Alberto Neto, já 

conhecíamos algumas colegas de lá e até 

os responsáveis. Também conhecemos 

as outras escolas, de quando os nossos 

filhos as frequentaram e, por isso, já 

temos algum conhecimento delas. Não 

estávamos assim tão distantes uns dos 

outros. 

CF- Já estou nesta escola há vinte e oito 

anos. Já houve alunos mais disciplinados, 

que só eram admitidos pelas suas 

classificações e capacidades, já lá vão 

muitos anos, no tempo do professor 

Moreira. Havia mesmo muita gente a 

querer entrar para a Leal. Agora com a 

escolaridade obrigatória já temos alunos 

com bons e maus resultados, ou menos 

bons, mas também não temos muitas 

queixas destes novos alunos, não 

sentimos que tenha havido uma 

mudança muito grande, porque no geral 

são alunos educados. Tudo tem a ver 

com o modo como os tratamos, se for 

com respeito eles também nos tratam 

com respeito. Os alunos gostam todos 

muito de nós no Pavilhão C e 

cumprimentam-nos sempre com muita 

alegria, logo pela manhã e ao longo do 

dia. Gostamos do que fazemos e isso é 

muito importante numa escola como a 

nossa. 

4 -O vosso sonho para esta escola 

UC E CF - Continuarmos a trabalhar com 

o devido reconhecimento do nosso 

 

trabalho e com compreensão entre todos. 

Umbelina Canhoto e Celeste Fernandes   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nona pessoa a ser entrevistada foi o 

encarregado dos assistentes operacionais 

da ESLC, o Sr. João Fernandes 

1- De que forma a vivência em 

Agrupamento se refletiu na vida 

desta escola (ESLC)? 

A vivência em agrupamento trouxe a esta 

escola alguma mais-valia como tomar 

conhecimento das vivências de outras 

escolas e podermos tirar proveito de 

algumas situações positivas para a nossa, 

em termos de organização, etc. 

Por outro lado, refletiu-se também numa 

reação menos positiva, porque estávamos 

habituados ao nosso mundo pelo qual 

zelávamos e de repente tivemos de passar 

a zelar pelos outros estabelecimentos de 

ensino. É como uma família que, de 

repente, se vê triplicada sem ter havido 

uma habituação gradual. Não houve logo 

canais de comunicação para a 

concertação das ações desta nova 

partilha, para articularmos as coisas, 

enfim, os primeiros tempos foram difíceis. 

2 – Que melhorias perspetiva para o 

agrupamento nos próximos quatro 

anos?  

Era importante criar-se um refeitório só 

para os alunos da PAN. Este está muito 

sobrecarregado.  

 

JOÃO FERNANDES 

ENCARREGADO DOS ASSISTENTES  

sobrecarregado. São 400 almoços 

diários e quatro funcionários a tratar 

de tudo com perspetivas de a 

situação piorar. Os alunos também 

esperam muito tempo nas filas e 

alguns dias até podem chegar 

atrasados às aulas. E, infelizmente, 

ainda não será este ano que as obras 

da escola vão avançar. 

3 – Qual é, então, o saldo destes 

quatro anos?  

Já trabalho na ESLC há 27 anos e, 

como já disse, os quatro anos em 

agrupamento têm possibilitado 

experiências novas em termos de 

enriquecimento para os alunos, 

como é o caso das atividades da 

Ciência Experimental, realizadas nas 

escolas básicas para desenvolver nos 

alunos o gosto pela ciência e a vinda 

dos alunos do 1.º ciclo para 

confraternizarem com os alunos mais 

desenvolvidos e para verem 

trabalhos deles, entre outras coisas 

que vejo acontecerem. Há uma 

perspetiva de evolução dos alunos de 

forma vertical, desde os primeiros 

anos até ao secundário. 

4 – Que melhorias é que perspetiva 

para a ESLC? 

Neste momento, a escola tem cada 

vez mais inscrições de alunos com 

NEE e não estamos preparados para 

os receber a nível físico (rampas, 

plataformas elevatórias) e a nível de 

pessoal auxiliar, que também não 

tem a formação adequada para atuar 

em situações mais delicadas. Seria 

importante haver uma adequação 

dos espaços e alguma formação para 

os funcionários, não todos, para 

aqueles que mostrassem interesse 

pela especialização. 

 

 

João Fernandes 

 

 

OPERACIONAIS DA ESLC 
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A décima pessoa a ser entrevistada foi uma 

das professoras do AELC, Ana Isabel Falé. 

 

1) O que é que este agrupamento 

lhe trouxe nestes últimos quatro 

anos? 

 

Em primeiro lugar, a ideia dos grandes 

agrupamentos, como este, preocupou-me 

pela filosofia economicista de que a ideia 

vinha impregnada. Mais tarde, perante o 

inevitável, apercebi-me de que havia 

alguma lógica na articulação vertical, 

baseada na partilha de recursos materiais 

e humanos e, naturalmente, na ação 

didático-pedagógica centralizada, do 

Jardim de Infância ao Secundário. Mesmo 

que nós, escolas, perdêssemos alguma 

coisa, pelo menos a comunidade ganhava 

e os alunos ganhavam também com uma 

progressão acautelada entre os ciclos com 

as mesmas regras e normas de conduta. 

Esperava-se que a partilha de recursos 

humanos não implicasse a exclusão de 

ninguém e que os serviços administrativos 

e a gestão não sofressem limitações. Mas 

não foi isso que aconteceu. Pelo contrário, 

mais responsabilidade, menos pessoal. A 

centralização de serviços sobrecarregou a 

escola-sede e tornou a utopia da partilha 

numa espécie de imposição indesejada. 

Não tem sido fácil, mas eu acredito cada 

vez mais que o que ganhámos é 

claramente superior ao que possamos ter 

perdido. Aliás, acredito que a humanidade 

ganha, se em todo o mundo pequenas ou 

médias instituições como nós puderem 

aproximar-se para, juntas, se nivelarem e 

atenuarem as diferenças entre os povos e, 

sobretudo, os efeitos massificadores das 

culturas maioritárias. Esta é a única forma 

de desfazermos as grandes assimetrias que 

há entre os países, entre as comunidades e 

entre os alunos e as famílias, numa 

sociedade em que o conhecimento, a 

entre os alunos e as famílias, numa 

sociedade em que o conhecimento, a 

informação e o saber são formas de 

aceitação e de inclusão social. Por isso, a 

junção em agrupamento veio beneficiar 

todas as escolas com aquilo que constituía 

o saber, a experiência e a riqueza das 

outras. Só precisamos de nos abrir à 

descoberta. Alguns estabelecimentos de 

ensino aqui da zona estiveram algum 

tempo a “conhecer-se” e não se 

agruparam logo. Outros não se agruparam 

de todo e ficaram isoladas. Se me 

interrogar agora quais desses 

estabelecimentos são mais ricos de 

experiências e de conhecimento (dos 

outros ciclos de ensino, das histórias de 

vida de professores e alunos), não duvido 

que são aquelas que aceitaram, como nós, 

o desafio.  

O que me trouxe o agrupamento a mim? O 

conhecimento de pessoas fantásticas e 

uma visão mais clara sobre a articulação 

entre ciclos, talvez por já termos vivido, 

intensamente, essa experiência na PAN; 

um sentido de pertença que ganhei, por 

trabalhar em duas escolas, e por saber 

como é importante atuarmos em conjunto 

para estes alunos crescerem melhor. 

2) Como vê estes últimos quatro 

anos no AELC? 

Posso destacar como muito positivo para 

mim o conhecimento de novos públicos, a 

experiência única de trabalhar com 

adultos, quer na Literacia, no Português 

para estrangeiros ou no Recorrente.  

Saliento o gosto que tive e tenho de 

trabalhar com colegas maravilhosos que 

hoje em dia fazem parte do meu 

quotidiano, sem ter perdido de vista 

aqueles que são igualmente maravilhosos 

e que já conhecia há mais anos, na Padre 

Alberto. Olhando para trás, acho que estou 

muito mais rica. Gostei muito da 

experiência do coro do agrupamento. 

Adoro a experiência no projeto do 

100Letras e as pessoas que nele trabalham 

comigo. Têm sido anos muito produtivos. 

 

3) Qual a sua opinião acerca da 

ligação entre todas as escolas do 

AELC?  

Essa ligação vê-se claramente nas coisas 

que fazemos em conjunto. As atividades 

desportivas, as exposições, as visitas de 

escritores, as ações de Ciência, as feiras e 

barraquinhas do dia do 

com escritores, as ações de Ciência, as 

feiras e barraquinhas do dia do 

agrupamento, os jantares de Natal, as 

sardinhadas, entre muitos outros, são 

momentos em que nos sentimos parte de 

um todo, pautado pela diversidade, mas 

onde cabe a nossa individualidade. Essa 

ligação é hoje, particularmente hoje, dia 

do lançamento do Jornal 100Letras do 

AELC, claramente notória. Basta ver 

como estas quase setenta páginas 

congregam o que de melhor sabemos e 

gostamos de fazer em todas as escolas. 

Cabe aqui um agradecimento a todos os 

alunos e colegas que nos enviaram textos 

e imagens. Ainda bem que o fizeram, 

porque dificilmente aceitamos o que não 

conhecemos. Por isso, fazem falta 

momentos que propiciem essa 

descoberta. Se a ligação podia ser 

melhor? Talvez. Mas as diferentes 

culturas de escola não se dissolvem em 

meia dúzia de estratégias de inclusão. 

Haverá sempre diferenças e isso não tem 

importância nenhuma. O que conta é a 

colaboração com base no respeito das 

culturas dominantes, se as houver, sobre 

as outras.   

4) Qual é a sua utopia para este 

agrupamento? 

Gostava que a escola como instituição 

passasse a ser mais valorizada pelo 

poder, não necessariamente esta, ou 

outra, mas a escola em si. É fundamental 

termos mais tempo para concertarmos 

abordagens conjuntas que confiram 

alguma lógica aos currículos e capacitem 

os nossos alunos a aprenderem 

autonomamente, agora e ao longo da 

vida. Era importante que pudéssemos 

contar com melhores condições de 

trabalho, sobretudo na PAN, mas a 

verdadeira utopia é mais ampla que tudo 

isto e vai ao ponto de sonhar que os 

verbos ensinar e aprender venham a ser, 

efetivamente, um só. Gostaria que o 

ensino extravasasse das salas de aula e 

estivesse mais ligado à vida e à 

sociedade, sempre em rede com o 

mundo.  

Ana Isabel Falé 

 

ANA ISABEL FALÉ 
PROFESSORA NO AELC 
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RECONDUÇÃO DO DIRETOR DO AELC 

 

O Conselho Geral, reunido extraordinariamente a 15 de março, reconduziu o diretor, professor Jorge 

Lemos, para um mandato de quatro anos. Com o aproximar do final do presente mandato, o Conselho Geral 

tinha como alternativa abrir um procedimento concursal com vista à eleição de um novo diretor, ou reconduzir 

o atual diretor. 

A análise positiva à implementação do projeto de intervenção, apresentado e sufragado há quatro anos, 

bem como o interesse manifestado pelo professor Jorge Lemos em prosseguir o seu trabalho na direção do 

agrupamento levaram a que os conselheiros, quase por unanimidade, optassem pela sua recondução.  

Na sequência da decisão tomada, o Conselho Geral solicitou ao professor Jorge Lemos que atualizasse 

as linhas prioritárias da sua intervenção para o quadriénio 2017-2021, em função das áreas de melhoria que 

tinham tido um menor grau de consecução. Foi o que aconteceu na mais recente reunião do Conselho Geral, 

a 5 de abril, onde o diretor reconduzido, tendo por base a avaliação do seu projeto de intervenção, reafirmou 

o seu total empenhamento na promoção da melhoria das práticas pedagógicas e da qualidade dos resultados 

escolares, no incentivo da valorização profissional dos docentes e não docentes, na garantia do correto 

funcionamento das estruturas organizacionais e na gestão eficiente dos recursos materiais e financeiros. 

       Assim, os compromissos assumidos pelo professor Jorge Lemos foram unanimemente ratificados pelo 

Conselho Geral, pelo que, na primeira semana de junho, em reunião extraordinária deste conselho, aberta a 

toda a comunidade, se realizará a cerimónia formal de tomada de posse do professor Jorge Lemos como 

diretor.  

O Conselho Geral deseja as maiores felicidades ao diretor reconduzido.  

 

O Conselho Geral 

 

 

 

 

UM PROJETO EM COMUM 
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Foi há precisamente um ano que 

começou um dos projetos da minha 

vida. Conheci várias pessoas e 

descobri nelas coisas que nunca 

imaginaria. Quando a professora 

Margarida Passos (minha professora 

de Matemática do 7º ao 9º ano), me 

convidou para elaborar o Jornal 

Obtuso, eu e a minha colega Melissa 

Lopes pensámos no assunto e 

dissemos logo a seguir: “ sim”. 

Durante os quatro meses em que o 

Jornal Obtuso funcionou, o mesmo 

tornou- se um dos jornais da PAN e eu 

senti coisas inigualáveis e difíceis de 

descrever. Promovi a PAN e o AELC, 

melhorei a minha capacidade de 

comunicação, através de entrevistas, 

artigos, passatempos, “feiras” e,  

 

 

principalmente, criei amizades para 

sempre. Existiram várias pessoas que 

fizeram parte deste “mega” projeto, 

como a professora Margarida Passos, a 

Professora Zilda Mesquita, a 

Professora Fátima Marques, a Sara 

Flores, a Carolina Costa, a Melissa 

Lopes, a Cristiana Queridinho, o Diogo 

Rosinhas, o Yanilson Barros, a Ana Cruz, 

a Ana Margarida, entre outros que 

elevaram um projeto de 50 exemplares 

para 100 e assim sucessivamente, 

beneficiando toda a comunidade 

escolar e levando a que eu próprio 

crescesse como pessoa e aluno. 

Tenho a agradecer a todas estas 

pessoas e às outras que não mencionei, 

mas fizeram parte deste pequeno-

megaprojeto e que trouxeram alegria a 

quem lia e a quem elaborava o Obtuso. 

 

 

Finalmente, depois deste projeto, 

fui convidado para trabalhar no 

Jornal 100 Letras pela professora 

Ana Isabel Falé e pela professora e 

subdiretora do AELC, Lucinda 

Santos, projeto este que já tem 

dado mostras, ao longo dos seus 25 

anos de existência, de qualidade, 

isenção e profissionalismo.   

O jornalismo é uma área fantástica, 

uma forma de conhecermos o 

mundo e a realidade, de 

intervirmos na sociedade, 

contribuindo para a aproximação 

de comunidades tão grandes como 

esta! E, para mim, tudo começou 

com o Obtuso. 

 

João Pedro Costa 

10ºH4 (ESLC) 

 

 O JORNAL OBTUSO 

TENDÊNCIAS              REALIZADO POR ANA CRUZ (10ºC4) 

MÚSICA CINEMA 

“SMURFS – A ALDEIA PERDIDA” 

2017 (+6)  

      “A BELA E O MONSTRO” 

2017 (+12)  

PIRUKA – 

“POR ISSO” 

 

JASON 

DERULO – 

“SWALLA 

“(FEAT. NICKI 

MINAJ & TY 

DOLLA $IGN) 

 

GUIDA – “PRA MIM CHEGA” 

 

2017 

2017 

   2017 
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ANOS 

Para celebrar os 25 anos do jornal 100 letras, a equipa redatorial decidiu saber qual a opinião 

dos leitores acerca do jornal, numa só palavra, e o resultado foi o seguinte: 

 

“FANTÁSTICO” 

       “QUALIDADE” 

   “Jovialidade” 

“BRILHANTE” 

“CRIATIVIDADE” 

“UNIFICADOR” 

“Participado” 

“EXCELÊNCIA” 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-1paglIjTAhVHvRQKHbG-BRsQjRwIBw&url=http://www.magtel.es/magtel-cumple-25-anos/logo-25-anos/&psig=AFQjCNGum1DGEpGp9VwG5vPpI3-fP48B_A&ust=1491304418551925
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Texto de homenagem à D. Olímpia, que 

acompanhou trinta anos da Escola Secundária 

Leal da Câmara. 

O meu olhar azul como o céu  

 

O meu olhar azul como o céu 

É calmo como a água ao sol. 

É assim, azul e calmo, 

Porque não interroga nem se espanta... 

Se eu interrogasse e me espantasse 

Não nasciam flores novas nos prados 

Nem mudaria qualquer coisa no sol de modo a 

ele ficar mais belo... 

(Mesmo se nascessem flores novas no prado 

E se o sol mudasse para mais belo, 

Eu sentiria menos flores no prado 

E achava mais feio o sol... 

Porque tudo é como é e assim é que é, 

E eu aceito, e nem agradeço, 

Para não parecer que penso nisso…) 

                                   

Alberto Caeiro 

 

 

O olhar da D. Olímpia não é azul, é 

verdade, é castanho e bem português, mas 

ninguém pode negar  que é doce, que é calmo, 

não " como a água ao sol",  mas, talvez, como a 

terra que se entrega ao sol e participa no milagre 

da renovação, ano após ano, era após era. Porém, 

a serenidade e a aceitação do mundo como ele é, 

sem lhe querer alterar a verdade, «porque tudo é 

como é e assim é que é,» tem tudo a ver com a 

D. Olímpia, com o modo sereno e tranquilo 

como ela sempre chegou, e chega ainda, à 

escola, todos os dias, após trinta anos: com 

calma, com serenidade, com tempo, com um 

sorriso tranquilo e sem queixumes, como se a 

vida fosse fácil e só lhe desse motivos para 

sorrir, como se tivesse acordado há pouco 

tempo, tomado um pequeno almoço demorado e 

chegasse com o corpo repousado. Porém, todos 

a vida fosse fácil e só lhe desse motivos para sorrir, 

como se tivesse acordado há pouco tempo, tomado um 

pequeno almoço demorado e chegasse com o corpo 

repousado.  

 

      Porém, todos sabemos que não é assim - oxalá 

fosse, mas não é - a vida nem sempre sorri à D. 

Olímpia, como também nem sempre sorri a qualquer 

um de nós, e o acordar tarde seguido de pequeno-

almoço demorado também não existe para a D. 

Olímpia, que, pelo que conhecemos,  quando  chega à 

escola, dia após dia, ano após ano, já cumpriu meio dia 

de trabalho.  

 

       E, apesar disso, chega assim, calmamente, sem 

querer alterar o que não pode alterar, mas, alterando, 

com esforço e garra, o que pode alterar. Por isso, 

trabalha mais do que muitas pessoas trabalham, por 

isso, chega calmamente, por isso, sorri, por isso, 

acarinha e mima, por isso, não perde tempo em 

queixumes, a querer mudar o impossível. Ao contrário 

de Alberto Caeiro, talvez se interrogue, talvez se 

espante, contudo, à semelhança de Alberto Caeiro, 

talvez também saiba que «se nascessem flores novas 

no prado» ou «se o sol mudasse para mais belo» ela, 

provavelmente, como Alberto Caeiro, sentiria "menos 

flores no prado" e "acharia mais feio o sol…".  

 

        Assim, "porque tudo é como é e assim é que é", a 

D. Olímpia aceita a vida que recebe todos os dias, sorri 

e ainda nos brinda com a expressão que os mais 

próximos ou mais atentos lhe reconhecem «Ai, 

pecados da minha vida!»... Pecados que, conhecendo 

a D. Olimpia, acreditamos, não terá cometido. Muito 

obrigada por estes trinta anos. Vai fazer-nos falta, D. 

Olímpia. 

                              

   Lucinda Santos 
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O ENSINO DA LÍNGUA E DA CULTURA CLÁSSICAS  

 Desde o ano letivo de 2015/2016 

que, na Escola Secundária Leal da 

Câmara, funciona, para alunos, o 

Curso Livre de Latim certificado pela 

Universidade de Cambridge. 

No ano letivo de 2016/2017, este 

curso passou a funcionar também 

para professores durante 45 minutos 

semanais, para além de ter um nível 

de continuação para os alunos que já 

o tinham frequentado no ano letivo 

anterior. Deste grupo de professores 

também faz parte o coordenador da 

CAF (Complemento de Apoio à 

família) da EB n.º 2 de Rio de Mouro 

e um aluno do regime noturno que é 

um verdadeiro entusiasta da 

apreNdizagem das línguas clássicas. 

Para o ano letivo de 2017/2018, 

prevê-se a implementação de um 

Curso Livre de latim para o 4.ª ano do 

Ensino Básico. 

Neste processo, a Associação 

Clenardus, que tem em vista a 

promoção e o ensino das línguas e 

culturas clássicas e que mantém 

ligações à universidade de Portugal e 

à Universidade de Cambridge, tem 

constituído um valioso parceiro.  

 

 

O curso desenvolvido no ano letivo 

anterior conduziu à abertura de uma 

turma de Latim no presente ano 

letivo. Depois de um interregno de 

mais de dez anos, o Latim volta a 

fazer parte do currículo de alguns 

alunos da Escola. 

 

promoção e o ensino das línguas e 

culturas clássicas e que mantém ligações 

a universidades portuguesas e à 

Universidade de Cambridge, tem 

constituído um valioso parceiro.  

Na ESLC, são as professoras Fátima 

Monteiro e Isabel Oliveira as grandes 

promotoras do ensino das línguas e da 

cultura clássica. 

A lecionação do Latim confere ao 

Agrupamento prestígio e notoriedade, 

levando o seu bom nome para fora de 

portas. No ano letivo de 2016/2017, os 

alunos do grupo de teatro Reticências da 

Escola realizaram uma dramatização em 

latim na Faculdade de Letras da 

Universidade Clássica de Lisboa e de 

Coimbra. No dia 25 de março de 2017, 

dois alunos do Curso Livre de Latim, nível 

de continuação, recitaram, no Museu de 

Arqueologia, poesia portuguesa 

evocadora dos mitos clássicos. No final de 

maio de 2017, a ESLC deverá participar no 

Colóquio Braga Romana, que decorre em  

 

Braga, apresentando uma 

comunicação sobre o ensino da 

língua e da cultura clássicas na Escola 

– estudo de caso -, desenvolvendo 

paralelamente atividades numa 

tenda pedagógica, nomeadamente 

com aulas de línguas e cultura 

clássicas para a comunidade em 

geral. 

 

 

 

 

 

 

 

Liliana Silva 

(Professora Biblotecária do AELC) 
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O ENSINO DA LÍNGUA E DA CULTURA CLÁSSICA  

 

Concurso Uma Aventura… Literária 2017 - Editorial Caminho 

A aluna Madalena Peixe, da Turma 4º A da Escola Básica n.º1 de Rio de Mouro, participou na modalidade “Texto Original” no 

Concurso Uma Aventura…Literária 2017, que findou no dia 27 de fevereiro. Este concurso destinava-se aos alunos do pré-

escolar, 1.º ciclo, 2.º ciclo, 3.º ciclo e secundário e, tal como nos anos anteriores, o concurso possuiu 5 modalidades: Texto 

Original, Crítica, Desenho, Teatro e Olimpíadas da História. Esperamos que a Madalena obtenha um bom lugar! 

Este ano já não vais a tempo de participar, mas não te esqueças de que este concurso decorre todos os anos, pelo que podes 

participar no próximo ano letivo.  

São atribuídos vários prémios aos vencedores, dependendo de cada modalidade, como por exemplo: publicação dos trabalhos; 

diplomas; cheques-livros; livro brinde-surpresa; medalhas, entre outros. 

De qualquer forma, o que vale é participar! 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiovOWomY3TAhWGQBoKHQTFCHYQjRwIBw&url=http://www.castilla.com.br/universidade-de-cambridge-oferece-promocao-de-titulos-da-university-press/&psig=AFQjCNH2U1IEi3XX5iTsHVqAFUyozHoX8g&ust=1491477636029102
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As crianças da sala 2 do Jardim de 

Infância n.º1 de Rio de Mouro 

inauguraram uma obra de arte urbana no 

jardim da Policia de Rio de Mouro. Foi 

uma inauguração pública a que 

assistiram algumas famílias, elementos 

do corpo da PSP da Escola Segura, a 

coordenadora da escola e a adjunta do 

diretor, responsável pelo pré-escolar e 

pelo 1º ciclo. Esta obra nasceu após uma 

visita de estudo realizada à Gulbenkian,  

em que as crianças tiveram contacto com 

a obra do artista plástico angolano 

António Ole. A obra foi elaborada com a 

participação das famílias, pois os objetos 

que as crianças trouxeram foram dados 

pelas mesmas. Todo o processo criativo 

foi publicado no blogue da turma” Lugar 

de Partilha 2”. A obra intitula-se “Porá de  

 

uma família” e pretende retratar, 

através dos objetos, uma família e os 

seus gostos e preferências, bem 

como o seu dia à dia, que pode ser 

interpretado através de objetos tais 

como os talheres ou livros. 

Esta obra foi um trabalho coletivo de 

toda a turma, mas foi realizada em 

várias fases com a participação das 

crianças que se foram oferecendo 

para a realizar. A apropriação pela 

turma realizou-se através de algumas 

sessões de trabalho em coletivo e 

através da comunicação à turma do 

processo que as crianças envolvidas 

iam fazendo, validando assim de 

forma efetiva o seu trabalho. 

Sala 2 (JARDIM DE INFÂNCIA DE RIO DE MOURO N.º1)  

 

OBRA A SER ELABORADA 

OBRA EXPOSTA 

NOTíCIAS  

 

O Trabalho por projetos está intimamente 

ligado à aprendizagem cooperativa e a tudo o 

que esta implica. 

É preciso, fundamentalmente, que na escola 

o conhecimento não se separe das práticas 

sociais de apropriação da cultura para que os 

valores humanos da democracia venham a 

inscrever-se na praxis dos professores e dos 

estudantes em formação compartilhada.” 

Possibilita às crianças : 

- Expressar-se e justificar oralmente uma 

opinião pessoal relevante para um 

determinado problema. 

- A discussão, a pares e em grupo, sobre 

assuntos de interesse pessoal e geral, 

aprendendo o que é: 

-  Esperar pela sua vez para falar. 

 - Responder a pontos de vista dos outros. 

-  Dialogar adequadamente, quer tenha uma 

posição de desacordo, de acordo ou de 

desafios para com os outros. 

 

- Realizar trabalho com os outros, com 

respeito pelas suas opiniões, dando 

resposta aos desafios e à troca de ideias. 

- Usar a imaginação e adequar outras 

aprendizagens e experiências para 

encontrar estratégias e soluções. 

- Refletir sobre problemas sociais e morais 

apresentados de diversas formas 

(histórias, imagens, incidentes da vida 

real). 

-  A participação em debates simples 

sobre os problemas que surgem.  

“É com convicção que identificamos 

liberdade com o poder de conceber 

projetos, de os traduzir em atos. Esta 

liberdade é, por sua vez, idêntica ao auto-

controlo, porque a concepção dos fins e a 

organização dos meios são um trabalho 

da inteligência.”  

in Sentido do Projeto, de JOHN DEWEY 

(1968) 

              Educadora: Manuela Guedes 

PORQUE FAZEMOS PROJETOS NO PRÉ-ESCOLAR 
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    PESQUISA NA SALA DE AULA 

O 

Nº 1 

O que significa o símbolo da 

vila de Rio de Mouro? 

O que significa o escudo: quatro torres 

que identificam uma “vila”. As estrias 

azuis significam “rio”. A faixa vermelha 

significa o “sangue” derramado pelo 

Mouro, quando morreu e caiu às águas. 

Os crescentes representam os árabes 

e mouros mortos aquando da 

conquista. 

 

 

Os alunos da sala 2 do Jardim de 

Infância da EB1 da Rinchoa Nº2 

realizaram a teia da amizade para 

comemorar o dia dos Namorados. 

 

 

Vinda do escritor Martinho Torres ( Richard Towers) à escola Nº 2 da Rinchoa 

No passado 7 de fevereiro, os alunos do 2.º ano de escolaridade, receberam a visita 

do escritor Richard Towers. Ele falou-nos um pouco sobre a sua vida como escritor e 

músico.  

A sua carreira começou na música, mas atualmente dedica-se mais à escrita. E é 

precisamente, no livro Gururock, que Richard Towers, através da escrita, nos fala da 

música, neste caso de Beethoven e de uma banda rock que, enquanto ensaiava, 

descobre uma passagem que leva todos até Beethoven… 

Foi muito divertido, cantámos algumas canções, entre elas o “Hino da Alegria”, uma 

Ode à Alegria, que fazem parte do quarto movimento da 9º sinfonia de Ludwig Van 

Beethoven. 

2.ºA 

 

O facochero 

O facochero é um animal que pesa entre 50 a 100 quilos. A gestação 

dura 175 dias, ao fim dos quais nascem quatro leitõezinhos. 

Para comer, usa dois pares de presas. Também come raízes, bolbos ou 

então tubérculos. 

Além disso, usa a lama para se refrescar ou então para se proteger dos 

insetos. Ele vive na África (sul da Saara), nas savanas áridas e em 

pequenos núcleos familiares.Tem uma cabeça grande, um focinho 

longo e olhos no alto da cabeça. 

O facochero também é um animal mamífero africano da família dos 

suínos, caracterizado pela cabeça grande, o corpo em forma de barril e 

a presença de verrugas na cara, o que lha dá o nome em inglês de 

warthog ("porco verruguento"). Há duas espécies de facocheros, ambas 

pertencentes ao género Phacocheros : a espécie Phacocheros 

africanos e a Pacocherus acthiopicus. Os olhos no alto da cabeça 

servem para vigiar possíveis predadores como o leão ou o leopardo. Os 

machos disputam as fêmeas em combates violentos.  

Miguel Gomes, EB1 da Rinchoa n.º2  

  

 

O outono é uma estação 

Ventosa e colorida  

Mais do que a primavera 

É a minha preferida!           

 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Pedro Duarte  3.ºA 
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EB1/JI RIO DE MOURO Nº1 

O Nº 1 
 O panda gigante 

O seu habitat é nas florestas da China. O panda macho vive só. 

Raramente sobe às árvores. Vive no solo e não hiberna. Consegue 

agarrar objetos de forma semelhante ao Homem, graças a um polegar 

que desenvolveu. Ao contrário de todos os outros ursos, não consegue 

caminhar apoiado apenas nas patas traseiras. A alimentação destes 

animais é bambu. 

A época do acasalamento vai de março a maio. O tempo de gestação 

dura entre noventa e sete a cento e sessenta e três dias. Nasce só 

uma cria. 

Matide Meira – 3.º A 

 

 

 

O esquilo 

O esquilo pertence à classe dos mamíferos. Eles podem habitar em 

bosques, em árvores de folha caduca. Têm o corpo adaptado para 

trepar a árvores em busca de frutos secos, especialmente nozes e 

avelãs. O esquilo é um animal vivíparo. As crias nascem nas copas das 

árvores.  

Tem por hábito armazenar comida para o inverno, que transporta nas 

suas bochechas. A cor do pelo do esquilo europeu é avermelhada. 

Também tem a cauda comprida e peluda. 

Na quinta dos meus avós há um esquilo que lhes rouba as nozes ainda 

nas árvores. 

Pedro Oliveira 3.ºA 

 

 

 

Lince Ibérico 
O Lince Ibérico é um felino em vias de extinção. É o carnívoro mais ameaçado 
na Europa. 

O Lince é um animal vivíparo que pertence à classe dos mamíferos. Tem pelo 
castanho amarelado com manchas mais escuras. Pode pesar até 27 quilos, tem 
pernas longas, orelhas pontiagudas e peludas e uma cauda curta. Tem um 
colar de pelo que se assemelha a uma barba. 

Como é um carnívoro alimenta-se sobretudo de coelhos bravos e ratos. 

Habita no Norte de Portugal e no Sul de Espanha. Recentemente foram 
libertados alguns linces no Alentejo. 

O seu principal inimigo é o homem, em especial os caçadores e os pastores. 

O Lince é um felino que deve ser protegido. 

 

                                                                           
PUB INSTITUCIONAL 

Candidatura aos subsídios de Ação Social Escolar 

A candidatura para os subsídios de Ação Social Escolar para o ano letivo de 2017/2018 inicia-se a 17/04/2017 e termina no dia 20/06/2017. 

Os interessados devem entregar nos serviços administrativos a declaração da Segurança Social com o respetivo escalão de abono de família 

e os impressos previamente levantados na papelaria da Escola/Secretaria. 
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INAUGURAÇÃO DO JARDIM DA LEITURA - EB1/JI RIO DE MOURO Nº1 

O Nº 1 
INAUGURAÇÃO DO JARDIM DA LEITURA – EB1/JI RIO DE MOURO Nº 1 

FOTOGALERIA

O Nº 1 

DEPOIS 

ANTES 

A PRIMAVERA – 3ºC – EB nº 2 da Serra das Minas 

PUB 
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ELABORAÇÃO DE PAPEL RECICLADO 

 

O Nº 1 

As atividades no jardim de infância 

integram e promovem a participação 

das crianças, no caminho para a 

descoberta e construção das suas 

aprendizagens. À medida que 

participam e descobrem respostas às 

suas perguntas, o seu interesse vai 

crescendo. 

     Na nossa salinha existiam 

alguns desenhos, que não estavam 

identificados. 

     Eis que surgiu a questão: 

     - O que vamos fazer com os 

desenhos que não estão identificados?  

         - Deitar ao lixo! – respondeu a 

Mariana. 

     - Dar aos outros meninos. - 

disseram outros. 

      - E que tal reciclar? - propus eu, 

pois, há já algum tempo, tínhamos 

construído, na nossa salinha, uns 

caixotes para a separação de 

materiais. 

       - Como vamos fazer? 

Fomos à internet pesquisar! E mãos à 

obra!!! Iniciámos o nosso trabalho, que 

consistiu nas seguintes etapas: 

 

1º PASSO -  Rasgámos as folhas de papel num recipiente com água.   

 

2º PASSO -  Após 24 h, procedemos à fase de trituração, usando        

uma varinha mágica. 

 

3º PASSO -  O papel moído foi colocado  dentro de um crivo/rede 

de formato A4. 

 

4º E 5º PASSOS -  Deixámos secar ao sol .Passamos  a ferro, 

para  facilitar a descolagem do papel e torná-lo mais liso. 

 

 

No final as folhas de papel ficaram lindas, 

com uma tonalidade cor de rosa. Com 

elas, executamos marcadores de livros, os 

quais foram distribuídos por todas as 

crianças e pela comunidade educativa, 

enaltecendo a importância do livro, da 

leitura e celebrando também a semana 

da poesia. 

 Educadora: Madalena Silva 

Jardim de Infância Rio de Mouro Nº 1, 

Sala 1  

 

RESULTADO 

FINAL 
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O grupo de crianças da sala 1 do Jardim de Infância da Rinchoa 2 foi, 

no dia 30 de março, entregar no Colégio Cosme e Damião  as tampinhas 

que tinha recolhido para ajudar a adquirir uma cadeira de rodas nova e 

uma mesa adaptada.  

Não sabíamos para quem eram estas ajudas técnicas, apenas que eram 

para uma criança que frequentava o colégio acima referido. 

Ao entregamos as tampinhas, ficamos a saber que estas eram para uma 

menina chamada Maria e tivemos oportunidade de a conhecer, de 

conversar um pouco com ela e de lhe entregar diretamente as 

tampinhas.  

Todas as crianças ficaram muito satisfeitas de poderem participar nesta 

iniciativa, de tal forma que já estamos a recolher mais tampinhas, para 

ajudar a Maria.... 
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TAMPINHAS SOLIDÁRIAS 

O Nº 1 

PORTUGUÊS PARA TODOS

O Nº 1 

DIA MUNDIAL DA ÁRVORE  

O Nº 1 

Os alunos do 1º ano da prof. 

Inês Araújo têm colaborado 

ativamente no 

embelezamento do espaço 

exterior da escola, quer em 

iniciativas da turma com a 

professora, quer 

participando na plantação 

de algumas espécies no Dia 

Mundial da Árvore. Para 

além disso, têm- se 

organizado para regar as 

plantas, demonstrando 

muito interesse e 

entusiasmo pela 

preservação das mesmas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECEITAS DO AELC 

SUPLEMENTO GRATUITO DO JORNAL 100 LETRAS 

para 

BOLO BRANCO DA SUSANA 

ENTRADAS 

   PEIXES 

  CARNES 

   VEGETAIS 

     DOCES 
     BÔLA À NINI 
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BÔLA À NINI 

PREPARAÇÃO : 

Dissolver o fermento no leite morno. À parte,misturar a farinha com 

o óleo, o sal e o açúcar. Juntar o leite com o fermento dissolvido. 

Amassar bem… (o melhor mesmo é tirar os anéis de brilhantes e 

botar a mão à massa). Depois de bem amassada, separar a massa em 

duas partes iguais. 

Polvilhar uma bancada com farinha e estender, com o rolo da massa, 

uma das partes da massa. Espalhar sobre a massa os ingredientes do 

recheio. Esticar a outra porção de massa e cobrir a anterior já 

recheada. Enrolar tudo como se fosse uma torta. Aperta bem os 

cantos.  

Deixar fermentar +/- 20 minutos. Depois, pincelar com gema de ovo 

Agora é só desejar bon appetit! 

 

 

         

massa: 

0,5 Kg de farinha ; 50 gr de fermento padeiro 

1 cháv. de leite ; ½ cháv. de óleo 

1 colher (de chá) de açúcar ;1 colher (de chá) de 

sal 

Recheio: 

Fiambre, bacon, paio, queijo fatiado, azeitonas 

(sem caroço… convém), ketchup. 

 

ZILDA MESQUITA 

  

ROLINHOS DE CARNE PICADA 

ZILDA MESQUITA 

Massa: 

Água, Sal, Farinha; 2 ovos 

Não tenho as doses certas. Mas fica um 

polme semelhante ao dos crepes. 

Recheio: 

500gr Carne picada; 1 chouriço picado; 

azeite; 1 a 2 cebolas picadas (depende 

do tamanho) 

3 dentes de alho picados 

Salsa, colorau (1 colher de sobremesa) e 

sal. 

Outros ingredientes: 

2 ou 3 ovos batidos 

Óleo para fritar 

 

 

Preparação: 

 

Começar por refogar em azeite a cebola, o alho, a 

carne picada, o chouriço e a salsa picada. Adicionar o 

colorau e temperar com sal (atenção ao sal que o 

chouriço já tem). Não fica com muito molho. Reservar.  

Misturar os ingredientes da massa de forma a formar um 

polme. Fazer os crepes em frigideira untada com óleo ou 

azeite.  

Enquanto se espera pelo segundo crepe, rechear o 

primeiro. Colocar uma porção de recheio num dos 

cantos do crepe (mas centrado) e enrolar. Colocar num 

tabuleiro. Terminar assim a massa e o recheio. Nesta fase 

podem ser congelados.  

Bater os ovos, passar o rolinho pelo ovo (sem o 

desenrolar) e fritar em óleo quente. Ir virando durante a 

fritura. Retirar quando estiver ligeiramente 

dourado.Colocar sobre papel absorvente para retirar o 

máximo de gordura.  

Em festas são uma excelente alternativa aos rissóis ou 

como refeição (acompanhados de uma salada de 

legumes)  
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TORTA DE BACALHAU 

 

Preparação: 

Pré-aquecer o forno a 190ºC. 

Estenda a massa folhada numa superfície enfarinhada. 

Para o recheio, coza o bacalhau e os ovos. De seguida, 

escorra o bacalhau, retire-lhe as espinhas e lasque-o. 

Aqueça o azeite e salteie os alhos picados. Junte as 

lascas de bacalhau, os ovos cozidos picados e verta o 

molho bechamel. Tempere com sal e pimenta e 

adicione os coentros. Espalhe o recheio na massa, 

enrole, pincele com a gema de ovo e leve ao forno em 

tabuleiro forrado com papel vegetal, durante 35 minutos 

aproximadamente. 

 

         

Ingredientes: 

400g de massa folhada 

2 postas de bacalhau demolhado 

1 dl de azeite 

3 dentes de alho 

2 ovos 

1 dl de molho bechamel (pode ser de compra) 

1 raminho de coentros 

1 gema 

Farinha, sal e pimenta q.b. 

 

CARLA SIMÕES 

peixe 

LOMBINHOS DE PORCO COM 

CROSTA DE AZEITONAS E BROA 

 
CARLA ALMEIDA 

Ingredientes 

 

2 lombinhos de porco (aprox. 600g) 

Sal 

Pimenta 

60g de Vaqueiro Alho (ou outra manteiga 

de alho) 

1 cebola grande 

+ 1 dl de vinho branco 

2 a 3 fatias de broa 

+ 50g de azeitonas 

Coentros picados 

 

Preparação 

Tempere os lombos de porco com sal e pimenta. 

Derreta a manteiga de alho numa frigideira larga com tampa. 

Introduza a carne e deixe alourar de todos os lados.  

Descasque a cebola, corte-a em meias luas finas e junte à 

carne. Tape e deixe cozinhar sobre lume moderado. Quando a 

cebola começar a dourar, refresque a carne com o vinho 

branco e deixe cozinhar até ficar tenra. 

Entretanto, tire a côdea às fatias de broa e esfarele o miolo 

muito bem com as mãos ou na picadora. Junte as azeitonas 

descaroçadas finamente picadas e perfume a gosto com 

coentros picados. 

Ligue o grelhador do forno. 

Espalhe a pasta de azeitona e broa sobre os lombos de porco 

e leve ao forno por breves minutos só para gratinar um pouco 

a crosta. 

Sugestão: 

Acompanhe com legumes gratinados. 
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BIFANAS À RICARDO 

Preparação 

Temperar as bifanas com sal. 

Deitar um pouco de margarina numa frigideira e alourar 

as bifanas, salpicar com pimenta. 

 Enquanto isso, misturar 1 dl de leite, 1 colher de mostarda 

e uma colher de chá de canela em pó e adicionar às 

bifanas, deixando ferver um pouco. 

Acompanha-se com arroz branco e salada. 

 

         

Ingredientes 

6 bifanas 

    Margarina  

Pimenta 

1dl de leite 

1 colher de sopa de mostarda 

1 colher de chá de canela em pó 

 

REGINA LEITÃO 

BOLO DE CARNES 
UMBELINA CANHOTO 

Ingredientes 

 

Para a massa: 

5 ovos 

1 chávena de óleo 

1 chávena de leite 

3 chávenas de farinha 

1 pitada de sal 

Carnes: 

Meio frango cozido 

Meio chouriço de carne cozido 

100g de fiambre 

3 salsichas 

…carnes a gosto 

 

Preparação 

Bater as gemas com o óleo e o leite. Seguidamente, 

junta-se a farinha, o sal e continua-se a bater. Por 

fim envolvem-se as claras em castelo. 

Cortar as carnes miudinhas, fazer um refogado com 

azeite, cebola, alhos e louro, juntar as carnes e 

deixar estufar um pouco. Juntar este preparado à 

massa e envolver bem. Levar ao forno (pré 

aquecido a 180ºC) em forma untada com 

manteiga e polvilhada com farinha. 
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QUICHE DE ESPINAFRES 
CARLA ALMEIDA 

Ingredientes 

1 ½ chávenas de farinha de trigo 

6 colheres de sopa de 

manteiga/margarina 

3 colheres de sopa de água fria   

 

Sal q.b. 

4 ovos 

1 ½ chávenas de leite 

4 colheres de sopa de queijo parmesão 

ralado 

1 molho de espinafres cozidos e picados 

Sal e pimenta q.b. 

 

Preparação 

Massa 

Misture todos os ingredientes com as mãos até formar 

uma massa homogenia. Espalhe com os dedos numa 

forma de tarte redonda (20cm de diâmetro), forrando o 

fundo e a parede lateral. 

Recheio 

Bata os ovos com o leite, junte o sal, a pimenta e o queijo. 

Despeje a mistura sobre a massa, espalhe os espinafres 

por cima e leve ao forno moderado (170ºC), pré 

aquecido, cerca de 25 minutos ou até que o recheio 

esteja firme. 
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MOLOTOF DOS 8 

PREPARAÇÃO  

 

Bater as claras em castelo com as 8 colheres 

açucaradas. 

Juntar caramelo (a gosto) 

Forno pré-aquecido a 180 °C.  

Levar ao forno, em forma untada com caramelo, por 8 

minutos. 

Desligar o forno e deixar ficar lá dentro por 30 minutos 

(não abrir o forno!) 

Desenformar assim que se retira do forno. 

         

 

               INGREDIENTES 

8 claras 

8 colheres de açúcar 

Caramelo q.b 

 

ZILDA MESQUITA 
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BOLO BRANCO DA SUSANA 

PREPARAÇÃO  

Para humedecer o bolo: 

1 lata de leite de coco diluída em medida igual de leite comum 

Bater as claras em castelo, juntar o açúcar, as gemas e por fim 

envolver a farinha intercalada com o sumo de laranja. Levar ao 

forno, em forma untada, a 180ºC. 

Recheio: 

Levar ao lume: 1 lata de leite condensado igual medida de leite 

comum com 2 colheres de sopa de maizena dissolvida + 1 

pacote de natas + 1 ovo inteiro. Mexer até engrossar. 

Montagem: 

Cortar o bolo ao meio e humedecer com a mistura de leite de 

coco, rechear com parte do creme e colocar a outra parte do 

bolo que também deve ser humedecida. Cobrir todo o bolo 

com o creme restante e polvilha-lo abundantemente com 

coco ralado. Deverá ir ao frigorífico antes de servir. 

 

Bolo: 

5 ovos 

2 chávenas de açúcar 

2 chávenas de farinha 

1 colher de sopa de fermento 

Sumo de uma laranja 

 

 

SUSANA OLIVEIRA 

doces 

DONAS AMÉLIAS 
JORGE LEMOS 

Ingredientes 

250g de manteiga 

500g de açúcar 

3 colheres de sopa de mel de cana/ melaço 

200g de farinha de milho 

1 colher de sopa de canela 

1 colher de café de noz-moscada 

100g de passas 

5g de bicarbonato de sódio 

Raspa de um limão pequeno 

Açúcar em pó q.b. 

8 ovos 

 

Preparação 

 Bater o açúcar com 4 ovos inteiros, acrescentar em 

seguida 4 gemas, a manteiga derretida quase fria e as 

quatro claras batidas em castelo. Acrescentar, então, 

batendo sempre, a farinha, o mel, a canela, a noz-

moscada, as passas, o bicarbonato e a raspa de limão. 

Untar formas de queques e polvilha-las com farinha de 

milho. Depois de encher as formas, leve-as ao forno pré 

aquecido a 180ºC, até espetar um palito e este sair seco. 

Desenformar as D. Amélias depois de frias e passe-as pelo 

açúcar em pó. 

As D. Amélias devem ser batidas à mão, com colher de 

pau. Na receita original esta receita tem como 

ingrediente a casca de laranja cristalizada, cuja 

utilização deve ficar ao critério de cada um. 

 

NOTA :  As Donas Amélias são queijadas típicas da Ilha 

Terceira, nos Açores. 
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No passado dia 24 de 

março de 2017, realizou – 

se, na ESLC, a votação das 

propostas de 

melhoramento de um 

espaço dentro do recinto 

escolar, referente ao 

Orçamento Partcipativo 

das Escolas, promovido 

pelo Ministério da 

Educação. O projeto que 

venceu na  ESLC, foi o 

projeto “RENOBAR”, que 

consiste na renovação do 

Bar/ Sala de Convívio da 

ESLC e que foi 

desenvolvido pela 

Cristiana Queridinho 

10ºH1, Joana Barbedo 

10ºH1 

Mafalda Soares 10ºH1 
Marcia Afonso 10ºC2 
Rute Pereira 10ºC2 
Vanessa Bunga 10ºC2 
Raquel Alves 10ºC2 
 

Educação. O projeto que venceu 

na  ESLC  foi o projeto “RENOBAR”, 

que consiste na renovação do Bar/ 

Sala de Convívio da ESLC e que foi 

desenvolvido pela Cristiana 

Queridinho do 10ºH1, pela 

Joana Barbedo do 10ºH1, pela 

Mafalda Soares do 10ºH1, pela 

Marcia Afonso do 10ºC2, pela 

Rute Pereira do 10ºC2 , pela 

Vanessa Bunga do 10ºC2 e pela 

Raquel Alves do 10ºC2, tendo 

alcançado 39,11 % dos votos. 

Parabéns pela vitória! Votos de 

muito sucesso! 

 

 

 

João Pedro Costa 10ºH4 ESLC 

“ RENOBAR” FOI A PROPOSTA VENCEDORA DO OPE NA ESLC 

“UM ESPAÇO PARA NÓS” FOI A PROPOSTA VENCEDORA DO OPE NA EBPAN 

No passado dia 24 de março de 2017, 

realizou-se, na EBPAN, a votação das 

propostas de melhoramento de um espaço 

dentro do recinto escolar, referente ao 

Orçamento Partcipativo das Escolas, 

promovido pelo Ministério da Educação. O 

projeto que venceu na  EBPAN, foi o projeto 

“UM ESPAÇO PARA NÓS” que consiste na 

remodelação de um espaço de convívio na 

EBPAN, dado que o que existe serve de 

refeitório e impede os alunos de 

conviverem, tendo sido desenvolvido por 

alunos da PAN e tendo alcançado 56,1 % dos 

votos. Parabéns! 

 
João Pedro Costa 10ºH4 ESLC 
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Não vivemos sozinhos. É com os outros que 

construímos projetos, aprendemos coisas 

novas e preparamos o nosso futuro. É 

preciso acreditar que com esforço, empenho 

e organização chegamos aos nossos 

objetivos. Em equipa. Fazer uma quermesse 

e venda de bolos tem um longo caminho até 

ao dia D. Muitas ideias, muitas tarefas, muita 

planificação e nunca, nunca desistir. Assim, 

no decurso desta atividade a turma reforçou 

laços, definiu papéis, movimentou a 

comunidade e aprendeu que, com um pouco 

de todos se consegue muito. Acreditando. 

Iniciamos a viagem muito antes de sair do 

ponto de partida. Há que arranjar fundos, o 

que, em tempos de crise, pode parecer 

ponto de partida. Há que arranjar fundos, 

o que, em tempos de crise, pode parecer 

difícil. E é difícil. Mas provamos que não é 

impossível e que com a colaboração gentil 

de quem ofereceu objetos, com o 

envolvimento esforçado de quem 

carregou, organizou, etiquetou, divulgou, 

e ainda com o entusiasmo de quem 

colaborou connosco, avançamos mais 

uma estação nesta viagem que nos faz 

crescer como cidadãos. Obrigada a todos!  

 

 

A VIAGEM - QUERMESSE DO 8.ºA 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 
abril/maio  a  intertextualidades www.cemletras.org 

2017 32 

CAMÕES INTEMPORAL 

Devido a um alinhamento entre a terra o sol e a popinha amarela do Trump, uma coisa extraordinária aconteceu: um portal atemporal foi 

aberto e a embarcação onde Camões navegava foi tomada por um vórtice que, para além de afundar a mesma, transportou Camões para 

uma realidade paralela. A viagem no tempo e no espaço durou algumas horas, levando o poeta para uma zona conhecida atualmente por 

Amadora. O poeta julgou que tal fenómeno fosse obra das Ninfas, às quais havia pedido ajuda. O acontecimento foi gravado pelas câmaras 

de segurança do centro comercial Babilónia que também captou, há uns dias antes, a imagem de um político honesto, mas nisso ninguém 

acredita. 
Segue-se a descrição do diálogo de Camões com o jovem Zé Furtado: 
- Saudações, nobre escudeiro!  
- Ya, man! Tá-se bem? 
- Ajudar-me-ia, por gentileza, numa árdua tarefa? 
- Ya, tipo… ya. Vamos ver… mas, que cena é essa de dizer que sou nobre, tipo: wtf? 
- Inferi isso baseado no manancial de correntes em ouro que Vossa Mercê usa,              
até suas botas são douradas. Isso só é digno de um grande senhor.  
- Nada a ver, meu. Isto é só para manter o style. Mana quê? 
- Mana? O senhor possui um vocabulário complexo, cuja linguagem me é alheia,            
por isso, julgo ser o senhor possuidor de grande instrução. 
- Ya, dread, tipo… já acabei a primária e faço umas cenas na net p’o meu pai.             
Mas, quer a minha ajuda para quê? 
- Oh, sim. Já me esquecia. Estou a escrever uma obra complexa para honrar               
os feitos do povo português e estou a ter dificuldades.  
- Pode crer! Eu sei como isso é. 
- Também estais a escrever uma obra complexa? 
- Não, mas tenho dificuldades. 
- Enfim, vou dizer-vos uma parte do texto, se me puderdes dar a vossa opinião       
ficarei honrado. Ora, atentai: 

Um ramo na mão tinha... Mas, ó cego, 
Eu, que cometo, insano e temerário, 
Sem vós, Ninfas do Tejo e do Mondego, 
Por caminho tão árduo, longo e vário! 
Vosso favor invoco, que navego 
Por alto mar, com vento tão contrário 
Que, se não me ajudais, hei grande medo 
Que o meu fraco batel se alague cedo. (1) 

- Primeiro tens de me explicar melhor o que queres dizer, depois ajudo-te a pôr        
numa linguagem mais soft. 
- Soft? Eis um termo que desconheço. Mas de acordo. Vejamos:           
quero dizer que estou inseguro em relação à possibilidade de cumprir a tarefa            
que ainda tenho pela frente e tenho dúvidas se serei capaz de continuar sem a ajuda            
das Ninfas, por isso, peço-lhes auxílio. 
- Mano, dito assim ninguém apanha. Tem de ser uma cena mais fixe, tipo: 

Só tinha um pauzinho de rede… Mas, que parvo eu sou! 
Com medo de gastar os meus dados,  
quando, afinal, havia sinal Wi-Fi. 
Malta, ajudem aí, porque navego pelo google e é tramado 
Porque já fui ao wikipédia e derivados 
Mas não encontro nem um texto épico para ser copiado. 

- Parece-me extremamente complexo, será que                                  
não é uma linguagem culta demais? 
- Na boa, cota!  
- Então atentai para a estância 81 do canto VII: 

E ainda, Ninfas minhas, não bastava 
Que tamanhas misérias me cercassem, 
Senão que aqueles que eu cantando andava 
Tal prémio de meus versos me tornassem: 
A troco dos descansos que esperava, 
Das capelas de louro que me honrassem, 
Trabalhos nunca usados me inventaram, 
Com que em tão duro estado me deitaram. (1) 

- E o que significa isso? 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE 

MULTIMÉDIA 
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Pessoa- A Europa jaz, posta nos cotovelos:   
    De Oriente a Ocidente jaz, fitando.  

 Camões- Eis aqui, quase cume da cabeça  
                  De Europa toda, o Reino Lusitano.  
 Pessoa - E toldam-lhe românticos cabelos   
                 Olhos Gregos, lembrando.   
 Camões- Eis aqui se descobre a nobre Espanha,  
                  Como cabeça ali de Europa toda,   
 Pessoa - Fita, com olhar esfíngico e fatal.   
                 O Ocidente, futuro do passado.   
                 O rosto com que fita é Portugal.  
 Camões - Esta é a ditosa Pátria minha amada  
 Camões - Onde a terra se acaba e o mar começa  
 Pessoa - Quem quer passar para além do Bojador  
 Camões- Por meio destes hórridos perigos,  
                  Destes trabalhos graves e temores  
 Pessoa- Tem que passar além da dor  
 Camões - As mulheres cum choro piadoso,  
                 Mães, Esposas, Irmãs, que o temeroso  
                 Amor mais desconfia  
Pessoa - Quantas noivas ficaram por casar         
Camões - "Porque is aventurar ao mar iroso  
                   Essa vida que é minha e não é vossa?”   
Pessoa- Valeu a pena?  
Camões - Tanta tormenta e tanto dano  
Pessoa- Tudo é incerto e derradeiro.  

- E o que significa isso? 
- Estou a queixar-me, porque, ao invés de me pagarem pelo trabalho árduo que tenho feito, só me dão mais trabalhos e privações.  
- Então fica uma beca melhor assim: 

Como se não bastasse, para além das tretas  
que tenho de aturar,  
Sem fazer caretas nem desanimar 
aqueles gajos, não só não me pagaram  
Como também me lixaram 
Tratam-me como um badameco 
E metem-me a trabalhar p’ró boneco.  

- Fabuloso, meu caro! Fabuloso!  
- Ya, tipo, a cena é imaginares uma malha de hip hop, tás a ver? 
- Incrível, nobre amigo! Agora, gostaria de fazer-lhe apenas mais um pedido: poderíeis, por favor, ensinar-me uma dessas formas de 
cumprimento que usais?  
- Ya, man! Tipo, quando aparecer alguém, dizes: mequié, meu puto, tá-se bem? 
- Entendi. Olha, vem ali alguém. Mequié minha… 
- NÃO, PÉRA, PÉRA, PÉRA… esqueci-me de avisar que isso só funciona com rapazes. 
- As minhas desculpas, meu caro. Atrapalhei-me.  
- Tranquilo. 
- Preciso de me retirar, mas manterei contacto pois precisarei dos vossos sábios conselhos. Até à vista, nobre amigo. 
- Vá, vou bazar também. Mas, abra o olho hein! 
- Insultais-me? 
- Não, man. Abra o olho com os bacanos que te estão a atrofiar a cena. Tipo, fica atento. Lol! 
- Lol, meu amigo, que Lol guie os vossos passos!                                                                                                    (1) Camões, Lusíadas, Canto VII 

Rodrigo Karvat e Tiago Ribeiro (12º CT/LH)  

 

CAMÕES INTEMPORAL (CONTINUAÇÃO) 

Camões - Tanta tormenta e tanto dano  
Pessoa- Tudo é incerto e derradeiro.  

    Tudo é disperso, nada é inteiro.  
Camões - Em tão longo caminho e duvidoso  
                  Por perdidos as gentes nos julgavam  
Pessoa - Ao mar o perigo e abismo deu  
 Camões- Tantas vezes a morte apercebida  
Pessoa- Quem é que ousou entrar   
                Nas minhas cavernas que não desvendo?  
Camões- E navegar meus longos mares ousas,  

Que eu tanto tempo há já que guardo e tenho,  
Pessoa- Sou um povo que quer o mar que é teu  
Camões- Quem quis sempre pôde  
Pessoa- Deus quer, o homem sonha, a obra nasce.  
Camões- Em perigos e guerras esforçados  

    Mais do que prometia a força humana  
Pessoa- Louco, sim, louco porque quis grandeza  
Camões- Agora com pobreza avorrecida  
Pessoa- Ficou meu ser que houve, não o que há.  
Camões- Se quiserdes no mundo ser tamanhos  
Pessoa- Busca o oceano por achar  
Camões- E ponde na cobiça um freio duro  
Pessoa- O som presente desse mar futuro  
Camões- Onde terá segura a curta vida  
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 Pessoa- A Europa jaz, posta nos cotovelos:   
    De Oriente a Ocidente jaz, fitando.  

 Camões- Eis aqui, quase cume da cabeça  
                  De Europa toda, o Reino Lusitano.  
 Pessoa - E toldam-lhe românticos cabelos   
                 Olhos Gregos, lembrando.   
 Camões- Eis aqui se descobre a nobre Espanha,  
                  Como cabeça ali de Europa toda,   
 Pessoa - Fita, com olhar esfíngico e fatal.   
                 O Ocidente, futuro do passado.   
                 O rosto com que fita é Portugal.  
 Camões - Esta é a ditosa Pátria minha amada  
 Camões - Onde a terra se acaba e o mar começa  
 Pessoa - Quem quer passar para além do Bojador  
 Camões- Por meio destes hórridos perigos,  
                  Destes trabalhos graves e temores  
 Pessoa- Tem que passar além da dor  
 Camões - As mulheres cum choro piadoso,  
                 Mães, Esposas, Irmãs, que o temeroso  
                 Amor mais desconfia  
Pessoa - Quantas noivas ficaram por casar         
Camões - "Porque is aventurar ao mar iroso  
                   Essa vida que é minha e não é vossa?”   
Pessoa- Valeu a pena?  

Este é o diálogo impossível de duas das nossas maiores vozes, Camões e 
Pessoa, composto por dois dos nossos alunos, com as palavras dos poetas. 
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DIÁLOGO INTERTEXTUAL A DUAS VOZES (CONTINUAÇÃO)  

Pessoa- Se ainda há vida ainda não é finda.  
Camões - Contra um bicho da terra tão pequeno?  
Pessoa- Cheio de Deus, não temo o que virá  
Camões - Vencendo os torpes frios no regaço do Sul  
Pessoa- É um mito brilhante e mudo  
Camões – Sofrendo tempestades e ondas cruas  
Pessoa- Por não ter vindo foi vindo e nos criou.  
Camões- Subirá (como deve) a ilustre mando,  
Pessoa- O corpo morto de Deus, Vivo e desnudo  
Camões- engolindo o corrupto mantimento  
Pessoa- O mito é o nada que é tudo.  
Camões- olhai que há tanto tempo que, cantando  
Pessoa- As tormentas passadas e o mistério      
Camões- Agora cos conselhos bem cuidados  
Pessoa- Abria em flor o Longe, e o Sul Sidério.  
Camões- O vil interesse e sede immiga  
                Do dinheiro que a tudo nos obriga.  
Pessoa- Sem que um sonho, no erguer de asa,  

Faça até mais rubra a brasa  
Da lareira a abandonar!  

 Camões- É não se ver prezado o verso e rima,  
  Porque quem não sabe arte, não na estima.  

Pessoa- Nem rei nem lei, nem paz nem guerra,  
Camões- O baxo trato humano embaraçado.  
Pessoa-Quem te sangrou criou-te português.  

Do mar e nós em ti nos deu sinal   
 

 

 

 

Define com perfil e ser  
Camões- O baxo trato humano embaraçado.  
Pessoa-Quem te sangrou criou-te português.  

Do mar e nós em ti nos deu sinal   
Camões- Engolindo o corrupto mantimento,  

Temperado com um árduo sofrimento;  
Pessoa- Valeu a pena? Tudo vale a pena   

Se a alma não é pequena.  
Camões- Numa mão sempre a espada, e noutra a 
pena.  
Pessoa- Cumpriu-se o Mar, e o Império se desfez.  
Camões- No mais, Musa, no mais…  
Pessoa- Senhor, falta cumprir-se Portugal!  
 

 
 
 

Excertos retirados das obras:  
 Os Lusíadas de Luís Vaz de Camões   

Mensagem de Fernando Pessoa  
  

  
Diogo Rey 12ºH1  

Tiago Baptista 12ºCT/LH 
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A RÁDIO ONDA JOVEM (ESLC) NA FUTURÁLIA 2017 

Durante os dias 29 de março de 2017 e 1 de abril 

de 2017, a Rádio Onda Jovem, conjuntamente 

com outros clubes, representou a ESLC, no stand 

da Câmara Municipal de Sintra na Futurália 2017. 

Durante estes quatro dias, a Rádio Onda Jovem 

promoveu emissões fantásticas e dinâmicas, 

despertando curiosidade, alegria e entusiasmo a 

todos os que passavam pelo stand. 

Foram realizadas sessões de comédia, de karaoke, 

de danças e de concertos. Este ano, a Rádio Onda 

Jovem contou com várias pessoas entusiastas e 

brilhantes que proporcionaram a divulgação da 

ESLC. 

Para o ano há mais ! 

 

João Pedro Costa, 10º H4, ESLC 
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No dia 29 de março 2017 
representámos a Escola Básica 
Padre Alberto Neto no Espaço 
Capital Humano na Futurália, 
apresentando o projeto 
“Implementação de Práticas de 
Diferenciação Pedagógica”, no 
âmbito das disciplinas de Ciências 
Naturais e Físico Química de 7.º 
ano de escolaridade. Em 
representação das nossas turmas, 
7.ºD e 7.ºI, demos a conhecer um 
pouco do que desenvolvemos nas 
aulas, demonstrando e sendo 
monitores de diversas atividades e 
desafios. 

No final do dia, e em modo de 
balanço, os nossos professores, 
Fernando Loureiro, Cristina 
Pereira e Zilda Mesquita, 
registaram algumas das nossas 
reflexões sobre este evento: 
”Valeu a pena o esforço e o 
cansaço pois pudemos apresentar 
o nosso trabalho e ele foi 
valorizado por muitas pessoas” 
(Camila Barros, 7.ºI); “Ficaram-me 
a doer os pés mas foi muito 
divertido! Foi giro ver as pessoas a 
reagir positivamente às nossas 
atividades” (Inês Gato, 7.ºI); “Foi 
muito emocionante e a interação 
com as pessoas deixou-me mais 
confiante.” (João Coelho, 7.ºD); 
“Para o ano quero ir outra vez! Foi 
uma experiência muito fixe e 
diferente” (Carolina Farinha, 
7.ºD); “Adorei esta experiência! 
Deu-me a conhecer novos 
projetos e pude dar a conhecer o 
nosso. O esforço valeu a pena!” 
(Angélica Palma, 7.ºD) e sobre o 
facto de ter sido monitor, o 
Ricardo Rodrigues do 7.ºI referiu 
“Quando começamos a falar… sai 
… é espontâneo e libertamos a 
ansiedade e os nervos.” 

 

Angélica P., Camila B., Carolina F., 
Inês G., João C., Ricardo R. 

J
o
ã
o 

A EBPAN NA FUTURÁLIA 2017 
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No passado dia 17 de março de 
2017, a turma do 12º ano CT/LH, do 
ensino recorrente, foi convidada a 
assistir à peça de teatro Felizmente 
há Luar que teve lugar no auditório 
da igreja de Rio de Mouro. O público 
que estava a assistir à peça, a sua 
terceira representação, era 
maioritariamente constituído por 
amigos, familiares, professores e 
alguns alunos do ensino noturno. Em 
geral, o público era bastante 
heterogéneo, com uma variedade de 
idades que abrangia desde as 
crianças aos adultos.  
A peça desenvolve o tema da 
repressão exercida no século XVIII 
por parte dos ingleses, que vieram 
ajudar os portugueses a expulsar os 
invasores franceses mas, em pano 
de fundo, podemos reconhecer 
outros contextos históricos em que a 
repressão do povo constitui 
condição para o exercício do poder. 
A divisão de espaço coloca as 
personagens do povo e as do poder 
em locais opostos do palco. O jogo 
de luzes mostra-nos a escuridão e a 
tristeza dos rostos. A música, por 
seu turno, sempre com a mesma 
toada inquietante, irrompe quando 
surge uma personagem que 
representa ou serve as forças 
políticas. 
Relativamente às personagens, 
temos o protagonista da obra que é 
Gomes Freire, o qual, embora não 
apareça, é evocado ao longo da 
peça e representa o herói do povo, 
símbolo da esperança e da 
liberdade. As personagens 
antagonistas, as do poder, são 
Miguel Forjaz, o General inglês 
Beresford e o Cardeal Principal 
Sousa, representantes do rei 
português, refugiado no Brasil e que, 
em seu nome, perseguem, prendem 
e mandam executar todos aqueles 
que ousam conspirar contra o 
governo. Para além de outras 
personagens representadas na 
peça, destacamos a personagem 
feminina, Matilde que, ao observar a 
luz da execução à noite, a encara 
não como uma forma de dissuadir a 
revolta, como pretendiam os 
opressores, mas como uma luz a 
seguir na luta pela liberdade. 
Na peça, a personagem Beresford é 
representada por Diogo Rey 
Baptista. Miguel Forjaz é 
representado por João Bernardino, 
Principal Sousa é representado por 

representada por Diogo Rey 
Baptista. Miguel Forjaz é 
representado por João 
Bernardino, Principal Sousa é 
representado por João Santos e a 
personagem Matilde é 
representada por quatro atrizes: 
Rita Andrade, Jéssica Teixeira, 
Inês Leal e Inês Silva. Convém 
salientar que estas são apenas 
algumas das personagens que 
compõem a peça, cujo número 
total é de dezoito, sendo as 
mesmas representadas pelo 
mesmo número de atores da 
nossa escola do Grupo de Teatro 
Reticências. 
A representação foi bastante viva 
e expressiva, com o sentimento e 
o realismo que o texto impõe. 
Todos tiveram uma ótima 
prestação. Lembramos também 
aqueles sem os quais a peça não 
teria sido possível: os 
professores, o encenador, os 
sonoplastas do Centro de 
Produção. Todos estão de 
parabéns já que, apesar de 
fazerem parte de um grupo de 
teatro amador de uma escola 
secundária, a Leal da Câmara, 
demonstram bastante segurança 
e liberdade no palco. Nós, alunos 
que vamos estudar a peça no 
próximo período, estamos muito 
agradecidos. 
 

Elísio Badona 

Filipe Vítor 

12º ano CT/LH 
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12º ano CT/LH 

 

PEÇA DE TEATRO –  FELIZMENTE HÁ LUAR 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02 
abril/maio  

www.cemletras.org 
2017 37

1 

robótica 

O CLUBE DE ROBÓTICA DA LEAL – O FUTURO AINDA ESTÁ  POR CONSTRUIR ! 

O clube de Robótica da Escola Leal 
da Câmara existe desde 2005 e tem 
como ambição ser um Projeto 
Interdisciplinar que procura 
envolver os alunos na conceção, 
realização e avaliação de projetos, 
permitindo-lhes articular saberes de 
diversas áreas disciplinares em 
torno da resolução de diversos 
problemas. 
O clube funciona em horário livre, 
para os alunos inscritos, pois 
verifica-se que estes estão muito 
mais à vontade quando estão 
sozinhos do que quando 
acompanhados por professores, o 
que revela um grande sentido de 
autonomia.  
No tempo de vida do clube os alunos 
sempre mostraram interesse na 
participação ativa em eventos 
internos/externos à escola. A título 
de exemplo, a criação de um torneio 
de competição da Lego MindStorm 
NXT na Escola Secundária Leal da 
Câmara, a participação nos 
concursos de programação da Lego 
MindStorm NXT  e no FCULRallyPRO, 
na faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa, a 
dinamização de uma atividade no 
âmbito da CodeWeek2017, sobre a 
programação de robôs da Lego EV3 
e, finalmente, a presença na 
Futurália no stand da Câmara de 
Sintra e este ano no espaço da 
ANQEP como expositores, onde os 
elementos do clube tiveram a 
oportunidade de mostrar os 
projetos que têm desenvolvido no 
clube. Acrescente-se ainda a 
participação no workshop 
RobôOeste, evento dinamizado pelo 

Clube de Robótica de São Gonçalo, 
que decorreu nos dias 18 e 19 de 
fevereiro em Torres Vedras. 
Estes são alguns dos trabalhos realizados 
no clube, que simulam situações reais do 
dia-a-dia: um sistema de parque de 
estacionamento, um sistema de 
semáforos, um sistema de tiro ao alvo, 
um sistema dispensador de 
medicamentos e a casa inteligente – que 
simula as seguintes atividades: acender 
as luzes (ao escurecer e/ou através de 
um smartphone) e a abertura de uma 
porta através de um smartphone. Os 
alunos também desenvolveram a 
possibilidade de jogar pacman num 
joystick feito de papel.   
Saliente-se que a entrada no clube se faz 
mediante apresentação do cartão 
escolar do aluno/professor, isto é, o 
aluno/professor passa o cartão pelo 
leitor e, se estiver autorizado a 
frequentar o clube, a porta é aberta 
automaticamente, permitindo a sua 
entrada. 
Os recursos disponíveis no clube para a 
elaboração dos projetos são: 
LegoMindStorm NTX e EV3, makey 
makey, Arduíno e Picaxe. As linguagens 
de programação utilizadas são Lego 
software, C Arduíno, API Inventor, 
Scratch e Basic para o picaxe. 
De resto, este é um clube aberto a todas 
as participações dos amantes da 
robótica, experientes ou não, bastando 
apenas ter imaginação, criatividade e 
gosto por inventar e, claro, inovar. O 
futuro está ainda por construir! 
  

Júlia Barata (ESLC) 
ESLC 

 

 

Mais informações em 

www.aelc.pt 

PUB INSTITUCIONAL 
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GAMIFICAÇÃO NA BIBLIOTECA 

 

O desenvolvimento, nas últimas décadas, 
da capacidade de computação e o 
aparecimento de dispositivos eletrónicos 
dedicados (consolas de videojogos) tornou 
os jogos digitais extremamente populares e 
expandiu o fenómeno da ludificação para 
faixas etárias habitualmente arredadas do 
jogo como forma de entretenimento (a 
média de idades dos jogadores de 
videojogos é hoje de 37 anos). Com uma 
média de crescimento anual 40% nos 
últimos anos, a indústria de videojogos é 
atualmente a principal indústria cultural, 
tendo ultrapassado o cinema, a música e a 
literatura. O volume de negócios estimado 
para 2017 de 102 mil milhões de dólares.  

A aquisição de competências físicas e 
cognitivas associada aos videojogos tem 
sido demonstrada em inúmeros estudos 
nos últimos anos. Comprovou-se, por 
exemplo, que melhoram a atenção, o foco 
e o tempo de reação, desenvolvem a 
capacidade de processar e avaliar uma 
grande quantidade de informações, num 
curto período de tempo, melhoram a 
motricidade fina e otimizam a coordenação 
olho/mão. Jogos de ação e estratégia em 
tempo real exigem habitualmente a 
capacidade de, perante um fluxo constante 
de informações, escolher a informação 
relevante e usar imediatamente essa 
informação na tomada de decisões. Para 
além dos benefícios físicos e cognitivos, 
estão também amplamente comprovados 
os benefícios motivacionais e emocionais e 
o reforço de competências sociais. 

É portanto indiscutível que os jogos 

poderão assumir um papel importante na 

aquisição e consolidação de 

aprendizagens. A rigidez curricular e os 

constrangimentos dos sistemas de 

avaliação são frequentemente apontados 

como impedimentos para a utilização de 

jogos no processo de ensino 

aprendizagem. Assim, nos últimos anos, 

tem ganhado cada vez maior relevância a 

opção por estratégias de gamificação – 

neologismo derivado do inglês 

gamification e que costuma ser usado para 

designar a utilização de elementos de 

design do jogo em contextos de não-jogo. 

A introdução da dinâmica do jogo – 

nomeadamente sistemas de pontos, 

quadros de classificação e recompensas – 

na conceção de estratégias de 

aprendizagem tem habitualmente um 

impacto positivo bastante significativo no 

sucesso escolar e na relação pedagógica. 

 

A Biblioteca da EB Padre Alberto Neto 

desde há dois anos que desenvolve um 

projeto de gamificação no 2.º ciclo do 

ensino básico, em articulação com as 

disciplinas de Português e Matemática. 

Designado “Ás da PorMat”, o projeto 

iniciou-se em outubro de 2015 com seis 

turmas do 6.º ano, num total de 132 

alunos, como resposta ao desafio do 

Conselho Pedagógico de implementação 

de estratégias para melhoria do sucesso 

escolar no 6.º ano. O jogo desenvolveu-se 

ao longo de nove etapas, que decorreram 

na Biblioteca no âmbito das aulas de 

Projeto de Turma, durante as quais os 

alunos jogaram jogos construídos por uma 

equipa multidisciplinar (professores 

Carlos Pinheiro, Marina Gavinho e Manuel 

Pereira). Cada etapa permitia aos alunos 

contabilizar pontos, que lhes possibilitava 

progredir ao longo dos treze níveis do 

jogo. Além das sessões na biblioteca, os 

alunos podiam amealhar pontos na 

realização de um desafio individual online 

(cumprido autonomamente em cada 

etapa do jogo) e mediante os níveis e as 

médias obtidas por cada um no final do 1.º 

e 2.º períodos, havendo ainda um bónus 

especial para quem subisse de nível entre 

cada período (faltas injustificadas e 

participações disciplinares implicavam 

pontos negativos). 

Coletivamente, venceu a turma 6.º D 

sendo o aluno Rafael M. o vencedor 

individual. Houve um prémio para a turma 

vencedora (passeio em Lisboa, em Junho 

de 2016) e prémios individuais para os 

vinte e cinco primeiros classificados, 

entregues numa cerimónia na Biblioteca 

no final do ano letivo. 

No inquérito realizado a todos os alunos e 

professores envolvidos no final do ano, 

tornou-se evidente o impacto do projeto, 

tanto na melhoria das aprendizagens dos 

alunos como no aumento do 

comprometimento destes com essa 

mesma aprendizagem, em particular nas 

disciplinas de Português e Matemática. 

Mais de 50% afirmou que o Jogo 

contribuiu muito ou muitíssimo «para 

melhorar a aprendizagem nas disciplinas 

de Português e Matemática». 

Estamos, por isso, convencidos de que o 

projeto terá contribuído 

significativamente para a notável 

melhoria dos níveis de sucesso no 6.º ano, 

que passou de 70% no ano anterior para 

significativamente para a notável melhoria 

dos níveis de sucesso no 6.º ano, que 

passou de 70% no ano anterior para 

praticamente 100% no ano letivo 2015/16. 

Este ano letivo, decidiu-se iniciar o projeto 

no 5.º ano, estando envolvidas sete 

turmas, num total de 135 alunos, e com 

uma dinâmica de funcionamento 

semelhante à do ano anterior. O jogo tem 

um site, que pode ser consultado em 

http://bibliotecapan.wixsite.com/pormat 

Além do “Ás da PorMat”, a biblioteca da 

Escola Básica Padre Alberto está associada 

a dois outros projetos de utilização do jogo 

no processo de ensino e aprendizagem.  

Um deles é o projeto GAMILearning, Jogos 

Digitais para a Literacia Mediática e 

Informacional 

(http://cicant.ulusofona.pt/research/gamil

earning-jogos-digitais-para-a-literacia-

mediatica-e-informacional), que tem a 

participação da Universidade de Austin no 

Texas, da Universidade Lusófona de 

Humanidades e Tecnologias e da 

Universidade de Aveiro, sendo financiado 

pela Fundação para a Ciência e a 

Tecnologia. O AELC é o único parceiro do 

ensino não superior neste projeto. Neste 

ano letivo, o “GAMILearning” envolveu 

formação de professores e a participação 

de uma turma do 5.º ano, que, nas suas 

aulas de Projeto de Turma, aprendeu a 

desenvolver jogos digitais educativos, 

mediante uma ferramenta de 

programação. Estas aulas foram lecionadas 

por uma investigadora da Universidade 

Lusófona. O projeto terá continuação no 

próximo ano letivo. 

O outro projeto é o Ler+ para Jogar, que 

envolve a utilização da dinâmica do jogo 

em atividades de leitura associadas à 

educação literária do 3.º ciclo. Foi um dos 

projetos vencedores do Concurso «Leituras 

que Unem» do Plano Nacional de Leitura, e 

está no seu primeiro ano de 

desenvolvimento. 

 

Carlos  

Pinheiro 

 

Professor                

Bibliotecário 
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OS CONSELHOS DO MARCOS PARA BEM ESTUDAR  

 Olá! Sou um puto com 15 anos, que vai dar 
o seu testemunho sobre a sua Escola, 
nomeadamente no que toca ao estudo, de 
uma forma mais informal.  

A Escola é um lugar de aprendizagem, de 
crescimento, de trabalho e de estudo. 
Estudo é uma das palavras que melhor 
caracteriza  a escola. E “ya!” por vezes, o 
mais difícil mesmo é tomar a iniciativa de 
começar estudar. É super difícil começar a 
estudar! E isto porquê? (Perguntam 
vocês). Bem, nem eu percebo… mas se eu 
fosse tão bom a arranjar estratégias de 
estudo, como sou bom a arranjar 
esquemas para fugir dele, era um aluno de 
20, de certeza.  

Aqui vão umas dicas de estudo (até para 
mim próprio!): 

1- NÃO FAÇAM UMA PAUSA QUE 
DURA O RESTO DA TARDE 

Se querem mesmo estudar, não 
tenham TV, telemóvel ou 
computador ao pé de vocês e, 
sobretudo, ligados.  

Eu sei, eu sei. Eu também digo a mim  

 

 

 mesmo: “Ah, vou só ter aqui o telemóvel ao 
lado para se precisar de consultar o significado 
de alguma palavra”. Mas isso é uma armadilha 
que o vosso inconsciente vos faz, pois lá no 
fundo quer é ir para o Instagram. Também 
muitas vezes, durante o estudo, surgem 
momentos em que pensas: “Vou só uns 
minutos ao youtube, descansar um bocadinho” 
e é aí que o problema começa, pois, quando 
dás por ti, já passou muito tempo que poderias 
ter usado para estudar. 

2- DESCOBRIR A HISTÓRIA POR TRÁS 
DAS INFORMAÇÕES E DAR-LHE 
PESONALIDADE  
 
Em matérias em que têm de decorar tentem 
arranjar algo que torne o que estão a estudar 
mais divertido e mais real. 
 
3-   PRESTAR ATENÇÃO ÀS AULAS E 
RESUMIR OS ASSUNTOS  
 
Prestar atenção pode ser difícil, às vezes, mas 
é muito mais fácil compreender a matéria se 
estivermos com atenção nas aulas (quanto 
mais tempo estiverem atentos, menos tempo 
gastam a tentar perceber perceber aquilo 

 

que não tinham percebido) e resumir 
a matéria. Quando se trata de 
memória, temos de ser seletivos. Não 
é possível guardar todas as 
informações, mas é possível 
selecionar o que é mais importante 
para ser arquivado na memória. 

4- PRATICAR SEMPRE!  

Fazer perguntas a ti próprio, às 
quais respondes numa folha com 
respostas completas como se 
estivesses no teste. Também faz 
bem realizar exercícios dos quais 
tens a resolução. Não adianta fazer 
exercícios sem soluções (como 
saberás se acertaste?).  

Estas são as dicas de um puto de 15 
anos, é o meu testemunho e espero 
que vos ajude no futuro. 

Continuem a estudar e não 
desistam dos vossos sonhos! 

Marcos Diaz 

10ºC5 (ESLC) 

 

COMO É A PASSAGEM DO BÁSICO PARA O SECUNDÁRIO? 

A passagem do básico para o secundário 
não é propriamente fácil e demora 
algum tempo a habituarmo-nos ao 
ritmo a que os professores lecionam a 
matéria e a percebermos que não 
podemos deixar nada para segundo 
plano nem para depois; porque isso, 
acreditem, sinceramente, é o pior que 
se pode fazer no secundário. 

Bem, no básico - e pelo menos do meu 
ponto de vista - as disciplinas são muito 
mais fáceis e não temos de estudar 
tanto como no secundário... Para mim, 
no 2.º e 3.º ciclos, existem basicamente 
dois tipos de alunos: o que estuda muito 
e, como muitas pessoas dizem, é o 
"nerd" da turma que só tira notas acima 
de 80% e aquele que estuda no fim de 
semana antes do teste e que, por vezes, 
até consegue tirar positiva, embora 
noutras não. 

No entanto, no secundário, tudo muda. 
A meu ver, estudar na véspera ou no fim 
de semana antes do teste não resulta de 
maneira nenhuma. O estudo tem de ser 
diário e contínuo, à medida que o 
professor desenvolve a matéria 

maneira nenhuma. O estudo tem de ser 
diário e contínuo, à medida que o 
professor desenvolve a matéria 
(especialmente quando estamos a falar 
das disciplinas específicas de cada 
curso). Nunca se deve pensar: " - Ah eu 
faço isso no fim de semana antes do 
teste!" ou " - Eu não preciso de estudar 
isto, eu percebi tudo na aula!". Na 
minha opinião, esta atitude é errada, 
pois deve-se sempre fazer uma revisão 
da matéria, mesmo que se tenha 
percebido tudo na aula. Estudar à 
tangente, nem pensar, já que será 
muito difícil tirar uma boa nota no 
teste... 

Por fim, falando acerca dos professores 
do básico e do secundário e das 
diferenças que possam existir, direi que 
tudo é muito relativo, pois varia muito 
de professor para professor e da forma 
como cada um lida com os alunos. Não 
há um padrão definido para cada ciclo. 
Em ambos existem professores mais 
compreensivos que outros, tal como 
existem professores que sabem tornar 
uma aula mais divertida e motivar mais 
os alunos para a sua aula do que outros, 

existem professores que sabem 
tornar uma aula mais divertida e 
motivar mais os alunos para a sua 
aula do que outros, claro que sim. 
A diferença está, talvez, no facto 
de nos sentirmos protegidos no 
básico e de, no secundário, termos 
a sensação de ter havido um 
crescimento natural. Mas isso 
pode justificar-se porque já não 
somos crianças e pelo facto de os 
professores do secundário terem 
uma outra missão, que é a de nos 
preparem para a faculdade, como 
futuros adultos, com um pé no 
mercado de trabalho. 

 

 

 

Sara Flores  

10º E2 (ESLC) 
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ENTREVISTAS AOS ALUNOS DO EPS 
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O Jornal 100 Letras lançou um 
desafio aos alunos do 
Estabelecimento Prisional de Sintra, 
onde a ESLC desenvolve o Curso 
EFA Escolar de nível secundário. As 
respostas ao inquérito proposto 
ficam aqui registadas, com os 
nossos agradecimentos pela 
participação. 
 
1. Que lhe tem proporcionado o 
estudo em termos de valorização 
pessoal? 
O estudo tem-me proporcionado 

alguma paz interior, algum conforto 

psicológico, e faz-me abstrair-me de 

muitos pensamentos negativos. 

Enquanto aprendo, não penso tanto 

nos problemas e posso acreditar que 

sou capaz de fazer e de ser o que eu 

pretender. 

2. Alguma vez deixou de ver um 
programa de televisão para se 
deixar envolver por um livro? 
Quando se tem a televisão pela 
frente ainda mais difícil é ler. Mas sei 
que é algo que devemos fazer, ainda 
mais neste tipo de situação em que 
devemos manter sempre a mente 
ocupada e assim nos distrairmos 
com algo saudável. 
 
3. Grandes escritores, como 
Camilo Castelo Branco, estiveram 
na prisão e escreveram livros. O 
facto de estar recluso não lhe 
despertou a vontade de escrever? 
Sim, por vezes sinto vontade de 
escrever, mas também sinto que 
tenho que despertar para isso. 
Talvez se ler mais vezes, essa 
vontade de escrever possa emergir. 
No entanto, este ambiente entorpece 
a nossa energia criativa.   
 
4. Como vê agora a realidade lá 
fora? A sua postura perante o 
mundo sofreu alguma alteração? 
Ou seja, se agora saísse, como 
recomeçaria a sua vida? 
Até aqui estar já encarava a vida de 
uma forma diferente. Mas agora, 
mais do que nunca, sinto que tenho 
de viver, aproveitar as coisas boas 
da vida. Cada dia que aqui é 
passado é um dia desperdiçado 
porque são praticamente todos 
iguais. Mas agradeço por viver mais 
um, nem que seja nesta condição e 
penso em estar com a minha família 
e poder dar-lhes motivos para se 
orgulharem de mim. 
 

 
5. No seu quotidiano, qual a 
importância da escola e dos 
momentos de estudo? 
Enquanto somos novos, não 
valorizamos muito a escola. Mas 
agora sinto o quanto ela é importante, 
pois tenho muita dificuldade em 
entender uma boa parte da matéria. 
Creio que ainda vou a tempo de 
aprender muito e sei a importância da 
escola. Aqui, tive outras opções mas 
escolhi a escola. 
 
6. É possível "escapar" da prisão 
através do sonho? Em caso 
afirmativo, como o consegue? 
Sim é possível! Enquanto sonhamos, 

não estamos presos. E, enquanto 

houver vida, haverá sonhos para 

realizar. 

 

João Carlos Firmino, n.º 737 

 

1. Que lhe tem proporcionado o 
estudo em termos de valorização 
pessoal? 
Bem, tenho 42 anos e aproveito a 
reclusão para acabar o 12.º ano. 
Confesso que lá fora muito 
dificilmente teria voltado ao estudo. 
Hoje em dia, tenho planos até para 
ingressar na universidade e tirar um 
curso, talvez de quimicotecnia. É claro 
que não podia deixar de agradecer à 
professora Ju que me tem 
incentivado. 
  
2. Alguma vez deixou de ver um 
programa de televisão para se 
deixar envolver por um livro? 
Mas é claro! Costumo dizer que a 
televisão é como um “bezerro de 
ouro”. Para quem não sabe, era uma 
estátua que as tribos de Moisés 
adoraram enquanto ele se ausentou 
para a realização dos 10 
mandamentos. Parece que as 
pessoas ficam hipnotizadas em frente 
à televisão. Nada me faz trocar um 
bom livro, qualquer que seja, por um 
programa de televisão.  
 
3. Grandes escritores, como Camilo 
Castelo Branco, estiveram na 
prisão e escreveram livros. O facto 
de estar recluso não lhe despertou 
a vontade de escrever? 
Comecei a escrever a minha 
autobiografia mas, infelizmente, 
deixei de a escrever. 
 

4. Como vê agora a realidade lá 
fora? A sua postura perante o 
mundo sofreu alguma alteração? 
Ou seja, se agora saísse, como 
recomeçaria a sua vida? 
A realidade lá fora não me assusta 
muito. Vejo alguma televisão, 
noticiários, revistas que me vão 
mantendo a par do que se passa. 
Logicamente, nos primeiros dias será 
complicado, mas não me assusta. 
Agora dou muito mais valor a coisas 
que antes me passavam 
despercebidas: o nascer do sol, ver o 
mar… Desde que aqui me encontro, 
apercebi-me disso e resolvi coisas que 
estavam desorganizadas na minha 
cabeça. Hoje tenho um plano 
delineado e espero cumpri-lo.  
  
5. No seu quotidiano, qual a 
importância da escola e dos 
momentos de estudo? 
Já a minha avó dizia que o saber não 
ocupa lugar e que para ser parvo não 
se necessita de muito juízo. Os 
estudos são, sem dúvida, uma mais-
valia para uma pessoa nesta situação. 
Ajudam a libertar a mente e mantêm-
nos ativos cerebralmente. 
 
6. É possível "escapar" da prisão 
através do sonho? Em caso 
afirmativo, como o consegue? 
É claro que sim. Mas um sonho não o 

controlamos enquanto a mente sim! O 

meu corpo físico está preso mas 

mentalmente estou sempre livre. Por 

vezes, dou muitas voltas ao pátio e 

nesse momento a minha imaginação 

começa a viajar, transportando-me 

assim para muito longe. Ainda bem 

que tenho alguns livros que me ajudam 

a compreender muitas coisas e me 

ajudam a viajar. 

Luís 

 

PUB 

ANUNCIE AQUI 

JORNAL100LETRAS@HOTMAIL.COM 
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João Souto Guimas é Diretor do 

Estabelecimento Prisional de Sintra. 

Licenciou-se em Direito na 

Universidade de Lisboa. Foi 

trabalhar para o Ministério da 

Justiça, deu aulas e, mais tarde, 

esteve na Polícia Judiciária. Foi 

Diretor do Estabelecimento Prisional 

de Sintra em 98 / 99. Até 2006, 

trabalhou no Estabelecimento 

Prisional do Linhó, onde foi Diretor 

Geral.  Esteve também no 

estabelecimento de Monsanto, 

cadeia de segurança máxima, e 

regressou agora ao EPS, um dos 

estabelecimentos de que muito 

gosta pelas boas memórias dos dois 

anos que ali passou.  

 

O Jornal 100 Letras entrevistou-o 

numa recente visita ao EPS.  

 

1. Dirigir um estabelecimento 

prisional é um grande desafio. 

O que mais o cativa neste tipo 

de trabalho? 

 

É um desafio penoso e difícil mas a 

experiência que tive aqui há treze 

anos fez-me aceitar com muito gosto 

este desafio. Considero esta prisão 

bastante motivante, onde as 

pessoas podem empreender 

diversas ações e realizar resultados. 

A vida do homem é feita de sonho. E 

 
pessoas podem empreender diversas 

ações e realizar resultados. A vida do 

homem é feita de sonho. E se o 

homem sonha, as coisas correm 

muito melhor. Da primeira vez que 

aqui estive, há dezoito anos, criei o 

Jornal “Monte da Lua”. Foi um projeto 

que depois terminou, mas a ideia ficou 

a germinar.  

 

2. Como consegue desenvolver 

uma boa relação com os 

reclusos, mesmos que esta 

seja institucional? 

 

Tudo é difícil num estabelecimento 

prisional mas tudo é motivante. Não 

temos aqui o homem perfeito e a nós 

compete-nos fazer algo para que esse 

homem que nos chega regresse à 

sociedade melhor e mais responsável 

e com ferramentas para se adaptar. 

Acho que eles, no meio do drama 

pessoal de cada um, o que é normal, 

devem acima de tudo dar graças a 

Deus por acordarem vivos, como aliás 

nós todos. Digo-lhes sempre que lhes 

compete fazer a sua história 

doravante. “Tens saúde? Escreve a 

tua história. Faz-te à vida, porque de 

braços cruzados, à espera que as 

coisas venham ter contigo, não 

ganhas nada”. As pessoas, em geral, 

tendem a vitimizar-se muito, quando é 

muito mais produtivo, a todos os 

níveis, agir e tomar um rumo. Por isso, 

procuro ouvi-los e ajudá-los, 

motivando-os a empreender esta ou 

aquela ação que os ocupe de forma 

proveitosa, durante o tempo em que 

cá permanecem. Ora, precisamente, 

este estabelecimento permite 

empreender, ajudar, jogar, trabalhar, 

criar, realizar muita coisa… Há hortas, 

oficinas, pastorícia e toda uma 

criar, realizar muita coisa… Há hortas, 

oficinas, pastorícia e toda uma 

capacidade agrícola que tem de ser 

potenciada, modernizada, tal como as 

oficinas, que poderão também ser 

renovadas e vir a ser mais rentáveis. 

Temos a carpintaria, a serralharia, a 

oficina auto, aberta ao público, enfim, 

temos de criar e rentabilizar o que aqui 

fazemos e estes homens encontram 

neste estabelecimento mil e uma 

maneiras de se ocuparem.   

 

3. O que se produz aqui basta 

para o consumo interno? 

 

Antigamente havia a possibilidade de 

se utilizar tudo que se produzia. Hoje 

em dia, as coisas mudaram. Há uma 

empresa que fornece a alimentação e 

que se abastece através dos seus 

próprios canais de comércio. Poderá 

comprar-nos algumas coisas, de vez 

em quando, mas isso não faz parte do 

contrato. Queremos abrir um ponto de 

venda aqui, para a comunidade 

envolvente. Os próprios professores 

compram produtos que se produzem 

cá. Tenho a certeza de que a 

população vai aderir, porque são 

produtos biológicos. Tudo se dá nestas 

terras. Era importante fazer parcerias. 

Há que entrar nos mecanismos 

modernos de produção, de forma a 

rentabilizar o que aqui se faz. Temos a 

carpintaria, a serralharia e a oficina 

auto. Estão a funcionar bem. Podem 

pôr cá os vossos carros a arranjar. Não 

há muitas prisões com estas 

características, mas não somos caso 

único. Temos Alcoentre, Passos de 

Ferreira, Santra Cruz do Bispo,  

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE 

 serviços. Os prisioneiros já trazem 

uma vocação com a história das suas 

JOÃO SOUTO GUIMAS 
DIRETOR DO ESTABELECIMENTO  

PRISIONAL DE SINTRA (EPS) 
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Pinheiro da Cruz, onde também 

existem atividades produtivas e 

serviços. O cidadão preso já traz 

uma vocação com a história das 

suas vidas ou mesmo uma 

especialização. Nesse caso, nós 

apenas as aproveitamos em seu 

próprio proveito. Damos-lhe, assim, 

a possibilidade de cumprirem a sua 

pena de forma mais motivante. O 

homem não nasceu para estar 

fechado. Mas, se tem de ser, que ao 

menos passe o tempo de forma 

produtiva. São muitas as 

oportunidades que lhes são dadas. 

Alguns dos nossos presos estão em 

regime aberto e podem circular de 

forma controlada pelo nosso espaço. 

Outros, com penas mais graves, não 

é tanto assim. 

 

7. Sente que o estudo é uma 

forma de integração social 

para estes presos? 

 

No sistema prisional há atualmente 

muitas oportunidades a aproveitar. 

Quer na formação profissional, quer 

na formação escolar, através dos 

protocolos das várias escolas da 

zona, a D. Carlos I e a Leal da 

Câmara. Há efetivamente muitas 

potencialidades no sistema prisional. 

Se querem ser ajudados, nós temos 

capacidade para os ajudar. Há 

pessoas que saem daqui com 

ferramentas para a sua vida útil lá 

fora. Aumentaram as suas 

habilitações, aprenderam uma 

profissão ou, como já vi acontecer 

várias vezes aqui e noutros lados, 

licenciaram-se em Economia, em 

Engenharia, Direito, etc. Nós 

ajudamos e o resto é com eles, 

através do exercício da sua 

 
ajudamos e o resto é da sua 

responsabilidade. Chegam aqui com o 

8.º ano ou com a 4.ª classe e ao fim de 

alguns anos têm o 12.º ano e podem 

continuar para a universidade. A 

escola D. Carlos I tem os cursos B1, 

B2 e B3. A Leal da Câmara tem os 

cursos EFA do secundário. Também 

há cursos da CPJ para a parte 

profissional. Tudo o que seja formativo 

estamos sempre abertos. As pessoas 

têm de ser responsáveis pelas coisas 

que fazem e no geral assim é. Não 

temos tido muitos problemas com os 

alunos, alguma falta de pontualidade 

ou de presença, mas é tudo. 

 

8. Qual a importância de ter 

muitos projetos em meio 

prisional? 

 

A renovação do corpo docente aqui na 

Prisão dependia do parecer do 

Diretor. Agora já depende da escola e 

acredito que os docentes sejam 

escolhidos em função das suas 

competências para estas áreas. Devia 

haver por parte da escola, não só a 

preocupação pelo cumprimento do 

currículo, que é muito importante, 

mas, sendo uma escola de alunos que 

são cidadãos presos, a sua presença 

deve fazer-se sentir em termos de 

formação para a cidadania, com os 

alunos a desempenharem papéis 

sociais úteis para a sua reintegração. 

Um jornal, uma peça de teatro, uma 

banda de música ou um grupo coral 

são formas de envolver os presos em 

atividades que ajudam à socialização. 

São ações que envolvem pessoas e 

relações interpessoais e isso ajuda 

muito. A parte musical também é 

muito importante. Um orfeão fazia 

todo o sentido. Temos instalações 

muito importante. Um orfeão fazia todo 

o sentido. Temos instalações 

fantásticas para isso. Um auditório 

com 400 lugares. Serve para 

conferências em qualquer domínio. Já 

sei que vem aqui ao EPS a escritora 

Raquel Ochoa, a convite da vossa 

escola. É um exemplo do que se pode 

realizar com proveito para os alunos 

alargarem a sua mundividência. No 

vosso jornal, por exemplo, pode haver 

um espaço para estes alunos, onde 

eles vão publicando textos seus, feitos 

nas aulas. A escola tem de deixar de 

fazer apenas currículo. Fazem falta 

atividades que lhes deem motivação e 

que também os eduquem. A disciplina 

adquire-se no desporto, na música e 

na dança. 

 

Era interessante encerrarmos o ano 

convidando individualidades para 

assistirem a um espetáculo nosso. 

 

9. O que costuma aconselhar a um 

professor que venha lecionar aqui 

pela primeira vez? 

 

Bom senso. Bom senso é a palavra 

mestra da nossa vida. Saber gerir a 

comunicação, o contacto pessoal, 

mostrar dignidade, carácter, saber 

estar, ser assertivo e respeitar para ser 

respeitado. Convém não nos 

esquecermos de que temos seres 

humanos à nossa frente e isso é 

fundamental, antes mesmos de nos 

lembramos de que estão presos.  

 

João Souto Guimas 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inês de Castro 
Quinta das Lágrimas 
Coimbra 

Assunto: Pedido de Clemência 

Majestade digníssima, 

Como vós certamente sabeis, vim para esta nação para ser aia de D. Constança. Porém, 
já há uns tempos para cá, tenho tido uma relação amorosa com o Infante D. Pedro, Vosso 
filho, da qual nos nasceram quatro filhos, vosso netos também. Como sabeis, vivo em 
Coimbra, longe da Corte, para me afastarem do meu amor. 

Chegou agora aos meus ouvidos que Vossa Majestade tem sido pressionado, pelo povo e 
por alguns ilustres deste reino, para tomar uma decisão relativamente ao meu destino. Por 
isso, faço apelo à Vossa humanidade e infinita misericórdia para que me perdoeis, já que 
não é humano mandar matar uma donzela fraca só por esta se ter apaixonado. Apelo, 
senhor, à Vossa clemência, pois quem sabe tirar a vida aos mouros também sabe poupar 
a vida a uma donzela. 

Porém, se o povo continuar, ainda assim, a insistir na minha morte, peço-vos, Senhor, para 
me desterrardes em terras distantes e inóspitas, onde possa criar os meu filhos, que me 
servirão de conforto na velhice.  

Respeitosamente me despeço e peço a Vossa Majestade que pondere sobre as razões de 
quem nada fez para merecer a morte. 

Inês de Castro 

Mariana Vaz e Bruno Gouveia – 9º G 

 

43  

CARTA DE INÊS DE CASTRO A D. AFONSO IV 

abril/maio  
www.cemletras.org 

2017 

El Rei D. Afonso IV 
Palácio Real 

Lisboa 

                                                                                                             
23 de fevereiro de 1355 

 

No passado dia 5 de abril, a escritora Raquel Ochoa visitou o 
Estabelecimento Penal  de Sintra a convite da Escola Secundária Leal da 
Câmara, entidade que lecciona os cursos EFA Escolar aos reclusos da 
instituição. 

A autora, conhecida pelas suas viagens em todo o mundo, encantou o 
auditório com as suas narrativas de outros lugares, pequenas histórias 
que esbateram as barreiras e alargaram o espaço do Auditório.    

Raquel Ochoa é uma escritora portuguesa, antiga aluna da ESLC, 
vencedora em 2009 do Prémio Agustina Bessa-Luís com o romance A 
Casa-Comboio sobre a Índia Portuguesa. Publicou já O Vento dos Outros 
– uma crónica de viagens à América do Sul e Bana – Uma vida a cantar 
Cabo Verde, a biografia do cantor Ban, A Infanta Rebelde, em torno da 
figura da Infanta D. Maria Adelaide de Bragança (2011), o romance Sem 
Fim à Vista - a viagem (2012), Mar Humano (2014) e ainda a obra As 
Noivas do Sultão.  
 

ENCONTRO COM A ESCRITORA RAQUEL OCHOA NO EPS 
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Nos grandes temas da atualidade, 
sobressai uma personalidade, não pelas 
melhores razões. Donald Trump tem sido 
alvo de muitos protestos. Este homem é 
mundialmente conhecido pelas suas 
atitudes na Casa Branca e mostrou várias 
vezes que quer literalmente fechar as 
fronteiras externas dos Estados Unidos da 
América, e não só as externas, porque tem 
demonstrado em muitas das suas 
conferências públicas que está realmente 
contra a imprensa norte americana. 
Também já se notou que não dá a mão aos 
refugiados, referindo-se sempre a eles com 
um grande desprezo e nojo. Isso leva-nos a 
pensar: Adolf Hitler também não tinha um 
certo nojo e desprezo pelos Judeus? E 
depois disso, o que é que veio exatamente? 
Pois, foi a segunda guerra mundial. Poderá 
o mundo estar perante a terceira guerra 
mundial? É uma boa questão para alguém 
que perceba desta matéria. A verdade é 
que este nosso mundo tem estado em 
grande alvoroço. Temos vários temas da 
Natureza, muito preocupantes, como o  
 

 
efeito estufa e a destruição mais frequente de icebergues 
em ambos os polos etc...  
 
Depois temos os problemas fabricadas por homens como 
Donald Trump, já mencionados, ou pelo presidente da 
Coreia do Norte, Kim Jong-Un, que faz lançamento de 
mísseis e armamento nuclear não autorizado. A nós, 
crianças, resta-nos apenas esperar e desejar que a história 
não se repita.  
 

 
Miguel Caetano                  

 5ºD 
 

Jokes 
 

"- I want my money back on the car 
you sold me. 
- How come? 
- Everything on that car makes noise 
except the horn." 
 
"- I hate this cheese with the holes in it. 
- Then eat around them." 
 
"A fish net is nothing but a lot of little 
holes tied together. 
 

Riddles 
 

Why do witches have brooms?      
Answer:  Because vacuum cleaners are 
too heavy 
 
 What starts with P ends with E and has 
millions of letters?  
 Answer:   The post office 
 
What has many keys but can’t open a door?  
Answer:   a piano 
 
Do you say, "Nine and five is thirteen," or 
"Nine and five are thirteen" ? 
Answer:   Neither. Nine and five are fourteen. 
 
What goes around a yard but doesn't move? 
Answer:   A fence. 
 
Why can't a mind reader read your mind? 
Answer:   He could-if you had one! 
 
Why did the nutty kid throw butter out of the 

 
Why did the nutty kid throw butter out of the 
window?  
Answer:   He wanted to see a butterfly. 
 

IN ENGLISH, PLEASE ?                                      ALUNOS DA EPS 
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No dia 29 de março de 2017, orientado pela Diretora, a 

Dra. Marisa Pereira, um grupo de alunos da Universidade 

Sénior Criar Afetos de Rio de Mouro/Uscarm, deslocou-

se à Escola Secundária Leal da Câmara, a fim de 

beneficiar de um workshop sobre a técnica fusing, a 

convite da professora Ana Tavares, enquanto 

coordenadora e dinamizadora do Clube, integrado nas 

atividades não curriculares do Agrupamento Escolar. 

Éramos um grupo de cerca de dezasseis elementos e 

fomos recebidos com toda a amabilidade e simpatia pela 

Professora Ana Tavares. 

Tudo estava meticulosamente preparado para nos 

receber. Sentados à volta de uma enorme mesa todos 

estávamos expectantes sobre o que iríamos fazer. Alguns 

de nós íamos pela terceira vez. A maior parte era 

estreante. 

Ouvidas as explicações técnicas e funcionais dadas pela 

coordenadora e dinamizadora do clube, iniciámos o 

processo prático. Em ambiente quase familiar gerou-se 

uma onda de entusiasmo e cada um partiu para a sua 

experiência criativa. 

Era grande a azáfama e cada qual se aplicava na sua 

tarefa, seguindo passo a passo as orientações dadas pela 

formadora. Já se falava dos materiais com conhecimento 

de causa. Preciso do “esparguete”, olha… e eu das 

“escamas”… E cada um ia realizando o seu trabalho com 

a alegria de quem está na vida para aprender.  

Os trabalhos foram fotografados para depois serem 

devidamente identificados após o processo de 

transformação na mufla. O grupo estava eufórico… cada 

um com a sua peça em vidro decorada com muito 

esmero e carinho. 

Após a nossa fotografia da praxe, tivemos uma vez mais 

uma visita guiada. De salientar a forma como fomos 

acolhidos em toda a escola. 

Sintetizando: estes momentos de convívio entre a 

Uscarm e o Clube Fusing funcionam como veículos de 

interação e estímulos de novos conhecimentos e 

experiências sob o ponto de vista técnico e humano. 

Na faixa etária em que nos enquadramos… o 

desenvolvimento de novas capacidades e competências 

é o garante de uma melhor qualidade de vida.  

Obrigada, professora Ana Tavares, pela sua 

disponibilidade e pelo modo como tem dinamizado o 

nosso convívio, privilegiando os alunos da Uscarm. 

Acreditamos que novas oportunidades surgirão. 

Laurette Urbano 
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Após a conclusão do Ensino Básico, os alunos são 

obrigados a escolher uma área de ensino, dentro 

das várias que têm à sua escolha, como: a área de 

ciências e tecnologias, área de economia, área de 

humanidades, cursos profissionais, entre muitas 

outras opções. Esta decisão é tomada, conforme as 

aptidões, capacidades e as áreas de interesse dos 

alunos. 

Ao concluir o Ensino Básico, deparei-me com uma 

decisão muito importante, pois teria de escolher 

uma área que estivesse de acordo com os meus 

interesses e que me fizesse acordar todos os dias 

com vontade de aprender mais. 

Ao envergar pelo Curso Técnico de Apoio à Gestão 

Desportiva, na Escola Secundária Leal da Câmara, 

deparei-me com muitas dúvidas sobre o 

funcionamento do mesmo. No entanto, considero 

que estas acabaram por se dissipar. Não foi fácil 

perceber como se processava a avaliação – por 

módulos.   

Todavia, ao olhar para trás após esta viagem de três 

anos e de crescimento pessoal e profissional, chego 

à conclusão de que tomei a decisão correta, visto 

que o Curso Técnico de Apoio à Gestão Desportiva 

possibilitou–me uma grande aprendizagem em 

termos de gestão desportiva.  Ao longo do curso, 

todos os alunos da minha turma colaboraram em 

muitos eventos e atividades desportivas, dentro e 

fora do recinto escolar. Cresci muito, graças a este 

curso. Todo o percurso que realizei, durante estes 

três anos, permitiu–me uma grande aquisição de 

conhecimentos e de experiência. 

 

 

 
 

três anos, permitiu–me uma grande 

aquisição de conhecimentos e de 

experiência. 

Já quase no fim deste ciclo, não 

posso deixar de agradecer a todas 

as professoras e professores que 

estiveram connosco nesta 

caminhada, pois estes não se 

limitaram exclusivamente a 

lecionar a matéria. Todos, sem 

exceção, nunca deixaram de nos 

ajudar na realização dos módulos, 

esclarecendo sempre as nossas 

dúvidas dentro e fora da sala de 

aula. 

Em relação à Escola, considero que 

a mesma também nos 

proporcionou as condições 

necessárias para o sucesso da nossa 

turma (3P4) quer em termos 

materiais, 

 

 

 
 

materiais, quer humanos. A nossa 

turma realizou algo muito importante: 

um grande número de alunos 

conseguiu chegar ao fim com todos os 

módulos realizados. Sem apoio dos 

professores e da própria Escola, isto 

não teria sido possível. 

Ao chegar à reta final, noto que possuo 

um enorme crescimento e maturidade 

que não tinha inicialmente. Ganhei 

uma nova visão do “mundo real” que 

se avizinha e, sem dúvida, que a adquiri 

neste curso. Se estou arrependido de 

ter enveredado por um curso 

profissional? Não, de maneira alguma. 

Mas o segredo para o sucesso é fácil: 

Trabalhar, trabalhar, trabalhar.  

Um até já e obrigado Leal. 

           Alexandre Rodrigues, 3P4 (ESLC) 

 

 

 

 
 

MATRÍCULAS 2017/2018 - Ensino Pré-Escolar 1.º Ano 

do 1.º Ciclo do Ensino Básico 

De acordo com o Despacho n.º 7-B/2015, informa-se que 

decorrerá, entre os dias 15 de abril a 15 de junho de 2017, o 

pedido de matrícula na educação pré-escolar e no 1.º ano do 1.º 

ciclo do ensino básico. 

PUB INSTITUCIONAL 
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A Padre já tinha muita pinta, agora também tem muitas 
riscas. 
No passado dia 4 de abril de 2017, os docentes, pessoal 
auxiliar e administrativo da Escola Básica Padre Alberto 
Neto receberam a Primavera com roupas às bolinhas, às 
pintas ou com ambas os padrões. 
Assim, e porque a jovialidade não tem idade, aqui 
deixamos um apontamento dos “looks” briosos captados 
na ocasião. 
 

Nestes quatro anos do agrupamento, tenho a dizer que 

conheci pessoas inigualáveis e indescritíveis. Passei e 

ainda passo bons momentos neste agrupamento. 

Desenvolvi projetos que me trouxeram conhecimentos 

para uma vida inteira. No AELC, cada um pode ser o que 

quiser, desde que trabalhe e que crie laços sentimentais 

com todos, pois assim o trabalho transformar-se-á numa 

“brincadeira” que só nos traz felicidade e que nos 

proporciona um entusiasmo que contagia tudo e todos. 

Descrevendo o nosso agrupamento, tenho a dizer que 

este trouxe às seis escolas que há quatro anos se uniram 

uma interligação como nunca, proporcionando um 

ensino melhor, uma comunidade melhor e uma 

convivência explêndida. 

O Jornal 100 Letras também se reavivou dentro dos 

quatro anos do AELC e conseguiu, no período de menos 

de um ano, reavivar a chama de várias pessoas que o liam 

e que agora o passaram a desenvolver e, principalmente, 

retomar a tradição de há 25 anos, com a mesma dinâmica 

e inovação, primeiro para a ESLC e agora para o AELC. 

 

 

A ALEGRIA EM NÓS 

 

 

 

Em suma, o AELC, a EB 1RM2, a EBPAN e agora a ESLC, 

trouxeram-me momentos, vivências, sentimentos, 

projetos que não consigo descrever, mas que consigo 

sentir, sendo humildade a palavra que mais me anima 

para continuar a fazer o que fiz até hoje e que, por 

conseguinte, traz qualidade, excelência,  compensação, 

motivação e poderia ficar aqui por mais uma hora a dizer 

as coisas boas que a humildade e o esforço trazem, mas 

deixo o resto para vocês…  

Parabéns AELC. 

João Pedro Costa, 

10.ºH4,ESLC 
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Nos dias 29 de março e 4 de abril de 2017, no âmbito da 

semana da Educação Física, realizaram-se, na Escola 

Básica Padre Alberto Neto, os Torneios da Páscoa, que 

dinamizaram e enriqueceram a escola tanto a nível 

desportivo como social, entre estes, o Torneio do Mata.  

No Torneio da Mata, participaram todas as turmas do 5º 

ano, mobilizando 96 crianças que representaram 

condignamente as suas turmas. Cada grupo era constituído 

por 6 rapazes e 6 raparigas.  

As equipas participaram com muito empenho e dedicação, 

tentando alcançar o apuramento para as semifinais do 

torneio. 

O dia 4 de abril, dia da grande decisão, foi um dia muito 

disputado, pois todos os participantes estavam dispostos a 

dar o seu melhor, em prol de um lugar no pódio. 

Realizaram-se vários jogos, onde todos se destacaram. 

Durante os mesmos, pudemos verificar cordialidade, 

espírito de equipa, respeito, conformação e aceitação. A 

turma do 5º E alcançou o terceiro lugar, o segundo coube 

à Turma do 5º A e o primeiro lugar sorriu à turma do 5º F.  

 

O nosso muito obrigado a todos estes jovens, pois 

souberam-se comportar à altura, de forma digna, contida 

e civilizada… MUITOS PARABÉNS 😊  

 

O Departamento de AFD 

 
 

TORNEIO DE TÉNIS DE MESA 

Era o último dia de aulas do 1º período, dia 16 de dezembro 

de 2016, e a galeria do pavilhão da Escola Secundária Leal 

da Câmara enchia-se de jovens para participarem no Torneio 

de Natal de Ténis de Mesa. Cerca de 70 alunos do 

agrupamento perfilavam-se ao cimo da bancada para 

tentarem escrutinar qual a hora e adversário do seu primeiro 

jogo. Os quadros competitivos estavam então afixados e, 

perto das 9h15, dava-se início ao torneio, com seis mesas a 

funcionar em simultâneo, com vários escalões masculinos e 

femininos em ação. A participação, concentração e afinco 

foram notas dominantes durante toda a manhã, realizando-

se as finais já muito perto das 12h30.  

Vencedores: Infantis Femininos: Margarida Sobreira; 

Infantis Masculinos: Rodrigo Courelas; Iniciados Femininos: 

Daniela Jerónimo; Iniciados Masculinos: Ivo São Pedro; 

Juvenis Masculinos: Miguel Oliveira; Juniores Masculinos: 

Ricardo Mateus.  

A todos eles, parabéns! 

Um especial agradecimento aos alunos do grupo-equipa de 

Ténis de Mesa, pela colaboração na organização e 

arbitragens do torneio. 

Foi uma excelente iniciativa, que permitiu a divulgação do 

grupo-equipa de Ténis de Mesa, principalmente junto dos 

alunos da Escola Básica Padre Alberto Neto, esperando que 

tenha sido um valioso contributo para o aumento de 

praticantes desta modalidade no nosso agrupamento. 

O Departamento de AFD 
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MEGEGA SPRINTER REGIONAL  
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No passado dia 15 de março de 2017, participaram no Mega 

Sprinter regional, na pista do Real Sport Clube de 

Massamá, 27 alunos da Escola Básica Padre Alberto Neto. 

A atividade decorreu muito bem, com os alunos a 

cooperarem e a participarem com afinco. Os alunos da 

EBPAN obtiveram 4 primeiros lugares: Andreia Azevedo, 

infantil A e Sílvia Graça, juvenil, na prova de velocidade (40 

metros);  Armindo Rodrigues, em desporto adaptado, na 

prova de velocidade (40 metros) e no lançamento de pesos. 

Também a Mariana Romão, infantil A, alcançou um 2.º 

lugar na prova de salto em comprimento; Braima Djassis, 

em desporto adaptado, prova de velocidade (40 metros). 

Foram ainda alcançados 4 terceiros lugares - André Fraga 

e Filipa Figueiredo, infantis B, na prova de salto em 

comprimento, e Ricardo Brito, infantil A, e Ruben Janeiro, 

iniciado, na prova de velocidade (40 metros). O Pedro 

Ferreira, infantil B, obteve o 3.º lugar numa prova. 

Na sequência deste torneio, garantiram lugar, na fase final 

a realizar no dia 31 de março e 1 de abril na cidade de 

Elvas, os seguintes alunos:  

Andreia Azevedo, Ruben Janeiro e Sílvia Graça. 

Os alunos e respetivos professores estão de Parabéns! 

 
O Departamento de AFD 

 

 
 

PASSEIO PEDESTRE 

 

No passado dia 31 de março, no âmbito dos 
Torneios da Páscoa organizados pela Escola Básica 
Padre Alberto Neto, decorreu um 

Passeio Pedestre que envolveu 57 alunas e 19 
alunos, do 2.º e 3.º ciclo, acompanhados por 11 

professores. Foram percorridos aproximadamente 
10Km, por entre prados e hortas, através de 
carreiros e estradas de terra batida. Este passeio 

teve uma duração de quatro horas, acrescidas de 
2h:40m ocupadas com atividades na praia 

(voleibol, futebol de praia, entre outras). 
Teve início pelas 10h10m, após alguns jogos de 
“Quebra gelo” na Terrugem, junto à EB, em 

direção à praia de Magoito. Prolongou-se sempre 
que possível, junto ao rio, com paragem aos 

4,5Km para descansar e almoçar. Seguiram-se 
mais 5 Km de caminhada com paisagens 
soberbas, das quais destaco uma belíssima 

cascata… 
Picnic na Praia de Magoito, com multi-atividades e 

regresso de autocarro pelas 17h40m. 
Foi mais uma saudável iniciativa, que permitiu, 
entre outros objetivos, a divulgação do património 

e simultaneamente o desenvolvimento de uma  
maior consciência crítica, face à preservação do 

ambiente. Os alunos comportaram-se de forma 
exemplar estando, por isso, todos de parabéns… 
☺ 

 
O Departamento de AFD 
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abril/maio  
www.cemletras.org 

2017 

No dia 3 de dezembro assinala-se o Dia 
Internacional das Pessoas com 
Deficiência. Vários são os organismos 
internacionais que assinalam os direitos das 
pessoas com deficiência, como é exemplo 
disso a convenção da ONU sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiência, onde 
destaca no seu artigo 8º, a importância de 
se “promover a todos os níveis do sistema 
educativo, incluindo em todas as crianças 
desde tenra idade, uma atitude de respeito 
pelos direitos das pessoas com deficiência”. 

Não podendo jamais esquecer este dia, o 
Departamento de Educação Especial 
organizou nas várias escolas do 
Agrupamento de Escolas Leal da Câmara 
atividades, cujo objetivo foi sensibilizar a 
comunidade educativa para o tema em 
questão, e mais uma vez proporcionar 
espaços, momentos de partilha e reflexão 
relativamente aos direitos das pessoas com 
deficiência e aos contextos da sua inclusão. 

Dando cumprimento a este objetivo, no dia 
5 e 6 de dezembro realizou – se nas bibliote-  

 

 

cas da EB1 Rio de Mouro, EB1/JI da Serra das Minas, EB1 n.º 2 da 
Rinchoa, EB1 Serra das Minas e na biblioteca da PAN, sessões de 
visualização de filmes de curta-metragem alusivos ao tema da 
deficiência, seguidos de discussão, reflexão e atividades lúdicas onde 
os participantes puderam expor as suas opiniões e sentimentos 
relativamente aos filmes visualizados. 

Estas atividades decorreram de forma muito positiva, salientando-se a 
colaboração de toda a comunidade educativa, designadamente 
professores, diretores de turma, alunos, assistentes operacionais, entre 
os demais que demonstraram vontade em participar nas atividades 

 

O Departamento de Educação Especial 

 

  

 

 

“Deus quer, o homem sonha, a obra nasce” 
Fernando Pessoa 

 
O sonho tornou-se mesmo realidade e assim nasce a tentativa de uma pequena horta 
biológica.  
Esta iniciativa faz parte de um projecto no âmbito da Educação Especial “Aprendizagens 
Funcionais” e tem como objetivo promover hábitos de vida e alimentação saudável dos 
nossos jovens alunos com Currículo Específico Individual da Escola Secundária Leal da 
Câmara. 
Ao longo do ano letivo os professores envolvidos com esta população têm vindo a madurecer 
este sonho. Mediu-se o terreno, pesquisaram-se na net as culturas adequadas a cada estação 
do ano, ponderaram-se os utensílios necessários para o amanhar da terra e… Zás! Uniram-se 
esforços, entre professores, a monitora do CRI, o nosso auxiliar de acção educativa o senhor 
Paulo que nos ajudou com a enxada, o estrume que se conseguiu gratuitamente no picadeiro 
do alto do Cacém e deu-se volta a um canteirinho muito simpático que nos foi cedido pela 
escola.  
Assim, plantaram-se: cebolas, pimenteiros, tomateiros, alfaces, morangueiros, espinafres, 
couves-galegas, aipo; e semearam-se: salsa, coentros, hortelã e manjericão. 
A alegria entre este grupo é muita, as aprendizagens têm sido maiores ainda e fazemos o 
convite à nossa comunidade educativa que “apadrinhem” e “amadrinhem” este sonho. 
É um sonho a cores, com cheiro e com sabor. Quem sabe se lá para o tempo do estio, não 
estaremos a provar uma saladinha de alface e aipo, ou de morangos? 
Já diz o poeta “Pelo sonho é que vamos!”. 
Embora lá? 
 

APRENDIZAGENS FUNCIONAIS : A HORTA ESCOLAR  

A equipa dos alunos CEI 
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EU TAMBÉM FIZ COISAS BOAS…  
 

Eu também fiz coisas boas… menos boas… e más. 

Eu também queria ser bombeiro, Piloto da Nasa…oh, 

sim! Piloto da Nasa. Isso era um sonho que tanto 

queria…, um sonho que, à medida que o tempo passa 

deixa de o ser, para passar a ser mais um pensamento 

esquecido. 

Eu também gostava de ajudar os mais necessitados, 

mais concretamente os idosos, esses que tanto 

sofreram na vida, esses que são tão menosprezados 

quando voltam a ser crianças, como se tudo o que 

fizeram pelos seus fosse apagado com uma borracha 

mágica, para que nunca o fosse recordado, como 

moeda de troca. 

Eu também fiz coisas boas… sim, coisas boas! Na altura 

em que o meu pensamento assim o dizia … “faz”, para 

mais tarde recordar”. 

Eu também ajudava a minha mãe na lida da casa. Oh, 

sim, coisas boas, como a minha mãe achava, embora 

eu achasse “uma grande seca” e que de boa não tinha 

nada – (pensava eu na altura), recordando muitos anos 

mais tarde o quão útil isso me foi, na minha auto-

suficiência.  

Sim, também fiz coisas boas!!! 

 

 

 

 

Parti para o estrangeiro, com 21 anos, achando que 

seria a melhor coisa que fazia por mim, na altura… e, 

hoje em dia, sou um homem diferente devido a essa 

“aventura”. Que felicidade sair de casa dos pais para 

trabalhar nos barcos de cruzeiro! 

Sim, sim! Eu também fiz coisas muito boas … para 

mim. Fiz coisas muito loucas (boas, na minha 

ignorância naquela altura), em que o rumo que levava 

e levei, julgava ser o modus operandus para a minha 

vida futura. 

Mais tarde, apercebi-me de que essas coisas boas, 

afinal, não eram assim tão boas, mas a bem ou a mal, 

isso fez de mim a pessoa que sou hoje, sim!!! 

Também fiz coisas boas!!! Considero que sejam coisas 

boas tudo aquilo que fiz na vida, mesmo aquelas que 

eram menos boas.  Sim, elas até podem ter sido boas, 

vendo em retrospetiva… 

Sim, eu também fiz coisas boas… 

Sim, eu também fiz coisas menos boas… 

Sim, eu também fiz coisas boas!  Fá-las tu também!                    

                                                                               Luís 

EU TAMBÉM FIZ COISAS BOAS… - 2 
 

No Universo, como na vida, para que haja harmonia e 

equilíbrio tem de existir o verso da moeda… 

Existe o Sol e a Lua, a Luz e as Trevas, o Bem e o Mal. 

Nenhum ser humano é só mau, ou só bom, e eu, como ser 

humano que sou, já fiz coisas más, mas também já fiz e quero 

fazer coisas boas. 

Não somos só aquilo que fizemos, somos o que vivemos, e é 

vivendo que vamos fazendo, errando e aprendendo. 

Distinguindo o Bem do Mal… 

Sei plantar uma árvore, roubar o sorriso de uma criança e sei 

dizer a alguém AMO-TE! Faz falta, e a melhor coisa que 

podemos fazer por alguém é dizer que gostamos dela.  

Ajudar um idoso… 

Levar a alguém um sorriso pela manhã, para que o dia corra 

melhor’ 

Gosto de gostar! 

E já agora, também gosto muito de si!!! 

Levar a alguém um sorriso pela manhã, para 

que o dia corra melhor’ 

Gosto de gostar! 

E já agora, também gosto muito de si!!! 

Paulo 
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UTOPIA(S) SOBRE A ESCOLA IDEAL 

A escolha da “Utopia” como tema unificador das atividades 
a desenvolver pelo nosso Agrupamento (em todas as 
disciplinas/anos) no ano letivo de 2016/17 tem como 
objetivo a nossa participação na comemoração dos 500 
anos da publicação da obra Utopia, de Thomas More, como 
forma de reflexão sobre o futuro da humanidade e a 
possibilidade de sonharmos com um mundo melhor. Assim, 
as docentes de Português que lecionam as turmas do 7º e 
8ºanos desenvolveram atividades de produção escrita 
coletiva a partir do mote:“Utopia: viajar, conhecer, 
imaginar …”.  

Esta é a contribuição do 7º H. 

Rio de Mouro, 22 de fevereiro de 2070 

Olá queridos alunos, professores, funcionários e restante 
comunidade educativa da Padre Alberto Neto, 

Fizemos uma viagem no tempo e encontramo-nos no ano 
de 2070. Queremos dar-vos a conhecer a escola ideal! 

Neste momento, a escola dispõe de seis edifícios de dois 
andares. Todos têm elevadores e estão capacitados para 
os alunos e professores com mobilidade reduzida. 

Os edifícios possuem vidros em toda a volta, de forma a 
termos acesso à luz natural. Dispõem de espaços verdes e 
de zonas de lazer, com árvores de fruto e lagos. 

As salas de aula são amplas, os quadros são táteis, as 
mesas são extensíveis e acrescentam-se consoante o 
número de alunos. As cadeiras têm apenas assento e 
encosto e são ajustáveis à altura do aluno. 

A sala dispõe de uma área de descontração com pufes e 
os videoprojetores projetam em 3 D. Em cada sala existe 
um aquário que contribui para diminuir a ansiedade dos 
alunos e professores. As lâmpadas são LED e acendem 
com um bater de palmas. 

 

Aqui ninguém utiliza manual, existe um professor para cada 
aluno e o material é gratuito. A escola dispõe, igualmente, de 
uma piscina, onde os alunos podem exercer natação; existe 
também um campo de jogos coberto e que permite a 
realização de várias modalidades. 

A comida do refeitório é confecionada por um Chef que nos 
lê a mente e percebe o que queremos comer na altura. 

Nesta escola, não há indisciplina porque não existem 
problemas. Os professores e alunos têm uma boa relação e 
entreajudam-se. 

Beijinhos e abraços da Turma 7º H 

 

 

 

 

PUB 
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4º ANIVERSÁRIO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS LEAL DA CÂMARA 

 

FESTA POPULAR 

12.30 - 18.30 horas, no átrio exterior da Escola 

Básica Padre Alberto Neto 

• Barraquinhas com venda de artigos 

variados; 

• Exibições de palco do 1º ciclo; 

• Emissão em direto das rádios da PAN e da 

ESLC; 

• Distribuição de uma edição especial do 100 

Letras; 

• E algumas surpresas… 

 

 

 

 

CERIMÓNIA DE ENTREGA DE CERTIFICADOS DE MÉRITO 

21.00 horas, no auditório da Igreja de Nossa Senhora da 

Paz, em Rio de Mouro 

• Entrega de certificados de mérito dos 2º e 3º ciclos 

– Apresentado pela Professora Helena Cruz; 

• Entrega de certificados de mérito do ensino 

secundário – Apresentado pela Professora Lucinda 

Santos; 

• Homenagem a Docentes e Assistentes aposentados; 

• Atividades do 1º ciclo em imagens; 

• Dança; 

• Música; 

• E algumas surpresas…  
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 PARA ONDE CAMINHAMOS? CARTA AOS HOMENS DO FUTURO  

Planeta Terra 
Cidadãos do Séc. XXI 

Para onde caminhamos? É esta a pergunta que fazemos hoje, no ano 2017, para quem está aí num futuro longínquo e, 
possivelmente, num verão eterno… Pois é, a terra tem estado a aquecer todos os anos, cada vez mais, desde que a conhecemos e 
nós nada temos feito para mudar isso. Pedimos desculpa.  

Podíamos falar-vos sobre como é bom ter água abundante para matar a sede, como é bom ter eletricidade a toda a hora, como é 
bom tomar banhos ridiculamente longos e relaxantes mas a nossa intenção com esta carta é lembrar-vos como o nosso Planeta é 
belo, esperando que, no vosso tempo, ainda não tenha perdido essa beleza tão pura. Caso não tenham já oportunidade de o ver 
como nós o vemos, pedimos desculpa por não poderem usufruir das coisas mais belas que a Natureza nos proporciona, como fazer 
passeios pelas montanhas, pela praia, sentir a brisa do mar, pedimos desculpa. 

Este Mundo, que já foi habitado por tantos homens e heróis que realizaram tantos feitos e tantas descobertas importantes, que 
criaram a civilização em que vivemos, este mundo em que o homem é a medida de todas as coisas e em que o equilíbrio está na 
moderação, esse mundo está a desaparecer. Parece que já não nos bastam as nossas conquistas, o nosso estilo de vida, queremos 
mais e mais e o planeta, exausto, começa a quebrar. Porque não renovar esta glória e salvar a Terra? Era uma boa missão para unir 
a população mundial num objetivo comum. Digam-nos se aí, no futuro, isto aconteceu, caso não tenha acontecido, pedimos 
desculpa. 

Gostávamos tanto que nos respondessem a esta carta e nos dissessem que, subitamente, o mundo começou a usar 
moderadamente os nossos recursos naturais, mas é uma utopia, sabemos disso. Por isso mesmo, pedimos desculpa. Nós, do 
passado, não tivemos cuidado com a nossa pegada ecológica, provocamos a situação em que vocês, pessoas do futuro, se 
encontram agora. Causámos um buraco gigante na camada do ozono, que provocou o verão eterno em que vivem, e é também 
essa a causa do aquecimento global. Não tivemos cuidado com o lixo que fizemos, não tivemos cuidado com a natureza em si. E 
ela agora ressente-se e começa a falhar. A culpa é nossa! É necessário que saibam proteger e cuidar da nossa Terra de forma 
especial, como nós não soubemos fazer, se ainda houver réstia de esperança de salvar o pouco que resta dela. Se ainda forem a 
tempo de ter as memórias e sensações maravilhosas que a Natureza vos pode causar. Queremos partilhar convosco estas 
memórias, uma borboleta embriagada de sol, uma flor vestida de luz, uma lufada de maresia nos cabelos. Que cheguem aí como 
exemplo do que foram… Se não chegarem, também pedimos desculpa. 

Por isso, por favor e encarecidamente, cuidem daquilo que resta com todo o vosso carinho. Porque sem a Natureza, sem as 
paisagens maravilhosas, sem a brisa do mar, sem o oxigénio gerado pelas árvores, pelas plantas, sem os animais, não temos nada, 
não somos ninguém, e daqui a milhões de anos também a nossa espécie desaparecerá. E a culpa será toda nossa! Pedimos 
desculpa, mil e uma vezes, desculpem-nos. 

P.S- Respondam por email a esta carta, é mais ecológico. 

Ana Rita e Ana Dores 12º CT/LH 

 

 

Para a futura população do mundo 
Rua Escura e Negra sem Natureza Verdejante 
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PROJETO DE DIFERENCIAÇÃO PEDAGÓGICA  

Este ano letivo, a turma do 2ºA da prof. Conceição, 
coadjuvada pela prof. Bernarda, integrou na sua 
prática letiva, o Projeto de Diferenciação Pedagógica, 
que implica mudanças no trabalho de sala de aula e 
no cenário pedagógico. 

Este projeto tem como objetivo principal desenvolver 
a autonomia dos alunos no tempo de Trabalho de 
Estudo Autónomo, permitindo que cada aluno realize 
tarefas distintas, selecionando as áreas do seu 
interesse e as áreas onde revelam mais dificuldades, 
sendo assim responsável pela sua aprendizagem. 

Esta metodologia tem-se revelado uma mais-valia 
para o desenvolvimento pessoal e social dos alunos e 
principalmente para a sua autonomia a nível da 
organização e método de trabalho. As crianças 
perceberam que de uma forma livre também 
adquirem conhecimento e a maioria já consegue 
trabalhar autonomamente. 

 

 

 

 

FESTIVAL DA POESIA 

A EB nº 2 de Rio de Mouro escolheu o último dia de aulas do 2º período, para festejar o Dia da Poesia. Cada turma apresentou as 
poesias trabalhadas na sala de aula num momento mágico, o “FESTIVAL DA POESIA”. A nossa turma, 2ºB, do prof. Veríssimo, 
presenteou a comunidade escolar com versos escritos por nós, acompanhados por uma coreografia. 

E de escrever 

       S de saber 

       C de conhecer 

       O de ouvir 

       L de ler 

A de aprender 

Estas são algumas letras que nos ajudam a crescer! 

Na escola gosto de brincar 

De saltar e de dançar 

Gosto também de desenhar 

E quando regresso vou a cantar. 

Quando vou ao refeitório 

Quase sempre para almoçar 

Tenho lá presente 

Uma pessoa para me auxiliar. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Halloween T-shirts 

This school year, the third and fourth year students have participated in some fun activities! They have decorated t-

shirts for Halloween. They look great! Very cool and spooky!  

 

 

Fanicotail 

For Valentine’s Day, students have created very interesting 

fans. Love was all around! Thumbs up for their creativity!  

 

 

 

 

Easter Egg Hunt 

And to celebrate Easter, students have participated in an Easter 

Egg Hunt. They have decorated some boxes to hide some Easter 

eggs in special places in their school. It was fun! Ready, steady, 

go! 
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ENGLISH ACTIVITIES 

BIBLIOTECA 

O papel da biblioteca na prática educativa é inquestionável e a 

sua utilização regular fundamental quer para dinamizar 

atividades de leitura e pesquisa, quer para encontros literários 

ou outros. Para os alunos do 3º A, da professora Sónia, a 

requisição de livros, na biblioteca, para leitura domiciliária, é 

um dos momentos mais aguardados da semana. Verifica-se um 

grande entusiasmo na procura de livros de todos os géneros. 
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HORTA BIOLÓGICA – EB 1/JI Rio de Mouro nº 2 

Depois da plantação de um arbusto comemorativo do Dia 

Mundial da Árvore, os alunos do 4º B do prof. Virgílio deitaram 

mãos à obra e fizeram a primeira plantação de alface na horta 

biológica que é já uma das marcas da RM nº 2. Apesar de este ano 

o espaço ser reduzido, já lá estão plantados morangos, 

framboesas, uma groselheira, alecrim, tomilho, hortelã e 

poejos...Esperamos que cresçam e deem frutos. 

 

 

 

 

RECEITA DE SABÃO 

MODO DE PREPARAÇÃO 

Aquecer a água. Separar meio litro e diluir nela o sabão em pó. 

Dissolver a soda cáustica no litro e meio de água que sobrou. 

Adicionar lentamente a soda e o detergente em pó ao óleo que deve 

ser previamente coado, para retirar as impurezas.  

Bater a mistura durante aproximadamente 40 minutos. Juntar as 

ervas aromáticas/essências escolhidas.  

Deitar em tabuleiros/caixas para solidificar. Desenformar e cortar 

apenas dois dias depois. 

Nota: Ao misturar a soda cáustica, é aconselhável usar máscara e 

luvas e ter-se atenção aos salpicos que podem danificar o 

vestuário. O sabão tem que curar 30 dias. 

         

  Bernarda Pires 

 

INGREDIENTES 

4 litros de óleo de cozinha usado; 

2 litros de água; 

meio copo de sabão em pó; 

1 kg de soda cáustica; 

plantas aromáticas/essências 

 

 

 

 

A CIÊNCIA NA ESCOLA  
 Nos últimos dias de aulas, a biblioteca da escola transformou-se num laboratório e por 

lá passaram todas as turmas desde o pré-escolar para realizaram experiências de acordo 

com o seu nível etário. As sessões foram preparadas e monitorizadas pela prof. 

Bernarda que acolheu e acompanhou os pequenos cientistas na observação ao 

microscópio, na realização de diferentes experiências: as passas saltitantes, vamos 

acender uma lâmpada, todos os materiais conduzem a corrente elétrica, propriedades 

magnéticas de alguns materiais, eletricidade estática, como funciona um repuxo, 

bolinhas de sabão… Os mais velhos leram o protocolo da experiência, seguiram os 

passos de execução e fizeram as previsões e os registos. No final, todos concordaram 

que a atividade tinha sido interessantíssima e que gostariam de voltar a fazer as 

experiências. 

 

 

 

A ESCOLA  
 

Aqui nesta escola 

Há sempre que fazer 

Regar, cuidar e varrer 

Para bonita  a manter  

 

Conhecida por CENTENÁRIA 

Dos nossos meninos cuidamos 

É uma tarefa diária  

De que muito nos orgulhamos. 

Adelaide, Ana, Emília, Eugénia, Fátima, Irene 
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ATIVIDADES FUNCIONAIS  – EB 1/JI Rio de Mouro nº 2 

 

“Do texto à realização, até ao produto final: 

oportunidade para adquirir  competências importantes 

de forma funcional.” 

Ana Miranda 

 

 

 

DIA DO PAI 

No dia 19 de março, a Associação de Pais da RM nº2 organizou um 

jogo de futsal entre pais e filhos para celebrar o Dia do Pai. Esta 

iniciativa permitiu o convívio entre os diferentes membros da 

comunidade educativa de ambas as valências, EB nº 2 de Rio de 

Mouro e EB nº 2 da Rinchoa. 

 

 

 

ATIVIDADE ARTÍSTICA NO PRÉ-ESCOLAR 

As duas salas do JI da EB nº2 de Rio de Mouro, juntaram-se num projeto 

comum:   trabalhar a Educação Artística numa perspetiva de fruição/ 

análise/produção.  

Observámos uma obra de um autor português, José Escada, que suscitou 

muitos comentários e observações. Depois, as crianças realizaram as 

suas produções . 

Literacia Visual: Diálogo com a obra de arte; Cores primárias; Relevo; 

Tonalidade. 

Conteúdos matemáticos: Simetria; Dentro/fora. 

José Escada 

 

 

 

EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE - MISSÃO “PRATO LIMPO” 
  

O refeitório da escola era, desde há muito, uma das preocupações da 

escola em que se sentia necessidade de uma ação de melhoria, tantos eram 

os comportamentos inadequados naquele espaço. Tornava-se 

imprescindível a sensibilização dos alunos para uma postura correta na 

utilização do mesmo e o combate ao desperdício alimentar.  

Em conversa com as crianças e depois de observada a constante rejeição 

de saladas e legumes, porque “não gostavam”, sem sequer provarem, 

tentou-se que experimentassem aqueles sabores, utilizando diversas 

estratégias. Surgiu assim a “missão prato limpo”, com o objetivo de as 

consciencializar para a importância de uma alimentação variada, sobretudo 

a ingestão de legumes e hortaliças. Simultaneamente eram registados os 

nutrientes dos alimentos e a sua ação benéfica para a saúde, e os 

progressos de cada um a nível alimentar.  

Esta ação iniciou-se em setembro e teve, desde logo, a adesão das 

auxiliares e pessoal da cozinha, que têm tido um papel fundamental na sua 

dinamização, contando já com muitos sucessos. 

 

Ana Dias 
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O DIA - A - DIA NA COZINHA -  EB 1/JI Rio de Mouro nº 2 
 

Quando à cozinha chegam 

ao trabalho logo pegam.   

Com os tachos a rebolar, 

e o stress a aumentar, 

vão logo cozinhar. 

 

No pão vão pegar 

para o lanche entregar. 

A hortaliça e os legumes vão lavar 

para na sopa  incorporar. 

 

As crianças vão chegando. 

As mãozinhas vão lavando. 

As refeições vão saindo, 

 e com carinho as vão servindo. 

 

No final, a louça vão lavar, 

a cozinha e o refeitório limpar. 

Todas juntas a reinar, 

para as tarefas acabar.  

 

Ana, Joana, Teresa e Regina 

 

No pão vão pegar 

para o lanche entregar. 

A hortaliça e os legumes vão lavar 

para na sopa  incorporar. 

 

As crianças vão chegando. 

As mãozinhas vão lavando. 

As refeições vão saindo, 

 e com carinho as vão servindo. 

 

No final, a louça vão lavar, 

a cozinha e o refeitório limpar. 

Todas juntas a reinar, 

para as tarefas acabar.  

 

Ana, Joana, Teresa e Regina 

 

As crianças vão chegando. 

As mãozinhas vão lavando. 

As refeições vão saindo, 

 e com carinho as vão servindo. 

 

No final, a louça vão lavar, 

a cozinha e o refeitório limpar. 

Todas juntas a reinar, 

para as tarefas acabar.  

 

Ana, Joana, Teresa e Regina 

 QUEBRAR BARREIRAS ENTRE O JARDIM DE INFÂNCIA E O 1º CICLO  
 

 

No lançamento do ano letivo 2016-2017, a turma do Jardim 

de Infância da Educadora Cecília e da Assistente 

Operacional Emília e a turma A do quarto ano, do Professor 

José Luís, da EB nº 2 de Rio de Mouro, acordaram celebrar 

o Dia do Apadrinhamento.  

A partir deste evento, estas duas turmas resolveram 

abraçar um projeto inovador, que tem como objetivo serem 

quebradas barreiras que ainda persistem nestes graus de 

ensino. 

Acreditamos que estamos a conseguir, pois as crianças têm 

beneficiado de importantes experiências, que lhes 

proporcionaram o alargamento dos seus conhecimentos.  

Desde o dia do afilhado/padrinho, trabalhámos em 

conjunto, uma vez por semana, de quinze em quinze dias, 

ou sempre que possível. Foram desenvolvidas diversas 

atividades, como recorte, desenho e pintura e ainda outras 

relacionadas com a emergência da leitura e da escrita, 

tendo-se utilizado recortes e colagem de números, letras, 

palavras, jogos. 

 De uma forma global, este projeto tem como grande 

objetivo, a criação de laços de amizade e de cooperação, 

entre afilhados e padrinhos, através de um trabalho em 

conjunto.  
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ENTREVISTA À VOGAL DA EDUCAÇÃO DA JUNTA DE FREGUESIA DE RIO DE MOURO  

1 – Como vogal da 

educação da JFRM, o que 

pensa da nossa iniciativa 

de publicar um jornal do 

agrupamento? 

A iniciativa é de louvar. O 

jornal é um periódico 

importante, onde deve 

constar o que acontece em 

todas as escolas do 

agrupamento. Achamos que 

é importante apoiar esta 

iniciativa, alargada à 

comunidade. 

 

2. Que projetos tem 

desenvolvido a JFRM para 

a área da Educação? 

 

Têm sido bastantes projetos. 

É difícil enumerá-los. Cito 

apenas alguns: concursos, 

postais de Natal com prémio 

para os três melhores 

trabalhos e para a escola que 

recebeu o primeiro prémio, 

por exemplo. Também 

facultamos transporte para 

visitas de estudo, 

assinalamos o Dia da 

Criança e, enfim, apoiamos 

as escolas e jardins de 

infância em tudo o que nos é 

solicitado. 

 

 

Rosa Santos 

 

ROSA SANTOS 
VOGAL DA EDUCAÇÃO DA JFRM 
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MENÚS DESDE 3,95€ 
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SIC ITUR IN EMERITAM 
 

60 

Foi no passado dia 31 de março de 2017 que o grupo de latim, 

constituído por 54 pessoas (nesta viagem), embarcou numa 

grande aventura pelas ruínas romanas e muçulmanas de 

Mérida, Badajoz e Évora, que durou três dias, preeenchidos 

também com a boa disposição de todos. 

Nestes três dias, o grupo de “turistas latinos” visitou vários 

monumentos de características históricas, como o circo 

romano, o templo de Diana, o teatro e o anfiteatro romanos, 

entre outros. 

Durante esta visita, um mini-grupo do Reatro Reticências, 

constituído pelos alunos Diogo Rey, Diogo Nunes, Sofia 

 

Baptista e Inês Silva, atuou, no inigualável teatro 

romano, protagonizando uma cena em língua latina 

caracterizadora do tribunal romano. 

Ad Hoc (Em suma), esta visita de estudo, também 

lúdica, serviu para aprimorar a nossa cultura latina, 

bem como concretizar a nossa alma. 

Espreite a seguir a fotogaleria desta visita 

maravilhosa.  

João Pedro Costa,  

10ºH4, ESLC 
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CVR ET QVEM AD FINEM LINGVA LATINA DISCENDA EST?   [Aprender língua e cultura latinas: porquê e para quê?] 

 
 

61 

Durante muito tempo, houve, em muitos 

países, incluindo Portugal, um 

desinvestimento óbvio no ensino e na 

aprendizagem da língua e da cultura 

latinas, que terá acontecido por moda, por 

contestação às matérias 

pressupostamente menos viradas para o 

exercício da vida moderna, por 

desinteresse pela história, por dificuldade 

em assumirmos as nossas matrizes 

culturais e, sobretudo, por 

desconhecimento da importância que as 

línguas e a cultura clássicas tiveram na 

construção e na unificação da civilização 

europeia. Não quero adotar neste texto o 

estilo televisivo do Dr. Medina Carreira, 

mas desinvestimentos como este podem 

trazer, e é óbvio que já trouxeram, muitos 

dissabores às nações, basta olhar para a 

fragilidade da Europa nos dias de hoje. 

Mas – estarão a pensar os menos atentos a 

estas questões – o que é que os atuais 

problemas da Europa têm a ver com o 

desinvestimento no ensino e na 

aprendizagem da língua e da cultura 

clássicas, nomeadamente com o 

desinvestimento no ensino e na 

aprendizagem da língua e da cultura 

latinas?  

Têm a ver e, quiçá, mais do que 

poderíamos imaginar, se percebermos que 

a língua e a cultura clássicas, a par do 

cristianismo, fazem parte da matriz da 

civilização europeia, tendo a língua e a 

cultura latinas funcionado, na época 

medieval, como o cimento que uniu a 

Europa. Isto, sobretudo, porque a língua 

latina era a língua comum da Teologia, da 

Filosofia, da Ciência e do Direito, 

permitindo que o corpo do conhecimento, 

que é o maior valor que o mundo tem, 

fosse acessível e não tivesse barreiras 

linguísticas para todos os intelectuais 

europeus, que, através desta língua, 

poderiam ler os textos uns dos outros, 

fosse qual fosse a sua língua materna.  

Nos séculos XVI, XVII e XVIII, com a 

substituição progressiva do latim pelas 

línguas vernáculas nas áreas teológica, 

cultura latinas funcionado, na época 

medieval, como o cimento que uniu a 

Europa. Isto, sobretudo, porque a 

língua latina era a língua comum da 

Teologia, da Filosofia, da Ciência e do 

Direito, permitindo que o corpo do 

conhecimento, que é o maior valor 

que o mundo tem, fosse acessível e 

não tivesse barreiras linguísticas para 

todos os intelectuais europeus, que, 

através desta língua, poderiam ler os 

textos uns dos outros, fosse qual fosse 

a sua língua materna.  

Nos séculos XVI, XVII e XVIII, com a 

substituição progressiva do latim 

pelas línguas vernáculas nas áreas 

teológica, filosófica, científica e 

jurídica, a Europa passou a ter mais 

dificuldades em manter-se unida. 

Talvez esteja a tirar demasiadas 

ilações da constatação que acabei de 

explicitar, mas penso que, face à 

mesma, será legítimo, pelo menos, 

refletir sobre a seguinte questão: se a 

língua latina se tivesse mantido, 

desenvolvido e generalizado como 

língua da cultura e da ciência 

europeias, as guerras que assolaram a 

Europa no século XX teriam tido a 

dimensão que tiveram?  

Obviamente que não poderemos 

jamais responder com certezas à 

questão colocada, mas não tenho 

qualquer dúvida de que é uma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

displicente, a denominam, pois muito 

do espaço vazio deixado pelo 

abandono do latim como língua da 

cultura e da ciência só conseguiu ser 

preenchido pela própria língua latina. 

A sua pressuposta substituta atual, a 

 

questão pertinente e que nos 

deve fazer refletir. Podemos, 

porém, ter a certeza de que, nos 

dias de hoje, a língua latina não é 

uma língua morta, como, de 

modo um tanto ou quanto 

displicente, a denominam, pois 

muito do espaço vazio deixado 

pelo abandono do latim como 

língua da cultura e da ciência só 

conseguiu ser preenchido pela 

própria língua latina. A sua 

pressuposta substituta atual, a 

língua inglesa, é demasiado pobre 

para preencher na totalidade esse 

espaço vazio, tendo acabado por 

se apropriar de termos latinos 

para dizer realidades e conceitos 

mais complexos ou mais 

abstractos e muitas das outras 

línguas existentes, também não 

provenientes etimologicamente 

do latim, fazem o mesmo. Este 

facto é incontornável.  

Por isso, ensinar e aprender língua 

e cultura clássicas na Europa é 

muito mais do que legítimo, é 

primordial para sabermos quem 

somos, de onde viemos e para 

onde vamos, para sabermos o que 

realmente nos une e o que nos 

poderá indicar uma direção, um 

caminho para dirimir as 

diferenças e evitar a 

fragmentação. Se isto não for 

suficiente para nós, portugueses, 

como tenho a certeza de que é, 

podemos e devemos pensar que 

aprender língua e cultura latinas 

é, de facto, aprender português. 

 

 

 

Lucinda Santos 
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I O S I C R B O S U O S W R M S O V P X E 

M Q T U V N E M V N I F E T V D H A U S B 
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Y Z O X G Y E A E I O V T A I L I M A F O 

X U G V I S C F G D P O C P O S R T G X S 

T P U O A H O P E Z U E O T E I M O S O A 

G E N I O P S B A F S P N U P S G U V C E 

O Z V T U B A P O D V E P C V H O S Y F W 

S D X F S S P D R U D O L A R E S Z U T D 

Q B A I R R O L S E T I C A D O P R C S O 
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MOTS CROISES  REMPLIR AVEC LES MOTS EN FRANÇAIS 

 

HORIZONTAL - 1- Kiwi  2-

Ausente  3- calças/ O 4-Cachecol  5-

Drama  6- Nascimento  7-Nada 

(Vazio) 8- Botas  9-Turvo (Distorcido)  

10-Ontologia  11- Água  12-

Acrescento  13-Fila(linha)  14-Espaço  

15-Desenvolvimento (economia) 

VERTICAL   -  1- Saia  2-

Impermeável  3-Gordo  4-EU 5-

Atento  6-Aluguer  7-Televisão                                             

8-Maquina de Ceifar 9-Balança 10-

Balança 12-Isso(Aquilo)  13-

Nervado/ A  14-Sobrinho  15- Pai 

 

Preenche este crucigrama, envia-nos uma foto com a mesma preenchida para jornal100letras@hotmail.com, com 

os teus dados, e habilita-te a ganhar dezenas de prémios. Só os 7 primeiros ganham cadernos da OXFORD. 

Podes participar até ao dia 29 de maio de 2017. 

SOPA DE LETRAS                    ELABORADO POR JOÃO FIRMINO 

Liberdade                                         
Família 

Igualdade                                        
Dólares 

Força                                                 
Religião 

Lágrimas                                          
Honesto 

Reinserção   
Sonho 

 

                                  

Génio 

Sabedoria                                         

Futebol 

Valores                                   
Bairro 

Ética                                                  
Teimoso 

 

 

Preenche esta sopa de letras. Envia-nos uma foto do preenchimento da grelha para 

jornal100letras@hotmail.com, com os teus dados, e habilita-te a ganhar dezenas de prémios. Só os 7 

primeiros ganham cadernos da AMBAR. Podes participar até ao dia 29 de maio de 2017.  

PUB 

PUB 

Faz um desenho livre, em que incluas as palavras Jornal 100 Letras, e hablita-te a ganhar 

muitos prémios da Giotto/FILA (como lápis de cor, canetas de filtro, tintas acrílicas, 

massas de moldar, entre outros).  Envia os teus desenhos para 

jornal100letras@hotmail.com. Podes participar até ao dia 25 de maio de 2017. 

Só os 5 melhores desenhos ganham ! 

Boa Sorte ! 

 

PREÇO MÉDIO DE CADA MINI CABAZ ENTREGUE :  7,25 € 

PUB 

FAZ UM DESENHO COM O 100 LETRAS 

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjVwaGa1eDSAhUDWRQKHaSrB9gQjRwIBw&url=http://www.hamelinbrands.es/&psig=AFQjCNFiKPabxn27ahlMHArbm3Kuhm8PIg&ust=1489947523495270
https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj6vPS31eDSAhUBmBQKHS4bD2UQjRwIBw&url=https://jornaldigitalcemletras.org/2016/11/22/o-jornal-100-letras-em-papel-online/&psig=AFQjCNFiKPabxn27ahlMHArbm3Kuhm8PIg&ust=1489947523495270


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B C F D G P E C H E B R U G N O N 

J A I O R A N G E C W S T R O B F 

D O N W G M T C C P S P E O S T R 

G V X A P P O I R E Q D C P M O A 

R X O T N L P U G C I T R O N P M 

O R W G R E N A D E P F S M O U B 

S A P D G M N P O R S R P M Q T O 

E I T B X O T M S I T A X E C O I 

I S O G N U E T S S R I T P R S S 

L I Q O M S M U R E Z S O B O T E 

L N A N A S I O P U A E S I R E C 

E S C A O E V T S P Q S P D J G U 
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FRANCÊS -  PROCURA AS PALAVRAS NA HORIZONTAL, VERTICAL E DIAGONAL     ELABORADO POR : JOÃO F., RECIO, BRUNO 

 

 

banane – orange – raisins – 

grenade – citron – cerise – 

mûre – pamplemousse – 

fraise – pêche – pomme – 

poire – framboise – brugnon – 

groseille 

 

Preenche esta sopa de letras e envia-nos nos uma foto com a mesma preenchida e com os teus dados para 

jornal100letras@hotmail.com. Habilita-te a ganhar dezenas de prémios. Só os 7 primeiros ganham cadernos 

da AMBAR. Podes participar até ao dia 31 de maio de 2017. 
PUB 

 

Escreve uma frase em que incluas as palavras escola e totto. Envia-a para 

totto.pt@gmail.com e habilita-te a ganhar 2 mochilas. Podes participar até ao dia 20 de 

maio de 2017. 

Só as duas melhores frases ganham! 

Boa Sorte! 

                                                                            PREÇO MÉDIO DE MOCHILA : 28,99€ 

PUB 

GANHA MOCHILAS DA TOTTO 
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www.aelc.pt secretaria@aerm.pt 
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UM PROJETO EM COMUM 


