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“Só quero chegar ao fim 

e perceber que fui feliz, 

que fiz os outros felizes 

e que mudei o mundo.” 

(Pedro Gonçalves, 

JRA/ABAE) 

Jornal 100Letras. É nesta 

frase e neste projeto 

que me inspiro para 

escrever este texto, até 

porque era inevitável eu 

estar a escrevê-lo numa 

madrugada antes do 

fecho desta edição. 

Para mim, a mudança é 

um facto inevitável. Algo 

que nos traz felicidade e 

novos desafios. E é o 

caso do Jornal 

100Letras, pois, desde 

2016, sinto que aprendi 

muito, mas “mudei” 

muito também. E posso 

dizer que ajudei, de 

certa maneira, a fazer 

crescer o AELC. 

Sinto que, desde que 

entrei neste projeto, já 

lá vão 2 anos, o Jornal 

100Letras tem estado 

em constante mudança. 

Não só pelo seu design 

(o qual desenvolvo), 

mas também pela sua 

riqueza literária e 

informativa, no que toca 

a artigos, reportagens, 

entrevistas ou textos de 

opinião (que é o caso 

deste texto), 

transmitindo  

mensagens de afeto, 

paz, sustentabilidade e 

de união entre todos. 

Volto à frase que inicia 

este meu texto, da 

autoria de uma pessoa 

que conheci nos Jovens 

Repórteres para o 

Ambiente. Com esta 

frase consigo elucidar 

todo o meu percurso, 

frase, consigo recordar 

todo o meu percurso, 

enquanto jovem 

jornalista, desde o 

Jornal Obtuso. Um 

projeto independente 

que tive o prazer de 

produzir. Logo, a 

essência que consigo 

respirar é a de mudança. 

Mudança da 

comunidade escolar. 

Mudança da região. 

Mudança do país. Ou até 

mudança do mundo. 

Sim, porque o Jornal 

100letras é lido em todo 

o mundo! Ou seja, 

fizemos e continuamos a 

fazer a mudança, mas 

para melhor. 

Na 5ª Edição deste 

jornal, celebramos não 

só a mudança, mas 

também as 60.000 

pessoas (com a ajuda do 

Instagram) que nos 

acompanham desde 

2016. É isto que me faz 

feliz! E é isto que me 

levarei da Leal no futuro: 

saber que contribuí para 

um mundo melhor;  

saber que cresci 

enquanto pessoa e ser 

humano. 

 

 

 

 

 

João Pedro Costa 

Aluno do AELC, Editor e 

Diretor de Marketing, 

Publicidade e 

Criatividade do Jornal 

100Letras  

 

Jornal 100Letras. Mudança: 60.000 

leitores? O que mudou? Valeu a pena? 

 

UM DIA NA 
REDAÇÃO DA COMO É 

ESTAR NOS 

PASTILHA 
OFERECIDA 

POR: 

? 

32 anos de Leal 
Editorial desta edição 

Dossiê. A importância 

da aprendizagem das 

ciências no pré-escolar 

Mudança. Desafios que 

se colocam à Escola  
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DIREITOS DE AUTOR ATRIBUÍDOS. 

A REPRODUÇÃO DESTE JORNAL É ILEGAL E PUNÍVEL POR 

LEI. 

©2018 – AELC – JORNAL 100LETRAS 

Juntos, celebramos a diversidade 

O         É PATROCINADO POR: 

EM PARCERIA COM: 

19  de novembro de 2018 

Programa das 

comemorações do 32.º 

Aniversário da ESLC 
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A Leal também é a 
nossa casa 

A Leal também é a nossa casa! A 
história da Leal confunde-se muitas 
vezes com a própria história 
pessoal de cada um de nós, 
sobretudo daqueles que cá moram 
praticamente desde o início, e 
ajudaram a dispor os móveis e a 
desenhar o caminho, e daqueles 
que, embora chegando mais tarde,  
sentem a escola como sua e, tal 
como os primeiros, vivem o seu dia 
a dia com a intensidade invulgar 
com que ele acontece. 
A Leal também é a nossa casa! E, 
como qualquer casa, a Leal é muito 
mais que um espaço organizado de 
acordo com as nossas 
representações do que é uma casa 
e do que é uma escola. A Leal é uma 
casa-escola grande, com muitas 
divisões e um jardim, que nós, 
comunidade escolar, fomos 
moldando à medida das nossas 
necessidades e dos nossos sonhos e 
fomos transformando num lugar de 
conforto e num porto de abrigo, 
onde, ano após ano, a vida pulula e 
acontece ao ritmo vertiginoso de 
um calendário imposto pela 
temporalidade escolar. 
Nós, comunidade escolar, juntos, 
na nossa diversidade, nas nossas 
divergências e nas nossas 
convergências, preenchemos esta 
casa com afetos, com inquietações, 

divergências e nas nossas 
convergências, preenchemos esta 
casa com afetos, com inquietações, 
com saberes, com história e com 
sonhos, muitos sonhos. Damos-lhe 
um rosto, um coração, uma alma e 
uma identidade.  
Por isso, a Leal SOMOS TODOS 
NÓS! E, sendo a Leal um coletivo de 
pessoas em interação permanente, 
hoje, estamos todos de Parabéns, 
porque fazemos 32 anos!  
Fazemos 32 anos e estamos muito 
felizes!  
Estamos muito felizes, porque 
olhamos para trás e vemos um 
percurso extraordinário!  
Estamos muito felizes, porque 
olhamos para o dia de hoje e vemos 
que ainda persistem em nós os 
sonhos de sempre e a inquietude 
que nos leva a persegui-los, mesmo 
que para isso tenhamos de nos 
atrever a ir por outros rumos. 
Estamos muito felizes, porque, 
finalmente, temos um quadro 
legislativo que sustenta a 
necessidade de mudança e uma 
Escola que, embora sem as 
condições ideais, a acolhe, nos 
estimula a fazê-la, nos ouve e nos 
reconforta quando há percalços no 
caminho.  
Estamos muito felizes, porque 
estamos a fazer a festa unidos, na 
companhia do nosso Jornal 
100Letras, da nossa Rádio Onda 
Jovem, do nosso grupo de dança 
Mix To Move, do nosso grupo de 
teatro Reticências, dos nossos 
cientistas, de todas as outras 
escolas do nosso Agrupamento e 
com um bolo da nossa professora 
Susana.  
Temos, assim, os motivos certos 
para sustentar a nossa felicidade! 
O filósofo e matemático grego 
Platão escreveu nos seus Diálogos 
que «O homem se mede pelo rasto 
que deixa no mundo». Uma Escola 
também se medirá da mesma 
maneira, com certeza. Ao longo 

que deixa no mundo». Uma Escola 
também se medirá da mesma 
maneira, com certeza. Ao longo 
destes 32 anos, o rasto que a Leal 
tem deixado na vida dos que dela 
têm feito a sua casa e no contexto 
em que está inserida é 
impressionante. Faz dela uma 
grande Escola. E faz de nós 
orgulhosos por estarmos aqui, por 
sermos LEAL!  
Espero que esta edição em papel 
do 100Letras faça jus aos 32 anos 
desta Leal que SOMOS e nos leve 
pelos rumos inquietantes da 
mudança… 

 
                                

L
u
c
i
n
d
a 
S
a
n
t
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s 

 

LUCINDA SANTOS 
subdiretora do AELC 

Gostas de ler? 

Então escreve uma frase 

com as palavras “Jornal 

100letras” e “Livros 

Horizonte” e habilita-te a 

ganhar um destes 4 livros. 

Concorre até ao dia 

29.12.2018 para 
jornal100letras@hormail.com

Boa Sorte! 

Queres ganhar pastilhas? 

Então escreve segue o instagram das pastilhas 

gorila (pastilhas_gorila) e do Jornal 100Letras 

(jornal100letras) e tenta a tua sorte! Concorre 

até ao dia 20.12.2018 para 
jornal100letras@hormail.com 

Boa Sorte! 

Queres ganhar brindes? 

Escolhe um número (de 0 a 150) e tenta a tua sorte! 

Concorre (com o envio do número) até ao dia 5.01.2019 

para jornal100letras@hormail.com 

Boa Sorte! 

26 

mailto:jornal100letras@hormail.com
mailto:jornal100letras@hormail.com
mailto:jornal100letras@hormail.com
mailto:jornal100letras@hormail.com


 

08  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o real poder da ciência não se manifesta 
nas coisas estritamente científicas (…), 

mas no modo de pensar, agir e acreditar 
em termos científicos”. 

Ward (1989) 
 
A aprendizagem é um processo gradual que altera 
o comportamento e permite a construção do 
conhecimento que, associados com a interação do 
indivíduo com o meio que o rodeia, constituem 
parte fundamental do desenvolvimento infantil. 
Deste modo, a aprendizagem e o 
desenvolvimento são dois processos que se 
encontram interligados, sofrendo a influência um 
do outro, isto é, a partir de um o outro é também 
adquirido. Piaget, Vygotsky e Bruner criaram 
teorias sobre o desenvolvimento e a 
aprendizagem dos indivíduos. É importante 
referir, ainda que sucintamente, que Piaget se 
debruçou sobre o pensamento da criança desde o 
seu nascimento até à idade adulta. Apresenta-nos 
uma visão construtivista que refere que a criança 
é o principal interveniente na construção do seu 
conhecimento e que “a criança é o arquitecto 
principal do seu próprio modelo mental do 
mundo” (Hohmann & Weikart, 2009: 57). Piaget 
identifica o desenvolvimento infantil em quatro 
estádios, em que cada estádio é constituído sobre 
as estruturas do anterior, isto é, cada etapa 
superada é uma preparação para o estágio 
seguinte. No entanto, esta teoria foi alvo de 
críticas que apontaram algumas limitações na 
questão hierárquica estipulada nos estádios de 
desenvolvimento. Nas palavras de Marchão 
(2012: 125), e sobre Piaget, a autora salienta: “Em 
seu entendimento, a aprendizagem das crianças 
faz-se a partir das observações e não de atitudes 
meramente passivas ou receptoras, o que no 
âmbito pedagógico remete para a 
99999999999999 
 

criação de ambientes onde a 
criança tenha liberdade para 
explorar, para tocar e 
experimentar. Como refere 
Marchão, (2012: 128) a 
“aprendizagem resulta da 
cooperação com os outros e 
das representações simbólicas 
da cultura da criança”, 
ocorrendo, desta forma, uma 
mediação entre o pensamento 
cognitivo e o meio social e 
histórico-cultural. Vygotsky 
considera, pois, que “a 
actividade operada pelos 
sujeitos não é apenas uma 
resposta a um estímulo ou a 
um reflexo; ela é uma 
componente de 
transformação do meio 
através de instrumentos que 
possibilitam a regulação da 
própria ação e da ação dos 
outros” (Marchão, 2012: 127). 
Para Vygotsky, o pensamento 
e a linguagem apresentam 
uma estreita ligação, sendo a 
linguagem um fator 
fundamental na viabilização 
da comunicação, permitindo 
uma perceção dos códigos 
linguísticos tais como 
representações gráficas, 
gestos, a oralidade e a escrita. 
Considerando o adulto como 
um interveniente fundamental 
no desenvolvimento infantil, 
surge, como conceito 
fundamental da teoria de 
Vygotsky, o conceito de 
desenvolvimento próximo ou 
ZDP que “corresponde à 
distância entre o nível atual de 
desenvolvimento da criança, 
determinado por aquilo que 
ela é capaz de fazer numa 
situação de resolução de um 
problema, e o nível potencial 
de desenvolvimento que a 
criança pode adquirir se for 
ajudada por um adulto, ou por 
um par mais maduro na 
resolução dessa tarefa” 
(Pereira, 2002) 
As teorias socioconstrutivistas 
da aprendizagem dão 
particular importância às 
ideias que 
lllllllllLLLLLLLLLLLLLLL 
 

as crianças trazem para a 
escola sobre fenómenos e 
processos naturais, 
construídas na interação 
com o meio em que as 
crianças se inserem, 
ideias essas que podemos 
designar por ideias 
prévias. De acordo com 
essas teorias, as ideias 
prévias devem ser o 
ponto de partida para a 
aprendizagem. O 
educador deve “aceitar as 
suas ideias [da criança] e 
desafiá-las com ideias 
novas…”, cabendo-lhe, 
previamente, “saber 
quais os conhecimentos 
da criança” (Pereira, 
2002: 76), facilitando “a 
adequação da 
intervenção do (a) 
educador (a)” e a 
“adaptação de recursos e 
estratégias/ atividades” 
(Martins, et al., 2009: 19). 
O educador tem, assim, 
através da realização de 
atividades com as 
crianças, um papel 
fundamental na 
(re)estruturação das 
ideias das crianças, em 
processo de aproximação 
sucessiva aos conceitos 
científicos. As ideias 
prévias tornam-se 
conceções a partir da 
perceção de fenómenos, 
processos e observações 
correspondentes a 
atividades da vida 
quotidiana das pessoas; 
são oriundas do meio 
social e cultural do aluno 
em que, muitas vezes, 
chegam a partir de 
crenças socialmente 
induzidas, sobre muitos 
fenómenos naturais ou a 
partir de analogias para a 
compreensão de 
fenómenos. Tratando-se 
de construções pessoais, 
muitas vezes fora da 
educação formal, tais 
ideias podem divergir 
frequentemente dos 
conceitos científicos e, 

POR MANUELA GUEDES 

1. Fornecer, munir com abundância, aprovisionar, prover 

do bastante ou do necessário 2. Que tem gordura acima 

da usual; obeso, cheio, corpulento 3. Que existe há muito 

tempo 4. Que trata com carinho; meigo 5. Lugar onde se 

pode deitar e/ou dormir 6. Relação dos jogos de um 

campeonato, com a indicação das respectivas datas 7. 

Conjunto de pelos que cobrem a cabeça dos humanos 8. 

Canto solene em honra da pátria e/ou de seus defensores. 

Encontra as 12 diferenças 

Habilita-te a ganhar um dos 

cabazes de produtos da 

UHU, encontrando as 12 

diferenças. Só os 3 primeiros 

ganham. Concorre até do 

dia llll 22.12.2018 llll para 
jornal100letras@hormail.com 

Boa Sorte! 

Palavras Cruzadas 
Habilita-te a ganhar um dos 

cabazes de produtos da 

AMBAR, encontrando as 8 

respostas a este crucigrama. 

Só os 3 primeiros ganham. 

Concorre até ao dia 

22.12.2018 para 
jornal100letras@hormail.com 

Boa Sorte! 

04 

25 
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frequentemente dos 
conceitos científicos e, 
nesse caso, podem 
constituir obstáculos à 
aprendizagem. Para 
ajudar a criança a 
explicitar as suas ideias 
devem encontrar-se 
formas de registo que 
ilustrem aquilo que ela 
pensa que vai acontecer 
numa determinada 
situação/atividade, como 
por exemplo, assinalar a 
situação que considera 
correta de entre várias 
que se lhe apresentam, 
preencher uma tabela de 
dupla entrada, fazer um 
desenho ou colar recortes 
de imagens que 
correspondam ao que ela 
pensa que vai acontecer. 
(…) Modificar uma ideia 
que não esteja 
cientificamente correta 
não se faz de forma 
automática; todavia, 
podem ser tidos em conta 
alguns procedimentos 
que procurem levar a 
criança a pensar e a 
refletir, tais como: dar- 
lhe a conhecer outras 
ideias sobre o assunto 
através da discussão com 
os pares e com o (a) 
educador(a), recorrer a 
várias fontes de 
informação ou propor 
uma atividade prática que 
lhe permita testar as suas 
ideias. Tais atividades 
devem ter um caráter 
experimental, uma vez 
que o “(…) Ensino 
Experimental (…) constitui 
um factor de 
aprendizagem e de 
formação absolutamente 
essencial” (Conselho 
Nacional de Educação, 
1999: 18). Esta prática 
deve começar no jardim 
de infância, pois como 
refere Martins et.al. 
(2009: 22) “em idade pré-
escolar, as crianças já 
conseguem levar a cabo 
actividades 
experimentais, realizando 

conseguem levar a cabo 
actividades experimentais, 
realizando ensaios com 
controlo de variáveis, desde 
que lhes sejam dadas 
oportunidades para 
participarem nessas 
actividades desde cedo, 
com progressiva 
complexidade e 
devidamente 
acompanhadas (…).” As 
atividades, embora possam 
surgir das ideias das 
crianças, devem ser 
pensadas e planeadas pelo 
educador, tendo em 
consideração as 
especificidades e 
necessidades do grupo em 
questão, de forma a obter 
uma melhor resposta às 
suas características, 
“porque fazer trabalho 
experimental (…), no fundo 
é fazer um pouco de tudo, é 
testar, é medir, é comparar, 
é calibrar, é conceber, é 
fazer projetos (…)” (CNE, 
1999: 18) 

Papel do educador 
O papel do educador é 
fundamental no sentido de 
ajudar a criança a chegar 
mais longe minorando a” 
distância entre o nível atual 
de desenvolvimento da 
criança, determinado por 
aquilo que ela é capaz de 
fazer numa [determinada] 
situação (…) e o nível 
potencial de 
desenvolvimento que a 
criança pode adquirir se for 
ajudada por um adulto, ou 
por um par mais maduro na 
resolução dessa tarefa” 
(Pereira, 2002: 73). 
* Criar um ambiente aberto 
e seguro, para que seja 
possível colocar questões 
sobre as descobertas, 
realizadas; 
* Dispor diversos materiais 
científicos, bem como 
diversas fontes de 
informação - livros, jornais, 
vídeos, fotografias, 
internet, materiais para o 
registo dos processos, 
como cadernos, tabelas, 

registo dos processos, 
como cadernos, tabelas, 
marcadores, máquina 
fotográfica, gravador, etc.; 
pessoas da família, 
comunidade ou 
especialistas para que 
assim a criança possa 
aceder mais facilmente às 
aprendizagens nesta área. 
* Proporcionar atividades 
que despertem a 
curiosidade, que permitam 
adquirir novos 
conhecimentos e que 
estimulem a descoberta, a 
resolução de problemas e 
experiências 
autonomamente. Tudo isto 
para ajudar e incentivar a 
procura de respostas para a 
resolução de problemas 
(através da investigação). 
* Promover a cooperação 
através do trabalho 
colaborativo no grupo, de 
modo a que as crianças 
aprendam umas com as 
outras ao confrontarem 
perspetivas, procedimentos 
e saberes diferentes, 
contribuindo assim para o 
aprofundar e aumentar o 
nível de desenvolvimento e 
aprendizagem. Para isso 
deve incentivar a 
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL
LL 

curiosidade das crianças, 
colocando-lhes perguntas 
que as levem a pensar, a 
querer saber mais, 
procurando outras fontes 
de informação que 
estimulem a capacidade de 
pensar; ainda a procura de 
respostas para a resolução 
dos problemas. 
* Utilizar o vocabulário 
adequado ao domínio 
cientifico; 
* Partir da exploração do 
ambiente natural, das 
descobertas sobre si e sobre 
o mundo da criança, bem 
como das necessidades que 
cada criança precisa, 
procurando desenvolver 
atividades progressivas. 
tendo o cuidado de as 
planificar., Com 
intencionalidade educativa 
o educador pode, assim, ir 
estimulando nas crianças a 
sua capacidade de pensar e 
de evoluir nas suas 
conceções, ajudando-as a 
desenvolver o pensamento 
dedutivo através da 
realização de descobertas 
através da investigação, 
bem como da partilha das 
suas experieências e 
descobertas. 
 
 
 

segue-nos 

Decorreu, entre os dias 20 

e 28 de outubro, mais 

uma edição da Feira das 

Mercês. Esta feira saloia 

de Sintra é um evento 

lúdico que se realiza todos 

os anos, com diversas 

atividades, com 

animação, espaços de 

artesanato, áreas infantis, 

concertos e muita alegria, 

sempre na companhia de  

figurantes vestidos à 

moda saloia. 

Trata-se de um evento 

que cativa pessoas de 

diversas idades. 

Esta iniciativa é de 

entrada livre e e voltará a 

acontecer em 2019. 

POR IVA MENDES 
05 

24 
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LIBERDADE 

UM DIA NA REDAÇÃO D 

CAMINHOS DE AUTONOMIA 

E LIBERDADE 
 
Não fazemos aquilo que queremos e, 
no entanto, somos responsáveis por 
aquilo que somos. Sartre, Jean-Paul 
 
Aprendi, na longa escola do mundo, 
que somos capazes de controlar essa 
estranha nebulosa que são os sonhos, 
um molde que nos enforma o carácter 
e que, muitas vezes, nos situa na 
dimensão do que desejamos, face ao 
que temos. 
 
Portanto, velhos sonhos não são 
necessariamente sonhos que nos 
envelheceram e amarguraram. Para 
mim, são justamente o oposto. São 
aqueles que atravessaram as malhas 
do quotidiano e continuam a nortear 
as nossas decisões. São os que nos 
fazem começar o dia com a ilusão da 
esperança, seja ela qual for, baseada 
na mudança do mundo, dos muros da 
escola, do preço das couves, de que 
algo mude, e depressa, por favor. 
 
Com alguma fleuma atravessamos o 
dia em direção a um outro e depois a 
outro, até os dias se esvaírem em 
chuva, depois em relva e flores e, 
finalmente, em mar e (algum) 
descanso. Regressamos ao trabalho 
com a poesia por dentro, talvez um 
sorriso irónico no olhar, porque 
sabemos relativizar a diferença entre a 
pessoa que somos e aquela que 
podíamos ter sido, fossem os rumos 
aqueles que sonhamos, mas não 
importa. É assim. 
 
A verdade é que os rumos (já) não são 
nossos. Quem no-los impõe é o acaso 
bem orquestrado das mudanças que o 
mundo vive. 
LLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL 
 
espiral, comandado por núcleos de 

E o mundo evolui, em espiral, 
comandado por núcleos de 
poder sempre em redes, muitas 
invisíveis a olho nu: outrora 
clericais, maçónicas, 
imperialistas, liberalistas, 
exclusivistas, como as de 
Bilderberg, e agora as redes 
sociais e o magnífico poder 
manipulador dos gigantes da 
informação, São sempre redes. 
E nessas malhas, por vezes, vão 
ficando alguns de nós. 
Daí ser importante virar a proa 
contra os novos rumos que nos 
querem conduzir, sem 
deixarmos de estar 
llllllllllLLLLLLLL 
 

 

abertos àqueles que nos 

abrem caminhos de 

autonomia e liberdade. 

 

Ana Isabel Falé 

FT/ER: Se ganharem, acham que vão fazer a 

diferença? E acham que outras escolas deviam 

aderir a esta iniciativa das listas, dando-lhes a 

oportunidade de mudar o que acham estar mal ou 

o que precisa ser melhorado? 

 

TF: Eu acho que sim! Estamos todos com imensas 

ideias para desempenhar. Claro que há coisas que 

nunca vão ser possíveis fazer e temos a consciência 

que vai ser mais difícil, mas nos iremos dar tudo 

para conseguir esses objetivos. 

 

FT/ER: Que conselhos dão a quem queira formar 

uma lista noutra escola (dado a leitura nacional e 

internacional do Jornal 100Letras por todo o tipo 

de pessoas)? O que fazer? Como fazer? A quem 

recorrer? 

 

TF: Eu vou ser muito sincero. Não devem olhar 

muito para a questão das amizades, pois isso pode 

ser bom, mas, ao mesmo tempo, também pode ser 

mau. Por exemplo, eu não conhecia o Pedro 

Amorim, o vice-presidente da nossa lista, C. No 

entanto, com isto das listas, desenvolvemos uma 

amizade e tornamo-nos grandes amigos. Podemos 

contar um com o outro para assuntos das listas e 

não só. Acho que acima de tudo, não se deve olhar 

para as amizades, mas sim, ter em consideração a 

responsabilidade das pessoas, as suas boas ideias e 

influência na escola. 

 

Por outro lado, a Direção da nossa escola é acolhedora de 

novas ideias, no entanto há certas coisas que não são viáveis 

ou possíveis e esta pode ter sido uma das razões para não 

conseguirem concretizar todos os seus objetivos. 

 

FT/ER: Se ganharem, acham que vão fazer a diferença? 

 

RB: Sem dúvida alguma! Eu acho que nós, como lista P, temos 

objetivos que penso que são inovadores. Por exemplo, a 

introdução do projeto de tutoria é algo que nunca foi 

concretizado cá na escola. Haver tutores que se voluntariam a 

ajudar, é algo que faz a diferença. Acho que a união faz a força 

e nós como lista P vamos fazer de tudo para concretizar os 

nossos objetivos. 

 

FT/ER: Que conselhos dão a quem queira formar uma lista 

noutra escola (dado que a leitura nacional e internacional do 

Jornal 100Letras por todo o tipo de pessoas)? O que fazer? 

Como fazer? A quem recorrer? 

 

RB: Uma associação de estudantes é muito importante numa 

escola, porque nós como alunos não somos pessoas que 

apenas tiram boas notas e vão-se embora do secundário com 

uma média. Nós temos um papel decisivo no desenvolvimento 

da escola, porque somos nós que diariamente estamos 

expostos a diversas situações. Ter uma associação de 

estudantes é um grande benefício e acho que a motivação 

principal de uma lista parte da vontade de fazer a diferença. 

 

2018-2019 

SÊ UM CIDADÃO ATIVO E 

VOTA NA TUA LISTA NO 

DIA  23 DE NOVEMBRO DE 

2018 (6ªFEIRA). TU PODES 

FAZER A DIFERENÇA! 

UM CONSELHO DE: 

06 23 
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Estes são alguns dos livros novos 

que podes encontrar na Biblioteca: 

 

As novidades não se ficam apenas pelos livros: 

a nossa videoteca foi enriquecida com este 

conjunto de 9 títulos da mais recente 

cinematografia. Fica  a par destas e de outras 

atividades seguindo o blogue da Biblioteca: 

https://bibliotecaescolar-cre.blogspot.com  

 

Tomás Ferreira Ricardo Boavida 
PRESIDENTE DA LISTA C PRESIDENTE DA LISTA P 

2018-2019 

Filipa Teixeira (FT)/ Érica Ribeiro (ER): O tema do jornal 

este ano é a mudança e este é também o grande 

objetivo das listas. Sabemos que não podem mudar 

TUDO o que quiserem na escola, mas, sem dizer muitos 

dos vossos objetivos, o que é que mudariam, caso 

tivessem liberdade total? 

 

Tomás Ferreira (TR): Acima de tudo, uma coisa muito 

importante é dar a devida voz aos alunos, pois estes têm 

pouca representatividade. Nós criamos a lista com o 

intuito de lhes dar a devida voz. 

 

FT/ER: Ao longo dos anos, acham que houve alguma 

lista que conseguiu mudar realmente algo cá na escola? 

Se sim, o quê? Se não, porquê? 

 

TR: Acho que sim, mas ao mesmo tempo, também acho 

que não. Acerca de aspetos duradouros, acho que 

nenhuma, porque é muito difícil uma lista fazer uma 

obra na escola. Isso não nos compete a nós, como 

associação de estudantes, mas sim ao orçamento 

participativo. Houve listas que tentaram mas a Direção 

não permite tudo. No entanto, mesmo assim, houve 

listas que conseguiram exercer o seu mandato e 

conseguiram pôr em prática diversas ideias para o bem-

estar dos alunos. 

 

 

3. Se ganharem, acham que vão fazer a 

Filipa Teixeira (FT)/ Érica Ribeiro (ER): O tema do jornal 

este ano é a mudança e este é também o grande 

objetivo das listas. Sabemos que não podem mudar 

TUDO o que quiserem na escola, mas, sem revelar 

muito dos vossos objetivos, o que é que mudariam, 

caso tivessem liberdade total? 

Ricardo Boavida (RB): Eu acho que aqui na escola há uma 

coisa que tem mesmo necessidade de melhorar que é a 

comunicação. Acho que nós temos projetos incríveis, 

coisas inéditas que nunca foram feitas e, infelizmente, os 

meios de comunicação não agem da melhor forma. Claro 

que há as redes sociais, mas há certas coisas que 

acontecem nesta escola das quais nós nos devíamos 

orgulhar e, infelizmente, não passam cá para fora. 

Portanto, acho que um dos pontos a trabalhar nesta 

escola é, sem dúvida, a comunicação. 

 

FT/ER:Ao longo dos anos, acham que houve alguma 

lista que conseguiu mudar realmente algo cá na escola? 

Se sim, o quê? Se não, porquê? 

 

RB: Que eu tenha tido conhecimento, nos anos 

anteriores, infelizmente, não houve nada de muito real. 

Por exemplo, sei que no ano passado houve uma lista 

que tentou fazer algumas coisas, mas não conseguiram 

concretizar algo que causasse mudança efetiva. 

Por outro lado, a direção da nossa escola é acolhedora 

de novas ideias, no entanto há certas coisas que não são 

viáveis ou possíveis e esta pode ter sido uma das razões 

CONTINUA NA PÁGINA A SEGUIR 
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função atual. Começaram por 

ver o antigo refeitório dos 

monges, onde lhes contaram 

um pouco da história do 

Mosteiro de S. Bento. 

Visitaram a Sala dos Paços 

perdidos, que de momento 

funciona como sala de espera 

e também é utilizada por 

jornalistas nas entrevistas.  

Esta sala evoca algumas 

figuras importantes, como 

D.Dinis, Marquês de Pombal, 

entre outros. Viram a Sala do 

Senado, onde lhes falaram 

um pouco da história da 

mesma e, por fim, assistiram 

a um pouco da discussão 

sobre o Orçamento de Estado 

para o ano de 2019 na Sala 

das Sessões.  

Nesta visita conseguiram, 

assim, aprofundar o 

conhecimento sobre a 

Assembleia da República. 

 

No dia 7 de 

Novembro de 2018 

realizou-se uma 

visita à Assembleia 

da República, onde 

esteve presente a 

turma 12ºH3 e as 

professoras Lucília 

Oliveira e 

Conceição Mestre. 

Durante a visita, a 

turma foi 

acompanhada por 

um guia que lhes 

mostrou as diversas 

salas e contou a 

história da 

Assembleia da 

República, antes de 

a mesma ter a 

função atual. 

Começamos por 

ver o antigo 

refeitorio dos 

monges onde nos 

contaram um 

pouco da história 

do mosteiro de S. 

Bento, visitamos a 

Sala dos Paços 

perdidos que de 

momento funciona 

com sala de espera 

e também tem é 

utilizada por 

jornalistas nas 

entrevistas, esta 

sala evoca algumas 

figuras 

importantea como 

D.Dinis , Marquês 

de Pombal entre 

outros. Vimos a 

Sala do Senado 

onde nos falaram 

um pouco da 

história da mesma 

e por fim assistimos 

12ºH3 EM VISITA À 

JRA: uma diversão 

da informação 

JRA: Jovens Repórteres para o 

Ambiente. Sabem o que isto é? Para 

mim, são um grupo  de pessoas que 

nos fazem sentir em casa. Ou seja, 

numa casa da informação. Mas não 

uma informação enfadonha e 

desinteressante. É uma infomação 

divertida e favorcedora de uma 

amizade sem fim, amizade essa que 

fiz neste Seminário do Ambiente – 

JRA e na minha primeira missão no 

Rock In Rio Lisboa 2018, motivada 

por pessoas maravilhosas. 

Neste Seminário pude comprovar 

isso. Comprovar que o ambiente, 

não só pela natureza (a nível do 

planeta Terra), mas também pela 

sociedade, nos proporciona o 

conhecimento de novas pessoas e 

experiências, motivadas pela ajuda 

entre todos, pois  senti e vivi isso, 

esperienciado na primeira pessoa. 

Aconselho vivamente a quem 

gostar de aventura, jornalismo, 

ambiente ou convívio a inscrever-

se nos JRA. Acreditem que não se 

vão arrepender e se tiverem 

curiosidade em saber mais sobre o 

projeto, acedam a este link: 

www.jra.abae.pt  

Uma vez JRA, para sempre JRA! 

  

João Pedro Costa 
JRA desde 28.06.2018 

 

 

 

08 
21 



 

08 Evidentemente que poderão  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A MUDANÇA 
 

Por mais coisas que passam na vida, 
A mudança é a alternativa, 

Personalidade, mentalidade, 
Sabedoria, Palavra Amiga. 

 
Muito esforço que foi feito, 
Pelos antigos desta terra, 

Em busca de um caminho reto, 
Em busca da palavra correta. 

 
A língua é arma que condena, 

O Diabo passa a perna, 
Mas o meu pai é rigoroso, 

Espírito Santo, Homem bondoso. 
 

Que esta luz me guie, 
Pelo rumo que caminho, 

Por tanta coisa que já passei 
Meu coração ficou mais triste. 

 
Do vosso medo vós fugiste, 

Mas o pedido vos dou, 
Que amem a cada uma destas pessoas, 

Como Jesus nos amou. 
 

Pelas palavras que falou, 
Pelo fogo que lançou, 

Mandamentos ordenou, 
Nenhum de nós respeitou. 

 
Por aquilo que me tornou, 

Pelo que eu hoje também sou 
Vejo que o frio chegou 

E nenhum de vocês mudou. 
 

                            Gerson Soma 

Textos inspirados na crónica de Maria Judite de 
Carvalho, “Histórias com Palavras”. 

 

História com [muitas] palavras 
Subo a rua, encontro a minha vizinha que cumprimento 
com o afeto de quem não vê um amigo há anos! Sigo 
em direção ao cais para apanhar o barco e seguir para o 
trabalho. Na bilheteira, deparo-me com um senhor de 
sorriso de orelha a orelha, a quem dou os bons dias, 
enquanto ele fatura o meu bilhete. 
A caminho do barco, aprecio o convívio amigável dos 
passageiros que esperam tranquilamente o seu 
embarque. Chegando, satisfeita, ao meu destino, avisto 
as minhas colegas e, quando me dirijo a elas, ouço uma 
voz linda como o sol da noite, que atenciosamente me 
devolve o telemóvel perdido. 
Finalmente entro na sala, pico o ponto e pouco tempo 
depois recebo a boa nova: porque alcancei os meus 
objetivos, foi-me atribuído um carro da empresa! Assim 
deixarei de fazer o meu trajeto habitual de todas as 
manhãs! Em contrapartida, vou poder dar boleia às 
minhas colegas e pôr a conversa em dia, bater um 
delicioso papo matinal! 

Texto coletivo do 
9ºC 

 

História com palavras e afetos 
 

Saio de casa. Afago o gato. Cumprimento a vizinha com 

um sorriso e ela retribui com um abraço. Enquanto 

caminho até ao mercado, aprecio a melodia viva da vida 

e a aura alegre vinda das conversas animadas. No 

mercado, a multidão enche todos os cantos e os cheiros 

despertam a curiosidade de descobrir tesouros 

escondidos. Dirijo-me à banca do peixe, para escolher o 

melhor salmão para o almoço. Reencontro a D. Maria 

que conversa alegremente com o vendedor, que ao 

repararem em mim, me incluem na animada mas 

insignificativa conversa. Pago, recebo as moedas 

douradas e convido a D. Maria para almoçar. 

 

Sinto-me feliz e gosto. Quem dá por gosto não cansa. 

 

Criadores 9ºH 

MARGARIDA GOMES 
Coordenadora técnico-pedagógica dos JRA 

No âmbito do projeto Nacional Jovens 

Repórteres para o Ambiente, o Jornal 

100Letras decidiu  entrevistar Margarida 

Gomes, Coordenadora deste projeto, afim de 

saber mais sobre o assunto. 

JOÃO PEDRO COSTA (JPC) - Antes de mais, em 

que é que consistem os Jovens Repórteres para 

o Ambiente? Ou o que é ser um JRA? 

Margarida Gomes (MG) -  Então, ser um JRA é, 

principalmente, ter um espírito atento, ser 

perspicaz, ter sentido crítico, ter gosto pela 

reportagem e ter gosto também pelas questões 

do ambiente e da sustentabilidade. Basicamente, 

um JRA o que faz é reportar em qualquer sítio, 

num bom artigo, numa boa fotografia ou num 

vídeo. E também perceber o que é uma rede de 

todo o país e que, inclusivamente, também é 

uma rede internacional e que, estando nesta 

rede ainda têm a oportunidades de participar em 

atividades de âmbito internacional e noutras 

iniciativas. 

JPC - Que benefícios podemos encontrar, ao 

participarmos no Seminário Nacional dos Jovens 

Repórteres para o Ambiente? 

MG - Desde logo são só benefícios (riso). O 

Seminário é um momento de formação, que 

normalmente acontece no início do ano  e o 

objetivo é motivar e informar sobre o programa 

os novos, ou seja, os que estão a participar pela 

primeira vez trazendo-lhes novos conhecimentos 

sobre como realizar boas fotoreportagens, 

videoreportagens e bons artigos. Aos que 

participam mais regularmente é motivar o 

sobre como realizar boas 

fotoreportagens, 

videoreportagens e bons 

artigos. Aos que participam 

mais regularmente é motivar o 

intercâmbio, a troca de 

experiência e aprendizagem 

interpares. Para além disso 

pretende simular em dois dias 

ou três aquilo que se deve 

fazer ao longo do ano (como ir 

para o terreno, reportar e 

ainda dar mais algumas 

valências técnicas – como uma 

boa fotografia, um bom vídeo, 

entre outros, sendo que esta 

rede já existe hà 25 anos 

internacionalmente e há 22 a 

nível nacional. 

JPC – Que projetos estão 

previstos a realizar nos 

próximos tempos? 

MG – Nos próximos tempos, 

nós mantemos algumas 

iniciativas, nomeadamente os 

concursos (como o concurso 

do mês, melhor reportagem do 

mês, melhor repostagem a 

nível nacional e internacional).  

Depois continuará a existir o 

JRA do mês de janeiro a maio, 

para incentivar a contínua  

redação e publicação de 

artigos, a melhor reportagem 

nacional, a modalidade (nova) 

de campanha – apesar de 

terem estilos e objetivos 

diferentes – podendo ser 

submetidas, no portal, até 

abril para poderem 

eventualmente escolhidas a 

nível internacional. Temos o 

mote “Planet or Plastic” em 

associação com a National 

Geographic, e, depois, temos 

também  as missões (em que 

os jovens, já sem professores, 

 

 

vão estar em situação de 

reportagem – a missão do Jardim 

Zoológico em Lisboa -  no Carnaval 

-  a missão de uma semana na 

Páscoa em Coruche (Capital da 

Cortiça) e, por fim, a missão 

“Colaboration” que consiste na 

possibilidade das escolas nacionais 

poderem colaborar com outras 

escolas a nível internacional. 

 

 

©JRA/ABAE 

Seminário JRA 2018 

Nos dias 9, 10 e 11 de novembro, 

o Instituto Politécnico de Viseu 

recebeu o Seminário Nacional 

dos Jovens Repórteres para o 

Ambiente. Durante este 

Seminário decorreram 

atividades como Workshops 

(com a Jornalista Vera Novais do 

Jornal Observador – escrita de 

artigos, com professores 

licenciados nas áreas de 

fotorreportagem e 

videorreportagem), atividades 

de campo (como por exemplo a 

Visita ao Museu do Quartzo, 

ETAR de Viseu, entre outros), 

atividades de realização e 

apresentação dos trabalhos 

feitos, bem como o convívio 

entre todos os JRA.  

Em Suma, foram três dias de 

pura “diversão da informação” 

que permitiram aos novos JRA 

conhecer e aprender o que é ser 

verdadeiramente um 

Jornalista/Repórter para o 

Ambiente, não só no contexto do 

Ambiente, mas também no 

contexto social. Mostramos 

então uma fotogaleria desses 

momentos (página ao lado). 

Ana Isabel Cruz 
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UM DIA NA REDAÇÃO DA 
     FUTURO 10 

Sala de Aula do Futuro e 
Acessibilidade 

No momento em que Portugal atravessa uma 
transformação legislativa no que respeita à 
Educação Inclusiva tive a oportunidade de 
participar, ao abrigo do projeto eTwinning, no 
workshop “Make Learning Accessible - Special 
Educational Needs in my Classroom”, que 
decorreu em Bruxelas. 
Tratando-se de um workshop promovido pela 
European Schoolnet, rede de 34 ministérios da 
educação europeus que visa a inovação no 
ensino-aprendizagem, importava conhecer as 
temáticas abordadas e as estratégias e/ou 
sugestões apresentadas, sem nunca perder de 
vista a respetiva aplicabilidade quando 
enquadradas com a nossa realidade educativa. 
O workshop assentou no tema geral da 
Educação Inclusiva e, sem surpresa, foram 
apresentados conteúdos como o Desenho 
Universal de Aprendizagem, o Projeto 
eTwinning e a Acessibilidade na 
Aprendizagem, salientando-se estratégias 
práticas e ferramentas que podem ser 
utilizadas no suporte, tanto a alunos com 
necessidades educativas especiais, como a 
alunos com sobredotação. 
Todas as atividades se desenvolveram num 
espaço único, o Laboratório Sala de Aula do 
Futuro, tendo sido explorados pelos 
participantes os recursos físicos (desenhos de 
sala de aula, mobiliário flexível, diversidade de 
tecnologias e materiais) e as potencialidades 
que os mesmos encerram, tanto na perspetiva 
do aluno (permite ajustar às necessidades de 
cada aluno; permite o desenvolvimento de 
competências específicas), como na 
perspetiva do professor (permite utilização de 
diferentes metodologias de ensino 
aprendizagem). 
Adicionalmente aos recursos materiais 

referidos, em termos de zonas físicas, é 

possível distinguir 6 áreas de aprendizagem 

diferenciadas: 

Investigar, Criar, Apresentar, Colaborar, 

Interagir e Desenvolver. Estas áreas assentam 

nas conhecidas competências-chave para o 

aluno do século XXI (Framework for 21st 

Century Learning), particularmente ligadas à 

comunicação, ao pensamento crítico, à 

criatividade, à responsabilidade pessoal e 

social, à colaboração, ao aprender a aprender 

e às competências digitais. 

Em maior pormenor, as 6 zonas representam 
os diferentes estilos de aprendizagem e as 
etapas chave para o desenvolvimento de 
trabalhos de projeto, e coletivamente 
fornecem uma forma de visualizar a forma 
como diferentes abordagens pedagógicas que  
 

incorporam várias tecnologias podem ser 
utilizadas em sala de aula: 
A) Investigar – área desenhada para encorajar 
os alunos a descobrir coisas autonomamente, 
tornando-se participantes ativos. Permite-lhes 
pesquisar todo o tipo de informação a partir de 
diferentes suportes (livros, vídeos, áudio, 
internet, etc.), em grupo, pares ou 
individualmente; 
 
B) Criar – a partir da pesquisa desenvolvida, os 
alunos são encorajados a criar um produto, a 
partir de ferramentas que se encontrem 
disponíveis (câmaras digitais, microfones, 
software de edição de imagem, etc.); 
 
C) Apresentar – o produto criado é então 
apresentado aos colegas e professores; 
 
D) Colaborar – durante as três etapas 
anteriores, pretendem-se que os alunos 
colaborem com os seus pares e partilhem, por 
exemplo, impressões, conhecimentos e 
sugestões; 
 
E) Interagir – em algumas etapas do projeto o 
professor poderá querer integrar atividades e 
interagir com os alunos de forma tradicional 
(aula expositiva, atividades de demonstração 
laboratorial, etc.), podendo ser utilizadas 
diferentes tecnologias como quadros 
interativos, sistemas de respostas por 
sondagem, telemóveis, software diverso, 
entre outros; 
 
F) Desenvolver – esta zona é vista como um 
espaço para a aprendizagem informal e 
reflexão, que deve ser encorajada, sendo o 
aluno preparado para a perspetiva do ensino 
para a vida. Na escola e em casa devem existir 
oportunidades para este desenvolvimento, 
disponibilizando-se espaços de estudo, 
aparelhos portáteis com auscultadores, jogos. 
 
Por fim, em tom de desafio, os formadores 
interrogam-nos: E agora?... O que podem fazer 
na vossa escola para tornar a sala de aula mais 
inclusiva? Que pequenas alterações podem 
iniciar imediatamente? Nenhum professor ou 
aluno ficaria indiferente ao conceito 
apresentado, nem aos recursos disponíveis, 
sendo evidente que uma sala de aula inclusiva 
é uma sala de aula flexível em termos de 
espaço, recursos e metodologias utilizadas, 
logo acessível em termos de ensino-
aprendizagem. Num primeiro momento é 
possível alterar o que depende de mim, ou 
seja, tudo o que envolve a minha prática 
pedagógica pode ser alterado amanhã. As 
restantes mudanças, mais no âmbito dos 
recursos, parecem utopias perante as reais 
possibilidades económicas das nossas escolas. 
É necessário que futuros ministros abracem 
esta visão, pois tal acarreta um largo 
investimento de tempo, compromisso e 

possibilidades económicas das 

nossas escolas. É necessário 

que futuros ministros abracem 

esta visão, pois tal acarreta um 

largo investimento de tempo, 

compromisso e fundos. Fica 

porém o vislumbre das salas de 

aula do futuro, que são hoje o 

presente em muitas Escolas e 

Universidades da Europa, 

nomeadamente criadas a partir 

de pequenos projetos como já 

aconteceu em Portugal 

SIC. Todos nós conhecemos esta sigla. Mas 

sabemos qual o seu verdadeiro 

significado? A Sociedade Independente de 

Comunicação (ou em latim a “verdade”) 

exerce a sua atividade de entreter e 

informar os seus espetadores desde 1992 

(tendo feito 26 anos no passado mês de 

outubro). 

Posto isto, a par da entrevista que me foi 

concedida pelo Jornalista José Manuel 

Mestre, fui convidado, pelo mesmo, a 

conhecer a redação do departamento de  

informação da SIC e da SIC Notícias. 

Quando entrei pelas portas glamorosas da 

SIC, observei que, na parte da informação, 

este canal de televisão se encontra bem 

equipado. Começando pelo estúdio do 

Primeiro Jornal, do Jornal da Noite, do 

estúdio da Edição da Manhã e acabando 

nos estúdios da SIC Notícias, passando 

primeiro, é claro, pelas respetivas régies 

(onde se encontram o realizador, entre 

outros) com uma tecnologia que 

proporciona a qualidade que o público 

espera encontrar, a SIC é uma estação que 

revela maturidade. 

Na parte da redação, encontrei uma sala 

bastante bem estruturada, em que pude 

experienciar o que é ser um Jornalista a 

sério. Como exemplo, refiro uma notícia da 

altura, sobre Rui Rio ou até mesmo sobre o  

solidário passeio de Marcelo Rebelo de 

Sousa pelas áreas ardidas nos incêndios de 

2017. 

Em suma, estar na SIC foi uma 

oportunidade bastante agradável, que 

voltaria a repetir na companhia do grande 

jornalista José Manuel Mestre. 

 

João Pedro Costa 
Jornal 100Letras 

19 



 

08  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas e muitas outras questões são o ponto fulcral do debate 

deste dia 16 de novembro, no Auditório da ESLC. 

Quem puder irá com certeza juntar-se aos nossos 

Embaixadores Júniores da EEPE, ao Clube Europeu e à turma 

de Ciência Política, nesta troca de ideias sobre as políticas e os 

valores da União Europeia e sobre o caminho a seguir por esta 

Europa que se quer justa e inclusiva. 

VISITA DO 

EURODEPUTADO 

CARLOS ZORRINHO À 

ESLC 

Uma tragédia pessoal e a 

persistência de um homem 

levou a que, em abril de 

2017, fosse assinado um 

protocolo entre a Câmara 

Municipal de Sintra, o 

Ministério da Educação e o 

Hospital Fernando da 

Fonseca que envolveu as 

escolas básicas e secundárias 

do concelho de Sintra. Graças 

ao mesmo, foram atribuídos 

desfibrilhadores às escolas 

do concelho e proporcionada 

formação aos professores, 

aos alunos e aos funcionários 

das mesmas em suporte 

básico de vida. É o programa 

“3C Salva Uma Vida”, que 

está a mudar o 

comprometimento da 

sociedade civil face ao 

problema da paragem cardio-

respiratória súbita.  

No AELC, durante o ano letivo 

passado, tiveram formação, 

em suporte básico de vida, 

todos os alunos do 9.º ao 12.º 

ano. No presente ano letivo, 

o mesmo processo foi 

iniciado em meados de 

outubro. Pretende-se fazer 

o mesmo processo foi 

iniciado em meados de 

outubro. Pretende-se fazer 

deste procedimento uma 

rotina no dia a dia das 

escolas, de modo a que haja 

cada vez mais pessoas com 

competência para agir em 

caso de paragem cardio-

respiratória súbita.  

Como disse, Gabriel Boavida, 

o grande impulsionador 

deste programa, no discurso 

que proferiu no congresso 

sobre emergência médica 

que decorreu na Madeira no 

último fim de semana, 

citando Fernando Ventura: 

«Temos de passar do Eu 

Solitário para o Nós 

Solidários»! O AELC, que tem 

a palavra solidariedade 

inscrita na sua essência, não 

poderia deixar de trilhar este 

caminho, o caminho do 

CORAÇÃO! 

Susana Oliveira 

“3C Salva Uma Vida” na 

Leal  

 

QUO VADIS EUROPA? 
 

À hora do fecho desta edição do 100 Letras, 

no âmbito do projeto Escola Embaixadora 

do Parlamento Europeu (EEPE), recebemos 

na ESLC o eurodeputado Carlos Zorrinho. 

Como europeus, vivemos numa época de 

inúmeros desafios, desde as migrações às 

alterações climáticas, do desemprego das 

novas gerações à privacidade de dados. 

Neste mundo cada vez mais globalizado e 

competitivo, tomamos a União Europeia 

como um projeto estável e duradouro, mas 

o referendo do Brexit provou o contrário. 

Tomamos a democracia como um dado 

adquirido, mas será que o sonho europeu de 

uma Europa livre, democrática, tolerante, 

progressista e solidária não estará 

ameaçado? 

Estarão os valores europeus alinhados com 

os dos seus cidadãos? Se sim, porquê o 

distanciamento entre os cidadãos e as 

instituições europeias? 

E os jovens? O que podem fazer? E o que faz 

a União Europeia por eles? 

Estas e muitas outras questões são o ponto 

POR: LUCÍLIA OLIVEIRA 
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     ATIVIDADES NA EBPAN 

No mês de outubro:  

De forma a assinalar o mês de 

outubro, "Mês da Prevenção do 

Bullying", foram realizadas na 

Biblioteca da Escola Padre 

Alberto Neto, sessões de 

sensibilização sobre Bullying. 

Estas sessões foram 

dinamizadas pela Polícia de 

Segurança Pública de Rio de 

Mouro - Escola Segura. No total 

estiveram envolvidos 133 

alunos do 2.º ciclo. 

No mês de novembro: 

Comemoração do dia 

Internacional dos Direitos das 

Crianças - A 20 de novembro de 

1959 proclamou-se 

mundialmente a Declaração dos 

Direitos das Crianças e a 20 de 

novembro de 1989 adotou-se a 

Convenção sobre os Direitos da 

Criança. O objetivo da data é 

salientar e divulgar os direitos 

das crianças de todo o mundo. 

O Agrupamento de Escolas Leal 

da Câmara comemora este dia 

em articulação com a Comissão 

de Proteção de Crianças e 

Jovens de Sintra Ocidental, onde 

os alunos e as suas famílias são 

convidados a escreverem 

mensagens sobre os direitos da 

criança, com o objetivo de 

sensibilizar para tomada de 

consciência das crianças, jovens 

e toda a comunidade sobre a 

convenção dos direitos das 

crianças. 

Com a elaboração destas 

mensagens pretende-se criar 

um estendal e ceder um 

trabalho representante para a 

Exposição conjunta na 

Biblioteca de Sintra. 

Projeto SeguraNet: 

O Gabinete de Apoio ao Aluno – 

Equipa de Ação Social em 

colaboração com a Comissão de 

Proteção de Crianças e Jovens 

de Sintra Ocidental, Junta de 

Freguesia de Rio de Mouro, PSP, 

GNR e Direção Geral de 

Educação convidam-no a 

participar numa Formação 

Creditada para Professores - 

“Cidadania Digital” – Projeto 

SeguraNet, com o formador 

participar numa Formação 

Creditada para Professores - 

“Cidadania Digital” – Projeto 

SeguraNet, com o formador 

Nuno Dorotea. Esta formação 

tem como missão promover, na 

comunidade educativa, a 

navegação segura, crítica e 

esclarecida na Internet e dos 

dispositivos móveis. Para mais 

informações consultar 

www.seguranet.pt. A inscrição 

deve ser feita até dia 

25/11/2018  no Portal de Gestão 

da Formação da DGE em: 

http://formacao.dge.min-

educ.pt 

Nota: Informação e 

disponibilização do link para 

inscrição no email institucional 

ou na Equipa de Ação Social 

(Pav.C S2 PAN) 

 

Trazer os pais à escola: 

 
No dia 21 de novembro irá 

decorrer uma Sessão de 

Informação denominada 

Internet Segura, para Pais/ 

Encarregados de Educação de 

alunos do 2.º ciclo. Esta sessão 

terá a duração de 1hora e irá 

decorrer no Auditório da Escola 

Secundária Leal da Câmara. A 

inscrição poderá ser feita 

presencialmente no Gabinete 

de Apoio ao Aluno, por telefone 

- 969714445 ou por e-mail - 

serviço.social@aerm.pt 

Nos dias 15 e 16 de novembro 

irá decorrer uma Sessão de 

Informação denominada 

Internet Segura, para os alunos 

do 5.º, 6.º e 7.º ano. Estas 

sessões irão envolver um total 

de 358 alunos.   

    ENTREVISTA:  TEATRO RETICÊNCIAS 12 

No âmbito da nova 

coordenação do Teatro 

Reticências, o Jornal 

100Letras decidiu entrevistar 

as professoras Elisabete 

Dourado e Isabel Oliveira. 
 

JOÃO PEDRO COSTA (JPC) -  
O que podemos esperar do 
Teatro Reticências (TR), 
este ano?  
Elisabete Dourado (ED) e 
Isabel Oliveira (IO) - 
Podemos esperar a 
continuidade do trabalho 
deste grupo que existe há 
quase dezanove anos. Neste 
momento temos um grupo 
um pouco maior do que no 
ano passado (cerca de 30 
alunos),com muito 
entusiasmo e empenho. 
Estamos em fase de 
formação e em breve 
começaremos a preparar a 
peça que será apresentada 
aos mais pequenos, no final 
do período, com a temática 
do Natal, com base num livro 
da professora Lúcia 
Carvalhas. Depois disso, se 
tudo correr bem, existem 
muitos projetos a 
desenvolver ao longo do ano 
letivo, nomeadamente, a 
apresentação de uma peça, 
inserida no Projeto “PANOS” 
- dinamizado pelo Teatro 
Nacional D. Maria II, com 
base numa obra inédita de 
um autor contemporâneo, 
apresentação de uma peça 
de teatro a integrar na 
“Mostra de Teatro de 
Escolas”, fruto de um projeto 
que partiu do grupo 
disciplinar de Ciências e é 
desenvolvido, ao longo do 
ano letivo, por uma equipa 
multidisciplinar de 
professores  e pelos alunos e, 
por fim, a apresentação de 
uma “performance” que 
envolverá os alunos da 
Oficina de Artes. 
Evidentemente que poderão 
ocorrer alterações, mas 
temos objetivos e há muita 

Evidentemente que poderão 
ocorrer alterações, mas 
temos objetivos e há muita 
vontade em concretizar e dar  
“vida” a estas ideias. 
JPC - Dado que as 
professoras são as novas 
coordenadoras do TR, que 
mudanças pensam 
implementar no mesmo? 
(professoras Elisabete e 
Isabel)  
ED/IO -  Nós não 
pretendemos implementar 
mudanças. O nosso objetivo 
é dar continuidade ao 
excelente trabalho 
desenvolvido até ao 
presente, de forma a 
continuar a dignificar o grupo 
de teatro “Reticências”, cujo 
número de elementos 
constituintes, este ano, 
justifica a sua existência. As 
mudanças, a existirem, 
surgirão naturalmente, com 
os novos elementos e as 
novas realidades que vão 
surgindo, ano após ano. 
 

JPC - O que pensa ter 

aprendido ou vir a aprender 

com o TR?  

ED -  No ano passado 

convidaram-me para integrar 

a equipa que acompanha o 

grupo de teatro “Reticências” 

e tive a oportunidade de 

aprender imenso com a 

professora Fátima Monteiro 

e o professor Manuel Alves 

(que coordenaram este 

trabalho desde a sua origem) 

e foi um privilégio lidar com a 

experiência e sabedoria 

destes colegas, com quem 

pude aprender o modo de 

funcionamento e linhas de 

atuação de tudo o que 

envolve o percurso do 

“Reticências” ao longo de 

cada ano letivo. Estou-lhes 

muito grata por tudo. De 

resto, estamos sempre a 

aprender uns com os outros, 

em cada novo ano, novo dia, 

Aprender em cada novo ano, novo 

dia, com os novos elementos e 

com as diferentes vivências.   
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     ATIVIDADES NO AELC 16 

Esta viagem terminou no dia 

9 de novembro, mas a data 

da próxima mobilidade 

rumo a Komarno, 

Eslováquia, já está marcada 

para março de 2019. 

Valéria Lopes 

 

 

Projeto Erasmus + - 

uma viagem incrível  

No passado dia 5 de 

novembro, oito alunos do 

11.ºH3, acompanhados pelas 

professoras Margarida Mota e 

Valéria Lopes, embarcaram 

numa viagem rumo a 

Doetinchem, Holanda, no 

âmbito do Projeto Erasmus +. 

Esta foi a primeira mobilidade 

de um projeto que envolve 4 

países: Portugal, Eslováquia, 

Finlândia e Holanda, e que tem 

como principal objetivo levar 

os jovens europeus a 

reconhecerem a identidade 

própria de cada país, através 

da cultura, da educação, do 

meio social e do meio 

envolvente.  

Assim, cumpriram-se os 

objetivos traçados para esta 

primeira mobilidade, visto que 

os oito alunos tiveram a 

oportunidade de viver, 

durante uma semana, no seio 

de uma família holandesa, 

adaptando-se às suas rotinas e 

aos seus hábitos alimentares. 

Para além desta vivência 

familiar, os professores 

holandeses proporcionaram 

momentos culturais, 

ambientais e educacionais, 

que foram, na voz dos alunos, 

uma experiência incrível e 

muito enriquecedora. 

Esta viagem terminou no dia 9 

Semana da 

Alimentação 

A Semana da 

Alimentação, assinalando 

o Dia Mundial da 

Alimentação, 16 de 

outubro, constituiu um 

dos grandes momentos 

de alegria e partilha deste 

primeiro período. 

Contando com o precioso 

apoio do Pingo Doce, do 

Fórum Sintra e da 

Rinchoa, que em 

conjunto nos ofereceram 

2500 maçãs, bananas, e 

iogurtes, foi possível 

transmitirmos à nossa 

comunidade escolar a 

ideia de que, uma 

alimentação saudável e 

equilibrada é muito 

importante para o 

crescimento saudável e o 

desenvolvimento das 

crianças e jovens.  

Neste contexto, foram 

desenvolvidas um 

Foram desenvolvidas um 

conjunto de atividades, 

visando a sensibilização 

da comunidade educativa 

para estas questões: 

distribuíram-se maçãs e 

outras frutas, nas escolas 

do Agrupamento, 

incluindo aos alunos do 

Ensino Noturno, foram 

dinamizadas duas ações 

com a Cooperativa Fruta 

Feia sobre a necessidade 

de combater o 

desperdício alimentar, o 

forno solar obtido pela 

Básica Padre Alberto 

Neto, no Concurso Eco 

Cozinheiros, percorreu 

todas as escolas do 

1ºciclo e a Professora 

Cristina Pires dinamizou 

com as turmas 8ºA e 8º E, 

um conjunto de 

experiências, em 

Laboratório aberto, 

denominadas «a Química 

na Cozinha». 

 

na Cozinha». 

Margarida Mota, Emília 

Torgal 

     ATIVIDADES NO AELC 13 

Agrupamento 

em movimento, 

nacional e 

internacional 

Dando início ao ano letivo 

e com a generosa oferta 

de entradas, pela Câmara 

Municipal de Sintra e 

Empresa Parques de 

Sintra Monte da Lua, foi 

possível a cerca de 250 

alunos e 50 professores 

das escolas Básica e 

Secundária, conhecer o 

Património Histórico de 

Sintra e perceber algumas 

das razões que levaram à 

nossa denominação como 

Património da 

Humanidade. Esta 

oportunidade única, foi 

intensamente vivida pelos 

participantes, os quais, na 

sua maioria, nunca 

tinham visitado o Palácio 

Nacional de Sintra, o 

Palácio da Pena, o Palácio 

e os Jardins de 

Monserrate e o Palácio de 

Queluz. Um bem-haja, a 

estas entidades, por esta 

forma diferente de 

começar um ano letivo e 

de encerrar em beleza o 

Ano Europeu do 

Património Cultural!  

 

 

Dia Europeu das Línguas 

De forma muito singela e 

modesta, a Escola Básica Padre 

Alberto não quis deixar de 

assinalar esta data, 26 de 

setembro, e fê-lo através de uma 

pequena exposição de cartazes, 

elaborados pelas turmas, 8ºE, 8ºG 

e 8º I.                        

Dia Mundial do 

Desporto 

Escolar 

Neste ano o Dia 

Mundial do 

Desporto Escolar, 

foi assinalado a nível 

de todo o 

agrupamento, com 

várias atividades de 

animação 

desportiva, que 

culminaram com a 

realização de uma 

Mega aula de 

Zumba no Parque de 

Jogos da 

Secundária, que 

envolveu toda a 

Comunidade Escolar 

e várias escolas do 

Agrupamento. 

 

Entrega do Galardão Eco Escolas 

As duas escolas, secundária e básica, continuam a 

desenvolver uma intensa atividade no âmbito do 

cumprimento dos objetivos de desenvolvimento 

sustentável e, por isso, continuam a ser agraciadas, 

com o Galardão Eco Escolas. Neste ano, a 17 de 

outubro, os professores Coordenadores, 

acompanhados por três alunos do 9º E, deslocaram-se 

a Pombal, para receber as nossas bandeiras, que serão 

hasteadas brevemente, nas duas escolas. Neste ano, a 

nossa meta é transformar o AELC, num Eco 

Agrupamento, envolvendo todos os estabelecimentos 

de ensino que o constituem. 

Equipa Eco-Escolas 

Está a decorrer neste momento 

uma exposição de matemática 

na biblioteca da ESLC. Visite-a e 

aceite este desafio. 
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     MUDANÇA 14 

«Mudam-se os tempos, 

mudam-se as vontades….» 

- Desafios que se colocam à 

Escola - 

À luz do Perfil do Aluno e das 

Aprendizagens Essenciais, pede-

se à Escola atual que forme 

alunos com sucesso num mundo 

em constante transformação em 

que já não há empregos para a 

vida. 

Para corresponder a este desafio, 

a Escola deve tomar consciência 

das implicações práticas que 

estes documentos orientadores 

têm na gestão inclusiva do 

currículo e na definição das ações 

estratégicas a adotar. 

É um facto que a reflexão em 

torno das Aprendizagens 

Essenciais aponta para mudanças 

na prática letiva do docente e no 

papel desempenhado pela Escola 

na formação de jovens. O mundo 

está em constante evolução e é 

importante desenvolver nos 

alunos competências e valores 

que os habilitem a vencer os 

desafios do mundo do trabalho e 

da vida em sociedade, para os 

quais um conhecimento 

meramente prescritivo e 

enciclopedista pouca ou 

nenhuma utilidade tem 

atualmente. A Escola tem agora 

de formar cidadãos dotados de 

rigor, com curiosidade, capazes 

de refletir, de inovar para 

resolverem problemas.   

Este processo pode ser facilitado 

quando o professor centra a sua 

atividade no aluno e o 

responsabiliza pela sua 

aprendizagem, orientando o seu 

trabalho, fazendo-o aprender a 

«Aprender a Fazer». Considero 

que o mais problemático é 

mesmo aceitar esta mudança de 

atitude do docente, que perde, 

agora, o seu protagonismo 

institucional na transmissão do 

saber, para passar a valorizar na 

sua prática a interação com o 

saber, para passar a valorizar na 

sua prática a interação com o 

aluno. A exposição sistemática dá 

lugar à pesquisa e tratamento da 

informação, com recurso 

eventual ao mundo do digital, 

para promover a comunicação, o 

espírito colaborativo, o 

pensamento crítico. 

O desafio imposto pelo 

reconhecimento deste novo 

paradigma passa por aceitar que 

«Todo o mundo é composto de 

mudança» e que cabe ao 

professor, mais uma vez, marcar a 

diferença, não se fechando no 

universo da sua sala. Pede-se-lhe 

que abra a porta aos seus pares e 

a outros parceiros (Bibliotecas, 

museus, especialistas de 

diferentes áreas do 

conhecimento…), que, de alguma 

forma, possam valorizar e 

integrar as aprendizagens dos 

seus alunos, facilitando a 

articulação com outros saberes 

numa perspetiva horizontal e 

vertical. Deste modo, será 

possível desenvolver as 

diferentes competências 

definidas no Perfil do Aluno, 

favorecendo, em especial, a 

autonomia, o espírito crítico e a 

criatividade. Os alunos serão 

sempre os principais beneficiários 

desta partilha.  

Este contacto desejável com a 

realidade favorece também nos 

alunos o desenvolvimento de 

competências emocionais, sociais 

e de comunicação digital e 

informativa. Habilita-os a usar a 

língua nos diferentes contextos 

de comunicação e, assim, facilita 

o exercício de práticas de 

cidadania ativa e responsável. 

Enquanto docente de Português, 

defendo que o domínio das várias 

literacias fomenta o pensamento 

crítico e a reflexão criativa sobre a 

realidade. Por isso, é fulcral 

centrar nos jovens as atividades 

de aprendizagem como uma 

forma de lhes permitir treinar o 

exercício da autonomia na 

construção do seu conhecimento 

exercício da autonomia na 

construção do seu conhecimento 

e de lhes transmitir poder para 

interagirem com os seus pares na 

difusão desse conhecimento.  

Para o exercício desta capacidade 
crítica e interventiva, defendo a 
criação de atividades que 
pressuponham o exercício das 
competências do século XXI nos 
domínios da literacia informativa 
(saber ler diferentes textos para 
selecionar, registar e tratar 
informação de acordo com o 
objetivo visado) e digital, usando 
as tecnologias e as ferramentas 
WEB na produção e difusão do 
conhecimento. Deste modo, creio 
ser possível tornar a 
aprendizagem mais desafiante, 
enriquecedora e motivadora. 

O desenvolvimento desta 

competência comunicativa é 

também facilitado pela 

abordagem colaborativa 

interdisciplinar a partir de temas 

comuns ao currículo das 

diferentes disciplinas. Desta 

maneira, os alunos, de acordo 

com a especificidade das suas 

capacidades, podem explorar e 

aprofundar os seus 

conhecimentos sobre aqueles 

conceitos e, no contexto das 

várias disciplinas, pensar sobre a 

pertinência daquele assunto no 

âmbito da sua formação humana 

e social. Esta constitui uma via 

possível para estimular o aluno a 

percecionar um problema sob 

diferentes ângulos de abordagem 

e fazê-lo refletir sobre as variáveis 

a considerar na resolução das 

questões que se venham a 

colocar. 

Este exemplo mostra como, ao 

longo do processo de ensino-

aprendizagem, é possível 

incentivar o aluno a questionar e 

a resolver problemas, com o 

auxílio das tecnologias digitais, 

realizando atividades 

diversificadas, que colocam em 

interação conhecimentos, 

capacidades atitudes e valores 

para corresponder aos desafios 

propostos pelo professor. 

Face ao exposto, acredito que as 

Face ao exposto, 

acredito que as 

estratégias acima 

esboçadas poderão 

dar resposta a algumas 

questões levantadas 

pelo Perfil do Aluno e 

pelas Aprendizagens 

Essenciais e contribuir 

para a formação de 

jovens cidadãos com 

sucesso, dotados de 

ferramentas que os 

habilitam a intervir no 

mundo, de acordo com 

as suas capacidades, 

de uma forma 

responsável, 

autónoma, crítica, com 

conhecimentos e 

capacidades para 

superarem os desafios 

impostos pela 

globalização.  

 

 

Teresa Lucas 
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O que mudou na Leal 

nestes 32 anos? 
Não tenho permanência suficiente na 

escola para o dizer, mas observo. 

A sombra cresceu no páteo com as 

árvores que se alongam para o céu. As 

tartarugas multiplica-se e 

engrandecem o lago. As salas 

continuam povoadas de saber e de 

vozes; mudam os paradigmas, os 

programas e as palestras que ilustram 

a ciência. 

Mudam os funcionários, alguns ficam 

e são o rosto que acolhe e encaminha, 

porque uma escola é feita de sorrisos. 

Permanecem os quadros, as cadeiras, 

o nome das salas. Mantêm-se os 

equipamentos, alguns ainda 

conduzem os alunos para além dos 

portais e labirintos da Internet e da 

sabedoria possível. 

Mas afinal, o que mudou na Leal em 
32 anos? Continuo a afirmar que não 
sei. Só vejo o que se vê por fora. 
Mudaram os alunos, ou por outro, 
muitos alunos. As suas vozes juvenis 
passaram rapidamente umas atrás de 
outras, timbradas com o saber 
bastante, às vezes brilhante, para os 
primeiros passos universitários e, 
quem fica, quem permanece, são os 
objetos, os sonhos e os professores e, 
até esses, muitas vezes saíram e às 
vezes voltaram.  
Porém, maioritariamente, 
permanecem  pessoas e os seus 
sonhos. Tudo que muda numa escola 
são talvez os alunos, os projetos, os 
decretos-lei mas nunca aquilo que 
une os que ficam: as afinidades, as 
sinergias, a vontade de continuar, 
entre ventos e marés ministeriais, a 
educar, a formar jovens, a dotá-los de 
uma cidadania para a vida. Os 
professores são essenciais. Quem os 
apoia também. E isso vê-se bem na 
Leal. Uma escola faz-se de partilha e 
colaboração, que são a coesão 
bastante para que continue a cumprir 
a sua missão com estabilidade, com 
permanência. Esta é a palavra 
essencial: para haver mudança, a 
permanência também faz falta.  
 
Parabéns, Leal! 
 

Ana Isabel Falé 

  

A diversidade começa em ti/si, novamente. 
 
Com o intuito de servir melhor cada um dos nossos leitores, o Jornal 100Letras, em parceria com a empresa 
ColorAdd, assinou, mais uma vez, um protocolo que permite que este jornal contenha, em cada um dos seus 
exemplares, uma mensagem mais inclusiva, no que toca à associação de cores. 
Para que perceba os símbolos que estão contidos na capa e ao longo deste jornal, encontrará no lado direito deste 
texto uma imagem explicativa deste sistema inovador de cores, que nos orgulha muito usar nesta edição., 
novamente.  Se é daltónico, perceberá a diferença! Pois a mudança também começa na cor! 

A equipa do Jornal 100Letras 

 Corações solidários 

Por vezes, parece que andamos 

neste mundo, um pouco 

esquecidos uns dos outros. Cada 

um tem os seus problemas, as 

suas preocupações e deixamos de 

olhar em redor… mas, há certos 

momentos, em que a realidade 

mostra que há pessoas diferentes! 

Diferentes, por causa dos gestos 

ou do olhar que têm do mundo e, 

por isso, não ficam de braços 

cruzados: promovem iniciativas 

solidárias cujo objetivo é 

ultrapassar dificuldades, não 

importando a sua natureza.  

Em Massamá há corações 

solidários, corações que 

trouxeram mais conforto e mais 

mobilidade a uma jovem aluna do 

Agrupamento de Escolas Leal da 

Câmara, a Zara, que se desloca em 

cadeira de rodas. Esses corações 

pertencem à “Família Táxi” que, 

através da empresa “Voos e 

sonhos”, souberam que a Zara 

precisava muito de uma cadeira 

nova porque a sua já estava muito 

velhinha e quiseram ajudar, 

mobilizando-se para o efeito. 

Assim, juntaram o dinheiro e 

ofertaram a cadeira nova à Zara. 

 Congratulamo-nos pela 

iniciativa tão nobre e generosa, 

que nos deixa continuar a 

acreditar que tudo é possível, 

quando olhamos à nossa volta e 

sentimos que podemos tornar a 

vida de alguém mais fácil. 

 Muito obrigado! 

Equipa de Educação Especial  
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