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02 

“O PRIMEIRO JORNAL 

ESCOLAR DO MUNDO, 

APTO PARA DALTÓNICOS! 

Desde maio de 2018, que o 

Jornal 100Letras, em parceria 

com o alfabeto/sistema de 

cores COLOR ADD, é o primeiro 

jornal escolar do mundo, apto 

para daltónicos. E isto quer 

dizer o quê? Quer dizer que as 

pessoas daltónicas, ou seja, 

quem não consegue ver as 

cores de forma natural, poderá 

vê-las identificadas através 

deste sistema de códigos que 

estão associadas a todas as 

cores primárias e secundárias. 

Restas-nos agradecer à COLOR 

ADD, por esta grande parceria e 

continuar a ser um jornal 

diferente, sempre “virado” 

para mudança! 

O JORNAL DE TODOS 

 

cores de forma natural, 

poderá vê-las identificadas 

através deste sistema de 

códigos que estão 

associadas a todas as cores 

primárias e secundárias. 

Restas-nos agradecer à 

COLOR ADD por esta grande 

parceria e continuar a ser 

um jornal diferente, sempre 

“virado” para a mudança! 

 

O JORNAL DE TODOS 

 
A LEAL NO PARLAMENTO 

EUROPEU 

Nos próximos dias 3, 4 e 5 

de abril, um grupo de 

alunos, na companhia da 

professora Margarida Mota, 

a convite do eurodeputado 

Carlos Zorrinho, vai 

permanecer em Bruxelas  

para uma visita guiada ao 

Parlamento Europeu, na 

Bélgica. 

Estes alunos agradecem o 

convite ao Dr. Carlos 

Zorrinho, prometendo 

honrar o bom estatuto da 

nossa escola, sendo 

participativos e 

interessados nas várias 

atividades destes 3 dias. 

Acompanhe esta viagem no 

instagram do Jornal 

100Letras 

(@jornal100letras). 

 

Bélgica. Estes alunos 

agradecem o convite ao Dr. 

Carlos Zorrinho, 

prometendo honrar o bom 

nome da nossa escola, 

sendo participativos e 

interessados nas várias 

atividades destes 3 dias. 

Acompanhe esta viagem no 

instagram do Jornal 

100Letras  (@jornal100letras). 

 
30 ANOS DE JORNAL 

100LETRAS 

Ao completar 30 anos de 

existência, no dia 29 de 

março de 2019, o Jornal 

100Letras convidou o 

Jornalista José Manuel 

Mestre, para participar no 

debate “O Estado da 

Comunicação Social em 

Portugal e na Europa”, 

como forma de 

celebração desta 

efeméride e de dar o seu 

ponto de vista, não como 

uma palestra, mas sim 

respondendo a questões 

de alunos. Este debate, 

tem lugar no auditório da 

ESLC, e conta com muitas 

surpresas! 

 

como forma de celebração 

desta efeméride e de dar o 

seu ponto de vista, não como 

uma palestra, mas sim 

respondendo a questões dos 

alunos. Este debate, tem 

lugar no auditório da ESLC e 

conta com muitas surpresas! 
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LUCINDA SANTOS 

Falar do Jornal 100Letras neste momento é 

falar, inevitavelmente, de tempo, de como 

este flui celeremente e de como, de 

repente, já passaram 30 anos desde o dia 

em que abraçámos este projeto pela 

primeira vez. Falar do Jornal 100Letras, 

neste momento, é falar de evolução, para 

lembrar que o 100Letras começou por ser 

um pequeno jornal manuscrito de uma 

escola recém-nascida, num subúrbio de 

Lisboa, que se foi adaptando aos novos 

modos de fazer e se foi transformando até 

chegar ao que é atualmente. Falar do 

100Letras é também falar da importância da 

escrita, neste caso da escrita jornalística, de 

como ela é essencial para a reflexão, para a 

organização do pensamento, para a fixação 

dos momentos, para a construção da nossa 

memória coletiva, do nosso património 

cultural e da nossa identidade. Falar do 

100Letras é falar de sonho, de teimosia, de 

persistência e de resiliência, para não referir 

também os tropeções e as dificuldades. 

Falar do 100Letras é, sobretudo, falar de 

pessoas, de muitas pessoas que acreditaram 

e apostaram no projeto, que o 

compreenderam nas suas várias fases, e que 

pessoas, de muitas pessoas que acreditaram 

e apostaram no projeto, que o 

compreenderam nas suas várias fases, e que 

o respeitaram e ajudaram a crescer. 

A minha ligação ao 100Letras vem de longe 

e intensificou-se, sobretudo a partir de 

1992/1993, altura em que partilhei com 

duas colegas a coordenação do Jornal, a 

Bela Xavier e a Eugénia Barreiros. Como 

demonstra a raposa ao principezinho, na 

história criada por Antoine de Saint-

Exupéry, é o tempo que se perde com as 

coisas e com as pessoas que as fazem 

importantes para nós. E nós passámos 

muito tempo com o 100Letras e umas com 

as outras. Um 100Letras feito ainda de 

maneira bastante rudimentar, durante 

horas a fio, muitas vezes noite adentro, 

sobretudo nos dias que antecediam a sua 

publicação. Sempre que me lembro desta 

altura, revejo-me em 1993, com uma 

barriga de grávida enorme, a flutuar entre o 

humano e o divino, meio deitada numa 

cadeira, a comer apressadamente frango 

assado, comprado numa churrascaria que 

ainda hoje existe, ao pé da estação de 

comboios de Rio de Mouro, na companhia 

das minhas colegas de aventura jornalística.   

Esta minha aventura na coordenação do 

100Letras durou, creio que, três anos, mas 

os laços que criei, na altura, nunca se 

quebraram. Por isso, não gostei mesmo 

nada que o projeto estivesse desativado 

durante algum tempo, em grande parte 

devido à exclusão do currículo da disciplina 

de Introdução ao Jornalismo, bem como à 

dificuldade em constituir equipas para nele 

trabalharem Assim, quando em 2015, a Ana 

Falé, em boa hora, desafiou o AELC a 

reativar o projeto e a minha pessoa a  

integrar a equipa coordenadora, eu não 

hesitei nem por um segundo. E, assim, se 

iniciou uma nova fase do 100Letras, agora 

integrar a equipa coordenadora, eu não 

hesitei nem por um segundo. E, assim, se 

iniciou uma nova fase do 100Letras, agora 

com expressáo essencialmente online, mas 

com edições comemorativas em papel.  

Esta é mais uma edição comemorativa, desta 

vez em causa própria, pois o 100Letras 

comemora 30 anos de existência! 30 anos a 

acolher histórias e a construir memórias. 

Trinta anos a fazer crescer a Escola, 

ultimamente o Agrupamento, e os alunos. 

Trinta anos a sonhar que é sempre possível 

superar a edição anterior e fazer mais e 

melhor, seja quais forem as barreiras a 

atravessar ou as pontes a (re)estabelecer.  

Neste momento, o 100Letras já tem um lugar 

para se instalar. Vai dividir o espaço com o 

Centro de Produção. Faz sentido estarem 

ligados. O que o 100Letras mais precisa agora 

é de renovar e reforçar a sua equipa, pois a 

maior parte dos alunos que têm estado 

connosco nesta nova fase preparam-se para 

outros voos. A escola, felizmente, prepara os 

alunos para partir, não para ficar. É assim que 

cumpre a sua função, a sua essência. Neste 

novo fluxo de partidas vai estar o aluno mais 

entusiasta do jornal, o empreendedoríssimo 

João Pedro Costa, o qual, porque gosta, e 

muito, do 100Letras e da atividade jornalística, 

terá também de ter alguma responsabilidade 

no recrutamento de novos membros. É este 

pedido que aqui lhe deixamos. 

Espero que esta edição, a par das outras 

atividades que acontecerão neste dia de festa, 

seja suficientemente sugestiva para 

desempenhar também esta função 

angariadora de talentos jornalísticos. E espero 

também que gostem dela, tanto quanto nós 

gostamos, que a disfrutem e a cuidem, com 

amor, porque foi também com prazer, com 

cuidado e com muito amor que a preparámos 

para vocês. 

Muitos Parabéns, 100Letras! 

  

Lucinda Santos 

 

(subdiretora do AELC e 

diretora do JCL) 

03 

SABES A RESPOSTA A ESTES SODOKUS E ENCONTRASTE 

AS DIFERENÇAS? ENTÃO MANDA-NOS UM EMAIL PARA 

CEMLETRAS@VIVALDI.NET E GANHA PRÉMIOS DESTAS 

MARCAS: 

ENCONTRA AS 13 DIFERENÇAS 
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04 OPINIÃO 

 

As gerações do futuro 

 

 Os paradigmas da educação vão 

mudando, à medida que a sociedade 

ela própria muda, mas essa mudança 

não ocorre ao mesmo ritmo. 

Queiramos ou não, a sociedade evolui 

mais depressa e, quando uma nova 

modalidade de ensino é divulgada, já 

traz em si práticas que rapidamente se 

verificam inadequadas, face às 

expetativas determinadas pelas 

complexas experiências mediáticas dos 

alunos. Estamos a receber a geração 

“scroll up” habituada a manipular 

equipamentos informáticos que 

rapidamente recompensam o 

utilizador com respostas várias, quase 

sempre visuais, em linguagem 

sintética, de preferência oral, com 

poucas palavras escritas - a informação 

com o esforço mínimo. É claro que a 

informação não é conhecimento e que 

o conhecimento não é aprendizagem. 

E, como dizia Confúcio, o sábio chinês, 

500 anos antes de Cristo, «o que se 

ouve esquece-se, o que se lê aprende-

se e o que se faz compreende-se e 

sabe-se aplicar». Portanto, há muito 

caminho a construir entre o que os 

alunos estão preparados para ver, 

manipular, realizar e o que a escola 

cmo instituição determina dar-lhes. 

Além disso, parece óbvio pensar que 

esta nova geração (transição do 1º 

para o 2º ciclo) tem direito a desejar 

uma escola preparada para incorporar 

nas aulas as suas experiências e 

competências e para as converter em 

ferramentas de trabalho. Falamos de 

uma escola não tradicional por decisão 

 

 

 

própria, renovada por dentro, tendo em 

cada agente um fator de mudança.  Porém, 

quase sempre e ritualmente, a mudança é 

imposta, é política, é burocrática e 

administrativa e ainda pretende ganhos na 

qualidade das aprendizagens com medidas 

sem grande investimento orçamental. 

Sem pretender alongar-me no discurso, 

vamos ao que pretendo comprovar. 

Segundo a revista Sábado de 14-04-2018, 

um estudo da Direção-Geral de Estatística 

da Educação e Ciência (DGEEC) revelou que 

29% dos alunos no Ensino Superior 

abandonam o curso. Segundo os dados 

oficiais, apenas 45% dos alunos consegue 

acabar os estudos nos três anos de duração 

teórica de um curso. Talvez este abandono 

decorra de causas demasiado intrincadas 

mas não lhe serão alheias questões como 

um academismo exagerado, talvez uma 

tradição pesada, talvez a falta de 

plataformas de ensino a distância em 

regime bi-learning, talvez a própria 

motivação dos alunos, claramente 

também e sobretudo o peso das propinas 

e aLojamento. 

Ou seja, estes dados permitem chegar a 

diversas conclusões que transcendem o 

âmbito deste artigo, mas uma, pelo menos, 

me parece necessário focar. Trata-se do 

mesmo fenómeno, se considerarmos que o 

ensino superior enferma dos mesmos 

problemas dos restantes ciclos e que se 

centram no desfasamento entre o público-

alvo e os currículos e métodos de ensino 

que foram programados há muito tempo e 

para o, então, aluno-modelo. Esse aluno já 

não existe! 

Daí a importância de conhecermos os 

alunos que temos, em cada novo ciclo, e de  

 

 

 os encararmos como agentes 

os encararmos como agentes 

fundamentais do seu próprio sucesso. 

Como gostas de aprender? O que te põe os 

olhos a brilhar? Que preocupações tens 

com a escola? Como queres mudar o 

mundo? São desafios que devem começar 

muito cedo. Com reflexão, argumentação, 

debate, filosofia, emoção, envolvimento. 

Talvez o futuro da escola, qualquer uma, 

mas sobretudo da pública, dependa desta 

aproximação e deste conhecimento, se 

queremos delinear os projetos certos para 

os alunos certos. Além do mais, esses 

projetos podem ainda ser aquilo que nos 

passe a distinguir da média nos anos 

vindouros, numa estratégia de 

investimento na diferença, como imagem 

de marca da nossa instituição.   

Para terminar, cito Alves (2012) na sua tese 

sobre a avaliação de escolas que, entre 

muito mais questões, se debruça sobre a 

legitimação e o gerenciamento da imagem 

das instituições escolares:   

Nos documentos produzidos pela Unesco, 

OCDE e União Europeia, percebe-se que as 

questões da educação deixaram de poder 

ser pensadas apenas no contexto nacional 

e têm de ser pensadas à escala global. 

Diversas são as alterações normativas 

decorrentes do impacto político desse 

trabalho no plano internacional, mas não 

estará Portugal a implementar medidas de 

política educativa incapazes de responder 

aos desafios que a nível internacional estas 

organizações colocam? Não se dará o caso 

de estarmos perante mais um paradoxo 

ideológico, onde o capitalismo liberal 

impõe uma igualdade de exclusão e 

desilusão às novas gerações? 

 

Bibliografia: 

Alves, José Joaquim Ferreira Matias, 

2016-1000 exemplares 

2017- 2600 exemplares 

2018- 3225 exemplares 

2019- 5000 exemplares* 

*previsão 

POR: ANA ISABEL FALÉ 

AÇÃO CONJUNTA DO GRUPO DE 

PORTUGUÊS COM O 1º CICLO “SER FELIZ” 

ESCOLA AZUL 
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ANO DE FUNDAÇÃO DO 

PUBLICIDADE 
© 1991 

ANO DE FUNDAÇÃO DO 

Missão JRA: Seminário 

Eco-Escolas 2019, em 

Lagoa 

Decorreu nos dias 18 a 20 de janeiro 

de 2019, mais uma edição do 

Seminário Eco-Escolas 2019, em 

Lagoa, no Algarve, com o propósito 

de divulgar o projeto e de debater 

vários assuntos de grande 

relevância, no que toca ao 

ambiente. Foram debates, mostras 

e visitas que se fizeram ver e ouvir 

nos corações dos presentes! 

E eu, tive o prazer de lá estar! Estive 

acompanhado, em modo “missão” 

com mais 5 JRA´s: o Bruno de Sousa, 

a Filipa Murta, o Rúben de Matos, a 

Catarina Oliveira, e o Paulo Cardoso, 

com o objetivo de captar e relatar 

todos os acontecimentos deste 

grande evento. 

Agradeço imenso a atenção 

prestada por estes JRA, e pela 

organização da ABAE, 

nomeadamente à Margarida 

Gomes, ao Pedro Gonçalves, à 

Patrícia Romeiro, à Vanessa Santos , 

à Márcia Vieira e à Renata 

Gonçalves. Nestes 3 dias pude, 

como já é normal, experienciar 

atividades, momentos e factos que 

nunca antes tinha vivido e que se 

não fosse convidado nunca teria 

passado por elas. 

Para que nunca percam uma 

reportagem, sigam a página do 

instagram dos JRA 

(@jovens_reporteres) ou acedam a 

jra.abae.pt/portal. Boas leituras! 

Uma vez JRA, JRA para sempre! 

E eu tive o prazer de lá estar! Estive 

acompanhado, em modo de 

“missão” com mais 5 JRA´s: o Bruno 

de Sousa, a Filipa Murta, o Rúben de 

Matos, a Catarina Oliveira e o Paulo 

Cardoso, com o objetivo de captar e 

relatar todos os acontecimentos 

deste grande evento. 

Agradeço imenso a atenção 

prestada por estes JRA, e pela 

organização da ABAE, 

nomeadamente à Margarida 

Gomes, ao Pedro Gonçalves, à 

Patrícia Romeiro, à Vanessa Santos , 

à Márcia Vieira e à Renata 

Gonçalves. Nestes 3 dias pude, 

como já é normal, experienciar 

atividades, momentos e factos que 

nunca antes tinha vivido e que se 

não fosse convidado nunca teria 

passado por elas. 

Para que nunca percam uma 

reportagem, sigam a página do 

instagram dos JRA 

(@jovens_reporteres) ou acedam a 

jra.abae.pt/portal. Boas leituras! 

Uma vez JRA, JRA para sempre! 

 

Gonçalves. Nestes 3 dias pude, 

como já é normal, experienciar 

atividades, momentos e impressões 

que nunca antes tinha vivido e que 

se não fosse convidado nunca teria 

passado por elas. 

Quem nunca quiser perder uma 

reportagem, siga a página do 

instagram dos JRA 

(@jovens_reporteres) ou aceda a 

jra.abae.pt/portal. Boas leituras! 

Uma vez JRA, JRA para sempre! 

João Pedro Costa | JRA/12ºH3 

 

MISSÃO JRA NO JARDIM 

ZOOLÓGICO DE LISBOA 

(CONSERVAÇÃO EX-SITU) 

Desde uma noite no Zoo ao 

apadrinhamento de um Lince-

Ibérico, foram vários os momentos 

que vivi nesta missão de 

conservação ex-situ, nos dias 5, 6, 7, 

8 e 9 de março de 2019, no Jardim 

Zoológico de Lisboa, em Sete Rios. 

Zoológico de Lisboa, em Sete 

Rios. 

Depois de uma viagem mais 

tardia até ao Jardim Zoológico 

de Lisboa, comecei por me 

intergar no tema da missão  

com os outros JRA e 

aspirantes a tal. Como é 

normal, senti que o espírito de 

solidariedade e de 

investigação presentes neste 

solidariedade e de 

investigação 

presentes neste JRA, 

me permitem 

acreditar que a minha 

geração tem um 

futuro pela frente e  

está bem 

encaminhada. 

Mas, retomemos o 

assunto deste artigo. 

Foram dias de 

explenderosa 

diversão, com uma 

investigação 

profunda sobre os 

vários temas do 

Jardim Zoológico de 

Lisboa, destacando o 

papel do mesmo na 

conservação das suas 

espécies, 

estimulando os seus 

comportamentos 

naturais e 

desmistificando 

assim a ideia de 

“prisão” que se pensa 

assim a ideia de 

“prisão” que se 

associa a um 

jardim 

Zoológico, com 

a ajuda dos 

monitores do 

Centro 

Pedagógico do 

Zoo. 

Se quiser 

acompanhar as 

minhas 

reportagens e as 

dos outros JRA, 

aceda a 

www.jra.abae.p

t/portal ou siga-

nos nas redes 

sociais e esteja 

sempre dentro 

do 

acontecimento! 

João Pedro 

Costa 

O JORNAL DAS MEMÓRIAS 

http://www.jra.abae.pt/portal
http://www.jra.abae.pt/portal
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PUBLICIDADE 

ANO DE FUNDAÇÃO DO 

© 1996 

© 1999 

© 1992 

Dicionário, é o título da peça de teatro 
que o grupo Reticências apresentou à 
comunidade escolar nos dias 17 e 20 
de março, no auditório do Centro 
Paroquial de Rio de Mouro. 
 
A peça foi selecionada entre três títulos 
que os organizadores do Festival 
Panos propôs aos teatros escolares do 
país. Assim, a versão do Reticências, 
encenada sobretudo pelos alunos do 
clube de teatro, vai concorrer a este 
festival, conforme já ocorreu em  
anos anteriores. 
 
A Mostra de Teatro das Escolas é um 
projeto anual que visa promover o 
teatro, através da divulgação do 
trabalho desenvolvido nas escolas do 
Município. Este projeto permite aos 
alunos desenvolverem a sua 
imaginação, capacidade cognitiva e 
exige disponibilidade, rigor e trabalho 
de equipa. Todos os participantes têm 
a oportunidade de apresentar 
publicamente o seu trabalho, durante o 
mês de maio de cada ano letivo.  
 
Recorde-se que o Reticências já 
arrecadou diversas menções honrosas 
na sequência desta mostra cuja final se 
realizará este ano no Teatro D. Maria II. 
O Jornal 100Letras deseja a este grupo 
de teatro as maiores felicidades. 
   

 

Conhece a floresta e os animais que estão 

em perigo em www.florestacomfuturo.pt 

“ECONTIGO, ECOMTODOS” 

http://florestacomfuturo.pt/
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PUBLICIDADE 

Na passada quinta-feira, dia 21 de Março, 

comemorou-se em todo o mundo o Dia 

Internacional contra a Discriminação 

Racial. No nosso Agrupamento, a data foi 

assinalada com uma palestra realizada no 

Auditório da ESLC, em duas sessões, uma 

para o ensino básico e outra para o 

secundário. 

A oradora, Cristina Roldão, é socióloga e 

investigadora integrada do Instituto 

Universitário de Lisboa, especializada em 

Estudos de Sociologia (ESPP) 

Desigualdades, Migrações e Territórios e é 

também professora convidada de ESE-IPS. 

As desigualdades sociais perante a escola 

são o seu principal domínio de pesquisa, 

com particular enfoque nos processos de 

exclusão e racismo institucional que 

afetam os afrodescendentes na sociedade 

portuguesa, sendo essas as questões 

abordadas na sua tese de doutoramento e 

em pesquisas recentes de que fez parte, 

como “Caminhos escolares de jovens 

africanos (PALOP) que acedem ao ensino 

superior” (2015).  

De manhã compareceram duas turmas, 

uma de 5º ano e outra de 6º ano, cujos 

alunos desenvolveram um diálogo com a 

oradora, acompanhando a sua 

argumentação com uma consciência social 

que surpreendeu Cristina Roldão. Esta 

professora demonstrou também uma 

grande capacidade de aproximação deste 

público tão jovem que, certamente, não 

esquecerá tão cedo a reflexão para a qual 

foi chamado a colaborar. 

 

De tarde, a sessão contou com duas turmas 

do 10º ano e uma turma do 11º.  O mesmo 

diálogo, lançado agora com base na 

polémica, envolveu os nossos jovens 

alunos pelos mesmos caminhos da manhã, 

com relevância para a questão da 

inexistência de raças, a não ser a raça 

humana, para os estereótipos associados à 

pele negra e para a (des)igualdade de 

oportunidades na escola e no mundo do 

trabalho, quando os alunos têm raízes 

africanas. 

Discutiu-se também a razão da ideia de 

inferioridade associada à raça negra, 

através de uma reavaliação da visão 

europocentrista da história, expressa nos 

manuais escolares. A polémica foi viva e os 

alunos mostraram a sua capacidade de 

intervenção e de argumentação que 

também surpreenderam positivamente 

Cristina Roldão. 

Foi um privilégio tê-la connosco. A 

Biblioteca da PAN agradece ao professor 

José Semedo a sua iniciativa, à qual apenas 

deu voz e espaço. Um agradecimento 

também aos professores David Luna, Isabel 

Pires, Jesuína Ribeiro, Maria José Pires, 

Rosa Borges e Joaquim Vaz pela sua 

presença e apoio. 

Ana Isabel Falé 

Professora Bibliotecária 

07 PALESTRA 

Profª Dra. Cristina Roldão 

 PALESTRA COM A SOCIÓLOGA CRISTINA ROLDÃO 

 

ANO DE FUNDAÇÃO DO 

O JORNAL DE TODOS 

O JORNAL DO FUTURO 
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ANO DE FUNDAÇÃO DO 

© 1989 

1989, o 

ano do 

futuro 

2019, o 

ano da 
concretização 

Recorde os melhores 

artigos do JCL, de 1989 a 

2019 

(SP1989 – P.1-4) 

PUBLICIDADE 

A semana que passei na 
Eslováquia, no âmbito do 
projeto Erasmus+, entre a 
nossa escola e outras três 
escolas da Holanda, Finlândia e 
da própria Eslováquia foi, 
provavelmente, uma das 
semanas mais bem passadas 
na minha vida. 
Ficámos na cidade de 
Komárno, no sul da Eslováquia, 
a aproximadamente 100km da 
capital, Bratislava. 
 
 O ponto principal que mais 
valorizo foi ter sido acolhido 
por uma família eslovaca, pois 
realmente senti qual é a 
cultura deles e a maneira de 
viver que eles têm. Apesar das 
diferenças culturais que 
existiam, como por exemplo 
deixar os sapatos à porta de 
casa, sentia-me como em 
Portugal, pois acolheram-me e 
fizeram-me sentir confortável 
e feliz. 
As atividades que fizemos 
foram imensas: conhecemos a 
escola deles (já com 145 anos 
de idade), visitámos a cidade, 
atravessámos o rio para a 
Hungria onde visitámos uma 
grande fortificação que 
remonta até aos tempos da 
2ªGM e da União Soviética, 
fomos a uma das mais antigas 
cidades da Eslováquia, onde 
visitámos uma mina e um 
castelo, e também onde vimos 
nevar! Algo a que não estamos 
nada habituados! E não 
esquecer a gala de despedida 
que fizeram para nós todos, 
onde nos brindaram com 
palavras de gratidão e de 
grande alegria pela nossa 
presença! 
 

onde nos brindaram com palavras 
de gratidão e de grande alegria 
pela nossa presença! 
 
Penso que estes foram pequenos 
momentos e gestos que 
valorizaram mais toda a viagem. 
Gestos que todos nós tivemos para 
com as famílias que nos 
acolheram, para com os nossos 
colegas estrangeiros e para com os 
próprios professores da 
Eslováquia… Foram pequenas 
coisas que nos identificaram 
enquanto portugueses, e que, 
acredito, fizeram a viagem correr 
da maneira como correu… 
 
Ter participado nesta parte do 
Projeto Erasmus+ da nossa escola 
fez crescer o meu conhecimento, 
permitiu-me adquirir uma 
experiência para a vida, algo que 
recordarei com grande satisfação e 
saudade! Esta viagem fez-me, sem 
dúvida alguma, melhorar a minha 
pessoa, a minha capacidade de 
interação e de comunicação com 
outras culturas e maneiras de 
pensar, algo de que todos nós 
precisamos, nesta sociedade tão 
esquecida de valores como a 
tolerância e o respeito pelos 
outros. 
 
Foram convívios, ensinamentos e 
EXPERIÊNCIAS a guardar para a 
vida. 

8| A MINHA VIAGEM À ESLOVÁQUIA 

RODRIGO MARTINS 

12ºH3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

09 

“TABATA” 

Treino/Aquecimento  

 Tabata é um método de treino  

que faz parte dos  treinos 

classificados de alta 

intensidade, também 

conhecidos por HIIT (high 

intensity interval trainig). 

Este método de treino foi 

criado no japão pelo senhor 

Izumi Tabata, um fisiologista, 

que aplicou testes em atletas 

olímpicos das equipes de 

ciclismo, natação e atletismo do 

Japão, tendo obtido resultados 

surpreendentes na melhoria 

das capacidades aeróbias e 

anaeróbias dos atletas, 

provando ser muito mais eficaz 

do que outros métodos 

tradicionais de treino 

cardiovascular. Um treino de 

Tabata  pode queimar mais 

calorias do que 30 minutos de 

corrida. 

Este método de treino, 

aumenta de tal forma o 

metabolismo celular durante a 

execução do exercício que, 

mesmo após terminar o treino, 

o corpo continua a queimar 

calorias durante um bom par de 

horas.  

É um método de treino 

bastante exigente mas, como 

todos os métodos de treino, 

pode ser adaptado e ajustado 

às capacidades dos 

executantes, devendo 

proporcionar-se progressões 

no treino para se criarem as 

necessárias adaptações 

fisiolóigicas a este tipo de 

treino. 

O treino é muito simples: 

circuito de exercícios em que 

cada exercício é executado 

durante vinte (20) segundos  

com um descanso de dez (10 ) 

segundos entre cada exercício  

consiste na execução  de um 

circuito de exercícios em que 

cada exercício é executado 

durante vinte (20) segundos  

com um descanso de dez (10 ) 

segundos entre cada exercício;  

cada treino deve durar entre 

quatro (4) a oito (8 ) oito 

minutos, consoante  o nível dos 

executantes. 

Qual a grande diferença do 

treino TABATA para os outros 

tipos de treino HIIT ?   

 - A intensidade do treino, ou 

seja, ao contrário da maioria dos 

treinos intensivos, o método 

TABATA não possibilita – nos 

curtos 10 segundos de pausa – 

uma recuperação completa 

entre os vários exercícios ou 

séries de exercícios, o que 

fomenta a perda de gordura. O 

método acelera o metabolismo e 

a frequência cardíaca, obrigando 

o corpo a adaptar-se e a 

consumir mais energia, logo a 

queimar calorias. 

As turmas de 6º ano de 

escolaridade do professor 

Orlando Brito estão a utilizar 

este método devidamente 

adaptado como forma de 

aquecimento para as suas aulas.  

Como é natural, as primeiras 

sessões causaram muita dor 

muscular! 

 

 

ORLANDO R. BRITO 

(Professor de Ed. Física do 

Agrupamento Leal da Câmara) 

 

Exemplos de uma sessão de 

treino Tabata 

 

DESPORTO ESCOLAR 

Pediram-me para escrever umas palavras, a 

propósito desta efeméride, tão relevante 

para a nossa querida Escola Secundária Leal 

da Câmara. 

30 anos…pois, é verdade! Quando eu entrei 

na escola em 1999, já existia, sob a 

orientação da Manuela Gamboa, e era um 

acontecimento, de cada vez que saía uma 

edição. Entretanto, fui requisitada para a 

Câmara de Sintra e ele continuou. Com mais 

ou menos embates e sacudidelas, continua a 

ser muito acarinhado e contra ventos e 

marés, por cá anda, a dar conta do que se faz  

por estas bandas e pronto, faz parte de nós. 

Que perdure, como tudo o que esta escola 

tem de bom, assim o desejo! Pela minha 

parte, vou fazendo por isso! 

Na escola, fui professora de Português e 

Francês e em 2007, devido à reorganização 

dos grupos de recrutamento, fiquei no grupo 

de Francês, passando a lecionar Inglês.  Em 

2006, desafiaram-me para iniciar o 

Parlamento de Jovens. Fui em frente e, no 

primeiro ano, tivemos 6 listas e votaram 

1200 alunos; fizemos um debate com a 

Deputada Edite Estrela e a Deputada Ana 

Couto, com um Auditório entusiástico, 

completamente cheio. Muitas perguntas, 

muito interesse e, duas semanas depois, 

recebi um convite da Dra. Edite Estrela para 

uma viagem a Bruxelas, para conhecer o 

Parlamento Europeu. Fomos eu, a Professora 

Teresa Margarida Pereira e mais oito alunos. 

Inesquecível, sob todos os pontos de vista, 

nomeadamente o humano. Demos que falar 

ao nosso jornal. 

O Projeto continuou e, em 2008, surgiu um 

novo projeto: Comenius - intercâmbio de 

alunos. Durante uma semana, recebemos na 

Leal seis professores da Finlândia, Itália, 

França, Alemanha, Roménia e Grécia e 

fizemos um projeto que foi aprovado e 

financiado, em 2009, em Bruxelas. 

Na sequência das eleições autárquicas, 

surgiu um convite para visitar Bruxelas e 

dessa vez, foram quinze alunos. O Projeto 

Parlamento de Jovens continuou e a ele se 

juntou o da Assembleia Municipal Jovem que 

também passei a coordenar e, na escola, foi-

se criando o hábito das visitas à Assembleia 

da República, à RTP, à Rádio Comercial, onde 

os alunos podiam verificar a influência dos 

Media na vida da sociedade e o papel dos 

jornalistas na construção da opinião pública 

e também dos debates sobre questões 

políticas da atualidade, na Escola. 

Em 2013/2014, o processo eleitoral, na 

escola, foi muito vivo, embora menos 

participado, em termos de votações 

(votaram 700 alunos) mas os nossos 

Deputados Diogo Freire e Mauro Freitas, 

destacaram-se e chegámos até à Sessão 

Nacional, na Assembleia da República; foram 

dois dias de intenso e vivo debate político, 

que haveriam de ditar o futuro académico de 

mais estes nossos dois alunos. E, como 

prémio, solicitei à Dra Edite Estrela, de novo, 

uma viagem a Bruxelas, com um grupo de 

alunos fantástico, de entre os que tinham 

participado mais ativamente, no processo 

eleitoral e, de novo, senti-me muito 

orgulhosa pelo trabalho desenvolvido, pois o 

uma viagem a Bruxelas, com um grupo de 

alunos fantástico, de entre os que tinham 

participado mais ativamente, no processo 

eleitoral e, de novo, senti-me muito orgulhosa 

pelo trabalho desenvolvido, pois o nível 

demonstrado pelos nossos alunos foi 

destacado, por quem nos recebeu em 

Bruxelas. Entretanto, o nosso Diogo Freire, na 

sequência desta experiência, deixou cair a 

ideia de seguir Economia e decidiu ir para a 

Universidade Católica fazer dupla licenciatura 

em Ciência Política e Relações Internacionais, 

onde tem tido um enorme sucesso.   

Em 2015/2016 fui convidada para coordenar o 

programa Eco Escolas na PAN e começámos a 

dinamizar um largo conjunto de atividades, na 

promoção da consciência ambiental e da 

sustentabilidade. Na Assembleia Municipal 

Jovem da Leal os nossos alunos foram-se 

destacando, pelo nível das suas propostas e, 

na sequência de um convite do Diogo Freire e 

da Diretora do seu curso, na Católica, fomos 

convidados para integrar um novo projeto: a 

Cimeira das Democracias, um dia de intenso 

trabalho político e vivência universitária muito 

importante para os nossos alunos. 

Entretanto, o Eco Escolas da PAN, nesse ano, 

ganhou o Concurso Nacional dos Eco 

Cozinheiros. Passei a dinamizar também a 

Assembleia Municipal Jovem da PAN em 

conjunto com a da Leal. No final do ano, os 

nossos alunos da PAN foram convidados pela 

CMS, para receber, na Quinta da Regaleira, 

alunos e eleitos da cidade francesa de 

Fontainebleau, com a qual Sintra se encontra 

geminada. E, na sequência desse dia de 

intercâmbio e partilha, três alunas nossas 

foram convidadas para integrar, comigo, a 

delegação de Sintra, que visitou aquela cidade, 

em Abril de 2018. 

Em fevereiro de 2018, recebemos na Escola 

um grupo de professores holandeses, que nos 

vieram propor um projeto Erasmus +, ao qual 

nos juntámos e que foi aprovado, em agosto, 

prevendo algumas mobilidades de 

intercâmbio de alunos, nomeadamente à 

Holanda, Eslováquia e Finlândia. Na sequência 

da receção feita no ano anterior à delegação 

de Fontainebleau, três alunas nossas, foram 

convidadas para integrar, comigo, a delegação 

de Sintra, que visitou aquela cidade, em abril 

de 2018. 

Em junho, tendo em conta a forma exemplar e 

responsável como os alunos da Leal sempre 

participaram no projeto AMJ, a CMS, convidou 

três desses alunos, para visitar, comigo e com 

colegas de Santa Maria e Miguel Torga o 

Parlamento Europeu, em Bruxelas e, mais uma 

vez, a nossa Escola teve motivos para se 

orgulhar dessa participação. 

Em junho, fomos finalmente convidados para 

integrar a rede de Escolas Embaixadoras do 

Parlamento Europeu e, em setembro, 

iniciámos o nosso plano de ação, que poderá 

levar, ou não, à atribuição do selo de Escola 

Embaixadora do Parlamento Europeu e, entre 

exposições e ações de informação, 

organizámos um debate sobre a Europa, com 

o Deputado Carlos Zorrinho, em novembro 

para além de inaugurámos o Info Point do 

Parlamento Europeu. 

 

organizámos um debate sobre a Europa, com o Deputado 

Carlos Zorrinho, em novembro para além de inaugurámos 

o Info Point do Parlamento Europeu. 

Em janeiro, tendo em conta que alguns dos alunos da 

Escola Embaixadora do Parlamento Europeu irão 

abandonar a escola neste ano, solicitei ao deputado que 

verificasse a possibilidade de poderem conhecer o 

Parlamento Europeu, em Bruxelas. O convite veio em 

fevereiro, para 8 alunos e professores, e será concretizado 

entre o dia 3 e 5 de abril, com a participação do nosso João 

Pedro Costa, em homenagem por todo o trabalho que tem 

desenvolvido no âmbito dos dois jornais da PAN e da Leal 

e em representação do Agrupamento, em diversas 

iniciativas, nomeadamente, como Jovem Repórter para o 

Ambiente, em iniciativas da ABAE. 

Entretanto, em novembro, realizou-se a primeira 

mobilidade, no âmbito do projeto Erasmus+, na Holanda, 

com 8 alunos, do 11º H3 e duas professoras (Valéria Lopes 

e eu), a qual constituiu uma experiência única de 

aprendizagem, conhecimento e respeito mútuo, partilha, 

alegria e tolerância, tendo a nossa delegação tido um 

papel preponderante, na forma como todas as atividades 

ocorreram e nos resultados obtidos. 

Em dezembro, foi feita uma nova seleção de alunos, 

através de uma carta de motivação e daí resultou um 

grupo paritário, de 4 rapazes e 4 raparigas, do 10º ao 12º 

ano, os quais foram acompanhados pelas professoras, 

Conceição Oliveira, Valéria Lopes e Margarida Mota, na 

mobilidade realizada na Eslováquia, de 11 a 15 de março, 

e que constitui um momento alto de representação do 

Agrupamento, elogiado pelas outras delegações. Também 

nesta ocasião o jornal esteve presente. 

Entretanto, já foram submetidos à comissão europeia dois 

novos projetos Erasmus +, para o período de 2019 a 2021, 

um para a PAN e outro para a Leal, envolvendo cada um 

seis países. Caso sejam aprovados, iniciar-se-ão em 

outubro deste ano. 

Quem ler este meu escrito até ao fim, deve estar a 

interrogar-se também sobre o cumprimento da minha 

atividade docente, tendo em conta tanto envolvimento 

em tantos projetos: às vezes, não é fácil atendendo ao 

facto de que tenho de faltar a aulas, para participar em 

atividades e reuniões  e atendendo à componente 

burocrática dos mesmos; procuro compensar aulas, como 

fiz com uma turma no primeiro período, tento gerir o 

currículo de outra forma, tento flexibilizar as 

aprendizagens, tento não prejudicar os alunos. Sei que as 

oportunidades que lhes tenho conseguido criar serão 

indispensáveis à sua formação como cidadãos, pois a 

formação e informação que obtêm englobam muitas das 

áreas previstas na  área disciplinar de Educação para a 

Cidadania e Desenvolvimento. Como professora, é esse o 

meu objetivo: que os nossos alunos cresçam felizes e 

contentes, sem nunca deixar de os ensinar e de os 

despertar para as realidades circundantes, promovendo a 

sua informação e formação e abrindo-lhes as portas para 

o mundo e para o conhecimento de outras línguas, 

história, cultura e tradições. E, já agora, parabéns ao nosso 

projeto jornalístico, também ele fundamental para 

desenvolver a cidadania dos nossos alunos! 

 

 

MARGARIDA MOTA 

30 ANOS DO 100 LETRAS, 20 ANOS DA MINHA VIDA AQUI 

12 EXPERIÊNCIAS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 NÓS E O MUNDO 

Como te informas sobre o que se 

passa no mundo? 

Vejo o jornal da noite na televisão, 

em vários canais. Interesso-me 

sobretudo pelas notícias de 

desporto mas também vejo outras. 

Por exemplo, lembro-me da 

situação na Venezuela. 

Pedro 7º ano 

Se encontrar um jornal ou uma 

revista e não tiver nada para fazer 

leio-os. Alguns artigos só. De noite 

vejo notícias no TV5 Monde e nas 

televisões portuguesas. Algumas 

notícias dizem-me mais do que 

outras. Soube ontem que 

desmoronou uma escola na 

Nigéria, por exemplo.   Não gosto é 

das notícias da política nem de 

ouvir os discursos dos políticos.  

Adji P. – 7º ano (EBPAN) 

Quando ouves / lês uma notícia, 

acreditas logo nela? Ou vais 

confirmá-la? 

Às vezes acredito, mas 

normalmente as mais estranhas 

vou confirmá-las. 

Recordas-te de alguma notícia 

falsa que tenhas lido nos últimos 

tempos?  

Sim, recordo-me de uma explicação 

para o Black Friday. Diziam que a 

sexta-feira era o dia em que 

habitualmente havia mercado de 

negros, no tempo da escravatura. 

Eu fiquei muito impressionado, mas 

afinal a notícia era falsa. 

Sabes qual é o objetivo da 

publicação de notícias falsas? 

Acho que é ganhar media para 

poder ganhar fama. 

A desinformação interessa a quem? 

Às empresas que produzem jornais. 

poder ganhar fama. 

A desinformação interessa a 

quem? 

Às empresas que produzem 

jornais. 

Daniel S. 9º ano (EBPAN) 

Quando ouves / lês uma notícia, 

acreditas logo nela? Ou vais 

confirmá-la? 

Eu confirmo. Pergunto às pessoas 

que sabem a verdadeira história da 

notícia ou do que se passou. Se sair 

no jornal ou na televisão já 

acredito. 

Recordas-te de alguma notícia 

falsa que tenhas lido nos últimos 

tempos?  

Recordo-me da notícia de que a 

internet ia acabar. Neste caso a 

notícia foi mal dada e mal 

compreendida por toda a gente.   

Sabes qual é o objetivo da 

publicação de notícias falsas? 

Para enganarem as pessoas ou 

para troçarem de alguém ou ainda 

para fazerem pressão sobre grupos 

e gente famosa. 

A desinformação interessa a 

quem? 

A desinformação interessa aos 

presidentes de alguns países. 

David P. 8º ano (EBPAN) 

Quem vamos queimar 

hoje? 

Nelson Nunes, jornalista e escritor, 

publicou a obra Quem vamos 

queimar hoje? (20/20 Editora), cujo 

título nos mostra bem o poder que 

alguns líderes de opinião assumem 

hoje em dia na internet. A 

informação livre e a liberdade de 

expressão são muito importantes, 

mas há limites quando as notícias e 

referências nas redes sociais 

afetam a vida pessoal das pessoas. 

É isso que a obra nos mostra. 

A palavra “queimar” significa 

perseguir, destruir, manchar a 

reputação de alguém, a partir de 

algo que a pessoa disse ou fez. As 

redes sociais funcionam assim: 

aquilo que dizemos pode sempre 

ser aproveitado por outros em 

contextos diferentes. 

Por exemplo, o autor do livro 

descreve-nos vários casos, 

designadamente o de José Cid, o 

cantor português a quem acusaram 

de discriminar os transmontanos 

ou o de Henrique Raposo, a quem 

acusaram de fazer o mesmo aos 

alentejanos, no seu livro “Alentejo 

prometido”.  

O autor esteve na Biblioteca da 

Escola Leal da Câmara a apresentar 

o seu livro e vai realizar uma nova 

apresentação na escola Básica 

Padre Alberto Neto na semana dos 

“Sete dias com os media”, 

organizada pela RBE. 

A obra encontra-se nas nossas 

Bibliotecas. Vale a pena ler e 

refletir sobre o modo como 

comunicamos hoje em dia e como 

gente mal-intencionada pode 

distorcer o que dizemos. 

Tiago, Clube de Jornalismo da 

EBPAN 

 

Cantinho Verde – Horta 
  
Na nossa escola, existe um 
projeto que muitos 
desconhecem designado 
“Cantinho Verde”, que nasceu 
em 2016/2017, inicialmente 
atrás do pavilhão A, plantado 
por vários professores e 
alunos do ensino inclusivo, 
tendo como objetivos 
principais ajudar a 
desenvolver as competências 
destes jovens, demonstrar a 
origem dos alimentos e criar o 
gosto pela terra e o respeito 
pela natureza. 
No princípio, era uma horta 
pequena onde plantaram 
alfaces, tomates, morangos e 
outros alimentos. Com esses 
alimentos, os professores 
responsáveis fizerem um 
piquenique mostrando aos 
alunos o que era possível 
fazer com os produtos da 
terra. Aos poucos, este 
projeto começou a ser 
reconhecido fora da escola e 
várias pessoas da 
comunidade educativa 
mostravam apreço pela 
Horta. 
 lllllllll 
         
 

 Atualmente, localiza-se atrás 
do pavilhão gimnodesportivo, 
onde passou a ter uma 
dimensão maior e a ser uma 
horticultura e floricultura com 
os mesmos objetivos. Desde 
o início, este projeto também 
quer ser abraçado pela 
comunidade e pela escola 
pois ajuda os jovens com 
necessidades educativas a 
sentirem-se integrados na 
escola e ao mesmo tempo a  
 

desenvolverem competências 
sociais e um conhecimento do 
mundo mais alargado. É um pequeno 
projeto que tem vindo a mudar a vida 
destes jovens, a nível social e a nível 
do conhecimento da realidade. 
Participaram no OPE, pois esta horta 
até agora é trabalhada por alunos e 
professores, mas pretende-se que 
este projeto chegue a outros alunos 
da escola, pois, sendo um projeto 
que é de todos, também é uma 
maneira de requalificar a escola. 
  
 

11 ATIVIDADES 

Com a plena consciência de que o 
ambiente e o desenvolvimento 
sustentável são importantes para 
todos, gostaríamos de solicitar uns 
momentos da vossa atenção para dar 
a conhecer o nosso projeto “Serra em 
Si(ntra)”. 

As florestas são essenciais ao 
equilíbrio dos ecossistemas e à vida 
humana: suportam grande 
biodiversidade, libertam oxigénio, são 
sumidouros de dióxido de carbono 
(principal gás com efeito de estufa), 
moderam as temperaturas, facilitam a 
infiltração da água no solo (e 
consequentemente a recarga dos 
aquíferos), fixam o solo e impedem a 
erosão. Estes serviços prestados pelos 
ecossistemas florestais devem, 
portanto, ser valorizados. Além de  
Si(ntra)” promete privilegiar espécies 

germinar, manter e reflorestar, o 
projeto “Serra em Si(ntra)” promete 
privilegiar espécies autóctones  
recolhendo,  germinando e plantando 
árvores e arbustos no perímetro do 
Parque Natural de Sintra-Cascais. 

Todo o processo de germinação das 
sementes, passando pela sua recolha, 
até à plantação, será feita pelos alunos 
do Agrupamento de Escolas Leal da 
Câmara em ações de voluntariado. A 
“Serra em Si(ntra)” já teve o primeiro 
terreno, cedido pela Câmara 
Municipal, pelo Parque de Sintra- 
Monte da Lua e pelo Parque Natural de 
Sintra-Cascais, e realizará a plantação 
de mais de 50 árvores e arbustos 
germinadas e mantidas pelos nossos 
alunos. Ação esta que decorrerá no 
próximo dia 1 de abril.  

SERRA EM SI(NTRA) 

BÁRBARA HORTA 
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