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NOTÍCIAS DO AGRUPAMENTO

Plagiando Cesário Verde, até
apetece chamá-la de Milady!
Uma Milady carismática,
alegre, otimista,
trabalhadora, determinada,
apaixonada e criativa, capaz
de abraçar, calorosamente,
mais cinco escolas, formando
com elas o Agrupamento de
que todos nos orgulhamos. É
esta Escola que queremos
parabenizar hoje, com o
carinho destas palavras, já
que, dadas as circunstâncias
inauditas e difíceis que
vivemos, não pode haver
festa, abraços e sorrisos
como sempre acontece no
dia 17 de novembro. Porém,
como a vida nos tem
ensinado, acreditamos que
esta tempestade abanará o
barco, mas não suspenderá a
viagem e que, juntos, como
até aqui, seremos capazes de
persistir no caminho, feito de
afetos, de sonhos e de
esperança infinitos! Muitos
Parabéns Leal! Muitos
Parabéns Milady! «É um
deslumbramento contemplá-
la»!

                        Lucinda
Santos
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Aniversário da Leal

Segundo a Numerologia, o número
34 combina as energias dos
números 3 e 4. O primeiro
simbolizará, entre outras
características, carisma,
criatividade, alegria e otimismo. O
segundo simbolizará trabalho,
determinação, paixão e propósito.
Juntos, simbolizarão energia
criativa para alcançar os propósitos
definidos. Acreditando ou não no
valor da simbologia, todos
percebemos que estas
características cabem no percurso
da Leal, uma escola que nasceu no
meio do lamaçal e do arvoredo,
mas que depressa ganhou asas de
condor, tendo, aos 34 anos, a
maturidade de uma Senhora em
todo o seu esplendor! 

PROJETO INCLUIR
 

"A minha cultura é muito
valorizada por aqui, pelos

meus colegas, professores e
amigos".

 
CRISTIAN RAFAEL 7º D

CABO VERDE

Imagem de lucinda santos



Palestra Sobre o Calendário
 
Viginti duo october                                                                     
MMXX, dies Iovis
 
No calendário gregoriano, a partir do
nascimento de Jesus Cristo, começou
a ser este o registo do tempo,
traduzindo o que está escrito em
latin: Vinte e dois de outubro e dois
mil e vinte, quinta-feira.
Assistimos a uma palestra dinamizada
pela professora Virgínia  Amaral, nas
disciplinas de Matemática e de TIC
sobre o Calendário.
A questão que se colocou foi sobre as
questões do tempo, isto  é, desde
quando é que o homem se preocupou
com a passagem do tempo,
observando os astros.
Aprendemos coisas interessantes,
mas sabem mesmo desde quando é
que o nosso calendário existe tal
como é hoje em dia?
Desde o tempo dos romanos. 

Dies Solis (Dia do Sol), em português
domingo.
Dies Lunae (Dia da Lua), 
Dies martis (Dia de Marte), 
Dies Mercurii (Dia de Mercúrio), 
Dies lovis (Dia de Júpiter )
Dies Veneris (Dia de Vénus)
Dies Santurni (Dia de Saturno).
 
O tempo traz consigo também a
memória e, para se divertirem,
deixamos um link para verem uma
pequena animação sobre um trava-
línguas em que o tema é o tempo!

Arlindo Luz - 10º C5 
Gonçalo Marques - 10º C5
Ana do Rosário Gomes
Fátima Duarte
Virgínia Amaral 

 O primeiro calendário romano foi
lunar: Tinha apenas dez meses e
começava no equinócio da
primavera. Mais tarde, o segundo
dos sete Reis de Roma acrescentou
dois meses ao calendário: Ianuarius
(Mês do Deus Jano, deus da
mudança) e Februarius (Mês da
festa da purificação “ februália”).
Com o Imperador Júlio César, os
romanos adotaram um calendário
solar, com 365 dias.
O primeiro mês do calendário
deixou de ser Martius (Março, mês
em honra de Marte, deus da
guerra) e passou a ser Inuarius
(Janeiro).      
Os nomes dos dias da semana
derivam dos nomes dos planetas.
Os nomes em latim são:

NOTICIAS DO AGRUPAMENTO
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Virginia Amaral   



Como? Um “hostel”… na Leal
da Câmara?

No ano letivo 19 / 20 iniciou-se um
projeto de escrita criativa, a partir de
uma pequena horta, situada nas
traseiras do pavilhão gimnodesportivo
da Leal da Câmara.
Este projeto tem por base o ideário de
uma escola verdadeiramente inclusiva,
em que caiba toda uma comunidade,
independentemente da cor, do género,
do credo, da sua limitação ou da sua
idade.
Foi neste enquadramento que se
propôs fomentar nos alunos uma
consciência criativa e,
simultaneamente, cívica a partir do
texto escrito e de uma realidade que
começou no Agrupamento há dois
anos, mas com maior visibilidade no
ano letivo 19 / 20: a criação de uma
horta biológica, um sonho que tomou
conta dos corações de alguns. 

Pensamos também que o projeto
“Escrever a muitas mãos” é um projeto
de uma cidadania ativa e muito lúcida
sobre ideias e matérias da atualidade e
também uma excelente forma de
desviar a atenção tão tóxica das teclas
dos telemóveis e das redes sociais para
dar a descobrir aos jovens, a riqueza e
a potencialidade da escrita e do
pensamento, como meio libertador
do indivíduo enquanto ser social.
Este projeto envolve todas as escolas
do agrupamento, do pré-escolar ao
secundário e, até ao momento, já estão
escritos três capítulos com as
respetivas ilustrações. Presentemente,
o quarto capítulo está nas mãos da
 EB1 nº2 de Rio de Mouro.
Ao que parece, a Leal da Câmara, após
as aulas da noite, transforma-se num
hostel…?
Será mesmo assim? Aguardemos os
próximos capítulos!

             Fátima Duarte e Helena Osório

Um pequeno canteiro, por detrás
do pavilhão A da Leal da Câmara,
permitiu descobrir e experimentar
o mistério da terra.
Assim, nasceu o Cantinho Verde.
Este desafio tem permitido
envolver alguma da comunidade
educativa que, até ao momento,
tem reunido alguns jovens, na sua
maioria, com Adaptações
Curriculares Significativas.
Acreditamos que a horta pode ser
um elemento unificador da nossa
comunidade,pois permite
trabalhar alguns conceitos e
muitas competências, para além
dos saberes académicos dos
conteúdos programáticos das
infinitas disciplinas que fazem
parte do currículo dos nossos
alunos.

Corrente de Escrita Coletiva

NOTICIAS DO AGRUPAMENTO

IMAGEM DO SITE
INFOESCOLA
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No dia doze de novembro de dois mil e
vinte, os alunos com ACS e alguns
professores foram em visita de estudo
a Burgos – virtualmente, claro!
Primeiro, tiveram de “pagar o bilhete
de autocarro”, fazendo contas com
notas e moedas, com a ajuda da
professora de Matemática. Depois de
instalados no autocarro, com o devido
distanciamento e de máscara,
começámos a viagem pela contadora
de histórias, a professora Fátima
Duarte, coadjuvada pela professora
Ana Gomes.
A primeira paragem foi em Santarém,
cidade do Romantismo. Aprendemos
que os seus habitantes se chamam
escalabitanos e visitámos alguns dos
seus monumentos, como por exemplo,
o Convento de Santa Clara.
Depois, parámos em Castelo Branco,
cujos habitantes são os albicastrenses,
e visitámos também alguns dos seus
monumentos, destacando o Jardim do
Paço Episcopal. Antes conhecida pelos
“5 efes”. E sabem qual a razão? Aqui
vai a resposta: F de Farta, de Fria, de
Formosa, de Forte e de Fiel. Quem nos
passou esta informação foi a nossa
“passageira” a D. Isabel da Biblioteca
que também “viajou” connosco. Ainda
na Guarda, vimos a sua Sé, com muitas
gárgulas. Aprendemos também que há
monumentos com vários estilos como
o românico, o gótico, e o barroco.
Passámos para o lado de Espanha pela
fronteira de Vilar Formoso e, como
cidadãos europeus, bastou apresentar
o Cartão de Cidadão.

A criação deste museu esteve
vinculada à necessidade de conservar
e divulgar os restos encontrados na
Serra de “Atapuerca”.
O Museu da Evolução Humana
constitui um referente a nível
internacional em relação ao processo
evolutivo dos seres humanos nos seus
aspetos biológicos, ecológicos e
culturais, que foram abordados numa
sequência cronológica.
Esta viagem foi a conclusão de um
trabalho, realizado nas várias
disciplinas, sobre a evolução do
Homem.
Foi um tempo de partilha de
conhecimento que valeu a pena. 
 Virginia Amaral   

Visita de Estudo Virtual ao Museu da Evolução Humana em Burgos

NOTICIAS DO AGRUPAMENTO

Depois, parámos em Castelo Branco,
cujos habitantes são os albicastrenses, e
visitámos também alguns dos seus
monumentos, destacando o Jardim do
Paço Episcopal. Antes conhecida pelos “5
efes”. E sabem qual a razão? Aqui vai a
resposta: F de Farta, de Fria, de Formosa,
de Forte e de Fiel. Quem nos passou esta
informação foi a nossa “passageira” a D.
Isabel da Biblioteca que também “viajou”
connosco. Ainda na Guarda, vimos a sua
Sé, com muitas gárgulas. Aprendemos
também que há monumentos com vários
estilos como o românico, o gótico, e o
barroco.
Passámos para o lado de Espanha pela
fronteira de Vilar Formoso e, como
cidadãos europeus, bastou apresentar o
Cartão de Cidadão.
Em Espanha, parámos em Salamanca, e
percebemos que as cidades espanholas
têm uma enorme praça, “Plaza Maior”,
onde há pequenos comércios, um dos
quais com as famosas “tapas”. Entre
Salamanca e Burgos parámos para
“esticar” as pernas, “visitar” o WC que, em
Inglês, a professora Ana Teixeira explicou
que é a
abreviatura de “Water Closet”, traduzido
por casa de banho e comemos os
magníficos “caramelos” e “galletas”.
Finalmente, chegámos a Burgos e
descansámos num hotel com acesso e
alojamento adaptado a
pela manhã, e depois de um belo
pequeno-almoço, fomos ao Museu da
Evolução Humana.
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Virginia Amaral   

Virginia Amaral   



Foi com muito orgulho que
recebemos na escola
secundária Leal da Câmara o
seguinte convite: “Dia 16 de
dezembro pelas 14h será
entregue, na Faculdade de
Ciências da Universidade de
Lisboa, Edifício C1 4º Piso,
Anfiteatro, o prémio
Bragança Gil  a Vítor Vasco
Vasconcelos que fez o ensino
secundário na escola que
VªExª dirige.
O prémio distingue a melhor
tese de doutoramento em
Física no biénio 2017-2018”.

É tão bom, tão recompensador
vermos os nossos alunos
brilharam e, desta maneira,
honrarem, para além do seu
esforço pessoal, os
ensinamentos dos professores
que os acompanharam nos
vários ciclos das suas vidas!
Recorde-se que o Vitor concluiu
o Ensino Secundário na Escola
Secundária de Leal da Câmara,
em Rio de Mouro.
Licenciou-se em Física na
Faculdade de Ciências da
Universidade de Lisboa, em
2010. Obteve o grau de Mestre
em Física Estatística e Não-
linear na Faculdade de Ciências
da Universidade de Lisboa, em
2012.

Doutorou-se em Física pela
Universidade do Minho, em
2017.
Durante o Doutoramento foi
investigador no CMAF (Centro
de Matemática e Aplicações
Fundamentais da Universidade
de Lisboa) e no GAIPS (Group
of AI for People and Society)
do INESC-ID. Após terminar o
douramento, tornou-se
investigador na Universidade
de Princeton. Em Setembro de
2019, assumiu funções como
Professor Assistente na
Universidade de Amsterdão.

NOTICIAS DO AGRUPAMENTO

 Prémio Bragança Gil

  Lucinda Santos   
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Uma turma de Educação Física,
em dia de chuva, na Pan,
exercita a mente numa sessão
de Xadrez, na Biblioteca,
orientada pelo Prof. Manuel
Pereira.

    PROJETO INCLUIR

"Os professores e os alunos
apoiaram-me no meu
desenvolvimento pessoal.
Ajudaram-me a fazer os
trabalhos no computador".
 
                                            Jatedisse Camar

                                                         GUINÉ

  Lucinda Santos   
 
 



 Na passada sexta-feira, dia 18
de dezembro deu-se luz a um
projeto criado pela turma 1P5
da Escola Secundária Leal da
Câmara. Esta ideia de Edmar
Soares, Eliane Soares e
Tatiana Sousa era baseado
num workshop de dança com
o objetivo de angariar fundos,
como arroz, roupa usada,
açúcar para ajudar as famílias
que neste momento sentem a
necessidade dessa ajuda. 

NOTÍCIAS DO AGRUPAMENTO  

Daí esta turma ter apresentado
esta ideia, devido à qual a
diretora de turma do 1P5
afirma o seu orgulho nos seus
alunos.
 Este workshop de dança não
implicava obrigatoriamente
dançar, uma vez que, para
tornar a situação mais
acolhedora e divertida, além
dançarem podiam também 
 fazer de rececionistas   com a
ajuda dos responsáveis.

 MARIA EDUARDA SANTOS
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Workshop de Dança

Está a  a decorrer a primeira fase do CONCURSO DE
LEITURA para apuramento dos alunos que vão
representar o agrupamento na fase concelhia.
Destacamos acima os livros selecinados para a fase
seguinte.

Concurso De Leitura

          PROJETO INCLUIR

"Sinto que a minha cultura é
valorizada. a forma de vestir,
a nossa comida típica,a nossa
forma de falar e a musica".

                                  TATIANA TATI 7º B

                                                 ANGOLA

 MARIA EDUARDA SANTOS



EDITORIAL

Lucinda Santos
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«Escrever é sempre um exercício
arriscado», «A escrita é, de algum
modo, dantesca, sobe a paraísos e
desce a infernos», diz Teolinda Gersão
na entrevista que acabámos de ler no
Jornal de Letras (13 a 26 de janeiro).
Escrever em tempo de sobressaltos
mais arriscado será, diremos nós. As
palavras têm peso, têm força, têm
poder e, tal como a escritora sugere,
tanto nos podem fazer subir aos céus
como descer aos infernos. Seria fácil,
tendo em conta os tempos excecionais
que vivemos, cair na tentação de
escrever um editorial que nos levasse
pelos caminhos do poeta Orfeu em
busca de Eurídice. Mas quem nos
conhece melhor sabe que preferimos o
outro caminho, o caminho dos céus, ou
seja, o caminho do sonho e da
esperança.
Por isso acreditamos que a
humanidade, mais uma vez, sairá
vencedora da luta desigual contra este
inimigo invisível ao olhar comum.  Mas
seremos nós capazes de seguir o
caminho do sonho e da esperança num
momento em que nos faltam tantos
abraços? Serão as nossas palavras
capazes de testemunhar o tempo
presente sem susterem o peso
doloroso que este tempo tem?
Os leitores avaliarão no final, mas nós,
ousadamente, atrevemo-nos a dizer
que sim. 

 Dizemos que sim, porque, embora não
sejamos fãs do slogan repetido até à
exaustão durante muito tempo, «Vai
ficar tudo bem» (nunca fomos),
acreditamos no valor da empatia e na
capacidade de superação do ser
humano, não só na capacidade de
superação desta pandemia – a história
mostra-nos que é possível –, mas
também na capacidade de superação
dos efeitos devastadores que a mesma
provocou em várias dimensões
importantes das nossas vidas,
sobretudo na vida dos que os sentiram
na sua própria pele ou na pele
daqueles que amam e, infelizmente,
neste momento, já foram demasiados.
Acreditamos, porque faz parte da nossa
natureza focarmo-nos no sol, mesmo
quando está a chover, mas acreditamos
também porque temos sido
observadores privilegiados da ação do
Agrupamento nestes tempos difíceis e
temos assistido a como assistentes
operacionais, assistentes técnicos,
professores e alunos foram capazes de
se unir para se protegerem e sobretudo
para protegerem os outros, que, neste
caso, é uma e a mesma coisa,
mantendo uma quase normalidade nas
nossas escolas. 

Como diz Isabel Allende,
«todos temos dentro de nós uma
insuspeita reserva de força que emerge
quando a vida nos põe à prova». Foi
esta reserva de força que a nossa
comunidade escolar conseguiu trazer ao
de cima nestes tempos difíceis que
possibilitou um primeiro período
tranquilo. Feito admirável e que nos
deve orgulhar!
Infelizmente, apesar deste esforço
coletivo, não vamos conseguir manter o
ensino presencial nas escolas.
Acabámos de saber que, a partir de
sexta-feira, 22 de janeiro, as escolas, as
creches e as universidades serão
novamente encerradas. Mas este facto
não retira valor nem consequência a
tudo o que fizemos até aqui. Não é por
perdermos uma batalha que iremos
perder a guerra. E, quando a
ganharmos, saberemos todos que
contribuímos com o nosso esforço
coletivo para que o caminho fosse
menos íngreme e menos tortuoso e isso
terá de ser novamente motivo de
orgulho e também de alegria para todos
nós! Por ora, queremos deixar-vos
apenas um abraço quentinho
preenchido por todos os sonhos e por
toda a esperança do mundo! Até já!



Com base numa entrevista
feita em meio escolar, a
alunos do 2º e 3º ciclos, a
equipa do ComunicArte
obteve as respostas que se
seguem.

À pergunta:
- Sentes dificuldade em
usar máscara durante
todo o dia?

A maioria dos alunos
entrevistados respondeu que
já se habituaram ao uso
constante de máscara.

Quando colocamos a questão:
- Que precauções tens
diariamente para te
protegeres da pandemia?

A maioria dos alunos
respondeu que recorre
frequentemente à lavagem e
desinfeção das mãos.

À pergunta:
- Sentes dificuldade na
comunicação com a
máscara posta?

Metade dos alunos
entrevistados respondeu
que sente dificuldade e os
restantes  responderam
que não sentem dificuldade
alguma.

À questão:
- Sentes que a escola é
segura em tempos de
pandemia?

Metade dos alunos
entrevistados responderam
que se sentem seguros na
escola e a restante metade
referiu que a escola não
reúne as condições
necessárias para se
sentirem seguros.

 EQUIPA Do comucArte:
 MARIA LEONOR MEIRA E RUI NETO

OS NOVOS HÁBITOS 

imagem  de: expresso.pt

À  pergunta:
- Que medidas de
proteção adotaste 
 quando chegas a casa?

A maioria dos alunos
respondeu que tira os
sapatos à entrada,
desinfeta os materiais
escolares, cuida da
higiene pessoal e lava a
máscara usada durante
os dia, se esta for
reutilizável.
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ENTREVISTA                                    

  PROJETO INCLUIR
"Eu cheguei há pouco
tempo de São Tomé e
Príncipe.
As coisas são muito
diferentes aqui, mas graças
à ajuda dos professores
estou a sair-me muito bem".

 Fátima  7º B
S. TOMÉ



CHEIRINHO DE NATAL
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MARGARIDA MEDEIROSANA TEIXEIRA

MARGARIDA MEDEIROS MARGARIDA MEDEIROS   
 

MARGARIDA MEDEIROS
 



O PRESÉPIO DO COVID

Temos a esperança e a certeza também de que
vamos mesmo ficar todos bem!
Este é o nosso presépio: um presépio bem
diferente daquele a que estamos habituados.
Não há burro, não há vaca, não há Menino
Jesus, nem S. José e Nossa Senhora. 
O nosso presépio é do século XXI,
concretamente de Dezembro de 2020 e 
 representa, por um lado, um agradecimento
sincero aos médicos e aos enfermeiros que,
diariamente, lutam por todos nós, nesta luta
contra a Covid-19; por outro, é também um
presépio que nos vem lembrar o que podemos
e devemos fazer para ajudar a travar o avanço
do coronavírus, não só no nosso país, como
também ao nível do planeta!

GONÇALO MARQUES  

 Gonçalo Marques  10º ANO

Assim, substituímos os pastorinhos e as
ovelhas por alguns conselhos que não
devemos esquecer, como por exemplo,
lavar sempre as mãos com sabão, usar
sempre a máscara, tendo o cuidado de a
substituir de quatro em quatro horas,
utilizar viseira, manter o distanciamento
social, não participar em festas, nem
noutro tipo de ajuntamentos, etc.
Não podemos pôr as nossas vidas em
risco porque queremos ficar todos bem!

 Vamos Todos Ficar Bem...
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GONÇALO MARQUES  

A pandemia de Covid 19 veio estragar a vida das
pessoas, o curso normal da sua existência.
Trata-se de uma doença muito grave,
extremamente contagiosa mas algumas pessoas  
pensam que é uma brincadeira e não é porque
causa a morte de pessoas mais idosas e agora
também afeta os jovens.Muitos pensam que a
culpa é dos chineses mas não é, pelo menos do
povo chinês, e não é por isso que vamos criticar
os chineses. Eles são iguais a nós. 

A minha mãe trabalha num hospital e eu estou-lhe
muito grata pelo esforço que ela está a fazer, mas
também temos de agradecer a todos os outros
profissionais de saúde, porque são eles que nos
estão a salvar.Infelizmente, isto não vai passar tão
depressa mas as pessoas que mais amamos estão
aqui para nos apoiar, tanto em casa como na
escola.Hoje soubemos que as escolas vão fechar
mas mesmo assim vamos continuar em contacto
com os nossos professores, colegas e amigos.Eu
odeio esta pandemia porque lamento as pessoas
que ficam infetadas, com lesões permanentes e,
pior ainda, é uma tristeza ver as pessoas a morrer.
 
                                                   Beatriz   Batalha 7ºB                               

ComunicArte

 A pandemia mudou as nossas vidas



DIA DE MUERTOS
HELENA PEREIRA
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 Lo que en épocas indígenas tenía un
gran significado porque se pensaba
que ayudaba a conducir a las almas a
transitar por un buen camino tras la
muerte.
Cada año muchas familias colocan
ofrendas y altares decorados con
flores de cempasúchil, papel picado,
calaveritas de azúcar, pan de muerto,
mole o algún platillo que le gustaba a
sus familiares a quien va dedicada la
ofrenda, y al igual que en tiempos
prehispánicos, 
Se coloca incienso para aromatizar el
lugar.
El Día de Muertos se celebra en todo
México, teniendo algunas variantes
dependiendo la región o el estado.

                                          Helena Pereira  e 7ºH

Día de MuertosLa celebración del
Día de Muertos se lleva a cabo los
días 1 y 2 de noviembre. ya que esta
se divide en categorías: De acuerdo
con el calendario católico, el 1 de
noviembre corresponde a Todos los
Santos, día dedicado a los “muertos
chiquitos” o niños,.
El día 2 de noviembre a los Fieles
Difuntos, es decir, a los adultos.Su
origen se ubica en la armonía entre
la celebración de los rituales
religiosos católicos traídos por los
españoles .
La conmemoración del día de
muertos que los indígenas realizaban
desde los tiempos prehispánicos.
Las festividades incluyen adornar las
tumbas con flores y muchas veces
hacer altares sobre las lápidas. HELENA PEREIRA

 

PAÍSES                                           Nº DE ALUNOS

Angola                                                  130
Bangladeche                                    1
Brasil                                             199
Bulgária                                           1               
Cabo Verde                                     74
Canadá                                             1
China                                                6
Espanha                                           1
Estados Unidos da América            1      
França                                              3
Guiné-Bissau                                   70
Índia                                                16
Itália                                                 1
Jersey                                               1
Luxemburgo                                    1

 

Moçambique                                           6
Moldávia                                                 4
Nepal                                                      6
Omã                                                       3
Países Baixos                                        1
Paquistão                                               5

Portugal                                               3187
Reino Unido                                           3
Roménia                                                 5
São Tomé e Príncipe                             25
Senegal                                                 6
Suíça                                                     1
Tailândia                                              1
Timor-Leste                                        4

Ucrânia                                                10
Venezuela                                             4

 
Total alunos

3777
Dados do E360

        UM AGRUPAMENTO MULTICULTURAL

   QUADRO DAS NACIONALIDADES PRESENTES NO AGRUPAMENTO

GONÇALO MARQUES  



É algo que nos confrange, quer
tenhamos ou não familiares idosos
em risco ou que já passaram pela
experiência da doença Covid 19: o
modo como se atualiza a contagem
diária dos mortos, como se já não
bastasse a falta de dignidade das
circunstâncias que rodeiam todo o
processo de luto.
Todos os dias morre gente em
todo o país e em todo o mundo
mas nós nunca soubemos o seu
número em pormenor. Mas estes
mortos são contados com uma
intenção, como sucedeu com as
almas mortas de Nikolai Gógol, no
livro com o mesmo nome. Só que,
enquanto estas continuavam a
contar para enriquecer o
património do senhor feudal russo,
as nossas almas mortas contam
para medir o impacto de uma
doença. São, em ambos os casos,
números, faces anónimas que
fazem parte do herário privado, no
primeiro caso, e público no
segundo.
Quantas mortes hoje?
Perguntamos. E medimos a nossa
tranquilidade pela maior ou menor
contagem. 

Alarmamo-nos. Mas não sabemos
quem são, nem sequer que
experiência de vida nos poderiam
ter deixado, se tivessem a
longevidade que uma boa
qualidade de vida lhes teria
assegurado.
Acresce o facto de, para além de
números, os nossos mortos
serem também pacotes
acumulados nos sítios menos
adequados, à espera de um
caixão que nem sequer poderá
ser aberto para verificação pelas
famílias. 
Pior ainda é sabermos que
armámos autênticas ratoeiras aos
nossos idosos, toda uma geração
de gente sofrida e trabalhadora,
os portugueses que viveram a
pressão do Estado Novo, a
pobreza e o medo do Estado
Novo mas que acabam a vida com
o mesmo medo, senão com um
medo pior, o da morte obscura,
com recortes medievais da peste
que assolou durante tanto tempo
o mundo.  
Porém, ao contrário do que se
passa nos nossos dias, a ciência
tem condições e conhecimentos
suficientes para resolver a
questão da longevidade, do
envelhecimento com qualidade
de vida, do combate ao
isolamento e abandono dos
idosos, da proteção contra a
doença. Mas não o fizeram.

A BANALIZAÇÃO DA MORTE

À medida que as sociedades
modernas evoluem, os idosos
deixam de ter representação
nelas, sendo o residual da sua
experiência de vida reduzido
ao silêncio das suas
memórias, dentro das suas
memórias. Presentemente, até
uma morte digna lhes foi
recusada, num momento de
grande urgência sanitária que
não lhes garante sequer os
direitos mais básicos. Para
lhes assegurar uma maior
resistência a doenças
precoces e a pandemias como
o Covid 19, precisamos
urgentemente de uma
clarificação da sua cidadania,
uma carta de cidadania dos
mais velhos.
Não são números, muito
menos pacotes.  

                                                          Ana Isabel Falé
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   PROJETO INCLUIR

"Quando chegamos à escola
foi difícil por causa da língua e
da cultura. Também tivemos
dificuldades em fazer amigos".

Avania e Eshaal
INDIA E PAQUISTÃO

Imagem de: câmara municipal de
Almodover

Imagem de Wordpress.com



ATITUDE FILOSÓFICA PERANTE AS CONTRARIEDADES
DA VIDA

PENSAMENTO POSITIVO

VER APENAS UM NOTICIÁRIO POR DIA

EVITAR o CM TV

APANHAR SOL NO ROSTO EM SEGURANÇA

      A Escola em Dias Frios

Com janelas e portas abertas, os
casacos e as mantas ajudam a fintar
o frio nas escolas.
Os relatos de frio nas escolas sempre
se ouviram, mas este ano a pandemia
veio obrigar a que janelas e portas
estejam abertas sempre que possível
para permitir o arejamento das salas
de aula. A DGS diz que a ventilação
mecânica de ar “não está
desaconselhada”, mas que os
espaços devem ser arejados
preferencialmente com ventilação
natural. Como se ensina e aprende?
Mais encasacados e com mantas. “É
um ano atípico, uma situação
absolutamente anormal. ”

EM CASO DE SINTOMAS,
LIGUE PARA O 
808 24 24 24

                                                                
                                                                          IMAGEM DE: CCSA

USA VÁRIAS CAMADAS DE ROUPA

INGERE BEBIDAS QUENTES

PROTEGE AS EXTREMIDADES COM LUVAS E GORROS

EVITA  A EXPOSIÇÃO PROLONGADA AO FRIO 

TOMA CUIDADO COM OS RADIADORES E LAREIRAS 

TOMA ATENÇÃO ÀS MUDANÇAS REPENTINAS DE
TEMPERATURA.

 Medidas a tomar em tempo 
 frio:

    
                                                                     ANA ISABEL FALÉ

DOSSIER VIDA SAUDÁVEL

Conselhos
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IMAGEM DE: SETUBALMAIS 
 

O Inverno e a Saúde 

       Projeto Incluir

"Quando cheguei a Portugal
tinha oito anos e já não me
lembro bem, mas fui muito
bem recebida na escola, os
professores e os colegas são
muito simpáticos.
Recebo sempre muito apoio
de todos.
Acho que a minha cultura é
valorizada".

                                 Junqi Zhan
                                        CHINA

Imagem de: Jornal de Abrantes 



Neste momento, o mundo
apresenta-se a passar por um
enorme e desgastante
período “anormal”. A vida
parece que encurtou, as
pessoas veem-se aflitas e
com a necessidade de se
responsabilizarem mais umas
pelas outras, aqui se encaixa
o tal ditado: “Um por todos e
todos por um.”. Não só nas
ruas se vê a distância, os
mascarados, mas acima de
tudo numa casa, nos
afastamentos necessários
para voltar a convocar um
mundo melhor.
Nas escolas, as rotinas são
diferentes, pessoas que
achávamos que íamos ver e
não vemos, horários
complicados, listas e festas
impossíveis, e com tudo isto
o desânimo por muitos
enaltecido. 
                                     

 A proteção encontra-se ao
rubro, no entanto os
adolescentes pretendem
aproveitar, estar com os
amigos e poder rir e sorrir
mesmo que este não se
veja. Por isso, dessa parte
da adolescência, a
distância entre colegas
torna-se reduzida, com
“choques” de punhos se
cumprimentam e sorrisos
disfarçados.
 A pergunta que mais se
sente é relacionada com a
segurança, “sentes-te
seguro na escola?”. Por
muitos já ouvi dizer que
sim nas aulas em sala de
aula, mas no que toca às
aulas de educação física, o
medo instalado em cada
pessoa sobe, não é só uma
questão pessoal, mas sim,
dos colegas e,
essencialmente, da família
lá em casa. 

Nos dias de hoje, é
complicado dizer aquilo
que melhoraríamos em
relação à situação em que
vivemos. Nas escolas, por
exemplo obviamente que
alunos tentariam alterar
as regras, mas onde está a
sensação de alívio por não
serem eles mesmos os
responsáveis por ditarem
estas? Acima de tudo, uma
situação como esta nunca
pareceu vir a acontecer e
pouca gente sabe lidar
com este “bicho”. Por isso,
aquilo que cada um pode
fazer, seja onde for e não
só nas escolas, é fazer a
sua parte pessoal, pois a
proteção torna-se maior
quando existe um mundo
a contribuir.

                                     

UMA NOVA REALIDADE

MARIA EDUARDA DOS SANTOS

IMAGEM DE: FARCONDOMINIOS
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PROJETO INCLUIR
 

"A minha cultura é
valorizada,particularme
nte a língua e a música".

 
      Raíssa Benhamou
                     FRANÇA

BUSQUE AMOR NOVAS ARTES, NOVO ENGENHO
PARA MATAR-ME, E NOVAS ESQUIVANÇAS;
QUE NÃO PODE TIRAR-ME AS ESPERANÇAS,
QUE MAL ME TIRARÁ O QUE EU NÃO TENHO.

LUÍS DE  CAMÕES  



          imagem de dreamstime.com

VACINA CAUSA AUTISMO

 
Este é um boato antigo, que surgiu em
1998, porém, muitos estudos já o
desmentiram ao longo desses anos. Em
uma pesquisa recente, com mais de
650 mil crianças, comprovou que a
vacina não causa autismo. A vacinação
é uma das melhores formas de estar
protegido contra diferentes vírus e
bactérias, além de manter a sociedade
segura, impedindo que doenças se
espalhem e causem uma epidemia.
(Noticia retirada do site Pfizer)
 O temor da opinião pública pela
segurança das vacinas contra covid-19
O estudo intitulado “Postmarketing
Safety of Vaccines Approved by the U.S.
Food and Drug Administration”
analisou a segurança das vacinas
através de mudanças feitas nas bulas
de delas 57 que foram aprovadas ao
longo de 20 anos pela Food and Drug
Administration (FDA), o órgão
americano de vigilância.
 Os pesquisadores indicaram que o
problema de segurança mais frequente
que desencadeou mudanças nos
rótulos das vacinas foi a expansão das
restrições populacionais (36%), seguida
das alergias (22%). 
 De todas as vacinas, somente uma foi
retirada do mercado por motivos de
segurança. A RotaShield, usada contra
o rotavírus, parou de ser
comercializada por poder levar a uma
obstrução intestinal em bebês,
potencialmente fatal. 
 Ao longo de um período de 20 anos, o
estudo revelou que as vacinas podem
ser consideradas extremamente
seguras. Os resultados confirmaram
a robustez do sistema de aprovação de
vacinas e vigilância pós-
comercialização das mesmas.
( Noticia retirada do site sanar
medicina)

TEORIAS DA CONSPIRAÇÃO

A repórter Marianna Spring,
especialista em desinformação, tem
investigado as notícias falsas que
circulam pelo mundo, durante a
pandemia, através do espaço da
internet. Ficou, assim, a conhecer o
tipo de pessoas que, genericamente,
estão por detrás das notícias falsas e
que motivações lhes estão
subjacentes.Em primeiro lugar, as
pessoas objetivam o aumento de clics
nos seus sites e páginas das redes
sociais. Tal assegura-lhes mais
importância e poder e talvez até
anunciantes. A popularidade crescente
também traz mais seguidores e
possíveis patrocínios. Só com ideias
arrojadas e sensacionalistas se
conseguem grandes clusters de
apoiantes. Muitas vezes são notícias
que visam provocar o riso e vivem de
manipulação de imagens sobre
pessoas famosas.Porém, as piores e
mais nefastas notícias falsas advêm da
necessidade de manipulação das
audiências sentida pelo poder
institucionalizado para provar uma
determinada ideia que lhes é
favorável. Tome-se como exemplo as
campanhas políticas, apoiadas por
milhares de contas falsas que
aplaudem as decisões e declarações de
determinado candidato. Os interesses
comerciais também orquestram a
produção de notícias falsas para
alterarem o comportamento dos
consumidores e promoverem as suas
vendas.Durante a pandemia, as
notícias falsas aumentaram
substancialmente. O assunto é tão
delicado que até a Organização
Mundial da Saúde (OMS) usou o termo
infodemia para se referir à prática de
divulgar notícias falsas ou informações
incorretas relacionadas à pandemia,
uma vez que, no contexto atual, a
desinformação representa um
problema mais sério por ter a
capacidade de colocar em risco a
saúde e a integridade de muitas
pessoas. 

Ana Isabel Falé

QUEM DESENCADEIA A DESINFORMAÇÃO VIRAL?

Desde que a Covid-19 se propagou
globalmente, a desinformação fez com
que, entre outras coisas, pessoas com
sintomas da doença tomassem
remédios sem qualquer evidência
científica que pudesse demonstrar a
eficácia no tratamento ou, até mesmo
que acreditassem no boato de que
pessoas que moram em países com o
clima tropical não precisariam se
preocupar com o novo coronavírus,
destacou a UNESCO.
Tome-se como exemplo as campanhas
políticas, apoiadas por milhares de
contas falsas que aplaudem as
decisões e declarações de
determinado candidato. Os interesses
comerciais também orquestram a
produção de notícias falsas para
alterarem o comportamento dos
consumidores e promoverem as suas
vendas.Durante a pandemia, as
notícias falsas aumentaram
substancialmente. O assunto é tão
delicado que até a Organização
Mundial da Saúde (OMS) usou o termo
infodemia para se referir à prática de
divulgar notícias falsas ou informações
incorretas relacionadas à pandemia,
uma vez que, no contexto atual, a
desinformação representa um
problema mais sério por ter a
capacidade de colocar em risco a
saúde e a integridade de muitas
pessoas. Desde que a Covid-19 se
propagou globalmente, a
desinformação fez com que, entre
outras coisas, pessoas com sintomas
da doença tomassem remédios sem
qualquer evidência científica que
pudesse demonstrar a eficácia no
tratamento ou, até mesmo que
acreditassem no boato de que pessoas
que moram em países com o clima
tropical não precisariam se preocupar
com o novo coronavírus, destacou a
UNESCO.
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“A persistência é o caminho do
êxito.”
                                              Charles Chaplin



CONTRA ALARMISMO:

Onde é que teve origem e onde é que predomina?

Esta estirpe foi identificada pela primeira vez em meados
de  outubro, através de uma amostra recolhida em Kent, no
Reino Unido. 
No entanto, é possível que já circulasse antes em pessoas
não testadas. O alerta foi dado quando o número de
infeções em Kent disparou no início de dezembro, apesar
das
restrições nacionais que o país atravessava.

Esta estirpe pode ser travada?

Distanciamento físico, utilização de máscaras faciais e
lavagem frequente das mãos são algumas das medidas que
podem ajudar a controlar a disseminação desta nova
variante, de acordo com a OMS. Ou seja, manter as mesmas
regras que já existem, uma vez que o vírus se transmite da
mesma forma.
 
 O que se segue?

Uma equipa de cientistas da Saúde Pública de Londres está
a estudar o impacto da estirpe em doentes hospitalizados,
para perceber se estes estão a produzir a mesma resposta
imunitária que a vacina reproduz. As primeiras
investigações podem demorar até duas semanas para ser
concluídas. No entanto, as medidas em vigor deverão ser
reforçadas e, se necessário, revistas.

                                                                                                           
Ana Isabel Falé
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FOTOGRAFIA  DE EMILIA ESTÊVÃO
 
 

A NOVA ESTIRPE, O QUE MUDA?

Informa-te bem,  não vás em cantigas!
 
Já ouviste certamente falar numa nova variante do Sars II,
o vírus que provoca a Covid-19. Para não nos afundarmos
em alarmismos e medos, nada como CONHECER as
situações e TOMAR MEDIDAS com base no que os
especialistas nos recomendam. Aqui ficam algumas
perguntas que podem esclarecer-te.

 Porque é que esta estirpe se dissemina mais depressa?

A comunidade científica acredita que a nova estirpe de
coronavírus é mais contagiosa do que as outras por causa
de uma mutação na proteína 'spike', que ajuda o vírus a
prender-se às células humanas. 

 Esta estirpe agrava os sintomas?

Investigações recentes parecem apontar que não. No
entanto,
 e a velocidade de transmissão for maior, vão acabar por
ficar mais pessoas infetadas.
Os sintomas são os mesmos: tosse seca, febre, falta de
paladar e de olfato.

A nova estirpe compromete a eficácia da vacina?

O Secretário de Estado de Saúde do Reino Unido, Matt
Hancock, afirmou que é "altamente improvável" que esta
nova estirpe não responda a uma vacina. No entanto, as
autoridades de saúde mundiais garantem manter a
vigilância ativa nos próximos tempos.

imagem de universidade do mundo  



Vimos logo que este projeto
interturmas tinha pernas para andar
e o pré-escolar deu o pontapé de
saída, pois já enviou as primeiras
cartas recebidas no dia de S,
Martinho.
Convidavam a comunidade escolar
para visitar o seu jardim de flores e
plantas aromáticas e até desafiaram
a turma do 2.ºano para fazer as
etiquetas de cada planta.
Posteriormente, todas as turmas
foram convidadas através de um
cartaz afixado nas salas de aula
para assistirem, em dias e horários
distintos, à apresentação da obra
“Diário de um migrante” de Maria
Inês Almeida, que deu o mote para a
elaboração das caixas do correio
pelas turmas, que serão colocadas
em local estratégico mas acessível e
indispensáveis para o projeto.
Quem diria que a correspondência
escolar seria ainda uma boa ideia
nos nossos dias?!

                     Alunos da EB n.º2 de Rio de Mouro

O distanciamento não vai… levar a
melhor Uma escola ativa, mesmo
limitada….
Ansiedade e alegria no regresso à
escola….
A alegria do reencontro, manifestada
no regresso à escola, no primeiro dia
de aulas logo se desvaneceu um
pouquinho, quando nos deparámos
com algumas limitações e todos,
miúdos e graúdos, percebemos que
seria um ano diferente. 
Não foi possível dar aquele abraço ou
beijinho, contar as novidades juntinho
dos amigos, brincar como se fazia
antes. Viam-se os colegas das outras
salas à distância, a entrar por outras
portas, a fazer os intervalos noutro
horários e em espaços diferentes.
Adultos e crianças vivenciavam isto e
sentiam algo estranho neste mundo a
que estavam habituados. 

Tinham de estar em bolhas…não
podiam estar próximos. Havia que
cumprir as regras de distanciamento,
pois ninguém queria voltar a ficar em
casa. Antes limitados que confinados!
A vontade de minimizar este
afastamento criou em nós o desejo de
o ultrapassar o mais possível, pois
não era a pandemia que iria afastar-
nos.
Surgiu então a ideia de nos
correspondermos por carta. Assim,
poderíamos encurtar esta distância e
temas e assuntos não iriam faltar:
contar as novidades da turma e
descobertas; lançar questões
/enigmas e esclarecer dúvidas;
convidar as outras turmas para ver os
trabalhos ou para assistir a
apresentações no recreio, tudo com
os devidos cuidados e respeitando as
normas da DGS e do nosso
Agrupamento.

E A AFETIVIDADE?

IMAGEM DE: WIKIPÉDIA

AS CARTAS TAMBÉM NOS
ABRAÇAM
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PROJETO INCLUIR
 

"Não conhecia ninguém,
Mas os professores, os alunos
e os assistentes operacionais
receberam-me muito bem e
senti que fazia parte da
escola".

 Madalena
GUINÉ BISSAU

Busque Amor novas artes, novo engenho
Para matar-me, e novas esquivanças;
Que não pode tirar-me as esperanças,
Que mal me tirará o que eu não tenho.        

               LUÍS DE CAMÕES                    

“O insucesso é apenas
uma oportunidade para recomeçar com mais inteligência.”
                                                                                                        Henry Ford



. 

Assim, homens e mulheres são
considerados super-heróis do dia a
dia, acordam, vestem-se e têm as
suas obrigações, muitas vezes têm
mesmo responsabilidades acrescidas
e acumuladas que os aproximam da
dimensão do heroísmo.
No entanto, nem todos esses
desafios são fáceis de gerir, o que
coloca um impasse à própria
confiança, consequentemente,
baixando a autoestima.
É escusado dizer que a presença nas
redes sociais desempenha um papel
fundamental no que diz respeito à
autoestima. Atualmente, a forma
como se o indivíduo se veste e se
apresenta nas redes sociais ou até
mesmo a forma do corpo são
considerados valores importantes na
sociedade digital. No entanto, a
aparência não é igual em todos os
casos, o que provoca um desvio do
“modelo”. 

Nos dias de hoje, as pessoas
necessitam de ouvir “palavras
especiais” que auxiliam a sua
autoestima. No entanto, é oportuno
dizer que a autoestima é algo mais
pessoal, como um valor que
atribuímos a nós mesmos
juntamente com a capacidade de nos
amarmos. A própria palavra já
implica essa definição, dividida pelo
auto (pessoal) e estima (cuidado).         
Este valor pessoal relaciona-se com
muitos outros que contribuem
mutuamente para o aumento da
autoestima. 
O autoconhecimento, por exemplo,
relaciona as ideias da nossa história
e dos aspetos da nossa
personalidade, enquanto a
autoaceitação é uma forma de
acolher os erros e aceitá-los.

A ideia de não ser “perfeito”,
desvaloriza tanto a autoconfiança
como a autoestima. A pergunta é:
o que é a perfeição?
Nem sempre aquilo que as redes
sociais mostram se revela como
sendo a realidade e, assim,
desvanece-se, muitas vezes, a
ideia de perfeição que foi
autoatribuída, fruto de filtros e
de máscaras várias.
Enfim, é preciso relativizar tudo
que se prende com ideias pré-
formatadas sobre o aspeto físico
e a beleza, tal como é preciso
moderar a nossa tendência para
a perfeição em todos os campos
da nossa existência. Os
sentimentos negativos, que a
exclusão dos padrões de
perfeição e heroísmo
desencadeiam, fazem ligações ao
corpo humano e, quer
provoquem stress e doenças, ou
não, agem em harmonia na
construção de algo maior, a
autoestima.                        O tempo parou

 Para falar a verdade, acho que nunca tinha pensado em
“isolamento social” no seu verdadeiro sentido e depois de
alguma pesquisa descobri que “isolamento social” é  a
expressão revela um comportamento bastante complicado,
pois necessitamos do contato com os outros para o bem da
nossa saúde.
 De repente estamos todos em “isolamento social”, o tal
isolamento que é prejudicial à nossa saúde, porém agora é
de extrema importância para a mesma, pois não é fácil um
adolescente entender esta situação de como é que o vírus
deixou de ser apenas e só um vírus, e passou a ser a
pandemia Covid-19. Em “isolamento social” estou privado de
muitas e muitas coisas, tais como: o convívio com os
colegas, os professores, os avós, os tios, os primos, a minha
prática desportiva, os passeios, as caminhadas à beira mar,
do abraço da Dª Gabriela do café, da piada do Sr. Roberto
da churrasqueira, dos cumprimentos do Agente Leão e do
Agente Nelson, entre tantas outras coisas e pessoas.
         

Rodrigo Silva, 8ºG

A AUTOESTIMA

MARIA EDUARDA SANTOS

IMAGEM DE: ACTINSTITUTE.ORG

O Valor Da Autoestima
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Governo decreta novo fecho das
escolas a partir de 22 de janeiro de
2021



QUERIDO PLANETA

O planeta está em perigo!     
O aquecimento global é um dos
principais resultados das alterações
climáticas. Este tem sido um problema
sentido a nível mundial. Por isso, será
que o nosso planeta conseguirá
sobreviver sem a nossa ajuda?
As alterações climáticas tiveram origem
em muitas ações do nosso dia a dia,
como por exemplo: o aumento da
atividade pecuária, as emissões de CO2
(das indústrias, dos carros, dos
incêndios, da queima de combustíveis
fósseis, etc.), a poluição dos solos (a
acumulação de lixo e a exploração
florestal em excesso), entre outras.     

PROJETOS

POR: JUNQI ZAHAN
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PROJETO INCLUIR

"Cheguei a portugal há três
anos e fui bem recebido na
escola. os professores e os
meus colegas interessam-
se pela minha cultura, pela
maneira de falar e pela
música".

 Helder 7ºD
ANGOLA

Embora algumas consequências sejam mais
graves do que outras, não tenho dúvidas de
que nenhuma é benéfica para o bom
funcionamento de todo o ecossistema
terrestre. Entre os efeitos mais notórios
deparamo-nos com o degelo e, consequente,
com o aumento do nível das águas do mar,
os incêndios, as secas, a extinção de espécies
animais e vegetais e as cheias. Por fim, todas
estas consequências poderão ainda originar
um outro problema crítico, o abandono das
casas, devido à subida das águas dos mares.     
Concluindo, o planeta necessita da nossa
ajuda para atenuar esta problemática. Para
tal, podemos começar por cumprir a regra
dos 3 R’s (reciclar, reduzir e reutilizar),
comprar produtos “amigos do ambiente” e
também optar por introduzir mais fontes de
energia renováveis no nosso quotidiano.
Vamos fazer a nossa parte!

                                                                                              
Yi Feng Wu, 8ºF

"Um horizonte,  a saudade       
 Do que não há de voltar; 
Outro horizonte, A esperança 
Dos tempos que hão de
chegar; 
No presente,sempre escuro, 
Vive a alma ambiciosa        
 Na ilusão voluptuosa          
Do passado e do futuro".
                                                                                                                                      

MACHADO DE ASSIS

IMAGEM DE: DEPOSITPHOTOS.COM



19 de novembro de 2020, Portugal
 
Então, Carl?!
Tenho estado meio desanimado, Esta pandemia
está a dar cabo de mim! Felizmente, já temos a
vacina da cura e, se tudo correr bem, para o
ano já todos estão salvos!
Ainda assim, vão continuar a existir outros
problemas que me preocupam… É a poluição, a
fome, o machismo, o racismo, a homofobia…
Têm morrido montes de seres vivos graças a
isto tudo!!!!! Gostava que tudo isto tivesse um
fim…
Já não sei o que fazer para que os seres
humanos percebam que eu posso morrer a
qualquer momento! Afinal, eles é que
comandam tudo em mim!
Enfim, vou tentar pensar em algo que faça com
que eu seja uma melhor casa para todos!
Até um dia destes .
Planeta Terra
PS: CUIDEM DE MIM!!!!!!
                                                                                                                                          

JOANA, 8º B

Quinta-feira ao nascer do sol, 19 de
dezembro de 3015
Querido Ric Raf,             
Queria contar-te muitas coisas, mas nem
sei por onde começar…tenho passado por
muita coisa, ao longo destes anos, a minha
nuvem está quase a rebentar…
 Ao passar dos anos, a minha vida só tem
piorado!
Queria poder voltar ao dia em que nasci!!! A
cada dia, sinto a flor que sou a murchar…
 Os meus campos verdes estão cada vez mais
tristes, as minhas águas cristalinas estão
sujas e poluídas, os meus peixinhos
já quase nem existem, o meu ar oxigenado
está-se a perder entre os incêndios e a
poluição!
As pessoas já não querem saber de mim,
sinto-me destruído, tanto por dentro como
por fora; sinto os meus queridos filhos
a sofrer por motivos que são desnecessários
como o racismo, o bullying, as guerras… 
Foi bom poder desabafar contigo! Vemo-nos
daqui a uns anos…
Beijo do teu Querido Planeta.
 

(Adriana & Ariana, 8ºD)

QUERIDO PLANETA
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Como se poderá obter água destilada apartir
da água do mar?Este projeto pretende
mostrar a forma como determinados
produtos manufaturados, incluindo a
confeção de roupas, implicam o gasto de
elevadas quantidades de água que vai depois
poluir as nascentes.No âmbito deste projeto,
perspetiva-se a realização de campanhas de
publicidade nas línguas em estudo na PAN
como forma de incentivar a população
escolar a consumir conscientemente os
produtos mais absorventes das nossas
reservas de água e a reciclá-los.

                                                                                         CRISTINA PIRES
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PROJETOS
ECOFRIENDLY

  IMAGEM  DE: CRISTINA PIRES

PEDALANDO PARA O FUTURO

No que me diz respeito, como habitante do
planeta terra, os transportes privados
sustentáveis constituem um tema importante
porque interferem no equilíbrio ecológico do
planeta.
Os transportes de natureza ecológica são
uma boa forma de melhorar a qualidade da
atmosfera da terra, nomeadamente a
recuperação de recursos naturais e ar mais
puro de acordo com o site
www.onmolilh.com.br que expõe as
vantagens significativas da nossa abordagem
aos transportes privados. Esta ideia é
reforçada por um artigo de 18 de outubro de
2018 no jornal Publico on-line que apresenta
cinco exemplos espalhados pelo mundo onde
os respetivos governos (Espanha, França,
Bélgica, Dinamarca, Argentina e Holanda) têm
atuado favoravelmente em relação ao uso da
mobilidade sustentável, (bicicletas e veículos
elétricos). 

O Parlamento Português, seguindo a
informação do site
www.noticiasaominuto.com/politica/151
2368 apresenta incentivos ao uso de
transportes sustentáveis. 
Fazendo um balanço das fontes que
consultei, o uso de veículos movidos a
energia humana ou renovável apenas
apresenta uma desvantagem
assinalável.
Nos veículos elétricos ainda não se
consegue dar um fim ou fazer-se a
reutilização das baterias que são
constituídas apenas materiais poluentes
cujo o armazenamento é arriscado.
Quanto a mim, com as devidas
precauções, os transportes privados
movidos a energia renovável são o
passo certo na direção do respeito pela
biodiversidade do planeta.

                           Salvador Pires nº19 6ºB

No âmbito de um projeto de metodologia escrita, passo a passo, a turma do 6.º B
experimentou e ousou a escrita. 



CURIOSIDADES

Em Outubro de 1999, um
iceberg do tamanho de
Londres, soltou-se da
Antártida. 97% da água da
Terra é salgada. 2,1% encontra-
se em calotes polares e menos
de 1% está disponível como
água doce.

 Mais de 1,1 mil milhões de
pessoas, ou seja, 18% da
população mundial, não têm
acesso a fontes de água
seguras, segundo a
Organização Mundial de Saúde.  

Existem cerca de 1,5 mil
milhões de quilómetros
cúbicos de água na Terra - 1,5
mil milhões de biliões de litros
ou 800 triliões de piscinas
olímpicas.

ANA ISABEL FALÉ

O corpo humano é composto por
60% a 70% de água. Esta
percentagem muda em diferentes
momentos da vida: um feto humano
é constituído por 95% de água nos
primeiros meses, chegando a 77%
de água no nascimento.

.A água quente congela mais
depressa do que a água fria. Este é
conhecido como o Efeito Mpemba e
não há uma explicação científica
para tal.Um duche de cinco minutos
pode utilizar cerca de 200 litros de
água.

Uma descarga do autoclismo usa
cerca de oito litros, mais ou menos
o mesmo que utilizamos para lavar
os dentes quando deixamos a água
a correr.

São necessários 200 litros de água
para produzir os grãos de café
necessários para uma chávena.

Meio litro de cerveja utiliza 150
litros de água para ser produzida.

Um quilo de algodão, suficiente
para uma t-shirt e umas calças de
ganga, precisa de 10.000 litros de
água para ser produzido.

A ÁGUA 

IMAGEM DE: FOZ AO MINUTO
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No dia 24 de novembro, a nossa
turma, 8°A, foi em visita de
estudo à Ribeira das Jardas
acompanhada pela professora de
Ciências Naturais, Sandra Leal, e
a professora de Física e Química,
Carla Correia. Munidos com uma
ficha de observação, deslocámo-
nos a pé com o objetivo de
estudar os ecossistemas naturais.
Realizámos a medição da
profundidade (média) da água da
ribeira (23,5cm), a velocidade
média das águas (7m/s) e da
temperatura da água (18°C),
entre outras atividades.
No que dia respeito à fauna,
durante o caminho para a Ribeira,
observámos a presença de
anfíbios, aves e insetos e,
relativamente à flora, vimos
árvores, herbáceas e plantas
aquáticas.
                                                                                                                                                                             
 

A turma pôde notar também a
presença de líquenes, seres
vivos que resultam de uma
simbiose entre um fungo e um
parceiro, capazes de realizar a
fotossíntese nas árvores.
Numa das experiências, foi
retirada uma amostra de água
da Ribeira e assim pudemos
observar algumas espécies de
seres vivos
macroinvertebrados:
Oligoquetas, Tricópteros,
Heterópteros, Plecópteros,
Efemerópteros e Gastrópodes.
Com esta mesma amostra,
analisámos o estado de saúde
da água da ribeira utilizando
umas tirinhas, com ajuda da
professora de Ciências Naturais
e concluímos que apresenta
uma qualidade razoável.
Concluindo, aprendemos muito
sobre os ecossistemas.

SANDRA  LEAL
 

           VISITA DE ESTUDO À RIBEIRA DAS JARDAS



A chamada gripe espanhola,
provocada pelo vÍrus
influenza, matou de cinquenta
a cem milhões de pessoas
entre 1918 e 1919.
Apesar do nome, esta
pandemia teve origem na
América mas, por causa da
censura nesse país, foi
anunciada em Espanha.

Mesmo viajando à
velocidade da luz,
seriam necessários
dois milhões de anos
para ir da Terra à
galáxia mais próxima,
Andrómeda. 

As girafas dormem
apenas vinte minutos por
dia. Eventualmente, elas
podem dormir até 2 horas
por dia, mas nunca de
uma só vez.

A  ténia, um verme
que pode viver no
sistema digestivo
humano, pode atingir
quase 23 metros de
comprimento.

CURIOSIDADES

O vírus Ebola
mata 80% dos
humanos que
infeta.

 

Transferem-se
mais

microrganismos

num aperto de

mãos do que
num beijo.

25% de todas as
plantas do mundo
estão ameaçadas
de extinção. 

O termómetro foi
inventado em 1607
por Galileu Galilei. 

O telescópio em 1609.
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Dá um
pontapé no

vírus.
Protege-te! 

O Ortopoxvirus
variolae
provocou 300
milhões de mortos
de 1860 a 1980.

O virus H1N1
causou a gripe A,
que gerou uma
pandemia já no
século XXI.



 ARTIGOS DE ULTIMA HORA

 
 Vacinação Covid19, sim ou não?

 

Imagem de: Sul informação
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Em relação aos quatro casos de paralisia facial
registados, explica que, se foram quatro em
muitos milhares, talvez valha a pena o risco.
Temos de ter em atenção as percentagens.
Relativamente à possibilidade de tomar a
vacina, a professora indicou que aceitaria pois
considera que “o benefício supera o risco.” A
professora Ana Caeiro acredita que a vacina vai
ser parte da solução, mas a outra parte é a
sociedade que tem de a fazer. A sua toma vai
ajudar, mas o vírus vai sempre sofrendo
mutações, à semelhança do vírus gripal, por
isso, temos de ir fazendo vacinação regular mas
também temos de ir tendo alguns cuidados. A
longo prazo, os cuidados de higiene serão para
manter, mas a máscara possivelmente não.
Pedimos que nos desse a sua estimativa,
enquanto professora de biologia e para quando
tudo voltar a um novo normal a sua resposta
foi: “Não antes do verão”. Acho que o verão vai
ser a altura em que as coisas começarão a
entrar na normalidade. A partilha de fake news
e a consequente desinformação das pessoas
levam ao receio e ao medo generalizado. Não
conseguimos prever totalmente os efeitos
secundários da vacina, mas devemos ter em
conta todas as suas vantagens e confiar nos
profissionais de saúde. Se decidirmos não
tomar a vacina, devemos ter a certeza de que
tomámos essa decisão depois de nos
informarmos bem.

                                                                      Rita Passos10º c7

    Entrevista à Professora Ana Caeiro

A vacina fabricada para combater a pandemia da
covid-19 tem gerado opiniões contraditórias
relativamente ao seu curto tempo de confeção.
As pessoas mostram, no geral, algum receio em
tomar a vacina e temem os seus efeitos
secundários que poderão não ter sido detetados,
devido ao seu reduzido tempo de confeção.
Falámos com a professora de biologia, Ana
Caeiro, que poderá ter uma opinião mais
fundamentada e informada, relativamente à
vacina e a todo o seu processo de confeção.
Assim, comparando o tempo de confeção da
vacina da covid-19 com o de todas as outras
vacinas, a professora de biologia indica que o
tempo foi curto mas que, de qualquer maneira,
toda a comunidade científica quase internacional
esteve empenhada em fabricá-la, que é uma
coisa que não acontece com os outros
medicamentos. Noutras doenças, temos
pequenos pólos a tentar fabricar uma
determinada vacina ou medicamento, ao
contrário deste caso em que temos toda a
comunidade científica internacional e, portanto,
isso justifica a rapidez dos resultados.
Relativamente às falhas até agora encontradas
nos testes de vacinação, a professora afirma que
todas as vacinas e todos os medicamentos têm
reações diferentes em diferentes organismos. As
pessoas não são iguais, têm sistemas imunitários
diferentes e há sempre efeitos secundários, não
de uma forma geral, mas há problemas, e temos
de pensar se realmente os benefícios superam
os riscos e se, para a maioria das pessoas, a
vacina é benéfica ou não. Se o for, então, vale a
pena.



 
1) Estrela bela e de três letras
    Brilha no alto da serra.
    É das estrelas existentes
    A mais próxima da Terra     

                                           R___________________________                                  
 
2) Brilham por todo o céu
    Mais no escuro como breu
    Podem ver-se os seus sinais
    Na lapela de um judeu     

                                           R___________________________                                                                                               
 
3) É satélite natural
    É branca, bela e brilhante
    Ora cheia, ora nova
    Ora em quarto minguante       
                                                                               
                                            R__________________________

4) Lê este verso atento
    Uma chave ele tem
    Atenta à primeira letra
    Um corpo celeste contém           
                                                                           
                                           R___________________________

5) Planeta nosso vizinho,
    É do Benfica, também
    É o segundo mais perto
    Um Marciano de lá vem...

                                           R___________________________

 
6) Comigo vês bem o céu
    Tal como fez Galileu
    Televisão e teletexto
    São palavras como eu             
                                                                                
                                           R___________________________
                                  
_ 
7 ) Brilha forte com a Lua
     E luz própria não tem
     É tão quente e irrespirável
     Que não vive lá ninguém                                                               
 
                                           R___________________________

8) Sou o maior de todos
    Um planeta dos gigantes
    Tudo pesa mais em mim
    Tenho luas abundantes      
                                           R___________________________
                                                        
 
9) Sobre mim os corpos pesam
    Sujeitos às mesmas leis
    Sou um planeta vaidoso
    Pois tenho muitos anéis...      
                           
                                           R___________________________

10) Podia ser animal
      Mas sou constelação
     Cinco vezes o meu lado
     Mostram-te a direcção...

                                           R___________________________

 ADIVINHAS
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    OS NOSSOS APOIANTES DOS
ÚLTIMOS QUATRO ANOS, OBRIGADA!

 

            PUBLICIDADEPUBLICIDADEPUBLICIDADE
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