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A fase municipal da 14.ª Edição do Concurso Nacional
de Leitura 2021, promovida pela Câmara Municipal de
Sintra, realizou-se em formato digital esta segunda-
feira, dia 8 de março. Nesta fase foi possível apurar
os 12 representantes do Município de Sintra para a
próxima fase do concurso.
Os alunos apurados, 3 por cada nível de ensino, irão
representar Sintra na fase intermunicipal da Área
Metropolitana de Lisboa, nos dias 13 e 20 de abril, na
Biblioteca Municipal em Loures. Nesta fase serão
selecionados os seguintes representantes para a final
nacional que se realiza a 5 de junho, em Oeiras.
As obras literárias em concurso foram: 1.º Ciclo “A
praia dos inúteis”, de Alex Nogués; 2.º Ciclo “Milagres
de Miranda” de Siobhán Parkinson; 3.º Ciclo “O país
das Laranjas”, de Rosário Alçada Araújo, e secundário
“Autobiografia”, de José Luís Peixoto.
Esta iniciativa pretende estimular a prática da leitura,
desenvolver competências de expressão escrita e oral
e avaliar a leitura de obras literárias por parte dos
estudantes.
O Concurso Nacional de Leitura é organizado
anualmente pelo Plano Nacional de Leitura, em
articulação com a Rede Bibliotecas Escolares, a
Direção Geral do Livro, dos Arquivos e Bibliotecas,
Instituto CAMÕES, Instituto da Cooperação e da
Língua, Direção Geral da Administração Escolar e
RTP- Rádio e Televisão de Portugal e conta com a
participação de estudantes dos 1.º, 2.º e 3.º ciclo e
ensino secundário.
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Alunos vencedores da fase
concelhia do concurso de leitura

  Tomé Estrelinha 

Francisco Figueiredo 

Constança Almeida 

Alunos que passaram à fase distrital
do concurso de leitura

E.B. Padre Alberto Neto

 
AE Leal da Câmara 

 
AE Leal da Câmara 

 
 

Alunos aprovados no concurso de leitura na fase concelhia



OS NOSSOS ALUNOS E OS MÉDIA 
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Durante a semana de 3 a 9 de maio, no âmbito
da ação “Sete Dias com os Média” os alunos
de Cidadania e Desenvolvimento do 3º Ciclo
responderam a um inquérito relativo aos seus
hábitos de consumo da informação e aos seus
conhecimentos sobre os meios de
comunicação de massas e seu impacto.
Esta ação, coordenada pela Biblioteca da
Escola Básica Padre Alberto Neto, teve uma
adesão interessante e levantou algumas
questões sobre as quais vale a pena refletir.
Por exemplo, o conceito de “média” é
claramente entendido como “um conjunto de
meios de comunicação de massas” por 72%
dos alunos da amostra, o que não surpreende.
Porém, para 11% dos alunos “os média” são
apenas a televisão e a internet. Uma fatia
mínima (7.5%) corresponde aos alunos que
acompanham as notícias do dia “com muita
atenção” e 17% indica a percentagem de
jovens que não têm muito interesse em
conhecer as notícias do dia. Pelo meio, fica
uma panóplia de hábitos que, no geral,
mostram que de uma forma ou de outra, os
alunos gostam de saber o que se passa no
mundo.
Como seria de esperar, os meios mais
consultados são a televisão e a internet, com
uma ligeira vantagem desta última, sendo
também a internet o meio que 58.5% dos
alunos tem ao seu dispor no dia a dia, logo
seguido da televisão (39.6%). Ausente, a rádio
e, quase ausentes, os jornais. De manhã, o
contacto com a informação é muito reduzido já
que, a caminho da escola, apenas 25% dos
alunos indica que por vezes vem a ouvir
notícias. 

Relativamente aos hábitos de consumo
televisivos, os alunos revelam ter
consciência de que não só este é o meio de
comunicação a que têm mais acesso em
casa, (47%) como é também o meio com um
maior peso de publicidade e, portanto, com
mais pendor manipulativo, apesar de para
30% dos inquiridos ser também o meio mais
credível. A noção de sensacionismo, na base
da guerra de audiências, foi claramente
reconhecida como uma estratégia de
angariação de público, através da exploração
das respostas emocionais do auditório e da
busca de adesão em detrimento da
qualidade. 
Ainda em termos de credibilidade, os alunos
não valorizam a informação do feed do seu
telemóvel (apenas 11,3%) o avaliou com o
nível 5, mas, no geral, este recebeu melhor
cotação do que o meio televisivo. Como atrás
se disse, 67,9% dos alunos confia mais na
informação dos meios convencionais e 77,4%
reconhece que nos meios não-convencionais
a informação tem mais probabilidade de não
ser verdadeira. Infelizmente, apenas 45,3%
admite conhecer e utilizar um site de
confirmação de notícias, quando se torna
necessário detetar fake news. 
Finalmente, os interesses dos nossos alunos
em termos de áreas de informação colocam a
música, o cinema e a ciência, por esta
ordem, no topo das suas opções, sendo a
informação generalista a que menos lhes
interessa, logo seguida da política.
Os resultados demonstram, assim, que ainda
há muito a fazer em termos de educação
para os média no 3º ciclo. A necessidade de
trabalhar em sala de aula com notícias,
entrevistas, noticiários, material autêntico do
quotidiano do mundo, da sociedade e da
comunidade é notória. Quanto mais
informação estiver disponível, mais o jovem
cresce em realidade, em realismo, em
realização do seu lugar no mundo e, se
necessário, em reinvenção desse lugar e
desse mundo. 

 

A rádio é claramente conotada com a
audição de música em 13,2%, sendo também
esta a área informativa mais apetecível.
O conceito de imprensa não está muito claro
para metade dos inquiridos que entendem
que a mesma designa todos os meios de
comunicação. Também as noções de jornais
diários e semanários, nem sempre foram
claramente associadas aos principais títulos
do mercado editorial. Mas, no geral, os
alunos reconhecem as diferenças entre os
meios de informação convencionais e não-
convencionais e apostam mais nos primeiros,
em termos de qualidade e de fiabilidade da
informação. De resto, 14% dos alunos
afirmam que é na internet que acedem aos
jornais, nas suas edições digitais. Os
periódicos mais conhecidos são, por esta
ordem, o Correio da Manhã, o Diário de
Notícias, o Público, sendo os jornais
regionais praticamente desconhecidos.



Foi feito um levantamento sobre a matéria prima existente
na nossa escola, desde a matéria orgânica à não orgânica,
numa turma de 7.º ano nas disciplinas de Ciência e Físico-
Química.
 A biblioteca, no âmbito do projeto "Bibliociência", deu
expressão a este trabalho ao elaborar, em conjunto com as
professoras das duas disciplinas, um inquérito para
diagnosticar o conhecimento que os alunos têm dos
materiais da sua escola. Os resultados deste inquérito,
aplicados a uma amostra de cinquenta alunos, encontram-
se expostos na biblioteca ( ver imagem ao lado) e 
 revelaram a riqueza natural do espaço escolar, composto
por espécies que o tempo viu crescer.
A metodologia do projeto incluiu a realização de  um
trabalho de campo que levou a descobertas
surpreendentes, designadamente a existência de papiro
junto ao lago da escola.
Está prevista a aplicação deste questionário aos restantes
alunos do 3.º ciclo, para que todos fiquem a conhecer o
espaço em que se movimentam e a riqueza dos recursos
da escola, tanto os naturais, como aqueles que foram
transformados pelo Homem.

Ana Isabel Falé
 

A Ciência e a Biblioteca continuam de mãos dadas

Os Materiais da nossa escola (PAN)
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Dia Mundial da Terra e Dia Mundial do Ambiente  

Prof:Ana Lúcia Teixeira
5º. I e 5º. G



O CDC, a autoridade sanitária norte-
americana, indicou que quem já estiver
vacinado pode deixar de usar máscara na
maioria dos contextos sociais.
 Pode ser o princípio do fim destes
objetos que salvam vidas, mas para já é
apenas uma decisão “precoce” e
“arriscada”, diz a especialista responsável
pelos recentes planos de
desconfinamento português. 
E por isso é melhor Portugal esperar para
ver: não sabemos quando será possível
viver sem máscara outra vez e, para já,
de acordo com Raquel Duarte,
pneumologista que aconselha o Governo,
"temos de ter cautela, dar passos
pequenos mas seguros, andar para a
frente tendo a certeza que o terreno está
sólido”.
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PODEMOS COMEÇAR A DIZER ADEUS ÀS MÁSCARAS, COMO
OS EUA? ESPECIALISTA QUE ACONSELHA GOVERNO DIZ

QUE NÃO E EXPLICA PORQUÊ

A probabilidade é que a obrigatoriedade
do uso de máscara se prolongue até
atingirmos pelo menos o grau de
imunização de grupo no final de Verão.
A obrigatoriedade do uso de máscara
está em vigor desde 28 de Outubro,
tendo sido inicialmente definida por um
prazo de 70 dias, até 5 de Janeiro, dia
em que se iniciaram as renovações
dessa medida pelo parlamento.
Por isso, e como andam por aí umas
novas variantes, o melhor mesmo é
continuar a usa-las.

MÁSCARAS, PARA QUE VOS QUERO?

A MODA CHEGOU ÀS MÁSCARAS

máscaras.pt

https://www.publico.pt/2021/04/28/sociedade/noticia/portugal-longe-deixar-mascaras-1960381


A PUBERDADE
 
 
 
 
 
 
 
 

A puberdade é a etapa durante a qual a pessoa
alcança a sua capacidade reprodutora total e
desenvolve as características adultas próprias do
seu sexo. Em meninos, a puberdade ocorre,
geralmente, entre os 10 e os 14 anos. No entanto, é
perfeitamente normal que possa ter início aos nove
anos ou que se prolongue até os 16. 

 
Nos rapazes, durante a  puberdade, os testículos
aumentam a produção de testosterona que leva a
que os órgãos reprodutores amadureçam, os
músculos e os ossos cresçam, apareçam pelos
faciais e púbicos e a voz engrosse.

Durante a puberdade, uma série de alterações
acontecem no corpo do indivíduo e levam à sua
maturidade. Nesse momento, observa-se um
desenvolvimento físico mas também mental e social.
Nas meninas, as transformações incluem o
aparecimento dos seios, o aparecimento dos pelos
púbicos e dos pelos debaixo  das axilas  a par de um
crescimento rápido.

As próprias ancas também ficam mais largas.
Também as glândulas começam a segregar odores e
aumentar a transpiração. Os órgãos femininos
reprodutores ganham maturidade com  o
aparecimento da menstruação.

É assim que somos preparados para a idade adulta.
Temos de aprender a aceitar estas mudanças para
crescermos saudavelmente.

 
 
 
 
 

Cristiano João , Guilherme Rosa,
 Gonçalo Sequeira e Salvador Pires 6.º ano.
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RULEN 6º. F

Duarte Carvalho, Fausto Carvalho
 e Pedro Fernades do 6ºB

Na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento
abordámos o tema sexualidade nas escolas e
abordamos a questão da puberdade.
Esta tem inicio quando os adolescentes passam da
infância para a adolescência. O nosso corpo sofre
alterações em geral e nos órgãos sexuais.

A puberdade para mim é o desenvolvimento físico dos
jovens, quando o corpo se prepara para a forma adulta.
Mas antes de sermos adultos, ainda temos de passar por
transformações psicológicas. 

Os rapazes atravessam uma fase difícil de preocupação
com essas diferenças. A mudança de voz, os pelos na
cara e as borbulhas não são fáceis de aceitar.  Muitos
jovens adolescentes refugiam-se no quarto ou nos jogos e
afastam-se das raparigas. 
Nós, as raparigas, sofremos mais porque temos o
crescimento das partes do corpo e a questão da
menstruação, muitas vezes dolorosa, a par da maturidade
que, segundo dizem, acontece mais cedo do que nos
rapazes. Começam as paixões e as complicações
amorosas. É a fase da adolescência. 

Na adolescência precisamos de nos afirmar perante o
mundo e, às vezes, temos grandes conflitos com os mais
velhos. Mas é uma fase. Espero que passe depressa.

Beatriz Batalha 7.º ano  
 

A ADOLESCÊNCIA

MAFALDA ALVES 6º B



Na Idade Média os nobres e os ricos
homens viviam no alto dos seus feudos,
protegidos entre muralhas, com suas
torres de menagem e seus passadiços
erguidos sobre o fosso. A segurança era
fundamental, sobretudo em tempo de
guerra ou em tempo de fome, quando as
populações esfomeadas subiam aos
castelos.
Não espanta que, nos nossos dias, as
muralhas se tenham tornado muros e os
feudos países ricos. Do outro lado, ficam
os seres humanos que tiveram o azar de
nascer fora dos muros, nas terras não
alagadas de fartura, quando, mesmo ao
lado, o paraíso ostenta um lençol de
vidas supremamente alimentadas,
recursos de água, comida, vidas
soberbas, riquezas que fazem pender a
balança da sorte para o lado certo da
barreira, seja na Europa, na América ou
na Austrália. Lado a lado, os países
podem ter valores per-capita entre os
9.695 (México) e os 62.918 (Estados
Unidos), 3.282 (Marrocos) e 30.406
(Espanha).

Não é de estranhar que milhares de
migrantes e refugiados tenham
atravessado o mar mediterrâneo, pondo
em perigo a sua vida e a dos próprios
filhos, em embarcações precárias, nas
mãos de traficantes oportunistas. Ou que
8.000 pessoas tenham atravessado a
nado de Marrocos para Ceuta e Melilla,
nos últimos dias. Os muros estão lá,
armados, e cada país defende o seu
reino de abundância como pode.

"O que se pode concluir com esta
questão dos muros de Ceuta e Melilla –
que se somam a outros muros, como o
do México, o extinto Muro de Berlim e o
Muro de Israel – é que tais barreiras não
são somente uma demarcação territorial,
mas uma divisão simbólica em termos da
divisão entre o mundo desenvolvido e o
subdesenvolvido, resumida na
separação entre norte e sul que demarca
a ordem mundial atual" (Jornal de
Noticias)

Ana Isabel Falé
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A riqueza do país mais pobre do mundo
limita-se a 100 dólares por pessoa
(Somália) enquanto um dos países mais
ricos do mundo, o Mónaco, dispõe de um
luxuoso per-capita de 185.835 (valor em
dólares)!  

O TEMPO DOS MUROS

 reprodução/Guarda Civil

 reprodução/Guarda Civil



Direito de acesso ao ambiente digital
Direitos em ambiente digital
Liberdade de expressão e criação em ambiente digital
Garantia do acesso e uso
Direito à privacidade em ambiente digital
Direito à neutralidade da Internet
Direito ao desenvolvimento de competências digitais
Direito ao esquecimento
Direito à cibersegurança
Direito à liberdade de criação e à proteção dos conteúdo
Direito à proteção contra a geolocalização abusiva
Direito ao testamento digital
Direito das crianças

Finalmente, foram identificados os princípios genéricos de proteção
dos cidadãos em ambiente digital. Sem prejuízo da Declaração
Universal dos Direitos "Humanos", Esta carta alarga aos meios de
comunicação virtuais as especificações próprias da navegação
online, Tão sujeita a constrangimentos vários, ameaças,  exploração,
abuso, difamação, entre muitas outras. Foram introduzidas novidades  
como o direito à neutralidade, ao esquecimento e ao testamento
digital,  fundamentais para preservar não só a liberdade de
expressão como a segurança do internauta e das suas produções.
Os restantes artigos, mais espectáveis, asseguram aos utilizadores
um contexto legislativo de combate às irregularidades e atropelos
cometidos nessa "vasta selva" que é a internet.
 
São eles os que se seguem:

Entrada em vigor
A presente lei entra em vigor 60 dias após a sua publicação.
Aprovada  pela Assembleia da Republica a 8 de abril de 2021.
                                                       Jornal Expresso

CIDADANIA DIGITAL 

JÁ HÁ UMA CARTA PORTUGUESA DE DIREITOS
HUMANOS PARA OS AMBIENTES DIGITAIS 
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SAPO TEK
  



 A MOTIVAÇÃO

 A APRENDIZAGEM

 A IMPORTÂNCIA DAS RELAÇÕES
PRECOCES
 

 AS RELAÇÕES INTERPESSOAIS
 

12H3 – Emily Dias e Edurdo Almeida
https://psicologiamotivaca1.wixsite.com/website
12C2 – Carolina Antunes, Mariana Courelas e
Wilma Salvador
@motivationforeveryonee (página no
Instagram)

12H3 – Diana Mendes
@aprendizagem_for_all (página do Instagram)

12H3 – Daniela Santos, Dalila Djabula e
Teresa Reis Neto
https://danieladani2003.wixsite.com/website

12H3 – Cláudia Lourenço, Leonor Galvão,
Margarida Coelho, Miriam Lino
@psico12.interrelations (página no Instagram)
12C2 – Ana Beatriz Oliveira, Benjamim
Freches,Constança Ferreira, Miguel Torres,
Miguel Bento
@necessitudinum  (página no Instagram)

Navigare necesse; vivere non est necesse  (
navegar é preciso; viver não é preciso), 
frase de Pompeu, general romano, 106-48
aC.,dita aos marinheiros, amedrontados, que
recusavam viajar durante a guerra, cf. Plutarco,
in Vida de Pompeu. 
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PROJETO NAVEGAR EM REDE

NOMINUTO.COM

  

 PLASTICIDADE CEREBRAL 

 A MEMÓRIA

EMOÇÕES, SENTIMENTOS E AFETOS

NAVEGAR EM REDE

Uma viagem pelos mares do comportamento e dos
processos mentais nos quais vale pena navegar para
descobrir e aprender que é possível adquirir
conhecimentos e desenvolver competências
fundamentais, ao desenvolvimento dos indivíduos,
por caminhos menos convencionais. Por vezes,
navegar nas margens também é preciso!
        Professora Manuela Martins
Páginas criadas em Sites, Instagram e Youtube pelos
alunos das turmas 12ºC2 e 12º H3 no âmbito da
disciplina de PSICOLOGIA B, sob a orientação da
professora Manuela Martins, no decurso do ano letivo
2020-2021

12H3 – Nádia Monteiro da Luz, Patrícia Lopes
https://lnadia15.wixsite.com/website
12C2 – Ana Carolina Brissos, Íris Moreira, Mariana
Martins
https://www.flipsnack.com/scientificmagazinemagazin
e/new-flipbook.html

12H3 - Mariana Marcelino, Catarina Mendes
https://asmemoriasmaispresentes.blogspot.com/
12C2 – David Graça, Marina Abreu, Rita Saraiva,
Rafaela Faustino
@jogo_da_memória  (página no Instagram)

12H3 – Beatriz Nobre e Catarina Dias
https://psi-esa.tumblr.com/
12C2 – Ana Filipa Montoito, Bruna Lopes, Guilherme
Santos
@_knowyourmind (página no Instagram)
12C2 – Cátia Costa, Joana Silva, Felícia Rusu,
Mariana Matos
@_feel.emotions (página no Instagram)
12C2 – Alexandre Bonito, André Graça, Gonçalo
Guerreiro, Miguel Andrês, Tiago Felgueiras
@how.i.feel_leal (página no Instagram e canal no
youtube)



Sob o título “A frase certa para o melhor            
gesto!”, fomos desafiados pela professora de
Ciências Naturais para criar um slogan que
pudesse integrar uma campanha de
sensibilização sobre a Dádiva de Sangue no
nosso Agrupamento.

Depois de estudarmos a importância do Sangue
para o equilíbrio do organismo, os seus
componentes e funções, percebemos que nem
todo o sangue é igual. Há diferentes grupos
sanguíneos e estes grupos dependem da
presença de proteínas (antigénios) na membrana
dos glóbulos vermelhos. Estas proteínas e
anticorpos no plasma fazem com que nem todos
os grupos sanguíneos sejam compatíveis. Assim,
nem todos podem receber o mesmo sangue em
caso de necessidade de transfusão (doença,
cirurgias, acidentes). Por isso a existência de
reservas de todos os tipos sangue nos hospitais
é determinante para que vidas se possam salvar. 
Aprendemos que a doação de sangue é um ato
simples e altruísta pois ao doar sangue estamos
a doar vida. Estamos também a doar tempo, o
tempo que, por vezes, as pessoas que precisam,
não têm! Não é possível comprar sangue sendo a
dádiva a única solução para quem precisa. 

Percebemos que a dádiva de sangue é a escolha
acertada que um cidadão livre deve ter pois a
gratificação individual e o poder de ajudar alguém
que precisa são sentimentos únicos. Para além da
ajuda que estamos a dar, este gesto é uma forma
de estarmos informados sobre o nosso estado de
saúde pois após a dádiva o nosso sangue é
analisado. Aprendemos também que após ser
doado, o sangue é separado nos seus
componentes e estes são congelados (assim cada
componente vai conservar-se mais tempo
possível) e é utilizado de acordo com as
necessidades. 
Assim, se tiver entre 18 e 65 anos e pesar mais de
50 Kg pode ser um herói sem capa e, sem pensar
duas vezes, fazer algo de destaque como salvar
vidas! Para quem doa, são minutos, para quem
recebe pode significar uma vida inteira! Se tiver
dúvidas se pode ser dador, não se preocupe.
Antes de cada dádiva, um médico irá determinar o
seu estado de saúde e verificar se, nesse
momento, o pode fazer.
E como para o melhor gesto, há sempre a frase
certa, apresentamos o que foi escolhido pela
turma e criado pelas colegas Íris Costa, Maria
Morais e Fátima Victória.

Iris Costa e Maria Morais
    A turma A do 9ºano

ATIVIDADES 
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Textos eleitos para a campanha de sensibilização da dádiva de sangue
 

Onde dar sangue em Sintra:
 

Bombeiros Voluntarios S. Pedro Sintra 

• ASSOCIACAO BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE SINTRA

Horário: dias úteis das 15:00 às 20:00



OPERAÇÃO NARIZ VERMELHO

A Operação Nariz Vermelho tem como missão levar alegria às
crianças hospitalizadas, aos seus familiares e profissionais de
saúde, através da arte e imagem do Doutor Palhaço, de forma
regular e com uma equipa de profissionais com formação
específica. Para a divulgação desta missão contámos com a
colaboração das Coordenadoras de Escola, dos Diretores de
Turma/ Professores Titulares que divulgaram esta iniciativa
junto das suas turmas e Encarregados de Educação. O valor
de cada Nariz é de 2.00€ e o montante angariado reverte na
totalidade para a Operação Nariz Vermelho. Até ao momento
conseguiu-se angariar 500€. 
Assim, convidamos toda a comunidade educativa a adquirir o
seu Nariz Vermelho e a  contribuir para a continuidade e
sustentabilidade desde projeto, que oferece sorrisos em
tempos tão difíceis como pode ser o internamento de uma
criança. 

Ao longo do presente ano letivo o Gabinete de Apoio ao Aluno
- Equipa de Ação Social desenvolveu diversas atividades em
articulação com a comunidade escolar e comunidade
educativa. 

ABRIL – MÊS DA PREVENÇÃO DOS MAUS TRATOS NA
INFÂNCIA, APENAS O CORAÇÃO PODE BATER.

À semelhança dos anos anteriores, durante o mês de abril e
em parceria com a Comissão de Proteção de Crianças e
Jovens de Sintra Ocidental, comemorou-se o “Mês da
Prevenção dos Maus Tratos na Infância e Juventude”. Foi
também lançado o desafio aos vários ciclos de ensino para
participarem na exposição de trabalhos, intitulado  Serei o que
me deres … Que seja amor – Biblioteca Municipal de Sintra-
Casa Mantero.

Desafio BP Segurança ao Segundo 2020/21
O desafio “BP Segurança ao Segundo” é uma iniciativa da BP
Portugal, em Parceria com Automóvel Club de Portugal, a
Fórum Estudante, a Associação Salvador, com o apoio
institucional da Direção Geral de Educação, Autoridade
Nacional de Segurança Rodoviária e o apoio à organização do
Município de Lisboa, que visa promover a prevenção e
segurança rodoviária para estudantes do 3.º ciclo do ensino
básico até ao ensino secundário e profissional, através da
criação de um vídeo da história de um sobrevivente de
acidente rodoviário. A turma do 8.º E, juntamente com a
diretora de turma e o Gabinete de Apoio – Equipa de Ação
Social, candidatou-se a este desafio relatando a história
verídica de um acidente rodoviário que envolveu um aluno da
turma. Os resultados do concurso serão publicados no dia 14
de junho de 2021. 

NOTÍCIAS DO AGRUPAMENTO  
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INICIATIVA DE RECOLHA DE "TAMPINHAS”

A iniciativa, recolha de "Tampinhas", surgiu em articulação
com PSP de Rio de Mouro e tinha como objetivo ajudar a
família do César. 
O César é um menino de 5 anos, frequenta a Escola Básica
Fernando Formigal de Morais - Rio de Mouro, tem uma
doença rara, não anda, não fala e tem muitas alergias. Faz
terapia ocupacional e fisioterapia.
Contámos, mais uma vez, com a solidariedade de todo/as.  A
entrega das "Tampinhas" foi feita à no dia 1 de junho - Dia
Mundial da Criança. 

PROJETO SELO PROTETOR

O Agrupamento de Escolas de Leal da Câmara foi distinguido
com o Selo Protetor, da Comissão Nacional de Promoção dos
Direitos e Proteção das Crianças e Jovens (CNPDPCJ), para
o biênio 2020-2022.
O projeto  Selo Protetor, constitui-se como um sistema
integrado de gestão do risco e perigo e representa uma
oportunidade de autodiagnóstico e capacitação dirigida às
Entidades com Competência em Matéria de Infância e
Juventude (ECMIJ), no âmbito da promoção e proteção dos
Direitos da Criança. 

EQUIPA DE AÇÃO SOCIAL EM ARTICULAÇÃO COM A COMUNIDADE ESCOLAR



É com grande honra, que a candidatura do AELC
demonstrou intencionalidade preventiva na proteção
da defesa dos direitos das crianças e dos jovens,
assim como no desenvolvimento de boas práticas,
numa ótica de inovação e desenvolvimento de uma
cultura colaborativa e preventiva. 

Certos que continuaremos a trabalhar em conjunto
pelo futuro das crianças e jovens da nossa
comunidade, queremos mais uma vez agradecer a
disponibilidade e empenho de toda a comunidade
educativa. 

No dia 01 de junho contámos com a presença do
Senhor Vice Presidente Vereador Rui Pereira da
Câmara Municipal de Sintra, com o Sr. Presidente
Bruno Parreira da Junta de  Freguesia de Rio de
Mouro, com a Sra. Presidente Arlete Santos
acompanhada pelo secretário António Pinheiro da
Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de
Sintra Ocidental, com o Sr. Agente Ricardo Leão da
PSP de Rio de Mouro para o hastear da bandeira
que representa a atribuição da distinção de “Escola
Protetora

CONCURSO – “A HIGIENE DO SONO”

O concurso a “Higiene do Sono”, foi organizado pela Equipa
SleepApneaID do Centro de Neurociências e Biologia Celular
da Universidade de Coimbra, a Associação Portuguesa do
Sono e a Gasoxmed Portugal. Este concurso inseriu-se no
programa de comemorações do Dia Mundial do Sono em 2021,
e tinha como objetivo dar a conhecer as regras de higiene para
um sono de qualidade; sensibilizar as crianças e os jovens
para a importância e para o respeito do sono; mobilizar as
escolas para ações nesta área; promover e valorizar a
criatividade. Foi lançado o desafio ao aluno Maksym Kornilov
do 6.º H, tendo em conta as suas competências artísticas. Os
resultados do concurso serão divulgados no dia 28 de junho de
20

.  

                               

Ações de sensibilização – Bullying é para Fracos!
No dia 1 de junho – Dia Mundial da Criança foram realizadas
duas sessões de sensibilização sobre Bullying, intitulado
“Bullying é para Fracos”. Estas sessões foram dinamizadas
pelos Agentes da Polícia de Segurança Pública de Rio de
Mouro - Escola Segura, com o objetivo de sensibilizar os
alunos para a empatia e para combater o Bullying. Os alunos
foram ainda entrevistados pelos Jornalistas da RPT 1 para o
programa – É ou não é? Grande Debate - Como Podemos
combater o Bullying. 
 

NOTÍCIAS DO AGRUPAMENTO  
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Nesse local, espaço de tantas peripécias
impensáveis (que não vos contarei, pois
também terão de ler e sofrer, tal como eu), o
Homem é descrito como um ser estranho,
pouco esclarecido, violento e fruto da
bestialidade, obrigando, por vezes, os
demais a servi-lo e a humilharem-se,
negando-lhes a sua dignidade.
Inegavelmente, trata-se de um retrato
chocante, chocante porque é real e preciso,
da nossa sociedade, cujos membros mais
oportunistas não perdem uma oportunidade,
para exercer a sua autoridade. Aliás, atrevo-
me a dizer que esta obra é deveras
engenhosa, não só pela caricatura social
que as frases concebem, mas também pelo
jogo de imagens, que é estabelecido.
 Na minha ótica, a cegueira é a metáfora da
desumanização e da devassidão do Homem.
A fome, a violência, a indiferença e a
autoridade, que são relatadas, são
metáforas das fragilidades da maioria das
sociedades humanas, que vivem da
opressão ao fraco, do escárnio do próximo e
do desprezo pelo sentimento alheio. O
manicómio, espaço onde são encerrados os
diferentes, aqueles que foram postos de
parte, é a metáfora dos campos de morte,
memória do Holocausto, nos quais milhões
de judeus, os impuros, morreram, por
professarem um credo proibido, e o cheiro
nauseabundo do ar e da pele dos
personagens é a metáfora da podridão do
ser humano. 

 Porque será? Para mim, a resposta
encontra-se no significado da
cor. O branco remete-nos para algo em
aberto, tal como uma folha
branca, que ainda não foi escrita. Por
conseguinte, esta cegueira concede
uma nova oportunidade, para remediar
os erros do passado. Nesta linha
de pensamento, a cegueira apresenta-
se-nos como uma bênção.

Assim, a genialidade deste livro reside
no facto de cada um, individualmente,
perceber e aprofundar a mensagem da
obra, de acordo com a sua alma,
fazendo-nos experimentar sentimentos,
por vezes, terríveis, como, por
exemplo, eu senti, pelo facto de não
estarmos a fazer nada, contribuindo,
mesmo que, indiretamente, para uma
sociedade degradante. Posto isto, esta
obra, tal como referi anteriormente, tem
uma impessoalidade pessoal, uma vez
que cada leitor sofre à sua maneira e
com diferentes intensidades, consoante
a sua profundidade.

Além disso, a prova grotesca de que a
sociedade segue um rumo intolerável e
profano é que, na Igreja, as imagens de
Cristo e dos santos estavam vendadas e os
quadros com os olhos pincelados, metáforas
da ausência de Deus.

Verdade seja dita, quando folheamos este
livro, verificamos que a sua linguagem é
persuasiva e direta, dando-nos a conhecer
um narrador omnisciente, que tudo sabe e
narra. Todavia, atrevo-me a dizer (e não me
estou a gabar!) que este livro não é para
qualquer leitor, pois, se o mesmo não tiver
maturidade suficiente, enquanto pessoa, não
entenderá uma única linha desta obra e a
mesma parecer-lhe-á um mero livro, que
narra a história de uma cambada de cegos,
que, de repente, sem explicação alguma,
cegaram, sabe Deus porquê. De facto,
Saramago foi exímio, pois, em momento
algum do enredo diz, diretamente, que esta
obra expressa que o ser humano é um ser
desonrado, sem valores e com um défice
extremo de empatia.

Todavia, na sua obra, tal como em
todos os momentos em que tudo parece
ser péssimo e não existe uma
escapatória possível, Saramago,
fazendo um retrato verosímil da
sociedade, permite que uma mulher,
por ironia do destino, esposa de um
médico oftalmologista (aquele que,
fruto da circunstância, era menos
necessário) não cegue e seja os olhos
dos que estão cegos, devido a uma
razão especial: preocupou-se, em
primeiro lugar, com quem ama e,
depois, consigo própria, indo com o seu
marido para o manicómio, mesmo não
sendo cega e correndo o risco de o
passar a ser.

Assim, esta mulher é obrigada a assistir
a traições, a desgraças e ao
estado mórbido e depravado do Mundo,
o que, na minha ótica, é a
metáfora do pagamento que as pessoas
altruístas e generosas sofrem,
incontáveis vezes, por pensarem
primeiro no outro e, só depois, em si,
amando o próximo, tal como a si
próprias. Além disso, esta mulher é
ainda
a humanização do espírito de
esperança, a luz ao fundo do túnel, que
guia
os oprimidos ao conforto esperado.

.Curiosamente, trata-se de um Moisés,
aquele que guia a sua tribo (a
Humanidade), para fora do Egito (as
atrocidades), movendo-se pela graça
do espírito (a vontade de ser,
verdadeiramente, melhor e de não
estagnar, perante as adversidades).
Nesta obra, a cegueira descrita, ao
contrário de todas as outras, é
branca. 

Deste modo, apesar de relatar os
defeitos da Humanidade, este livro é um
hino à vida, visto que apela à
preservação da mesma, mediante a
conscientização da circunstância
depravada, à qual somos, diariamente,
sujeitos, incentivando a uma ação da
nossa parte, que é, exatamente,
mudarmos as nossas práticas e
começarmos a pensar no outro e na sua
essência.
 De facto, está obra é estupenda, pois
examina o homem, a partir de um
narrador imparcial, que só narra e não
estabelece juízos, encarregando-nos a
nós, leitores, de, durante a leitura,
ajuizar, sobre o que andamos, aqui, a
fazer. Por certo, tal como a mulher do
oftalmologista, a única pessoa que,
realmente, vê, diz “Penso que não
cegámos, penso que estamos cegos,
cegos que veem, cegos que, vendo, não
veem”. Será que, atualmente, vemos ou
também estamos cegos? Afinal, para que
servem os olhos, se não os usamos para
ver, mas, sim, para compactuar com o
escândalo? A meu ver, é isto que José
Saramago nos pergunta.
 Assim, o título da obra – Ensaio sobre a
cegueira – parece-me,
extraordinariamente, bem escolhido. Em
literatura, um ensaio é uma obra de
reflexão, a qual versa sobre um
determinado tema, sem que o narrador
pretenda esgotá-lo, isto é, estabelecer,
por si próprio, ilações. Assim, Ensaio
sobre a cegueira é um livro que, desde o
título, até à última palavra, cumpre o seu
propósito: anunciar que não se está a
fazer o suficiente, para travar a escassez
de compaixão, neste mundo imundo e
pútrido de sentimentos.

Ensaio sobre a cegueira II
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Após todas estas conclusões,
considero oportuno comparar, em
termos de intertextualidade, a obra
em análise com o poema “Ao
desconcerto do mundo” de Luís Vaz
de Camões. Nesta composição
lírica, na primeira quintilha, o eu
lírico censura o desplante que os
praticantes do bem sofrem, tal como
a esposa do médico oftalmologista,
ao passo que os rudes, ao
professarem o culto do mal, não são
castigados, tal como os cegos
oportunistas – “Os bons vi sempre
passar/ No mundo graves
tormentos;/ E para mais me
espantar,/ Os maus vi sempre
nadar/Em mar de contentamentos.”
Por isso, tal como afirma na
segunda parte, que corresponde aos
três primeiros versos da segunda
quintilha, o sujeito lírico decidiu ser
mau, pois, assim, não teria de sofrer
e ser castigado. Porém, no fim, de
acordo com os dois últimos versos
da estrofe, acaba por ser
responsabilizado pelos seus atos –
“Cuidando alcançar assim/ O bem
tão mal ordenado, / Fui mau, mas
fui castigado.” Desta forma, o eu
poético nota que o mundo está
ajustado, aparentemente, apenas,
para si, pois ele praticou o mal e foi
punido, enquanto que os outros não
foram – “Assim que, só para mim,/
Anda o mundo concertado.” – o que
retrata, com rigor, o quotidiano do
mundo lastimável, antes da
epidemia de cegueira, que o
narrador espera que, futuramente,
não se volte a verificar.

Curiosamente, apesar de as duas
obras estarem separadas por
quatro séculos de distância, é feito
um retrato bastante análogo, que
testemunha a preservação da
essência devassa do Homem. De
facto, mudam-se os tempos, mas
as vontades permanecem, o que
demonstra, inequivocamente, a
intemporalidade da cegueira e a
lucidez que a mesma oferece ao
ser humano, o que, de certa forma,
acaba por ser uma contradição,
somente, claro fique, para o leitor
inexperiente.
 Em suma, evidencio que esta obra
é única, pela sua sagacidade, e
recomendo a sua leitura a todas as
pessoas, a partir da sua
adolescência (altura em que
começam a ser ativas, na
sociedade), para notarem a morte e
o cheiro pestilento, que nos
rodeiam e, infelizmente, aumentam,
constantemente, em intensidade.
Este livro, um hino à preservação
da vida, em questões de cidadania,
ensina muito mais do que se
poderia pedir. Para mim, trata-se
de um manual de sobrevivência, no
seio de tamanha podridão.
Inegavelmente, esta obra é um
serviço à Humanidade!
 Para finalizar, deixo uma questão
no ar, para a qual espero encontrar
uma resposta coletiva, nos meus
próximos anos de vida: Agora, que
já nos apercebemos da forma como
está o mundo, será que somos e
que queremos ser cegos que não
veem? Cegos que, vendo, não
veem? Bem, indubitavelmente, está
nas nossas mãos a resposta…

 
 

 
Rafael Madeira – 11.ºC3

(em parceria com a professora Teresa Lucas)

Ensaio sobre a cegueira III
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Tenho andado apartada da escrita ou, talvez, a
escrita tenha andado apartada de mim! Não sei! O
que acontece é que, nos últimos tempos, tenho sido
displicente com as palavras e pouco tenho escrito.
Em vez disso, tenho-me perdido em constantes
divagações mentais que me fazem olhar queda e
muda para o vazio do infinito. Têm sido tempos
difíceis os tempos que vivemos! E, contrariamente ao
que é dito por alguns escritores, para mim, que
apenas «escrevinho», a alegria é bastante mais
impulsionadora da escrita do que a tristeza!
Felizmente que, para romper esta minha letargia, há
este editorial do 100Letras para fazer!
Porém, o que escrever de inspirador depois de
vivermos há cerca de catorze meses manietados por
uma camisa de forças, distanciados de todos e de
quase tudo, sem podermos abraçar os que amamos,
bombardeados com as palavras «confinamento»,
«distanciamento social», «máscaras» e «álcool gel»
e a ter, ainda assim, de levar para diante a nossa
vida profissional e pessoal? Isto, para além de
termos de escutar o reiteradíssimo «Vamos ficar
todos bem», tendo, desde o início, a consciência
plena de que isso nunca seria possível, embora,
obviamente, essa consciência não nos impeça de
acreditar que, mais uma vez, a humanidade será
capaz de superar este enorme sobressalto!
Quanto a esta superação, penso que nunca
desejámos tanto o futuro e a intuição que tenho é a
de que, quando este futuro chegar, estaremos todos
prontos a viver ao estilo criativo, intenso, frenético e
inebriante e louco da década de 1920. Assim chegue
prosperidade económica suficiente para que este
presságio se possa concretizar! Afinal, quando nos
damos totalmente à vida, esta acaba por nos retribuir
e, como escreveu Fernando Pessoa, no poema da
obra Mensagem dedicado ao nosso audacioso rei D.
Sebastião, «Sem a loucura que é o homem/Mais que
a besta sadia, /Cadáver adiado que procria»?

Entretanto, como disse, a vida profissional e pessoal
continuaram e, no AELC, o diretor, o professor Jorge
Lemos, teve de fazer escolhas, uma delas bastante
difícil: deixar ou continuar na Direção do
Agrupamento, uma vez que o seu mandato como
diretor chegaria ao final no presente mês de junho,
ainda que ele próprio, a sua equipa e, admito, a maior
parte da comunidade educativa não se tivessem
apercebido de que passaram quinze anos desde que
ele assumiu pela primeira vez o cargo. O tempo corre
veloz, sempre, mas corre ainda mais veloz em
situações em que a vida nos põe à prova e é preciso
tudo fazer para superar os desafios.
Como será do conhecimento geral neste momento, a
dedicação ao Agrupamento e o respeito pela
comunidade educativa superaram a fadiga extrema e
ditaram a opção do professor Jorge Lemos se
recandidatar, tendo sido reeleito, por unanimidade, em
reunião de Conselho Geral do dia 26 de maio de 2021.
Embora saibamos que a mudança faz parte da vida –
Heráclito dizia, por exemplo, que «nada é mais
constante do que a mudança» -, os tempos que
vivemos e os tempos que se avizinham precisam de
uma liderança serena e norteada por valores
humanistas, numa linha de continuidade dos princípios
que sempre sustentaram as lideranças do AELC, e de
que a reeleição do professor Jorge Lemos é o garante.
Assegurada a liderança do AELC e com a esperança
na vitória da guerra travada contra a COVID-19 trazida
sobretudo pela quase generalização da vacinação, é
preciso, agora, ganhar ânimo e energia para sonhar e
para perspetivar o futuro. Se este futuro trará, como
pressagiei, criatividade, intensidade, frenesim,
inebriação e loucura, à semelhança do que aconteceu
há cerca de 100 anos, não o poderei dizer com toda a
certeza, pois, felizmente para mim, não tenho o dom
da adivinhação. Poderei dizer, todavia, com muita
convicção, que, neste momento, todos nós desejamos
intensa e irrefreavelmente o futuro, um futuro de
rostos destapados por inteiro, sorrisos escancarados,
abraços desmedidos e mãos livres de álcool gel.
Desejamos o futuro como um esfomeado deseja um
bocado de «pão para a boca»!  Desejamos o futuro
como eu desejo, neste preciso instante, uma tablete
de chocolate negro com amêndoas inteiras!

Que venha o futuro e, já agora, a tablete de chocolate!

Subdiretota do AELC Lucinda Santos

EDITORIAL
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DESEJAMOS O FUTURO

SOBRE AS ASAS DO TEMPO,
A TRISTEZA VAI- SE EMBORA.

Jean de la fontaine
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ALGUNS DOS NOSSOS PROJETOS DE SALA 
APRENDEMOS QUE A HIGIENE É MUITO IMPORTANTE! 

 Trabalhamos a higiene corporal e a
higiene oral, foi muito divertido dar banho
aos bebés da nossa sala …

Construímos um livro sobre a temática da higiene. Os
meninos das outras salas do Jardim de Infância
gostaram muito da nossa história …

Fizemos uma pesquisa sobre insetos,
descobrimos muitas coisas novas…

 
 

Aprendemos tudo sobre as formigas e
construímos um formigueiro …

 
 

No dia da criança conhecemos os nossos
direitos !

 

Comemos salame de chocolate e fizemos jogos. Foi um dia muito doce
e divertido!

E.B.  RIO DE MOURO 1 
 



Correspondendo ao desafio lançado às
escolas no presente ano lectivo, foi
iniciado o projeto de Mentorias.
Isto significa que alguns alunos com
menor dificuldade a aprender vem à
biblioteca, nos seus tempos livres, para 
 acompanhar alunos com maior
dificuldade na aprendizagem. Com este
projeto, já com dez mentores, a escola
tenciona melhorar os resultados
escolares de duas dezenas de alunos,
sinalizados, até agora, pelos seus
Diretores de Turma.
O ComunicArte teve a oportunidade de
entrevistar alguns mentores,
designadamente o Daniel e a Adji do
9ºano.
À pergunta “porque quiseste ser mentor”
respondeu que quis ajudar as pessoas
com mais dificuldades e que dar
explicações ajuda-o a aprender também.
Quando lhe foi  perguntado “o que é para  
ser mentor”, respondeu que é uma forma
de ele próprio ocupar o seu tempo e
crescer intelectualmente.
Perguntámos, também, quais as matérias
com que se sente mais à vontade 
em ajudar, respondeu que gostava mais
de explicar a matéria de Matemática e de
Físico Química.
Também os seus bons resultados em
matemática poderão ter sido, na sua
opinião, estimulados pela prática do
xadrez que frequentou desde o 5ºano na
nossa escola. O aluno continua a jogar e
a ensinar também alguns alunos do clube
de xadrez.

                               Projeto ComunicArte
Maria Meira 7ºano

 

O clube de xadrez funciona na
biblioteca da nossa escola com a 
 coordenação do professor Manuel
Pereira, professor de Matemática.
Este ano, o clube está em plena
expansão, com um considerável número
de alunos que, mesmo fora das horas
do clube, solicitam na biblioteca os
tabuleiros de xadrez para se
exercitarem autonomamente em grupos
de dois.
O comunicarte teve a oportunidade  de
entrevistar alguns participantes( Martim
Coreia) e o próprio professor .
À pergunta porque quis aprender a jogar
xadrez, o Martim respondeu que já sabia
jogar xadrez antes de vir para o clube e
disse que entrou no clube por gosto em 
 jogar pela ajuda que lhe tem dado na
aprendizagem da matemática .
À pergunta qual a peça de jogo de que
gostas mais, respondeu que é a Rainha
porque esta  peça pode  mover- se para
qualquer casa.
Quando lhe foi perguntado o que é que
mais te fascina no jogo de  xadrez,
respondeu que é um jogo de
concentração demorado  que estimula o
intelecto.
Par alem do xadrez,  o Martim revelou
gostar muito de jogos que requerem
concentração.  

Projeto ComunicArte
Leonor Meira e Rui Neto 7ºAno
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ENTREVISTA                        

MENTORIAS                                                                  XADREZ 



O Dia Internacional da Matemática
(IDM) é uma celebração mundial.
Todos os anos, em 14 de março,
todos os países são convidados a
participar por meio de atividades
para estudantes e público em geral,
em escolas e outros espaços.
O dia 14 de março foi escolhido
como a data para o IDM porque já
era comemorado em muitos países
como o Dia do Pi, com base no facto
de que alguns países o escrevem
como 3/14 e a constante matemática
Pi é de aproximadamente 3,14.
O projeto Dia Internacional da
Matemática é liderado pela União
Matemática Internacional com o
apoio de inúmeras organizações
internacionais e regionais de todo o
mundo. Foi proclamado pela
UNESCO na 40ª sessão da
Conferência Geral a 26 de novembro
de 2019. A primeira celebração foi
realizada em 14 de março de 2020.
O Dia Internacional da Matemática é
a oportunidade de explicar o papel
essencial que a matemática e a
educação matemática desempenham
nos avanços da ciência e tecnologia,
melhorando a qualidade de vida e
contribuindo para o alcance dos
Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável da Agenda 2030 (ODS1-
17) das Nações Unidas.

Todos os anos é anunciado um
novo tema para a celebração, com
vista a estimular a criatividade e
estabelecer conexões entre a
matemática e todos os campos do
saber, conceitos e ideias.
O tema em 2021 foi Matemática
para um Mundo Melhor e o desafio
foi mostrar com imagens uma
maneira de tornar o mundo um
pouco melhor, usando a
matemática. Em vez de palavras,
usar figuras combinadas com
números, formas geométricas,
fórmulas e outros elementos
matemáticos para expressar uma
ideia, para que pessoas de todo o
mundo possam entender a
mensagem, mesmo que não falem
português.
Os alunos do 10º ano de
Matemática A, foram desafiados
pelos seus professores para
participarem. Elaboraram cartazes e
enviaram os seus trabalhos para a
organização.
Alguns foram selecionados e podem
ser vistos na galeria, em 2021
Poster Challenge Gallery |
International Day of Mathematics
(idm314.org)
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“Tesselação” com dois “S” é a tradução
possível de uma técinca de desenho
designada “Tessellation” em inglês e
representa um conjunto de imagens que
se repetem e cobrem uma determinada
superfície sem se sobreporem ou
deixarem espaço, formando uma espécie
de mosaico ou padrão. 
Ao explorarem esta técnica, os
professores de Matemática trabalharam
conceitos como o movimento de
translação, os pontos de inserção e outras
noções de geometria, reproduzindo,
assim, a técnica de Escher.

TESSELAÇÃO

DIA INTERNACIONAL  DA MATEMÁTICA



No dia 27 de Janeiro, foram assinalados os
76 anos da libertação do campo de
extermínio Auschwitz-Birkenau. Nesse
mesmo dia, em 1945, os portões abrir-se-iam
para sempre mas viram sair daquele lugar,
com vida, menos de 1% dos milhares que por
lá passaram.
Eram judeus, polacos, romenos, ciganos,
soviéticos prisioneiros de guerra e
prisioneiros de outras origens. Sabe-se agora
a que nacionalidade, religião, etnia ou país
pertenciam os 1,3 milhões de prisioneiros
que foram levados para o campo de
concentração (e mais tarde de extermínio) de
Auschwitz-Birkenau entre 1942 e 1945.
Todos os livros de História fazem questão de
o assinalar e todas as escolas de o ensinar.
No mesmo sentido, é fácil encontrar a
informação de que 90% dos que passaram
pelos portões eram judeus e que desses 1,3
milhões, apenas 200 mil não morreram lá
dentro. No dia em que as tropas da União
Soviética chegaram finalmente a Auschwitz,
“apenas 7 500 almas” foram encontradas
com vida.
Na nossa escola fez-se uma exposição de
maquetas, fotografias e até algumas cartas,
escritas naquele campo, não para evidenciar
o horror que ali se viveu, mas para relembrar
o dia em que os sobreviventes se tornaram
livres, ficando assim gravada na nossa
memória a ideia de que  estes atos cruéis
não se podem repetir.
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AUSCHWITZ: 
O DIA EM QUE A LIBERDADE CHEGOU

CARTAS POSSÍVEIS DE UM
CAMPO DE CONCENTRAÇÃO

DWM. HEUER



Filmes de marca 
 

O Rapaz do Pijama às Riscas (2008) é um
filme realizado por Mark Herman, baseado no
livro escrito por John Boyne, com o mesmo
título.
O enredo deste filme gira em torno da amizade
improvável e, de certa forma, perigosa, de
Bruno, filho de um agente nazi, e Shmuel, o
menino judeu que vive do outro lado da
vedação de arame farpado (e que está sempre
com um “pijama” às riscas).
Vi este filme pela primeira vez quando eu tinha
11 anos, e lembro-me de chorar muito, algo
que acontece, até hoje, sempre que o revejo. 
Foi o primeiro filme que vi sobre a Segunda
Guerra Mundial e sobre o campo de
concentração de Auschwitz e ainda hoje me faz
pensar sobre tudo o que se passa à minha
volta e interrogar-me como foi possível tantas
pessoas serem perseguidas e mortas,
simplesmente, porque não se enquadravam no
padrão definido e imposto por Hitler, com o
consentimento e colaboração de muitos outros. 
É, definitivamente, um filme emotivo que me
marcou e deixou muito angustiada, com um
certo sentimento de revolta. Custa pensar que
a inocência destes dois amigos improváveis os
levasse a ter um final tão triste, devido à
maldade dominante que, infelizmente, perdura
ainda hoje, de muitas formas, em ações e
comportamentos de algumas pessoas, por esse
mundo fora.
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Recomendo vivamente este filme, é um abrir
de olhos, doloroso, mas necessário para que
nada do que se passou naqueles tempos se
volte a repetir e a acontecer, porque há
acontecimentos que não podem cair no
esquecimento, que não devemos esquecer!
Veja o trailer aqui:
https://www.youtube.com/watch?
v=eRLGa6fG1s4
No Blogue da Biblioteca Escolar 
http://bibliotecaescolar-cre.blogspot.com/
podem encontrar este e muitos outros filmes
que, de uma forma ou de outra, nos marcam,
e podem também partilhar os vossos filmes,
porque há  viagens interiores, vivências,
sentimentos, sensações, pontos de vista que
devemos partilhar, pela riqueza das ideias
que criam e projetam. 
Manuela Martins (coordenadora do Plano
Nacional de Cinema no Agrupamento de
Escolas Leal da Câmara)

Rafaela Faustino, 12º ano

Sugestão de leitura disponível nas nossas
Bibliotecas 

 
O livro: O tatuador de Auschwitz, é um
romance baseado em entrevistas que a
autora fez a Ludwing Sokolov, vitima do
holocausto e tatuador em Auschwitz -
Birkenau. Surpreendentemente, é também
uma história de amor...



Porquê?
Porquê as cores?
Porquê o som?
Porquê os sabores?
Porquê esse tom?
Porquê continuar se no fim
do sonho vou acordar?
Porquê tentar se sei que
vou falhar?
Porquê questionar se as
respostas nem sempre
existem?
E porquê calar-me se a
única coisa que posso fazer
é falar?
Porquê?
Porque as cores dão vida à
vida.
Porque o som dá vida à
vida.
Porque os sabores dão vida
à vida.
Porque estas coisas fazem
parte da vida.
E a vida não seria a vida
sem as coisas que dão vida
à vida
                                                                               

SARA ABALADAS, 8º H

Fui à praia, e vi nos limos
a nossa vida enredada:

ó meu amor, se fugimos,
ninguém saberá de nada.

 
Na esquina de cada rua,

uma sombra nos espreita,
e nos olhares se insinua,
de repente uma suspeita.

 
Fui ao campo, e vi os ramos

decepados e torcidos:
ó meu amor, se ficamos,

pobres dos nossos sentidos.
 

Hão-de transformar o mar
deste amor numa lagoa:

e de lodo hão-de a cercar,
porque o mundo não perdoa.

 
Em tudo vejo fronteiras,

fronteiras ao nosso amor.
Longe daqui, onde queiras,

a vida será maior.
 

Nem as espranças do céu
me conseguem demover

Este amor é teu e meu:
só na terra o queremos ter.

 
                       DAVID
MOURÃO FERREIRA

Saberás que não te amo e
que te amo

posto que de dois modos é
a vida, a palavra é uma asa
do silêncio,

o fogo tem uma metade de
frio.

Eu te amo para começar a
amar-te, para recomeçar o

infinito e para não deixar de
amar-te nunca:

por isso não te amo ainda.
Te amo e não te amo como

se tivesse em minhas mãos
as chaves da fortuna e um

incerto destino
desafortunado.

Meu amor tem duas vidas
para amar-te.

Por isso te amo quando não
te amo e por isso te amo

quando te amo.   
                                                                         

PABLO NERUDA

POESIA, PRIMAVERA E AMOR 

Parece que acabou,
O fogo apagou.
Toda uma vida
desperdiçada,
Por uma chama
enfeitiçada.
Parece que acabou,
Mas muito durou.
As saudades
desapareceram,
As memórias com o tempo
se esquecem.
Parece que acabou,
O sentimento se foi,
O tempo voou.
Uma vida se passou,
O amor acabou.

                        SARA
ABALADAS 8º H
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Já na Antiguidade, as comemorações da Primavera
indicavam renovação, rejuvenescimento, uma cousa
nova que iria acontecer e provocaria em todos
momentos de reencontro e renovação…. Assim
pensámos nós, aqui na EB1 n.º 1 de Rio de Mouro, que
iria acontecer… A Pandemia já teria passado, já nos
poderíamos juntar outra vez, aliás nem sequer teríamos
estado em confinamento outra vez…. Tudo ideias, que
no inicio do ano afastámos totalmente dos nossos
planos mas mais uma vez fomos traídos pela realidade e
tivemos que redireccionar o nosso plano e  comemorar
esta data que é tão querida para nós de uma outra
forma. 
Tentámos dar sentido ao que cada turma sentia, com a
chegada de mais uma Primavera, aliá-la como sempre
fazemos  à Poesia que habita em nós, que nos preenche
os nossos dias e que anualmente renovamos e fazer
uma exposição que pudesse ser construída por todos,
visitada por todos. Uma exposição que espelhasse o
sentido do nosso trabalho, o sentido do nosso projecto
educativo e porque não dizê-lo revelasse a todos esta
vontade de que tudo passasse, que tudo voltasse ao
normal, que o trabalho da escola reflectisse o nosso
sentimento comum de que havemos de superar mais
esta dificuldade e que a esperança está já ali á entrada
da escola.
Cada turma preparou um pequeno texto,  ilustrou-o de
forma exuberante e montámos uma exposição que foi
visitada por todos e por todos apreciada. A Primavera
não é só uma forma bela de nos reencontrarmos com a
vida, mas também uma forma sempre renovada de
revisitarmos os nossos autores preferidos, perfumarmos
a nossa escola de palavras e de autores que falam
connosco e nos ajudam a fazer da palavra escrita , a
mais bela forma de nos dizermos o que sentimos.

Quando tornar a vir a
Primavera
Talvez já não me encontre no
mundo.
Gostava agora de poder julgar
que a Primavera é gente
Para poder supor que ela
choraria,
Vendo que perdera o seu
único amigo.
Mas a Primavera nem sequer é
uma cousa:
É uma maneira de dizer.
Nem mesmo as flores tornam,
ou as folhas verdes.
Há novas flores, novas folhas
verdes.
Há outros dias suaves.
Nada torna, nada se repete,
porque tudo é real.

Alberto Caeiro

| 21  |100LETRAS - EDIÇÃO PRIMAVERA   | E PORQUE É PRIMAVERA | EB 1 RIO DE MOURO |

E PORQUE É PRIMAVERA... 

E foi pintalgada de flores que renovámos a nossa
esperança de, para o ano festejarmos em pleno esta
Primavera de renovação e plenitude.

EB1n.º1 de Rio de Mouro



Se a vida fosse um desenho, então, as emoções seriam as cores
que utilizaríamos para o pintar. Tons mais vibrantes
acompanhariam os nossos momentos de êxtase, e manchas
esbatidas, quase ausentes de cor, preencheriam as alturas mais
difíceis.
Desde cedo aprendemos a desenvolver o nosso raciocínio e outras
capacidades cognitivas, porém, é igualmente importante que
saibamos cooperar com a nossa parte emocional, pois é também
através dela que percecionamos o mundo.
Embora estejamos a caminhar para uma sociedade cada vez mais
superficial, de relações líquidas e conexões efémeras, acredito que
a maior parte de nós continue a encontrar-se nos laços afetivos
estabelecidos ao longo da sua jornada; o amor é o maior professor
do Universo. Amarmo-nos a nós e aos outros ensina-nos a crescer
espiritualmente, a aceitar as falhas, as tristezas, as dúvidas e os
receios, mas também a partilhar as alegrias, os sucessos, as boas
notícias e a esperança.
Seria difícil caminhar em frente se atrás de nós tudo se apagasse.
Viveríamos como máquinas, não teríamos um passado como
referência, apenas a missão de caducar o mais tarde possível.
Apesar de a razão ser importante para filtrar as memórias que
escolhemos armazenar, é a emoção que as vai regando. Afinal,
quando nos recordamos de um determinado episódio da nossa
história, estamos, na verdade, a voltar à última vez que nos
lembrámos dele, aos sentimentos a que o associámos.
E no jardim que cada um traz consigo, é essencial cultivar todo o
amor plantado em nós: embora, por vezes, a tristeza o invada como
ervas daninhas, se as relações que construímos forem saudáveis e
se soubermos cuidar delas, nada nos impede de sermos
acompanhados de maneira perpétua pelo perfume das rosas da
nossa vida, que são as pessoas de quem gostamos.

Natalina, 12ºC3,

 
 
 
 

This is a story about four people named
Everybody, Somebody, Anybody and

Nobody. 
 

There was an important job to be done
and Everybody was sure that

Somebody would do it. Anybody could
have done it, but Nobody did it.
Somebody got angry about that,
because it was Everybody’s job.

Everybody thought Anybody could do it,
but Nobody realized that Everybody

wouldn’t do it. It ended up that
Everybody blamed Somebody when

Nobody did what Anybody could have.
 

The story may be confusing but the
message is clear: no one took
responsibility so nothing got

accomplished.
 
 

 Isto não é um poema, e o autor é
desconhecido
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Para onde vão os barcos,
Novos rumos,
Buscando novos portos,
Novas fronteiras.
Para onde vão os barcos,
Para onde?
Serão uns navios,
Outros, traineiras.

Brisas mornas, tempestades,
Adamastores, gentes 
Aventureiras.
Para onde vão os barcos,
buscando
Para mastros partidos,
Novas madeiras.

    Professora Dora Fernandes
 

 PARA ONDE VÃO

POESIA, TERRA, MAR, AMAR

imagem de super.abril.com

A story about 4 people



Como um barco à vela num mar de tempestade, passei a
maior parte da minha vida a lamentar não ver o céu sorrir-
me de volta.
Deixava levar-me pela corrente, era engolida pelas ondas
do mundo e não sabia nadar. Achava-me naufragada:
escondia os cacos do que nunca fora um convés maciço,
recolhia os panos há muito rasgados pelos ventos da
solidão.
Mas foi na Leal que aprendi a virar o meu leme, que achei
um farol por entre toda a chuva.
Poderia escrever um liro sobre esta experiência de três
anos, ou apenas dois parágrafos: em situação alguma seria
capaz de explicar tudo o que cá vivi.
Talvez devesse ter destinado uma carta a mim mesma
quando entrei para o secundário, pedindo respostas sobre
o futuro; escrevo agora estas linhas para me acalmar no
passado, outrora tão frágil, lugar tão escuro.
Se ouvia falar em felicidade, mas não a conhecia, senti-a
aquecer-me o peito e nele desfazer as malas.
Se existe, algures, um paraíso, entra-se pelo portão desta
escola: há-o em todas as salas.
A melhor lição que deste percurso tirei foi a de evitar as
expetativas. Afinal, quando cá cheguei, vinha despida de
planos, de mapas, de roteiros de viagem.
E hoje, sei que encontrei o meu porto, que aprendi, nesta
escola, mais do que matemática, filosofia ou biologia,
porque é da alma de cada professor que é feito este
espaço, onde confesso ter-me afogado. 
Ensinaram-me a ser feliz, a partilhar-me com o mundo e a
saber, também, recebê-lo. 
Sei que não houve um dia em que os meus colegas tenham
compreendido as minhas interjeições de felicidade por
ouvir tocar a campainha, ou que não me tenham lançado
um olhar de espanto por me verem sorrir para umas
equações, ou para umas mitocôndrias com legendas.
Mas haverá algo mais interessante do que aprender?
Amar, talvez.
Porém, foi também a Leal que mo ensinou, quando me fez
perceber que de nada valem as alegrias se não as
pudermos dividir com os outros.
Que a única certeza que temos é o presente, que nos foge
por entre os dedos como areia a cada instante de
preocupação.
Que as palavras que mais contam são as que não nos
saem do coração. 
Tantos anos que vivi à deriva, mas que tesouro encontrei
quando me procurava: um horizonte aberto, infinito, onde a
promessa de um futuro feliz me chamava.
Obrigada por (me) seres Leal.

Natalina, 12º ano

"Nós, assistentes operacionais, e com o consentimento das
minhas colegas claro porque penso que temos sentimentos
semelhantes em relação a esta pandemia, que se instalou há
mais de um ano no meio de nós e virou o nosso mundo de pernas
para o ar, com receios e medos das consequências deste vírus
invisível e muitas vezes mortífero. Pelos que perderam alguém
peço luz e força para continuarem o caminho e sem hipótese de
se despedirem dos seus. Nos as sempre Cinderelas, agora super
Cinderelas e Mascarilhas tentamos que esse bicho não se instale
na nossa escola. Nunca tanto limpamos, lavamos, higienezamos,
num corre corre, sobe e desce, limpa e lava, mas sem a ajuda
dos ditos animaizinhos da Cinderela, não, os nossos passarinhos
fizeram os ninhos e não foi nos beirais mas sim nas entradas dos
pavilhões, vimos os crescer e voar sem olhar para trás, deixando
o rasto de de penas, fezes e palha. Os ratinhos também
dispensamos que ficam bonitos mas longe, para pragas já chega
o sr. Covid. E assim vamos, andando e tentando sorrir. Apoiando
professores e alunos e fazendo os cumprir as regras da Dgs ou
pelo o menos tentando. Mas quando saem parecem bandos de
pardais a solta, os putos. 'in memória de Carlos do Carmo,
grande fadista' Assistentes Operacionais da Escola Secundária
Leal da Camara 

Um pedaço de mim
Eram tempos difíceis, sentia-me só numa sala cheia de pessoas,
com medo de ocupar espaço ou de falar uma oitava acima do
silêncio. Lembro-me de me encolher e olhar para baixo quando
alguém passava por mim, como se isso fizesse com que a pessoa
não me visse. Talvez se não me visse, não reparasse em todos os
meus defeitos. Talvez se não me desse a conhecer, ninguém
ficasse desiludido. Talvez se me afastasse primeiro de alguém,
essa pessoa não tivesse oportunidade de ir primeiro e, assim, eu
ficasse ilesa de dor.
Até que entrei naquele auditório. Lembro-me perfeitamente, como
se fosse hoje! Vi uma representação do poema “Actor” de Herberto
Helder, e todas as minhas células vibraram: “é isto!”, comunicaram-
me.
Mais tarde, formou-se um círculo no palco e foi pedido à plateia
que se juntasse: um a um. Viram-me caminhar no silêncio – só a
mim. Noutra ocasião, o meu primeiro pensamento teria sido “E
agora? Como é que se anda?”. Mas não. Não ali, não naquele
momento. Era ali que eu pertencia. 
E sentei-me. 
Perguntaram-me o nome - na escola, sempre Ana -, mas não. Não
ali, não naquele momento. Bea, sou eu e podia aparecer sob a
forma que quisesse. Já não existia algo como “ocupar espaço” -
aquele espaço era meu, do meu corpo, da minha arte. Era suposto
estar ali, transformar-me, libertar-me. A minha presença tinha
impacto em cada uma das pessoas ali presentes, tal como a delas
tinha em mim. A nossa energia era imparável e incomparável,
éramos nós, os Reticências… .
Hoje, sinto saudade do primeiro momento e de todos os outros que
o sucederam – do contato, da criatividade, da emoção. Aprendi que
estou onde devia estar e que devo aparecer como sou. Que me
posso transformar no que quiser, desde que volte a mim. É
importante deixar que me vejam, que se aproximem, pois só assim
é que consigo fazer o mesmo. Dentro de mim cresceu a vontade
intensa de sentir, enquanto tudo o que fazia antes era fugir. Sou
muito mais do que um corpo, sou arte.
Isto podia ser uma carta de amor ao Teatro e à Arte, mas é um
agradecimento.

Ana Beatriz Oliveira 12ºC2
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A. O. ESLC



Passaram três longos anos e uma longa etapa que
está quase a terminar nesta importante caminhada das
nossas vidas académicas que foi o ensino secundário.
Recordo com alguma nostalgia a expetativa que
antecedeu a transição para o ensino secundário
devido às alterações significativas decorrentes da
mudança de escola e com todas as consequências
inerentes a uma nova realidade completamente
distinta da anterior.
O principal fator de diferenciação entre o secundário e
o básico foi o aumento do grau de exigência a todos
os níveis, que implicou uma planificação criteriosa
criando métodos de estudo e novas rotinas de modo a
ultrapassar as dificuldades, conciliando o estudo com
a componente social, mantendo o foco nos objetivos a
alcançar.
Alguns dos aspetos que destaco do meu percurso no
secundário foram obviamente a ligação estabelecida
com os colegas de turma e professores, os momentos
de trabalho e de descontração, a união e o espírito de
grupo que caracterizou as turmas por onde passei e
as amizades que vão perdurar para sempre no meu
livro de recordações.
O surgimento da pandemia e o confinamento levou ao
encerramento da escola e consequentemente ao
recurso do ensino à distância tendo constituído um
enorme desafio para alunos e professores que tiveram
de se adaptar a uma nova forma de aprender e
lecionar. Tratou-se sem dúvida de um acontecimento
marcante pela negativa, que alterou completamente as
rotinas escolares nomeadamente com a redução dos
intervalos, a alteração das regras nas salas de aula e
a não realização de visitas de estudo, que são
momentos importantes de aprendizagem, de convívio
e também de descompressão. 
Concluídos estes três anos, considero que o balanço é
extremamente positivo não apenas no capítulo da
aprendizagem e do conhecimento, mas também em
diversos aspetos relevantes como no desenvolvimento
de autonomia e na formação cívica, fatores
importantes para a nova etapa desafiante que se
segue no ensino superior. 
Terminado o secundário o momento é de satisfação
pela sensação do dever cumprido, de gratidão a todos
os que me ajudaram, mas também de muita emoção
por sentir que uma jornada bonita ficou para trás e
finalmente, de saudade pelos momentos inesquecíveis
de boa disposição e alegria que fizeram parte desta
fase da vida. 
Neste momento especial, gostaria de expressar o
imenso orgulho que sinto por ter feito parte desta
escola, aproveitando para desejar a todos as maiores
felicidades e espero que consigam alcançar o sucesso
e concretizar os vossos sonhos, ciente que não se
trata de uma despedida na esperança que os nossos
caminhos se possam novamente cruzar.

 Catarina Silva, , 12ºC3

Admito, com a mais profunda sinceridade, que
desconheço se este requisito de uma opinião sobre
o nosso percurso no ensino secundário é uma
prática corrente, porém, acredito que a exposição
dos testemunhos desta geração de alunos poderá
ser uma experiência interessantíssima, uma vez
que estes últimos anos foram, no mínimo,
peculiares.
Pessoalmente não sou de criar muitas expetativas
nem idealizar cenários hipotéticos acerca das fases
da minha vida que se avizinham, mas acho
inevitável não fazê-lo na passagem do ensino
básico para o secundário. Há toda uma mitificção
social sobre este período das nossas vidas, existe
a conceção de que estes são os melhores anos que
alguma vez viveremos, repletos de experiências
únicas e vivências inigualáveis e, como tal, estava
interiormente eufórico e com o otimismo no zénite
ao encarar este novo capítulo. 
E agora olhando para trás após 3 longos anos,
apercebo-me que nenhum dos cenários que
especulei se concretizou... e isso é magnífico. Pode
parecer uma afirmação um pouco paradoxal, mas é
verídica. Acredito que a magia do secundário,
assim como o encanto de qualquer nova etapa da
nossa vida, consiste em grande parte na
imprevisibilidade presente nos momentos que ainda
estão por vir. A única previsão que estava correta
era a de que estes seriam 3 anos sensacionais,
recheados de altos e baixos e acima de tudo
surpreendentes. 
Poderia estar aqui a escrever sobre os inúmeros
acontecimentos que vivenciei e que me marcarão
eternamente, desde a pandemia aos exames
passando por muitas relações que fui criando e por
outras tantas que foram desvanecendo, mas julgo
que estas peripécias singulares devem ser
preservadas e recordadas na intimidade de cada
um de nós. 
Recordarei o secundário com imensa saudade e
contentamento, e só espero que todos os que ainda
têm este ciclo pela frente o aproveitem ao máximo,
tal como eu tive a oportunidade de o fazer.  

Eduardo Gonçalves 12ºC3
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 FOCUS GRUPO INTERCULTURALIDADE

No âmbito do Programa REEI – Rede de Escolas para
a Educação Intercultural – e da acção Incluir do Plano
Plurianual de Melhoria 18/21 do Agrupamento de
Escolas Leal da Câmara, realizou-se no dia 26 de
maio pelas 14h30, na biblioteca da Escola Básica
Padre Alberto Neto, um Focus Group envolvendo
docentes e alunos do Agrupamento. Esta iniciativa
teve como objetivo a recolha de dados, de natureza
qualitativa, que permitam a definição/reformulação de
ações de melhoria que promovam o acolhimento, a
integração, o respeito pelas diferenças, o
estabelecimento de relações positivas de interação e
aproximação entre alunos/as e outros membros da
comunidade educativa de diferentes culturas e o
sucesso educativo de todos os alunos. 
Esta iniciativa organizada pelas professoras Zilda
Mesquita, Lurdes Ferreira e Carlota Brazileiro teve
como moderadora a aluna Susie André (7ºB).
Estiveram presentes as docentes Ana Falé, Sónia
Freitas e Olinda Sousa e os alunos do 7ºB Amadi
Djabi; Navdeep Singh; Avania Singh; Umaro Djabi;
Tomé Estrelinha; Rafael Rosa; Fátima Roberto;
Eshaal Rashid; Jatedisse Camara e as alunas Nicole
Serol, Madalena Cirne e Catarina Coias, do 11ºH1.
De um modo geral foram abordadas os seguintes
aspetos:
• As dificuldades que os alunos sentiram/sentem no
processo de integração na escola e na comunidade.
• As dificuldades que os alunos sentem em sala de
aula, no acesso ao currículo.
• Sugestões de melhoria na organização da
escola/sala de aula que promovam a integração e
sucesso educativos dos alunos.



 PROTEÇÃO DOS ANIMAIS
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Na disciplina de Cidadania e
Desenvolvimento o nosso grupo
refletiu bastante sobre a proteção
dos animais. Apresentamos três
ideias que a nós nos parecem
fundamentais. 
Desde logo a mera ideia de
abandonar ou maltratar um ser
vivo, com o qual estabelecemos
uma relação por pequena que seja,
preocupa-nos, pois achamos que
todos os animais são seres com
alguma consciência. 
Pensamos também que o comércio
de animais, fora a indústria
alimentar, deve ser objeto de uma
fiscalização e controlo por parte
das autoridades, acompanhada por
intensas ações no terreno. 

Em primeiro lugar, nós pessoas,
não somos nada nem ninguém
para magoar os animais nem
física nem psicologicamente. Em
segundo lugar, ainda existem
pessoas de bom coração para os
bem tratar, mas mesmo assim,
ainda nos deparamos com as mais
horríveis e cruéis situações. 
Em terceiro lugar, será que toda a
gente se esqueceu que o cão, por
exemplo, é o melhor amigo do
Homem?! 

                                Irina Lomba Nª 12 e 
Ândria Gonçalves Nª1 6ªB 

Entre Pessoas e Animais
sempre houve uma ligação.
Para sermos melhores uns com
os outros também temos que
ser bons a cuidar dos nossos
animais de estimação. 
Assim sendo, penso que para
termos um animal devemos
levar em conta as seguintes
situações: 
Em primeiro lugar, tem o poder
de ajudar-nos a fazer amigos.
São poucas as pessoas que
não gostam de animais, é um
bom tema para “quebrar o
gelo”. Não deixa de ser um bom
truque para meter conversa.
Quase tão eficaz como uma
rede social. 
Em segundo lugar, reduz os
níveis de stress e ansiedade,
quase sempre ouvimos os
adultos alterados. E a verdade
é que um animal de estimação
ajuda a relaxar. O simples ato
de lhe fazer festas, numa
brincadeira ou em um passeio
pelo parque faz milagres, ajuda
a acalmar. 
Em terceiro lugar, é a melhor
companhia em todas as horas,
para quem vive sozinho. Tem
sempre um colo e um carinho
quando chega a casa.
Contamos o nosso dia de
escola, as brincadeiras e as
risadas com os colegas e eles
ouvem-nos sem protestar e nem
nos interrompem. Se estivermos
tristes não nos deixam
sozinhos. Ficam sempre ao pé
de nós. 
Garanto que são razões
suficientes, para que tratem
bem, para quem tão bem trata
de nós. 

Mafalda Alves, 6.º B 

Se tivermos um animal de
estimação com muita energia, ele
obriga-nos a caminhar ou correr,
além de nos fazerem companhia.
Podem servir como guarda costas
em passeios se tivermos receio de
o fazer sozinhos. 
Em terceiro lugar ensinam o
sentido de responsabilidade nos
mais pequenos, ensinam as
crianças de forma natural a
desenvolver empatia e um maior
sentido de responsabilidade, tão
simples cuidar, tratar e dar
carinho, brincando (escovar,
limpar, ensinar truques e
alimentar). 
Seremos todos mais felizes e
saudáveis. 

Raquel Cravo 6º. B 

Todos devemos considerar que os
animais não são brinquedos. Eles
não são como bonecos que nós
deixamos num sítio qualquer e
depois vamos buscar só quando
quisermos. Eles são seres vivos
então tal como nós, têm o direito
de ter uma família comida e amor. 
Existem vários produtos químicos
que desrespeitam esses direitos
como por exemplo algumas
embalagens de champôs. Então,
devemos usar produtos veganos,
os produtos veganos no rótulo vêm
sempre com uma frase do tipo
“sem ingredientes ou derivados de
origem animal”. 
Um conselho que vos dou e
sempre darei é o seguinte: se não
tens condições financeiras ou até
mesmo habitacionais não adotes
um animal. 

Raissa 6ºB 

 

Por último, concordamos em que
nem todas as pessoas reúnem
condições psicológicas, sociais e
materiais para poderem ser tutoras
de animais. As pessoas que
pretendessem ser tutoras de
animais deveriam fazer um exame
para obter uma licença. Por outro
lado, embora já exista a lei, muita
gente continua a ter em casa
animais exóticos que, quando
crescem demasiado, são
abandonados na natureza
tornando-se uma espécie invasora
(caso dos lagostins nos rios
portugueses). 
Finalizando, não podemos deixar
de referir as questões económicas
envolvidas nos cuidados com os
animais (veterinários e alimentos)
que, por não serem acessíveis a
muitas famílias, levam a que muita
gente abandone aqueles que
fizeram parte da sua vida algum
tempo. 
Por tudo isto e muito mais,
abandonar um animal de
companhia é abandonar o melhor
de nós, é deixarmos de ser
humanos, é desumano. Nós
conseguimos ser melhores que
isso! 

Duarte Carvalho,  
 

Gonçalo Sequeira,  
 

Salvador Pires, / 6ºB  
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Podemos sonhar com as férias?

Dossiê 

  Segue o Instagram 

# BibliotecaPan

Podemos sonhar com as férias?

É assim que a  direção geral de turismo recebe
os turistas que chegam a Portugal, com uma
versão em inglês e outra em português.

Entretanto a industria hoteleira e afins já se
rejubila com a expetativa de reservas para os
meses de verão.

Mas, bastarão estas regras para manter a
segurança de todos, visitantes e visitados,
perante as noticias que vamos recebendo sobre
a tendência assintomática dos mais novos?

Será que as mesmíssimas regras bastarão para
ficarmos tranquilos perante  as inquietantes
novas estirpes que vão invadindo a Europa?

 Ou será que as vacinas que recebemos são
feitas de um néctar super poderoso e dotado da
mesma inteligência mutante do vírus?
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 8.º ANO7.º ANO  9.º ANO

Apresentamos a exposição de Educação Visual AR®ISCAR 2021. Devido às
condições atuais, este ano, a mostra terá lugar em plataforma digital, através da qual
pode ter acesso aos vídeos correspondentes aos trabalhos feitos por alunos do 3.º
Ciclo. Poderá aceder aos vídeos através de  smartfon, computador ou tablet).

 Visite a nossa exposição virtual, usando
os códigos Q.R. abaixo.
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 EXPOSIÇÃO SOBRE A OBRA "O SEGREDO DO RIO"

Helena Maria Lemos Gomes de Araujo 



O desafio “BP Segurança ao Segundo” é
uma iniciativa da BP Portugal, em Parceria
com Automóvel Club de Portugal, a Fórum
Estudante, a Associação Salvador, com o
apoio institucional da Direção Geral de
Educação, Autoridade Nacional de
Segurança Rodoviária e o apoio à
organização do Município de Lisboa, que
visa promover a prevenção e segurança
rodoviária para estudantes do 3.º ciclo do
ensino básico até ao ensino secundário e
profissional, através da criação de um
vídeo da história de um sobrevivente de
acidente rodoviário. A turma do 8.º E,
juntamente com a diretora de turma e o
Gabinete de Apoio – Equipa de Ação
Social, candidataram-se a este desafio
relatando a história real de um acidente
rodoviário que envolveu um aluno da
turma. Os resultados do concurso serão
publicados no dia 14 de junho de 2021.

Os grandes vencedores desta edição do Desafio
BP Segurança ao Segundo ficarão a ser
conhecidos hoje, a partir das 16h, numa
transmissão no Facebook e YouTube da Forum
Estudante! 
Acompanha-nos, para ficares a saber em
primeira mão quem vai receber os fantásticos
prémios que este Desafio tem para oferecer!

Com os melhores cumprimentos,
pela equipa BP Segurança ao Segundo.

Cristina Pires
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Desafio BP Segurança ao Segundo 2020/21
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A aranha arranha a rã. A rã arranha a aranha. Nem a aranha
arranha a rã. Nem a rã arranha a aranha.

Se percebeste, percebeste. Se não percebeste, faz que percebeste
para que eu perceba que tu percebeste. Percebeste?

Em rápido rapto, um rápido rato raptou três ratos sem deixar rasto.

O sabiá não sabia que o sábio sabia que o sabiá não sabia
assobiar.

Sabendo o que sei e sabendo o que sabes e o que não sabes e o
que não sabemos, ambos saberemos se somos sábios, sabidos ou
simplesmente saberemos se somos sabedores.

O que é que Cacá quer? Cacá quer caqui. Qual caqui que Cacá
quer? Cacá quer qualquer caqui.

O doce perguntou pro doce qual é o doce mais doce que o doce de
batata-doce. O doce respondeu pro doce que o doce mais doce que
o doce de batata-doce é o doce de doce de batata-doce.

O bispo de Constantinopla, é um bom desconstantinopolitanizador.
Quem o desconstantinopolitanizar, um bom

Não confunda ornitorrinco com otorrinolaringologista, ornitorrinco
com ornitologista, ornitologista com otorrinolaringologista, porque
ornitorrinco, é ornitorrinco, ornitologista, é ornitologista, e
otorrinolaringologista é otorrinolaringologista.

     desconstantinopolitanizador será.

 .
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 Lê lá os trava- línguas
sem te enganares!

Realiza as palavras cruzadas e
descobre os países onde se fala
português

Descobre qual a palavra - chave 
 escondida nesta borboleta.
Imagem elaborada com wordArt, experimenta e
diverte-te  em WordArt.com

--------------------------------------------------
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PINTA OS NOVE PAÍSES  DE EXPRESSÃO PORTUGUESA

DESCOBRE A RESPOSTA A CADA UM DOS DESAFIOS

Qual a tua resposta?

--------------------------------------------------

Qual a tua resposta?

--------------------------------------------------

ENIGMAS.PTENIGMAS.PT
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Qual a tua resposta?

--------------------------------------------------Descobre as diferenças!

Qual a tua resposta?

--------------------------------------------------

Qual a tua resposta?

----------------------------------------------



 DEVIDO À SITUAÇÃO PANDÉMICA NÃO HOUVE
CONTACTO COM OS ATUAIS
PATROCINADORES,
PELO QUE ESTE NUMERO É APENAS
PATROCINADO PELA CÂMARA MUNICIPAL DE
SINTRA
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