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Quando o mundo se confronta com a pandemia da covid19, é oportuno 
recordar situações equivalentes vividas no passado. Esta é apenas mais 
uma. Na memória de muitos dos nossos familiares mais velhos ainda 
está o flagelo da pneumónica (também conhecido por “gripe espanho-
la”) que há pouco mais de cem anos (1918-19) ceifou dezenas de milhões 
de vidas, em diversos continentes e, em Portugal, um número incerto 
que pode ultrapassar os 140 mil. Na nossa região ela terá sido devas-
tadora, há relatos de vários funerais diários nas nossas aldeias e vilas.  
Note-se que o termo epidemia pretende significar uma doença de na-
tureza diversa  que, numa localidade ou região, ataca simultaneamente 
muitas pessoas, torna-se pandemia quando o surto dessa doença tem 
uma distribuição geográfica internacional muito alargada e simultânea.
A lembrança de uma pandemia tão mortífera que alterasse de modo 
radical o quotidiano perdeu-se nos nossos dias. Apesar de terem passa-
do cem anos recentemente, pouco se falou da pneumónica, o tema foi 
tratado apenas em círculos restritos. Agora, que nos vemos novamente 
confrontados com uma pandemia, o tema despertou curiosidade, até 
para aferir as similitudes e as diferenças. De facto, a pneumónica  de 
1918-19 foi a maior pandemia do século XX e a mais importante que atin-
giu a Eurásia desde o século XIV, quando este continente foi devastado 
pela Peste Negra. Não se sabe ao certo quantas vítimas fez à escala 
mundial, alguns historiadores chegam a falar em 50 e 100 milhões, po-
dendo a cifra ser ainda mais elevada. 
A opinião maioritária sobre a origem da epidemia situa-a como tendo 
a sua origem na região do médio-oeste americano, no Kansas, mas há 
também a hipótese de ter surgido em acampamentos militares britâni-
cos em França, ou na China, de onde teria sido levada para França por 
trabalhadores recrutados pelos franceses e ingleses para assegurar 
trabalhos na rectaguarda da primeira Guerra Mundial (1914-18).
A epidemia decorreu em três vagas, tanto a nível mundial, como em 
Portugal. Aqui começou naPrimavera de 1918, atingindo o seu pico em 
Junho. Esta foi relativamente benigna, embora aumentasse a mortali-
dade. A segunda vaga foi mais letal, foi detectada em Agosto na região 
do Porto, propagando-se rapidamente em direcção ao noroeste até à 
fronteira espanhola. As regiões costeiras, a maior parte do Centro e o 
Sul apenas foram atingidos em Setembro, sendo a sua presença assina-
lada no Algarve em inícios de Outubro. Esta vaga foi a mais importante, 
tendo ultrapassado em mortalidade qualquer experiência epidémica 
anterior das populações.  Houve ainda uma terceira vaga, menos impor-
tante, em Abril e Maio de 1919, existindo ainda quem refira uma quarta 
fase no Outono-Inverno. 
A velocidade de propagação do contágio esteve ligada a uma forte mo-
bilidade interna: militar, devido à circulação dos soldados mobilizados 
para a Grande Guerra; agrícola, devido às deslocações dos trabalha-
dores rurais para o Douro e para o Sul; balnear, com a movimentação 
para férias e estâncias termais, e marítima, pelos transportes por mar. 
A pneumónica revestiu-se de facetas inesperadas. Não deflagrou no 
Inverno, mas na Primavera, e alcançou a sua maior intensidade no Ou-
tono. Possuía uma mortalidade elevadíssima, tinha uma contagiosidade 
extrema, um período de incubação rápido e as vítimas principais eram 
os jovens adultos entre os 15 e os 45 anos. Foi responsável por uma 
mortalidade fortíssima e por um declínio acentuado da esperança de 
vida. 
Outro aspeto interessante a analisar é se os pobres foram mais atingi-
dos. Se é verdade que a pneumónica atingiu pessoas de toda as classes 
sociais, músicos e artistas (como o pintor Amadeo de Souza-Cardoso, 
de uma burguesia rural abastada), membros da alta burguesia, dirigen-

tes políticos, ela terá sido impiedosa com os mais pobres, pela sua fra-
gilidade. A historiografia internacional encontra-se dividida, entre quem 
pensa que ela foi “democrática”, isto é, atingiu todos,  e quem defenda 
que ela atingiu mais os pobres. Esta cisão também se encontra em 
Portugal e nas próprias autoridades médicas incumbidas do combate 
à epidemia. Outro dado importante é que a mortalidade foi maior nas 
zonas rurais, onde não existiam os mesmos recursos médicos e o ren-
dimento médio dos habitantes era inferior. 
Na altura discutiu-se sobre o agente causador da gripe, o Director Geral 
da Saúde, o Dr. Ricardo Jorge, não tinha dúvidas, tratava-se de um vírus, 
que só veio a ser isolado na década de 30. Infiltrava-se pelo nariz, ataca-
va a garganta, as vias respiratórias, os pulmões, causando pneumonias. 
O vírus causador da pandemia de 1918 é o vírus da gripe subtipo A (H1N1), 
como todos eles de origem aviária, que, através de mutação adaptativa, 
passou a transmitir-se entre pessoas, para Ricardo Jorge, só uma vacina, 
no futuro, teria a capacidade para lidar com o vírus. À impotência médi-
ca juntava-se a fragilidade do Estado para lidar com o flagelo. Não era 
só portuguesa, pois os Estados mais poderosos também se revelavam 
impotentes para debelar a epidemia. No caso português, às debilidades 
de carácter estrutural juntavam-se as dificuldades decorrentes da con-
juntura dominada pela Grande Guerra e as suas implicações económicas 
e sociais. Portugal tinha na altura 6 milhões de habitantes, era um país 
pouco industrializado, com perto de 80% da população activa ligada à 
agricultura. Na sociedade portuguesa avultava uma população rural po-
bre de assalariados e de pequenos proprietários, a maioria a viver em 
vilas e aldeias, que via na emigração, sobretudo para o Brasil, o caminho 
principal para uma vida melhor. 
É inegável que a pneumónica deixou um rasto de morte que marcou 
indelevelmente a sociedade e a mentalidade portuguesas. 
A História de Portugal foi marcada por inúmeros surtos epidémicos. A 
seguir apresenta-se a longa lista das epidemias que grassaram desde 
o século XII ao século XXI, em que ninguém foi poupado, nem os reis. 
1188 – Nove anos depois do reconhecimento de Portugal e três anos 
após a morte de D. Afonso Henriques, a peste (designação dada a vá-
rias doenças epidémicas) fez a sua entrada no reino e provoca grande 
devastação.
1202 – Novo surto de peste mata um terço dos habitantes.
1312 – A peste volta a atacar, muita gente morre de doença e de fome. 
1347- A grande epidemia da Peste Negra, originária da Ásia Central , 
irrompe na Europa.
1348 – A Peste Negra chega a Portugal, na sua tríplice forma bubónica, 
pulmonar e intestinal, particularmente mortífera. Terá sido responsável 
pela morte de um terço da população.
1414 – A peste chega a Lisboa e ao Porto, vitimando, entre muitos, a 
rainha D. Filipa de Lencastre.
1423 – Uma epidemia grassa em Coimbra e a sua região. 
1438 – Nova epidemia  entra no país e atinge D. Duarte, que morre em 
Tomar.
1478 – Outra epidemia provoca grandes estragos em Évora, a segunda 
cidade do país, onde D. Joao II manda construir uma casa de saúde e or-
dena medidas higiénicas, como a de percorrer a cidade com rebanhos, 
o que se sabe ser eficaz. 
1480 –Quase colada à anterior, entra no país uma nova epidemia, que 
perdurará por 17 anos e estará particularmente centrada em Lisboa. 
1485 – A persistente epidemia agrava-se, favorecida pela fome por ela 
própria gerada, num círculo vicioso. 
1505 – Uma nau proveniente de Roma traz para Lisboa um epidemia 
“brava e cruel”, que alastra para fora da cidade, quando chega a Évora, 
esta cidade quase se despeja. 
1521 –Alastra pela capital uma epidemia de encefalite letárgica, trazida 
das praças-fortes marroquinas de Arzila e Azamor. D. Manuel I morre 
vitimado por esta doença. Seguem-se novas epidemias, chegando o 
Porto a ser quase evacuado durante cinco anos. 
1569 – Proveniente de Veneza, entra em Portugal a chamada “peste 
grande”, uma catástrofe que mata 60 mil pessoas em Lisboa.
1645 – Pouco depois da Restauração da Independência de Portugal, che-
ga de África a “peste do Algarve”, durou cinco anos e assim chamada 
por ter alastrado com especial perigosidade na região algarvia.
1658 – Vinda de Badajoz, grassa no cerco de Elvas, durante a Guerra da 
Restauração, uma epidemia de tifo exantemático.
1721 -  Aparecem em Portugal os primeiros casos de febre amarela, pro-

Editorial

Impõe-se iniciar este texto com a evocação de um evento reluzente do passado que as 
escolas atuais, absortas com a crise pandémica e com indecorosos pedagogismos, oblite-
raram. Completaram-se 200 anos sobre a Revolução Liberal Portuguesa, que despertou no 
Porto, a 24 de agosto de 1820. Nesse dia, os conspiradores do Sinédrio (sociedade secreta 
que agregava juristas, comerciantes e oficiais militares), conluiados com militares e popu-
lares, destituíram o tirano inglês, general Beresford, e gritaram «vivas a El-Rei D. João VI» 
ausente no Brasil. A proclamação ao país lida pelos revoltosos clamou pela formação de 
um Governo Provisório e reivindicou a preparação pelas Cortes de uma Constituição, «cuja 
falta é a origem de todos os nossos males». 
As Cortes Constituintes da Nação, guiadas pela «razão» e a «justiça», aprovaram, em 1822, 
o mais antigo texto constitucional português e, porventura, o mais democrático até 1976. 
Tal documento consagrou, pela primeira vez na história de Portugal, a liberdade de ex-
pressão do pensamento, a igualdade perante a lei, a admissão de todos os portugueses 
aos cargos públicos, sem outra distinção que não fosse a dos seus talentos e virtudes, a 
divisão tripartida e a independência dos poderes políticos bem como a soberania popular, 
a qual procedia de um sufrágio masculino mas não censitário para eleger os deputados 
destinados às Cortes. Proibiu ainda a prisão sem culpa formada, baniu todos os tipos de 
torturas e penas cruéis ou infamantes e propiciou a criação de escolas primárias, em 
todos os lugares do reino, destinadas a ensinar as crianças de ambos os sexos a ler, 
escrever e contar. 
Com esta revolução e Constituição, no domínio político, Portugal resgatou a independência, 
adquiriu um fôlego regenerador e acertou o seu relógio pelos países mais progressistas do 
mundo. Porém, a transição do país da monarquia absoluta para a monarquia constitucional 
e, depois, para o liberalismo democrático enquadrado por um Estado-Providência foi lenta e 
difícil, ritmada por progressos e retrocessos ocorridos ao longo dos séculos XIX e XX.
É que a História não tem um progresso retilíneo. Como sustentou o filósofo Giabattista 
Vico, na obra Princípios de uma Ciência Nova (1725), o processo civilizacional evolui em 
espiral, com recuos e avanços, passando por pontos idênticos, mas estruturalmente dife-
rentes. Neste sentido, bem podemos subscrever as duas frases impressivas que a escrito-
ra Margaret Atwood verteu para o epílogo do seu romance distópico testamentos (2020): 
«A História não se repete, mas rima […]. Temos que continuar a relembrar as manobras 
erradas do passado, para não as repetirmos». 
Hoje, estamos «no olho do furacão», imersos em plena crise global, atolados numa das 
maiores encruzilhadas da História. Muitos afiançam que a humanidade enlouqueceu e 
caminha, vertiginosamente, para a escuridão. O historiador mediático Yuval Noah Harare, 
no livro 21 Lições Para o século XXi (2018), notou que vivemos um momento niilista de 
descrença, desilusão, pânico e raiva. Os desafios que se apresentam à humanidade são 
gigantescos: o colapso ambiental, o terrorismo, o nacionalismo tribal e isolacionista, a 
disrupção tecnológica, a globalização desregulada, os riscos de uma guerra nuclear, a(s) 
pandemia(s), o consumismo frenético, a «civilização do espetáculo» e das redes sociais 
desregulamentadas (que já fabricou chefes populistas estapafúrdios como Berlusconi, 
Trump ou Bolsonaro), o fluxo massivo de refugiados e imigrantes (muitos deles nunca 
conseguem integrar-se nos países que os acolhem), o ressurgimento dos impérios (China, 
Rússia, Turquia, Irão…), a vigilância totalitária e manipuladora dos cidadãos por Governos 
e empresas (veja-se como a Cambridge analytica influenciou o Brexit ou a eleição de 
Trump, em 2016), os fundamentalismos religiosos, a pulsão para os populismos radicais. 
Todos estes problemas ameaçam os valores inalienáveis da democracia, da liberdade, da 
igualdade e da fraternidade. 
O tempo esgota-se… E só existe uma via possível para as comunidades humanas em-
preenderem «reformas disruptivas», racionais e criativas que não subvertam os valores 
essenciais das sociedades abertas e as salvem de fluir para um mundo de trevas. Que via 
é essa? Superar os desafios globais atrás enunciados através de ações respaldadas em 
consensos alargados e numa solidariedade global. Assim pensam as vozes humanistas. 
Recordemo-nos que Charlie Chaplin tinha já apontado este caminho num pungente dis-
curso proferido no final do seu memorável filme tragicómico «O Grande Ditador», estreado 
em 1940, em plena II Guerra Mundial: «Lutemos, agora, para libertar o mundo, abater as 
fronteiras nacionais, suprimir a ganância, o ódio e a prepotência. Lutemos por um mundo 
de razão, um mundo em que a ciência e o progresso conduzam à felicidade de todos nós. 
[…] Em nome da democracia, unamo-nos». 
Jamais podemos ceder à insensatez de depositar os nossos destinos nas mãos de de-
magogos nacionalistas, os quais persistem em recorrer a argumentos falaciosos e di-
visionistas para nos prometerem um Admirável Mundo Novo. A História de um passado 
demasiado recente ensinou-nos que as ambições megalómanas desses demagogos e dos 
movimentos radicais que os enquadraram conduziram a humanidade a derivas totalitá-
rias, a guerras brutais, ao holocausto, ao holodomor e ao gulag.
O mito grego de Pandora instruiu a humanidade a nunca perder a Esperança. Pois bem, 
hoje, há sinais de uma nova Esperança: o presidente autocrata, Donald Trump, foi «despe-
dido» pelo povo dos EUA e, a partir de janeiro de 2021, será iniciado o plano de vacinação 
contra a Covid-19.  
Feliz Natal e próspero ano de 2021!

Luís Filipe torgal 
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veniente do Brasil. Vai grassar, a partir de 1723, em 
Lisboa; surtos da doença aparecerão repetidamen-
te durante um longo período de mais de 140 anos.
1808 – Durante as Invasões Francesas, irrompe o 
tifo exantemático, que faz mais vítimas do que os 
combates entre os exércitos anglo-luso e napo-
leónico. 
1832 – No decorrer da Guerra Civil, entre liberais 
e absolutistas, navios que transportavam tropas 
para o exército de D. Pedro, cercado no Porto, 
trazem de Ostende, uma epidemia de cólera que 

depois alastra a Lisboa. Durante quase 80 anos, o 
país conhecerá, oito epidemias de cólera.
1861  – D. Pedro V morre vitimado por febre tifoide, 
durante o seu reinado de oito anos registaram-se 
surtos de cólera e febre amarela.
1899 – Manifesta-se no Porto uma epidemia de 
peste bubónica, provavelmente importada de 
Bombain. É imposto à cidade um cordão sanitário 
que indigna os seus habitantes. 
1918 – Alastra de norte a sul, a pandemia inter-
nacionalmente denominada “gripe espanhola”e 

no nosso país mais conhecida por “pneumónica”, 
vitimando mais de 100 mil pessoas. Paralelamente, 
registam-se epidemias de tifo exantemático, varío-
la e difteria. 
1957 – Chegam a Lisboa, no Moçambique, vindo de 
África, passageiros que transportavam o vírus da 
gripe asiática, que causou 4 milhões de mortos em 
todo o mundo. Em Portugal seriam 1050 as vítimas. 
As escolas primárias foram encerradas. É a segun-
da pandemia de gripe no século XX. 
2009 - Apandemia de gripe A, inicialmente co-

nhecida por gripe “suína”, faz vítimas em todos os 
continentes. 
2020 – Chega a Portugal o Sars-CoV-2  identifi-
cado como agente etiológico da doença causada 
pelo coronavírus 2019 (covid-19) que começou em 
Wuhan, na China, no final de 2019 e se espalhou por 
todo o mundo.  

Célia Lourenço

O essencial desta cronologia foi elaborado a partir do Dicionário de 
História de Portugal, dirigido por Joel Serrão. 

 O texto foi escrito com o antigo acordo ortográfico.

Atualidades

As Invasões Francesas (1807-1811) deixaram 
Portugal numa situação de grande crise 
durante a primeira década do século XIX. 
Desde logo, uma crise política causada pela 
ausência da família real, que se instalara no 
Brasil, com o resto da corte, para escapar à 
primeira invasão, chefiada por Junot. Os anos 
passaram e D. João VI, não mostrava qualquer 
intenção de regressar, tendo mesmo promo-
vido o Brasil ao estatuto de reino em 1815, de-
cisão que aumentou ainda mais o mal-estar 
na metrópole. 
Para além disso, a abertura dos portos brasi-

leiros ao comércio com nações estrangeiras, 
após a instalação da Corte no Rio de Janei-
ro, e o tratado de comércio assinado com a 
Grã-Bretanha, em 1810, trouxeram enormes 
prejuízos aos comerciantes portugueses, que 
até aí eram os únicos a beneficiar de rela-
ções comerciais com o Brasil.
Os portugueses sentiam que Portugal se ti-
nha transformado numa espécie de colónia 
do Brasil e, para muitos um protetorado da 
Grã- Bretanha, devido ao crescente poder dos 
oficiais britânicos que, liderados pelo odiado 
general William Beresford, tinham ajudado 
Portugal na luta contra os franceses.
Neste contexto, começa a emergir um senti-
mento antibritânico no exército português o 
que, em 1817, levou mesmo a uma conspira-
ção encabeçada pelo general Gomes Freire 
de Andrade, que foi desmantelada, tendo 
onze dos seus envolvidos sido executados, 

incluindo o seu líder. Esta atitude, longe de 
acalmar os ânimos, antes os exaltou.
Em 22 de janeiro de 1818, Manuel Fernandes 
Tomás fundou no Porto uma associação se-
creta -o Sinédrio -, cuja função consistia em 
acompanhar a atividade política e intervir, se 
fosse caso disso.
A ação do Sinédrio será fundamental na pre-
paração da Revolução vitoriosa, apesar das 
grandes cautelas com a segurança. Para os 
membros do Sinédrio, o triunfo liberal em 
Espanha “foi uma espécie de luz verde que 
ditou a passagem da fase de observação e 
vigilância a uma nova etapa de ação direta”. 
Assim, às primeiras horas da manhã de 24 
de agosto de 1820, o exército, sob a liderança 
dos coronéis Sepúlveda e Cabreira, revoltou-
-se no Campo de Santo Ovídio, no Porto. De 
imediato se efetuou uma reunião na Câma-
ra Municipal, formando-se uma Junta Provi-

sional do Governo Supremo do Reino, sob a 
presidência do brigadeiro-general António da 
Silveira. A Junta tinha como objetivos imedia-
tos a tomada da regência do reino nas suas 
mãos e a convocação de Cortes que redigi-
riam a Constituição. 
Em Lisboa a regência tentou resistir, mas 
soçobrou perante um novo levantamento, a 
15 de setembro, que formou um Governo In-
terino. 
O novo Governo quase nada fez além de 
organizar as eleições para as Cortes. Estas, 
realizadas em dezembro de 1820, de imediato 
solicitaram o regresso à metrópole de D. João 
VI. Em janeiro de 1821 as Cortes elegeram um 
novo governo e uma nova regência (presidida 
pelo conde de Sampaio), para governar até 
ao regresso do rei.
Parecia demasiado fácil a queda do Absolu-
tismo em Portugal e a ascensão de um novo 

regime político, o Liberalismo. Os anos subse-
quentes vieram provar que, neste processo 
de transição, nada foi fácil, a chegada da fa-
mília real, os velhos ideais políticos conser-
vadores de D. Miguel e daqueles que o segui-
ram, haviam de lançar o país no caos, mesmo 
na guerra civil sangrenta. Ainda assim, o pro-
cesso estava iniciado e, apesar da contrarre-
volução, era inexorável. Seguiram-se décadas 
de turbulência institucional e política, mas os 
ideais liberais acabaram por tomar definiti-
vamente o poder. Com eles chegou um novo 
grupo social ao poder, a burguesia. 
Ainda que tardiamente, a revolução de 1820 
consumou-se! Duas centúrias depois somos 
herdeiros desse Vintismo político, ele foi o 
momento fundador do nosso constituciona-
lismo, hoje vivo na Constituição da República 
Portuguesa.

Maria Pedro, 11.º E 

    200 anOs da reVOLUçãO LiberaL de 1820

    semana da CULTUra CienTífiCa

Na semana de 23 a 27 de novembro, o 
Clube Ciência Viva do AEOH, comemorou 
a semana da cultura científica com uma 
exposição de posters e mostra de ciên-
cia, na Biblioteca da Escola Secundária.
Fizemos a ponte com o nascimento (24 
de novembro de 1906) de Rómulo de 
Carvalho, cientista, e o seu pseudónimo, 
António Gedeão, escritor. Em sua home-
nagem foi criado em 1996, em Portugal, 
o Dia Nacional da Cultura Científica. 
Neste dia realizam-se atividades nas es-

colas do país, como experiências cientí-
ficas e trabalhos de grupo, para colocar 
depois em exposição. Também se orga-
nizam colóquios e sessões de divulga-
ção científica. Neste contexto, e nesta 
semana, os alunos puderam assistir, on 
line, a sessões de divulgação científica, 
realizadas pela Estrela Geopark e por 
investigadoras do CIIMAR (Centro Inter-
disciplinar de Investigação Marinha e 
Ambiental). 
Celebrar a ciência e despertar o interes-

se por esta foram os objetivos principais 
desta semana. Decorreu uma pequena 
mostra de ciência na biblioteca, com 
realização de algumas experiências e 
visualização de vídeos.
Também na Escola Básica Ponte das 
Três Entradas os alunos quiseram par-
ticipar, dinamizando uma tarde de ex-
periências que muito agradou a todos! 
Celebramos a ciência de diferentes 
formas, participando nas atividades de-
senvolvidas a nível nacional, pelas várias 

escolas Ciência Viva!
Ficam os registos fotográficos e os 
agradecimentos aos alunos do Clube 
Ciência Viva do AEOH, e à equipa da Bi-
blioteca. Obrigado por viverem (vir ve-
rem) a ciência!

equipa Ciência Viva

Depois da indicação da Delegada de Saúde 
de Oliveira do Hospital (da qual tivemos co-
nhecimento na reunião de departamento do 
dia dez de novembro),de que as  escolas po-
deriam efetuar pequenos passeios no exte-
rior, em espaços onde não haja muita popu-
lação, a primeira saída do grupo de crianças 

do Jardim de Infância do Vale do Ferreiro teve 
como objetivo a ida ao Ecoponto.
No início do ano foram colocados nas salas 
do JI e da AAAF os ecopontos domésticos: o 
Amarelo, o Azul, o Verde, o Tampinhas e o Lixo 
Comum. Foi explicada a sua função e impor-
tância para o planeta Terra.

As crianças já sabem onde colocar: o iogurte 
ou o pacote de leite do lanche - ecoponto 
Amarelo/ Plasticão; restos dos recortes de 
papel ou cartão efetuados em atividades 
- ecoponto Azul/Papelão; cascas das tan-
gerinas que costumam descascar, os guar-
danapos e os lenços de papel usados - Lixo 
Comum. Sabem também onde colocar as 
tampas dos iogurtes, das garrafas de água, 
e dos sumos - no Tampinhas. Mas nunca ti-
nham tido a oportunidade de serem eles, a 
colocar nos Ecopontos da rua.
O Ecoponto dista 50 metros do estabele-
cimento de ensino. Num lindo dia de sol 
mudou-se o calçado, fez-se comboio a pares 
pela primeira vez e, muito felizes, saímos ao 
exterior para depositar o lixo no Ecoponto.

Como os Ecopontos são altos, levaram-se 
duas cadeiras, uma para o Amarelo outra 
para o Azul, para que as crianças, autonoma-
mente, fizessem a separação do lixo e sua 
colocação no ecoponto certo.
Os hábitos/comportamentos que todos de-
vemos ter para a preservação do planeta 
como a reciclagem, a reutilização, o combate 
ao consumismo, devem ser incutidos desde 

a mais tenra idade e devem ser trabalhados 
no jardim de infância com atividades direcio-
nadas, com experiências do dia a dia, com a 
observação da atitude correta do educador.
 E, para as famílias que não possuem estes 
hábitos… a criança é um excelente veículo de 
informação.

 a educadora, Graça Figueiredo

    preserVaçãO dO ambienTe nO Jardim de infÂnCia dO VaLe dO ferreirO

 Laboratório das Ciências
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    Camada de ozono, planeta... gerações futuras
Foi notícia, recentemente, que o “buraco” 
da camada de ozono que cobre o planeta, 
após 30 anos de declínio, está cada vez mais 
pequeno, segundo os cientistas. É, natural 
e efetivamente, um motivo de alegria. Não 
nos podemos, no entanto, esquecer dos 
nossos deveres para com a ecologia e para 
com o planeta, como cidadãos responsá-
veis, acrescentam os mesmos. 
De facto, a preocupação com o meio am-
biente, a sustentabilidade e a ecologia tem 
sido, para nossa felicidade, uma preocupa-
ção crescente. Desde há alguns anos que 
a sociedade, no geral, tem vindo a atender 
mais ao problema das gerações futuras e 
dos recursos naturais. Há progresso, por-
tanto. E tudo principiou com as políticas de 
reciclagem nos países (desenvolvidos), com 
os tratados e acordos estabelecidos entre 
os países, sendo os mais conhecidos o Pro-
tocolo de Quioto, o Acordo de Paris, entre 
tantos outros importantíssimos exemplos. 

Podemos mesmo apontar, além disso, para 
outros notáveis acontecimentos relativos 
às políticas de desenvolvimento sustentá-
vel, como, remetendo-se para a nossa re-
gião e, em particular, para o agrupamento 
de escolas em que nos encontramos, a 
abolição da venda de garrafas de água de 
plástico. É e foi, pois, uma decisão de todo 
inteligente e inovadora.
Porém, é ainda muito visível um “não ligar” 
ao problema da camada de ozono e da 
poluição. Destaca-se, cada vez mais, um 
consumismo desmedido, consistindo este 
numa questão bastante pertinente nos 
países desenvolvidos. Com a evolução da 

situação económica das populações, no seu 
todo, e dos próprios países, gerou-se um 
maior acesso a certos géneros de produ-
tos que antes, não assim há muito, não era 
possível. Por conseguinte, surge, inequivo-
camente, a poluição como consequência.
Afora tudo isto, apelamos a todos que ten-
tem, não por favor, mas por respeito ao 
planeta e às gerações futuras, mudar os 
seus hábitos, os seus costumes, porquan-
to são estes os que mais têm favorecido o 
fenómeno do aquecimento global. Pensar e 
agir no presente são o garante do progredir 
no momento em que se vive, mas agir no 
presente pensando no futuro garante uma 
vida plena, não só no presente, como nos 
tempos vindouros.

Ana Oliveira, Gonçalo Ferreira, Milena Silva, 
Rita Plácido e Tomás Costa - 11º ano B

(texto escrito no âmbito da disciplina de 
Cidadania e desenvolvimento e do tema 

educação ambiental)

Devido à pandemia e a todos os condicio-
nalismos a que esta nos obriga (como por 
exemplo a “proibição” da saída do recinto 
escolar), a educadora titular Graça Figuei-
redo e a educadora de apoio Madalena 
Paiva, com o conhecimento dos encarre-
gados de educação, decidiram autorizar a 
vinda da equipa da Biblioteca Municipal ao 
Jardim de Infância do Vale do Ferreiro.
Tendo em atenção o Plano de Contin-
gência do Jardim de Infância, o Plano de 
Contingência das Bibliotecas Municipais, o 
facto de no Jardim de Infância existir uma 
sala devoluta com acesso pelo exterior e 
na qual se pode manter o distanciamento 

social e, posteriormente, fazer a desinfe-
ção do espaço sem interferir com o fun-
cionamento do estabelecimento, foi de-
cidido iniciar este projeto, que terá como 
objetivo oferecer novas experiências lúdi-
cas, literárias e pedagógicas ao grupo de 
crianças.
A primeira história apresentada foi “A 
Formiga Horripilante”, que serviu como 
ponto de partida para a criação da área 
das ciências na sala de atividades. Colo-
caram-se materiais como lupas, pinças, 
frascos transparentes, insetos de plástico 
e insetos verdadeiros e criou-se a “Cole-
ção de Insetos”. As crianças, motivadas, 
descobriam no espaço exterior vários in-
setos para observar ena sala de atividades 
investigaram, em livros e na internet, o seu 
modo de vida e alimentação.

A segunda história, apresentada pela equi-
pa da Biblioteca Municipal na semana da 
alimentação, “A aventura dos alimentos”, 
serviu de motivação para diversas ativida-
des ligadas à alimentação saudável. Uma 
delas foi a criação de uma Roda dos Ali-
mentos, para colocar na sala de atividades.
A terceira história apresentada, “Por aca-
so és uma Bruxa?”, foi uma dramatização 
muito divertida ligada à comemoração do 
Halloween. Posteriormente, na área das 
ciências e utilizando o caldeirão da bru-
xa, fizeram-se algumas “poções mágicas”, 
todas com cores diferentes (utilizando a 
reação química vinagre+ bicarbonato de 
sódio+ corante alimentar), iniciando assim 
a realização de outro tipo de experiências 
nesta área do conhecimento do mundo.

 a educadora, Graça Figueiredo

    arTiCULaçãO COm a bibLiOTeCa mUniCipaL 
e O Jardim de infÂnCia dO VaLe dO ferreirO

    aULas de CampO- 8ºanO

No âmbito das ciências naturais, nas 
turmas do 8.ºano, os alunos foram 
estudar o ecossistema do recinto es-
colar.  Nesta aula de campo, os alunos 
identificaram o tipo de vegetação do 
espaço escolar, alguns animais aí exis-

tentes, tipos de rochas e solo.
Na Escola Básica Ponte das 3 Entradas 
a aula foi no ecossistema aquático: Rio 
Alva!
Os alunos mediram o pH, temperatura, 
estudaram a vegetação das margens 
do rio, observaram os peixes e outros 
seres vivos nos seus habitats.
Recolheram amostras de solo e folhas 
para extraírem os pigmentos fotos-
sintéticos e observaram cloroplastos 
e estomas nas folhas de fetos, freixo, 
amieiro e bétula.
Estas aulas estimulam a curiosidade e 
literacia científicas, promovem o gosto 

pelas ciências e o sucesso escolar!
–  Sabias que 50% dos seres vivos do 
Planeta Terra são insetos?

–  Os mosquitos são os animais mais 
letais do mundo, causam até 725 mil 
mortes por ano!

a professora de Ciências, rosa Machado

    expOsiçãO
No âmbito das disciplinas de Matemá-
tica e Ciências Naturais, as turmas A e 
B do 5.º ano realizaram dois trabalhos 
distintos, “Perfil do solo” e “Origami e o 
habitat dos seres vivos”, que estiveram 
expostos na Biblioteca da Escola E. B. 2, 
3 de Oliveira do Hospital.
Estes trabalhos despertaram, nos alu-
nos, a curiosidade pelo mundo natural e 
o interesse pela ciência. Mostraram-se 
motivados e empenhados na realização 
dos trabalhos, onde aplicaram os co-
nhecimentos adquiridos.
Docentes: Ângela Prata e Delfina Fonseca

    sustentabilidade
No Jardim de Infância de Seixas, todos 
zelamos pelo meio ambiente. Separa-
mos o lixo e utilizamos algum material 
reciclável para construirmos enfeites 
para a decoração da árvore de Natal 
da sala de atividades e também para 
decorar a árvore do espaço exterior. 
Para isso, construímos ecopontos. As 

crianças pintaram, recortaram e cola-
ram imagens que identificam cada um 
dos ecopontos. Todos se empenham 
em ajudar o planeta. Mais tarde, mos-
traremos a nossa árvore de Natal do 
espaço exterior. Até lá, vamos conti-
nuar a reutilizar!!!

Jardim de Infância de Seixas
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A equipa das Bibliotecas Escolares in-
formam que os recursos das bibliotecas 
podem ser acedidos em casa, basta para 
isso que acedam ao site da RBE (Rede de 
Bibliotecas Escolares) -  catálogos, usan-
do a seguinte hiperligação: https://www.
rbe.mec.pt/np4/catalogos/.

Exemplo:

 
Seguidamente seleciona-se uma escola 
do Agrupamento.
Depois é só pesquisar pelo título da obra 
que se pretende.

Por fim, reserve o recurso através do 
email:be.aeoh.rbe@gmail.pte deslocar-se 
à biblioteca selecionada para levantar a 
obra pretendida.

 a equipa da biblioteca

Bibliotecas Escolares

    bibLiOTeCa esCOLar n.º1
No âmbito da Educação Literária foram di-
namizadas, pela Equipa da Biblioteca Escolar 
(n.º 1), várias atividades na Escola Básica do 
1.º ciclo de Oliveira do Hospital e em alguns 
Jardins-de-Infância. “O elefante cor-de-rosa”, 
sendo uma obra direcionada para os alunos 
do 2.º ano, foi posteriormente apresentada 
também ao pré- escolar e às turmas do 3.º 
ano, através de uma dramatização baseada 
nas ilustrações da história.
“A Zebra Camila” apresentada às turmas do 
1.º ano e Jardim-de-infância, foi depois tra-
balhada de diferentes formas: desenhos, 
colagens, modelagem com plasticina e dra-
matização.

Para comemorar a festa do Halloween, foi 
apresentada a história “Que grande abóbora, 
Mimi”, fazendo a delícia dos alunos de algu-
mas turmas do 1.º ciclo e pré-escolar.
Para o 3.º ano, a abordagem aos “Poemas da 
mentira e da verdade” (obra a ser trabalha-
da em contexto de sala de aula), foi iniciada 
coma apresentação de um PowerPoint da 
poesia “Romance das dez meninas casadoi-
ras”, elaborado pela equipa da BE.
Este conjunto de atividades, que poderão 
ainda ser apresentadas nas restantes tur-
mas que pertencem à BE n.º 1 OH, revela-
ram-se bastante enriquecedoras e tiveram 
como objetivo contribuir para despertar 

o interesse e gosto pela leitura. Os alunos 
mostraram satisfação e entusiasmo ao par-
ticiparem nas atividades apresentadas.

equipa da Be N.º 1

    O papeL das bibLiOTeCas esCOLares em TempOs de pandemia
Apesar de nos encontrarmos a viver um 
ano cheio de incertezas e dificuldades, as 
bibliotecas escolares continuam a mani-
festar a mesma vontade de contribuir para 
um ensino de qualidade, inovador e em se-
gurança.
Como é prática comum e ainda mais na 
atual conjuntura, os recursos humanos, 

físicos e digitais da biblioteca são instru-
mentos essenciais para ajudar a cumprir 
os objetivos da escola, constituindo as suas 
prioridades.
Para a concretização destas prioridades, 
continua a ser fundamental a articulação 
entre os recursos da biblioteca e os demais 
intervenientes no processo educativo.

Para além do trabalho especializado na 
gestão de recursos e serviços de informa-
ção, a ação das bibliotecas assume um ca-
rater pedagógico, uma vez que tem ao seu 
dispor as ferramentas necessárias para 
potenciar a inovação pedagógica, apoiando 
o desenvolvimento curricular, promovendo 
o domínio sistemático e programado das 

literacias da informação e dos media e, 
desta forma, contribui para a recuperação 
e consolidação das aprendizagens.
Também ao dar continuidade a iniciativas 
e programas orientados para o desenvol-
vimento das competências de leitura e de 
escrita, nas suas múltiplas dimensões, está 
a contribuir para o sucesso escolar.

Desta forma, pretende-se que seja possível 
assegurar a todos os alunos aprendizagens 
relevantes e contribuir para o seu bem-
-estar.
As bibliotecas escolares continuarão sem-
pre disponíveis para orientar, apoiar e cola-
borar com a comunidade escolar.

a equipa da Biblioteca escolar

    a bibLiOTeCa esCOLar
O referencial Aprender com a biblioteca 
escolar define um conjunto de padrões de 
desempenho associados às literacias da lei-
tura, da informação e dos media essenciais 
à aprendizagem e formação integral dos 
alunos, que cabe às bibliotecas escolares 
desenvolver. 

Neste sentido, as atividades formativas e 
curriculares desenvolvidas pela biblioteca 
visam promover a integração de conheci-
mentos, capacidades e atitudes inerentes a 
estas literacias.
Assim, para responder aos desafios atuais, 

decorrentes quer da revolução digital, quer 
da forma como se lida com a informação e 
se adquire e produz conhecimento e, ainda, 
resultantes dos constrangimentos provoca-
dos pela pandemia, a biblioteca tem como 
missão contribuir para a obtenção de bons 
resultados escolares e melhorar o domínio 

das literacias indispensáveis para o futuro. 
Nesta perspetiva, a biblioteca tem proporcio-
nado aos seus utilizadores alunos e docen-
tes ambientes de aprendizagem tranquilos 
e seguros. 
A biblioteca apresenta-se como um instru-
mento de operacionalização de trabalho co-
laborativo com os docentes e responsáveis 
por alguns clubes existentes no AEOH, visan-
do apoiar o desenvolvimento de um conjunto 
de competências gerais e transversais às 
diferentes áreas curriculares e conteúdos 
programáticos, em contextos diversificados.
Também no sentido de ampliar os saberes 
dos seus utilizadores, a biblioteca propor-
cionou informação complementar com a 
divulgação e comemoração de algumas 
efemérides, tais como: 5 de outubro de 1910 
que relembrou os 110 anos decorridos desde 
a implantação da República em Portugal; Dia 
Mundial do combate ao bullying; a comemo-
ração do MIBE (Mês Internacional das Biblio-
tecas Escolares), este ano com o tema: “Des-

cobrir caminhos para a saúde e bem-estar” 
em associação com a celebração da Sema-
na da Alimentação. Foi também divulgada a 
biografia do prémio nobel da Literatura 2020 
que recaiu em LouiseGlück, nascida em 1943 
em Nova Iorque, cresceu em Long Island, 
tendo sido professora na Universidade de 
Columbia e no Sarah LawrendeCollege. Lou-
iseGlück iniciou a sua carreira literária em 
1968 com o volume Firstborn. Seguiram-se 
doze livros de poesia e alguns ensaios sobre 
poesia. Em Portugal, não existem traduções 
da sua obra. No entanto, tantos outros au-
tores poderão ser lidos e apreciados nas 
bibliotecas AEOH. 

 a equipa da biblioteca

    aCessO aOs reCUrsOs 
das bibLiOTeCas esCOLares

    mOVidOs peLa LeiTUra!
A 14.ª edição 2020-21 do Concurso Na-
cional de Leitura é uma iniciativa do 
Plano Nacional de Leitura e da Rede de 
Bibliotecas Escolares, conta com o em-
penho das Bibliotecas Escolares, dos 
alunos e docentes do agrupamento.
As Bibliotecas Escolares à semelhança 
de anos anteriores estão a diligenciar, 
no sentido de levar a cabo o Concur-
so Nacional de Leitura, que visa privi-
legiar promover e valorizar a leitura 
e as literacias. Considerando que a 
leitura assume carácter prioritário, é 
paradigma de mudança na educação, 
na capacidade de pensar, questionar, 
projetar, etc.
Até dia 22 de fevereiro vai decorrer a 
fase escolar/municipal deste concur-
so, estando as provas agendadas, no 
nosso agrupamento, para a primeira 
semana de fevereiro.
Este Concurso destina-se a todos os 
alunos do agrupamento do 3.º ano ao 
secundário e terá como base as se-
guintes obras:

1.º CICLO
 de José Eduardo Agualusa

2.º CICLO
de António Mota

3.º CICLO
de Michel Tournier

SECUNDÁRIO
de Eric-Emmanuel 
Schmitt 

“A leitura é uma fonte inesgotável de 
prazer mas por incrível que pareça, a 
quase totalidade, não sente esta sede.”
Carlos Drummond de Andrade

Mostra as tuas capacidades para a lei-
tura e interpretação de textos.
Inscreve-te e participa neste Concurso!

a equipa da Biblioteca escolar
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Durante o primeiro período em época de Pan-
demia, a Biblioteca da Escola da Ponte das 
Três Entradas iniciou dando apoio a alunos 
nos seus estudos, trabalhos e outros.
No mês de outubro, sendo o Mês das Biblio-
tecas Escolares tentou apoiar os alunos nas 
suas leituras.
Comemoramos o 5 de outubro lendo em cada 
turma a informação importante sobre este 

dia.
Recebemos a exposição dos 5º e 6º anos, 
da disciplina de Ciências Naturais sobre a 
alimentação saudável, colocando imagens de 
frutas e legumes e referindo as suas origens 
e benefícios para a saúde, assim como carta-
zes elaborados pelos mesmos.
Seguidamente o 5º ano fez vários trabalhos 
sobre os vários tipos de solos, os quais tam-

bém se encontram expostos na BE.
Tem também, mensalmente, exposto um pro-
blema de matemática que os alunos podem 
tentar resolver e entregar na BE, para depois 
ser entregue aos colegas do grupo de mate-
mática.
Salientamos a exposição do “Halloween” com 
máscaras descartáveis decoradas pelos alu-
nos e um cartaz a identificar esta comemora-

ção e sua origem em Inglês.
Em dezembro e para comemorarmos a época 
natalícia, elaborou-se um cartaz sobre os vá-
rios significados do Natal (Nascimento de Je-
sus, Estrela, Árvore, Pai Natal, Presentes, etc).
A Docente da BE fez o reconto de algumas 
histórias aos meninos do 1º ano, na sala de 
aula.

equipa da Be

    a bibLiOTeCa da esCOLa da pOnTe das Três enTradas

    HisTórias QUe nOs diVerTiram/aTiVidades da bibLiOTeCa
A senhora professora Paula Batista, da 
Equipa da Biblioteca da Escola da Cor-
dinha tem vindo à nossa sala contar-
-nos histórias, no âmbito da Educação 
Literária.Assim, ficámos encantados 
com a história: “O Gigante Egoísta”, de 
Oscar Wilde, pois o gigante que, no iní-
cio, detestava crianças e só pensava 
nele, mudou de atitude e arrependeu-
-se do seu comportamento! Em con-
junto construímos um esquema resu-
mo da história.
Num outro dia ouvimos e explorámos 
a história: “O Príncipe Feliz” que nos 

maravilhou, pois a bondade, a persis-
tência, a sensibilidade, o espírito de 
partilha e de ajuda do Príncipe tocou o 
nosso coração!
A professora Paula apresentou-nos 
também o conto: “A Princesa e a Er-
vilha”, de Hans Christian Andresen e 
ficámos surpreendidos com o número 
de colchões e edredões que a rainha 
colocou na cama da princesa... Para 
além disso, ficámos a conhecer um 
pouco da história do autor, ordenámos 
diversas imagens segundo a sequên-
cia dos acontecimentos, construímos 

uma Banda Desenhada, etc.
Todos nós gostámos muito destas his-
tórias, pelo que agradecemos a vinda 
da professora Paula à nossa sala!
Alguns alunos da turma participaram 
no Concurso de Quadras de S. Marti-
nho, promovido pela Biblioteca Esco-

lar. O nosso colega David 
Completo recebeu o 1º 
Prémio da Escola! No dia 
20 de novembro também 
participámos na atividade 
desenvolvida, no âmbito 
do Dia Internacional dos 
Direitos da Criança e cada 
um de nós escreveu uma 
frase num painel que a 
Senhora professora Tere-
sa Gomes colocou na nos-
sa Biblioteca.

turma C (4º ano)- escola 
Básica da Cordinha

    bibLiOTeCa esCOLar de LaGares da beira
Num ano atípico, mas conscientes do 
papel importante que as bibliotecas 
continuam a desempenham no seio da 
comunidade escolar, a equipa da biblio-
teca continuou a prestar apoio aos seus 
utilizadores fornecendo os recursos hu-
manos, físicos e digitais necessários ao 
apoio curricular, fomentando as litera-
cias de leitura e informação.
Ao longo do período foram lembradas 
algumas datas, como a comemoração 
do MIBE 2020: “Descobrir caminhos para 
a saúde e bem-estar” assinalando-se, 

igualmente, a semana da alimentação 
com sugestões de leitura; informações 
sobre os alimentos dos vários grupos 
que constituem a Nova Roda dos Ali-
mentos, tendo a turma do 6.º H ajudado 
na decoração do espaço com os seus 
trabalhos alusivos ao tema. Também foi 
dada a conhecer a vida de S. Martinho e 
a lenda que lhe está associada, sendo 
apresentadas sugestões de leitura e ex-
postos muitos provérbios. Sobre o tema 

foi lançado o desafio para se desloca-
rem à biblioteca e tentarem descobrir a 
resposta às adivinhas. Como não pode-
ria deixar de ser, foi lembrado o Dia dos 
Direitos Humanos, com a apresentação 
de sugestões de leitura e divulgados os 
direitos das crianças.
   Obrigada pela colaboração e empenho 
de todos!

a equipa da Be
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No começo do presente ano letivo foi ini-
ciado o projeto de Promoção da Alimen-
tação Saudável, no Jardim de Infância do 
Vale do Ferreiro.
Na primeira reunião de pais/encarrega-
dos de educação, as famílias concorda-
ram que o lanche da manhã fosse igual 
para todas as crianças e constituído por 
leite escolar e fruta variada. Havendo já a 
informação que o Município de Oliveira do 
Hospital  iniciaria a distribuição de fruta 
a partir de 16 de outubro - data em que 
se comemora o Dia da Alimentação Sau-

dável- para ser consumida em dois dias 
da semana, os encarregados de educação 
decidiram contratar um fornecedor de 
fruta para abastecer o Jardim de Infância 
nos restantes dias, tendo em atenção a 
qualidade e a diversidade da mesma.
No início deste projeto, algumas crianças 
estranharam comer fruta ao lanche, mas 
com o decorrer dos dias e com a aprendi-
zagem que acontece a partir da imitação 
dos seus pares, este bom hábito consoli-
dou-se e todas as crianças são recetivas 
à fruta e aos novos sabores.

Ao longo destes dois meses algumas fa-
mílias ofereceram fruta da época, como 
por exemplo romã, dióspiro, castanhas, 
nozes.
No decorrer das primeiras semanas a 
comer fruta, as crianças, com ajuda da 
educadora, reescreveram a canção “São 
peras e peras...”., com a letra adaptada às 
frutas já consumidas.
A Equipa da Biblioteca Municipal e as En-
fermeiras da UCC Pinheiro dos Abraços, 
estiveram no Jardim de Infância do Vale 
do Ferreiro, com a apresentação da his-
tória “A aventura dos Alimentos” e parabe-
nizaram este estabelecimento de ensino 
porter dado início a este projeto.
Como objetivo final, pretende-se que as 
crianças adquiram hábitos alimentares 
saudáveis, que consumam mais frutas 
e legumes em detrimento de alimentos 
que possuam açúcar processado e que 
tenham uma higiene oral mais saudável.
No final do ano pretende-se oferecer a 
cada criança uma capa que os vai distin-
guir como “Os Super Heróis da Fruta”. 

a educadora de infância, Graça Figueiredo

    Jardim de infÂnCia dO VaLe dO ferreirO
“aTÉ Os sUper HerOis COmem 
HOrTíCULas e frUTa e bebem LeiTe”
(regime da União Europeia de distribuição nas Escolas)

    Jardim de infância            
do Largo da feira

No âmbito da temá-
tica “Alimentação 
saudável” e depois de 
conhecer o poema “A 
minha casinha”, de-
cidimos substituir os 
alimentos menos sau-
dáveis referidos no 
poema, por alimentos 
mais saudáveis. Gos-
tamos muito das duas 
versões do poema, 
uma criada pela escri-
tora Luísa Ducla Soa-
res e outra criada por 
nós, em grande grupo.
Fizemos ainda uma 
casinha, de acordo 
com o poema que 
criámos.

    dia da alimentação

No dia da alimentação o nosso lanche 
da manhã foi especial, pois comemos 
“espetadas de fruta” e bebemos o 
nosso leite escolar. Aprendemos uma 
canção e pintamos a “Roda dos Ali-
mentos”.  Ficamos a saber a que grupo 
pertencem os alimentos que comemos 
e descobrimos que devemos variar a 
alimentação, por isso devemos comer 
de tudo um pouco e não pudemos es-
quecer que DOCES E SUMOS SÓ NAS 
FESTAS!

«A Roda dos Alimentos » 

Da roda dos alimentos 
De tudo devo comer!
 E quando eu tenho sede a água devo 
beber! 
Devo comer vegetais, arroz, massa e 
feijão. 
Com as gorduras e doces,
 Devo ter muita atenção. 
Fruta, leitinho e ovos,
 Como com satisfação
 Como de tudo um pouco
 Vario a alimentação. (Música: “Ó Rama, 
ó que linda rama”)

educadora Paula Martins

As comemorações relacionadas com o 
Dia da Alimentação começaram no dia 
21 de outubro e terminaram no dia 16 

de novembro e aconteceram na Escola 
Básica da Ponte das Três Entradas. En-
tre as duas datas, houve tempo para se 

confecionar um lanche saudável e servir 
a todos os colegas do 1.º, 2.º e 3.º ci-
clos, assistir ao espetáculo “Rita e a flo-
resta dos legumes”, elaborar cartazes e 
no último dia, houve espaço para uma 
palestra sobre “Alimentação saudável 
– o açúcar presente nos alimentos” da 
Dra. Sónia Neves. Foram dias de traba-
lho, pesquisa e aprendizagem.
Obrigada a todos os que colaboraram 
connosco, porque quando as limitações 
físicas, temporais ou de segurança nos 
constrangem abre-se espaço para a 
criatividade e imaginação.

Professora Laura Costa

    COmemOraçãO dO “dia mUndiaL da 
aLimenTaçãO” na esCOLa da pOnTe 
das Três enTradas

A minha casinha
Luísa Ducla Soares

Fiz uma casinha
de chocolate,
tapei-a por cima
com um tomate.

Pus-lhe uma janela
de rebuçado
e mais uma porta
de pão torrado.

Pus-lhe um chupa-chupa
na chaminé;
a fazer de neve,
açúcar pilé.

A minha casinha
bem saborosa…
comi-a ao almoço.
Sou tão gulosa!

A minha casinha
(nova versão)

Fiz uma casinha 
de abacate,
Tapei-a por cima 
com um tomate.

Pus-lhe uma janela
de peixe assado
e mais uma porta
de pão torrado.

Pus-lhe uma cenoura
na chaminé;
a fazer de neve,
arroz “olé”.

A minha casinha
bem saudável…
comi-a ao almoço.
Foi tão agradável!

as crianças que frequentam o JiLF
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O dia das bruxas (ou festa das bruxas, 
como mais gostamos de o chamar), foi 
preparado e vivido com bastante inten-
sidade no JI Meruge. Depois de cada 
criança imaginar como gostaria em que 
se transformasse a sua abóbora, colo-
camos mãos à obra. Desenhar, cortar (e 
até serrar, imaginem!), tirar as pevides e 
o “slime bio”, como as crianças chama-
ram à polpa da abóbora. Ainda tentaram 
contar as pevides, mas eram tantas que 
se perderam na contagem!... o slime vis-
coso é que era fixe!
Depois de enfeitadas, as assustadoras 
abóboras enfeitaram o nosso jardim e 
prepararam o cenário para a chegada 
das bruxinhas e dos seus feitiços, entre 
as quais a “que chegou a voar da lua 
cheia”, para nos presentear com a sua 
simpatia!
Foram dias de muito entusiasmo e ale-
gria. Fantástico!...

Jardim de infância de Meruje 
ed. deolinda Lucas

HISTÓRIA DA BRUXINHA DA LUA CHEIA

Era uma bruxa que veio da lua cheia. Ela 
deu-nos um doce que tinha superpode-
res. Mas ela enganou-nos, mentiu-nos, 
porque aqueles chocolates não deram 

superpoderes! Depois ela disse que o 
bolo tinha asas de mosca e patas de 
formiga! Tinha olhos cor de rosa que 
eram bolinhas. Parecia a prima da Da-
niela porque eu vi bem!...era parecida 
com ela!
Os rapazes deitaram a culpa para cima 
da Daniela, mas não era ela, porque 
a Daniela nunca nos mente! A bruxa 
tentou bater no Tomás. Disse que o ia 
cozinhar. Tinha nos pés pantufas com 
unhas de lobo e disse ao Tomás que lhe 
ia dar uma pantufada porque a chamou 
Daniela.
Ela pediu a minha mão. Eu dei porque 
eram muito fofinhas. Eram luvas pretas! 
Eu disse à bruxa que comemos a sopa 
toda e ela deu-nos dois chocolates. De-
pois deixou provas...esqueceu o pau, o 
caldeirão, as folhas que deixou cair. E 
por último tinha meias.
Era uma prova de que era uma pessoa e 
não um animal. Era uma pessoa misté-
rio que ninguém reconheceu debaixo do 
disfarce! Foi simpática!

(Leonor, 4 anos e Beatriz, 5 anos) 
Ji de Meruge

    HaLLOween nO Jardim 
de infÂnCia de merUJe Chegada a tão aguardada tradição anglo-

-saxónica do Halloween que faz as delícias 
dos mais pequenos ( e não só) e tendo em 
conta as condições em que nos encontra-
mos de pandemia, propusemos aos alunos 

dos 3º e 4º anos na disciplina de Inglês 
uma exposição virtual de sapatos assus-
tadores…. 
Os alunos, juntamente com os seus fa-
miliares puseram mãos à obra e não é 

que os sapatos assustam mesmo??!!!! 
UUUUUUUUUUhhhhhhhhh!
HAPPY HALLOWEEN !!!
Eis os resultados de tão “spooky”  tarefa:

ana Costa, ana sancho e rute saraiva

    HaLLOween

No dia 31 de outubro, as crianças do Jardim 
de Infância de Alvôco das Várzeas disfar-
çaram-se de bruxas, fantasmas, esquele-
tos e construíram um fantoche “morcego”, 
utilizando material reutilizável (rolos de 
papel higiénico e cartão das caixas de 
cereais que existiam na sala). As crianças 
aprenderam que ao reutilizar estes mate-
riais, estamos a produzir menos quantida-

de de lixo, colocando o nome ao morcego 
de “Morcego 3R`s ambiental” contribuindo 
assim, para a melhoria do meio ambiente. 
A “Bruxa Mimi” visitou o Jardim de Infância 
e fez algumas travessuras na sala, mas 
também foi amiga das crianças deixando 
algumas doçuras. Foi muito divertido!  

educadora Paula Martins

    dia das brUxas

O outono chegou e os artistas de palmo e 
meio do jardim de infância de Alvôco das 
Várzeas realizaram belas obras de arte 
com folhas secas…

educadora Paula Martins

    O OUTOnO
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    seLO eQaVeT 
agrupamento de escolas de Oliveira do Hospital conquista selo eQaVeT
EQAVET - QUADRO DE REFERÊNCIA EUROPEU DE 
QUALIDADE PARA O ENSINO PROFISSIONAL
O termo EQAVET refere-se ao quadro de referên-
cia europeu de qualidade para o ensino profis-
sional que permite a implementação de siste-
mas de garantia de qualidade para a educação e 
formação profissionais.
O processo iniciou-se com a formalização da 
candidatura do nosso Agrupamento ao selo 
EQAVET, e após um trabalho longo e árduo, con-

quistámos o selo por três anos, período máximo, 
importante para a nossa identificação enquanto 
instituição credenciada para ministrar formação 
de qualidade.
O processo obedeceu a indicadores EQAVET e a 
indicadores próprios criados pelo Agrupamento.
Ao longo do processo ouvimos alunos, encar-
regados de educação, empresários e outras 
entidades para identificarmos pontos fortes 
e fracos e, a partir daí, podermos elaborar um 

plano de melhorias, que implicou e implicará um 
investimento continuo na qualidade do ensino 
e formação profissional, com o intuito de con-
tribuir para uma melhor especialização técnica 
aliada ao enriquecimento sociocultural dos nos-
sos alunos, o que lhes permitirá obter um lugar 
no mercado de trabalho.
A avaliação foi feita por peritos externos e pela 
Agência Nacional para a Qualificação.
A obtenção do selo implica que ao longo dos 

próximos três anos o Agrupamento continue a 
implementar um conjunto de medidas com o 
objetivo da melhoria da qualidade do ensino e da 
formação profissional.  
Ficámos orgulhosos com a obtenção do selo e 
iremos continuar a trabalhar de forma intensa, 
procurando inovar e melhorar a cada dia, tendo 
sempre como horizonte a melhoria da formação 
e o progresso dos nossos alunos!

Cristina Borges

    prOGrama erasmUs + – aeOH LeT’s mOVe

O programa ERASMUS+ tem o objectivo de “con-
tribuir para a internacionalização e a excelência 
do ensino e formação na União Europeia, incen-
tivando a criatividade, a inovação e o espírito 
empreendedor, e promovendo a igualdade, a 
coesão social e a cidadania ativa.”
O AEOH, no âmbito do seu Plano de Desenvol-
vimento Europeu, pretende hoje, mais do que 
nunca, abrir portas, para sair e para receber. 
A cidadania europeia tem, necessariamente, de 
ser mais do que um chavão apregoado sem ser 
sentido. Operacionalizando
o conceito, é preciso estabelecer contactos e 
parcerias
com entidades que anseiem também por parti-

lhar conhecimento e desenvolver projectos que, 
pouco a pouco, além da capacitação das pes-
soas para a importância da dimensão europeia, 
vão introduzindo a
inovação de práticas pedagógicas e organizacio-
nais. O conhecimento
e apreensão do que se vai fazendo por essa Eu-
ropa fora é essencial para o nosso crescimento 
enquanto instituição de ensino. 
Com base nestes pressupostos o AEOH candida-
tou-se ao programa ERASMUS + e conseguiu a 
aprovação de dois projetos para este ano lectivo:
- KA 102 - ensino profissional
- KA 104 - ensino de adultos
Podemos afirmar, orgulhosamente, que o nosso 
trabalho mereceu a confiança da Agência Nacio-
nal. Tudo faremos agora para garantir o desen-
volvimento dos projetos e a disseminação das 
aprendizagens junto da comunidade escolar.
É, sem dúvida, uma mais valia para todos a apos-
ta do agrupamento em experiências além fron-
teiras.

Cristina Borges

 Cursos Profissionais sUpLemenTO
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 Cursos ProfissionaissUpLemenTO

CYAN    MANGENTA    YELLO    BLACK
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CYAN    MANGENTA    YELLO    BLACK

    Os nOssOs prOfissiOnais 
sempre em açãO!
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As florestas dão-nos tudo o que preci-
samos para sobreviver: alimentos, água, 
abrigo, medicamentos e outros recursos. 
Por isso, as maiores populações humanas 
localizam-se em zonas onde há, ou havia, 
grandes florestas. Além de serem o nos-
so suporte básico de vida, também o são 
para milhares de outros seres vivos, de 
cuja existência dependemos, pois todos 
precisamos uns dos outros.
Há cada vez menos florestas no nosso pla-
neta, o que torna urgente uma ação tão 
simples como semear/plantar uma árvo-
re, privilegiando as espécies autóctones 
que, estando em declínio acentuado, pre-
cisam da nossa ajuda. O tempo e energia 
que investimos são largamente compen-
sados com os inúmeros benefícios rece-
bidos, basta pensar no ar que respiramos. 

Em Portugal, a bolota é a rainha das se-
mentes, na medida em que representa 
o nosso país na perfeição, não fosse o 
sobreiro a Árvore Nacional, classificada 
como tal em 2011. As bolotas dos carvalhos 
portugueses estão ao nosso alcance, de-
certo que já viram algum perto de vós, e 
é a melhor forma de participar no futuro 
das nossas crianças. Em novembro temos 
o nosso Dia da Árvore, é só recolher e se-
mear, aproveitando para celebrar o dia 
mundial da bolota. Todos os carvalhos são 
poucos para o combate às alterações cli-
máticas, poluição ambiental e outros de-
safios que iremos enfrentar. Planta o teu, 
ontem já era tarde!
(artigo de opinião escrito pelo encarregado de 
educação do jardim de infância de alvôco das 

Várzeas, sr. igor Costa)

    “bOLOTa, a rainHa 
das semenTes”

Inquietos com a temática atual dos de-
sequilíbrios ambientais e da urgente 
necessidade de reflorestar, o Município, 
em concordância com o Agrupamento 
de Escolas e as Educadoras de Infância 
promoveu, no dia 10 de novembro, uma 
atividade intitulada “SEMEAR PARA CRES-
CER- Plantar Árvores, Fazer Florestas”, na 

qual participaram as crianças dos jardins 
de infância.
O Município de Oliveira do Hospital ofere-
ceu kits com o material necessário para 
semear bolotas de carvalho e de sobrei-
ro, assim como de castanhas. As crianças 
terão agora de cuidar das suas semen-
teiras e de acompanhar o crescimento 

das pequenas plantas que irão surgir, 
para posteriormente as transplantar 
para um espaço mais apropriado. 
Para a conservação da natureza e garan-
tia de sustentabilidade do nosso planeta 
é cada vez mais urgente agirmos e sen-
sibilizarmos as nossas crianças, porque 
é importante cuidarmos da nossa “casa 
Terra”.

Jardins de infância do aeoH

    COmemOraçãO dO dia da 
bOLOTa nOs Jardins de infÂnCia 
dO aGrUpamenTO

    dia de s. martinho…   
em tempos de pandemia
Celebrar o dia de S. Martinho com o tra-
dicional magusto escolar era (era!) uma 
atividade significativa do Plano Anual de 
Atividades. Este ano não se cumpriu, para 
tristeza de muitas crianças.
Para compensar, as senhoras educadoras 
do Centro Escolar de Nogueira do Cravo, 
tiveram a brilhante ideia de preparar um 
teatro de sombras: a história da “Maria 
Castanha”. Uma história adaptada e inspi-
rada noutras histórias outonais. Uma his-

tória cheia de ação e uma interpretação 
fantástica que captou a atenção dos mais 
pequeninos, mas também dos mais cres-
cidinhos, que beneficiaram e apreciaram 
este excelente trabalho do corpo docente 
do Jardim de Infância. Os alunos da tur-
ma A deixam aqui expresso o seu “muito 
obrigado!”

Prof. Lucília Martinho; turma a; 
Ce - Nogueira do Cravo

O dia de S. Martinho foi vivenciado em 
Nogueira do Cravo com a apresentação 
de um teatro de sombras chinesas: “A 
história da Maria Castanha e os duen-
des”, dinamizada pelas Educadoras de 
Infância e direcionada às crianças do 
Pré-escolar, em articulação com o pri-
meiro ano do 1º CEB. Esta atividade re-
velou-se do agrado de todas as crianças 

e permitiu ainda o contacto com uma 
forma de expressão artística menos co-
nhecida – a sombra chinesa.
No período da tarde os grupos tiveram 
ainda a visita do “Sr. Manuel dos ouri-
ços”, vendedor ambulante de castanhas, 
que deu a conhecer as tradições do S. 
Martinho.
Centro escolar de Nogueira do Cravo – Pré escolar

    COmemOraçãO dO s. marTinHO nO 
CenTrO esCOLar de nOGUeira dO CraVO     maGUsTO / sãO marTinHO

O “Dia de São Martinho” estava quase a 
chegar… e as crianças ouviram a história 
da “Maria Castanha”. Conversamos sobre 
a história e descobrimos que também po-
díamos construir um livro. Combinamos 
então recontar a história da “Maria Cas-
tanha”, ilustrá-la e inventar uma capa, sur-
gindo assim, um livro muito especial…”UM  
LIVRO FEITO POR NÓS!” E ainda pudemos 
ver no computador um power point da his-
tória por nós ilustrada!
   No dia 11 de novembro foi festejado o 
São Martinho no Jardim de Infância de Al-
vôco das Várzeas. As crianças decoraram 
um pacote de leite e pintaram 
3 castanhas, utilizando o car-
tão das caixas de cereais. Cada 
castanha tinha algo escrito: 
uma adivinha, uma trava-língua 
e a letra de uma canção. No fi-
nal do dia, as crianças levaram 
para os pais um pacotinho re-
cheado de surpresas.
   No lanche da manhã, também 
comeram algumas castanhas e 
o bolo de “São Martinho”, pois a 
Bruxa Mimi, logo de manhã, dei-

xou estas doçuras aos meninos!
As crianças ouviram a história da “Maria 
Castanha” e construíram um LIVRO, a “Len-
da de São Martinho” e fizeram um lindo 
desenho.

educadora Paula Martins
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     pensar e reLaxar i
a aula do hoje e do amanhã…
No contexto atual, as aulas de Pensar e 
Relaxar entram no quotidiano das nossas 
crianças como uma lufada de ar fresco na 
azáfama diária de cada uma delas.
Nestas aulas, as crianças aprendem técni-
cas de como lidar melhor com as emoções. 
Realizam trabalhos lúdicos, posturas de 
yoga e técnicas respiratórias que as vão 
ajudar no dia a dia.
Trabalhamos o interior e a diferença de 
cada um em espírito de união e equipa.
Aqui, ninguém fica de fora e a criança 
aprende como é benéfico para ela este tra-
balho, ao seu ritmo e ao seu tempo.
Hoje em dia, todos sabemos que é difícil 
pedir concentração, não estar nervoso 
face a uma situação, pedir que os relacio-
namentos entre pares sejam os ideais, pe-
dir que têm de estudar para serem alguém 
na vida… e esquecemo-nos do principal, a 
criança quer é SER FELIZ no momento pre-
sente.
Usamos histórias para aprender a lidar 
com situações reais da vida e assim de-
senvolvermos o benéfico que é para as 
crianças este registo num crescimento 

saudável de consciência corporal e mental 
de si mesmo.
Ao contrário do que muitos pensam, esta 
não é aula de ensinar a parar. Esta é aula 
do ensinar como se para. Equando se para.
Através das posturas demostramos a força 
de vontade que tem de existir dentro de 
cada criança, a coordenação motora de ir 
mais longe e de terem mais ânimo e vitali-
dade nos jogos lúdicos que realizamos em 
aula para atingirmos os nossos objetivos.
Com trabalhos de equilíbrio de forma lú-
dica, trabalhamos então a concentração 
para, como já foi referido, treinar para as 
realidades da vida. É necessário que lhes 
passemos os valores básicos para daí advir, 
a longo prazo, um adulto feliz, equilibrado, 
arrumado, organizado em mente, corpo e 
espírito.
O objetivo, como professor, é que em cada 
aula de Pensar e Relaxar a criança saia 
da sala de aula com luz no coração, paz e 
amor e vá espalhar essa luz pelos outros, 
pais, professores e amigos.

Cristina romano, professora da atividade extra
 Curricular “Pensar e relaxar”

     educação física no Jardim de infância
“Numa perspetiva de construção articu-
lada do saber em que a criança é sujeito 
da aprendizagem, a Educação Física, como 
abordagem globalizante, possibilita-lhe 
um desenvolvimento progressivo da cons-
ciência e do domínio do seu corpo e, ainda 
o prazer do movimento numa relação con-
sigo própria, com o espaço, com os outros 
e com os objetos.”  
“O domínio da Educação Física relaciona-
-se com a Área da Formação Pessoal e So-
cial, pois contribui para o desenvolvimento 
da independência e autonomia das crian-
ças e das suas relações sociais, consti-
tuindo ainda uma ocasião de promover 
estilos de vida saudável, ao fomentar a 
prática regular do exercício físico.”
É nesta linha de aprendizagens que a 
primeira atividade do grupo consiste na 
realização de alguns exercícios de aque-
cimento de articulações e músculos. São 
dez minutos de descompressão que pas-

sam por trabalhar e controlar movimentos 
ao nível dos membros superiores e infe-
riores, jogos de imitação, entre outros.
Os percursos, os deslocamentos e equilí-
brios são atividades que visam trabalhar 
a autonomia e o cumprimento de regras. 

Algumas atividades surgem de sugestões 
do grupo e se revelam do seu agrado. “Isto 
é mesmo divertido…” é a avaliação feita 
pelo grupo.

Licínia Gonçalves 
Ji oliveira do Hospital

     pensar e reLaxar ii
Este ano tenho a oportunidade de retomar as 
aulas na AEC de Pensar e Relaxar com o 1º 
Ciclo, onde também estive no ano passado. 
No ano anterior, o projeto acontecia a nível do 
Jardim de Infância e, portanto, tenho acompa-
nhado o desenvolvimento de algumas crian-
ças desde então. 
Quando este projeto era desenvolvido apenas 
no Jardim de Infância com o nome de Medita-
ção e Ludicidade para crianças, eu gostava de 
utilizar recursos pedagógicos básicos, como 
bonecos, fantoches, brinquedos, que eram 
partilhados, tocados e sentidos. Tais recursos 
permaneceram quando fui trabalhar com o 
1º Ciclo, porém, neste ano, em tempos pan-
démicos, muita coisa mudou. Não apenas os 
nossos hábitos e rotinas, mas o nosso cuidado 
com a troca de materiais entre as crianças 
também se alterou. 
Desta forma, a minha maior proposta para as 
aulas é o corpo como plataforma, ou seja, o 
corpo como ação pedagógica e ferramenta 
de conhecimento. Afinal, tudo o que sabemos 
e o que ainda iremos aprender, passa pelo 
nosso corpo. 
Uma aprendizagem de qualquer área do ensi-
no precisa ser corporificada para que ganhe 
sentido e seja verdadeiramente percebida. 
Refiro-me aqui ao sentido como sentimento 
e também como significado. Para Jean Piaget, 
que baseou os seus estudos em descobrir 
como ocorre a aprendizagem, orquestrando 
toda a sua obra na díade ensino-aprendiza-
gem, o conhecimento é uma relação da ex-

periência do corpo da criança com o meio, 
alterando os seus processos cognitivos (a 
ação mental).
Este ano, nas nossas aulas, dialogamos bas-
tante sobre o nosso corpo e fizemos diversas 
atividades e brincadeiras que conduziram a 
algumas reflexões sobre o nosso sistema ós-
seo. Paralelamente, fazemos uma introdução 
ao Yoga com brincadeiras, jogos corporais 
e adaptações, assim como os exercícios de 
respiração e relaxamento estão sempre pre-
sentes. 
Os objetivos principais desta aula são: des-
pertar nas crianças a importância da rotina 
do trabalho em grupo; fazer com que  consi-
gam falar sobre o que sentem e aprenderem 
a ouvir o amigo; nomear sentimentos ou emo-
ções; despertar para o autocuidado durante 
atividades quotidianas; identificar exercícios 
simples de respiração ou concentração e sa-
ber utilizá-los em contextos diversos.
Agradeço a companhia das crianças que gen-
tilmente me acompanham nesta aventura e 
de todos os professores e auxiliares que me 
apoiam em diversas situações do quotidiano 
escolar.
Referências Bibliográficas:
Alves, Fátima. A infância e a psicomotricidade: 
a pedagogia do corpo e do movimento. Rio de 
Janeiro: Wak, 2016.
Flak, Micheline. Yoga na educação: integrando 
corpo e mente na sala de aula. Santa Catari-
na: Comunidade do Saber, 2007.

Marina Coelho

     Torneio de badminton na ebp3e
Decorreu na Escola Básica da Ponte das 
Três Entradas um torneio de Badminton, no 
qual os alunos participaram com empenho. 
Depois dos jogos realizados sagrou-se ven-
cedor o aluno Guilherme Agostinho. O se-
gundo lugar foi obtido pelo seu irmão João 
Agostinho e em terceiro lugar, ficou o aluno 
Matheyus Silva.
   Parabéns a todos.

Professor Joaquim Gonçalves

     aTLeTismO
Novos tempos, novas atividades. Realizou-
-se na Escola da Ponte das Três Entradas, 
uma prova de atletismo, em formato de 
contrarrelógio. Os alunos aderiram e parti-
ciparam de forma empenhada dando o seu 
melhor!
Os vencedores foram os alunos Simão Ma-
tias, Diana Coimbra, Simão Tavares, Catari-
na Mendes, Ruben Dinis, Beatriz Dias, Maria 
Dias, Gonçalo Andrade e Margarida Correia.
A todos os nossos parabéns!

Professor Joaquim Gonçalves

     exerCíCiO de sensibiLiZaçãO
“ a Terra Treme”
No dia 5 de novembro pelas 11h05m, as 
crianças do Jardim de Infância de Alvôco 
das Várzeas, realizaram um exercício de 
sensibilização “ A TERRA TREME” e aprende-
ram a  executar os 3 GESTOS QUE SALVAM 
EM CASO DE SISMO: 
BAIXAR, PROTEGER E AGUARDAR. 

educadora Paula Martins

AEOH em Ação
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     Comemoração do Dia Mundial da Filosofia
No passado dia 19 de novembro de 2020 
comemorou-se o Dia Mundial da Filoso-
fia, celebrado mais um ano pelos alunos 
do ensino secundário do Agrupamento 
de Escolas de Oliveira do Hospital. Esta 
efeméride, implementada pela UNESCO 
desde 2002, pretende enaltecer a im-
portância desta disciplina como veícu-
lo de um pensamento crítico e de uma 
atitude anti-dogmática, desperta para a 
problematização e argumentação, com-
petências tão visadas hoje em dia. Para 

aprimorar a celebração, as turmas do 
10º C e 10º D criaram uma exposição 
onde mostraram os seus dotes artísti-
cos através de corujas filosóficas feitas 
pelos próprios alunos, contendo frases 
de filósofos que dessem que pensar à 
comunidade escolar. Mais ainda, criou-se 
um mural do pensamento, onde os mes-
mos alunos expuseram as suas próprias 
questões filosóficas, tais como “Será que 
somos sempre justos?”, “Será que pode-
mos confiar sempre nos nossos senti-

dos?”, “Há arte sem beleza?” ou ainda “O 
amor é infinito?”, entre muitas outras que 
mostraram o poder crítico, imaginativo e 
amante do saber destes alunos, que ain-
da agora iniciaram a reflexão filosófica, 
mas que já dão provas de uma humani-
dade consciente.

Área Disciplinar Filosofia

     dia de LUTO naCiOnaL
HOmenaGem a edUardO LOUrençO
No dia 1 de dezembro de 2020 Portugal 
assistiu ao infortúnio do falecimento do 
filósofo Eduardo Lourenço, um ilustre 
pensador contemporâneo que nos le-
gou um inestimável valor filosófico-lite-
rário. Assim, o Agrupamento de Escolas 
de Oliveira do Hospital homenageou no 
dia 2 de dezembro, dia de luto nacional, 
o filósofo, com a exposição de fotogra-
fias suas anexas a citações das suas 
obras que nos levam a questionar as 
grandes vertentes da humanidade e da 
própria vida.

Área Disciplinar Filosofia

     dia inTernaCiOnaL para a TOLerÂnCia

O dia 16 de novembro – Dia Internacio-
nal para a Tolerância - foi assinalado 
pelo Clube Europeu por se tratar de 
um valor fulcral e imprescindível, e 
que, juntamente com o respeito, o diá-
logo e a cooperação entre diferentes 
culturas contribui para o bom entendi-
mento entre os povos. 
Este ano, e em consequência da situa-
ção pandémica que se vive, ao invés de 
organizar palestras com convidados e 
participantes, optou-se por pedir a co-
laboração dos alunos dos cursos pro-
fissionais de Multimédia que, através 

da criação de um vídeo e da produção 
de diversos postais digitais, apelaram 
à reflexão sobre a necessidade de 
preservar os valores que melhor con-
vergem para a união entre as comu-
nidades. 
Em tempos tão fustigados pelo des-
respeito, pela intolerância, pela discri-
minação, pela injustiça, nunca é de-
mais trazer estes temas à discussão.
Os trabalhos podem ser vistos no Fa-
cebook do Agrupamento e no do Clube 
Europeu.
https://www.facebook.com/Clube-

-Europeu-AEOH-1430209703950913/
videos/668968373767289

Clube europeu

     COmemOraçãO dO dia 
UniVersaL dOs direiTOs 
da Criança
No dia em que se comemora o 31º Aniver-
sário da Convenção Sobre os Direitos da 
Criança, as crianças do Jardim de infância 
Alvôco das Várzeas, contribuíram para au-

mentar o “Estendal dos Direitos da Criança”, 
participando numa atividade dinamizada 
pela CPCJ de Oliveira do Hospital.

educadora Paula Martins
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Nascer, nascem!
Livres, nem todos!
Iguais em dignidade e direitos, poucos!

Todos os dias somos confrontados, através dos 
meios de comunicação e das redes sociais, com 
atrocidades feitas aos Seres Humanos, pelos 
Seres Humanos, em que são invariavelmente 
violados os seus Direitos.

É um direito e um dever de todos nós adotar um 
papel ativo nas sociedades de modo a melhorar 
esta situação. Um pequeno gesto pode fazer 
toda a diferença.
A ignorância e o desconhecimento levam ao 
alheamento, à acomodação, e todas estas 
características são inimigas do Ser Humano. 
Quando este não olha ao seu redor e se cen-
tra unicamente em si mesmo, deixa de haver 

Respeito, Dignidade, 
Justiça… atitudes que 
deveriam estar nos 
“genes” de qualquer 
Ser Humano.
É urgente que todos 
nós mudemos as nos-
sas atitudes.
Vamos dar Voz aos 
Direitos Humanos,(Re)
conhecendo-os e 
Respeitando-os. Todos 
os dias!

Clube europeu

O Dia Internacional 
dos Direitos Humanos 
é comemorado anual-
mente a 10 de dezem-
bro, data em que a 
Declaração Universal 
dos Direitos Humanos 
foi adotada pela As-
sembleia Geral das Na-
ções Unidas em 1948. A 
Declaração é um do-

cumento que proclama os direitos inalienáveis 
das pessoas independentemente da sua raça, 
cor, religião, do sexo, idioma, da opinião política, 
da origem nacional ou social, propriedade, do 
nascimento ou de outro estatuto. Está dispo-
nível em mais de 500 idiomas, e é o documento 
mundialmente mais traduzido.
O Clube Europeu lembra este dia todos os anos 
por ter o sentimento de que nunca é demais re-
forçar que a negação e a violação desses direi-
tos, alguns deles tão elementares, continuam a 
ser uma realidade em muitas sociedades, ainda 
que aparentemente mais civilizadas. Um longo 
caminho foi já percorrido, mas muito tem ainda 
de ser feito para combater a desigualdade, a 
discriminação, os maus tratos, a injustiça.
No pavilhão D da escola sede pode ser visitada 
uma exposição de cartazes, alusivos aos Direi-
tos Humanos, elaborados pelas turmas A, B e C 
do décimo ano de 2019/20, no âmbito da área 
de Cidadania e Desenvolvimento, sob a orien-

tação da professora Elsa 
Correia. Dada a situação de 
pandemia que se vive desde 
março passado, estas turmas 
não viram os seus trabalhos 
serem apresentados, pelo 
que o Clube Europeu se pro-
pôs fazer a exibição dos mes-
mos. Para além da exposição 
foi mostrado um vídeo elabo-
rado pelos alunos do 11º ano, 
turma B e emitido na rádio 
escolar o tema ‘Imagine’, de 
John Lennon.
A intervenção do Clube es-
tendeu-se este ano às outras 
unidades orgânicas, tendo 
reproduzido materiais para 
exposições que foram orga-
nizadas nas outras escolas 
do Agrupamento.

Clube europeu

AEOH em Ação

    10 de deZembrO - dia inTernaCiOnaL dOs direiTOs HUmanOs 
“Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos”

Surgiu no séc. V, muito provavelmente, na Índia, 
logo levado à Pérsia, propagou-se pelos povos 
árabes que, séculos depois, chegou à Europa 
pela península Ibérica – essencialmente pela 
Espanha.
Na época medieval, a dama tinha uma ação 
muito restrita – andava apenas uma casa em 
diagonal e nunca longe do rei –, o bispo, no má-
ximo, saltava três casas na diagonal.
A versão moderna foi alcançada mil anos 
depois do seu surgimento – séc. XV e, muito 
provavelmente, pelo encanto dos mistérios 
ocultos. O xadrez é, atualmente, um dos mais 
antigos jogos praticados – o bispo passou a 
não ter limite em movimentos na diagonal e 
a dama tornou-se a peça dominante do tabu-
leiro. Há manuscritos da época que registam 
a designação do xadrez como “o xadrez da 
dama furiosa” – acredita-se que seja reflexo 
da influência da rainha Isabel I de Castela cuja 
autoridade era maior que a do seu marido, rei 
Fernando de Aragão. Outros há que usam o 
poema – descoberto em Barcelona em 1905, 
talvez composto em 1475, retrata uma peleja 
amorosa entre uma dama e um cavaleiro, co-
mum na literatura da época.
O xadrez tornou-se muito mais rápido, estraté-
gico e, taticamente, mais rico.
Diria que o xadrez é diferenciado dos demais 
jogos – o elemento sorte não possui alguma 

influência no resultado final. Num acúmulo de 
pequenas vantagens até que o oponente ceda, 
o desempenho em cada lance depende uni-
camente do raciocínio lógico e, cada jogador, 
analisar as alternativas de cada posição para 
as pôr em prática num plano bem estruturado. 
Comummente, afirma-se que depois de encon-
trar um bom lance deve procurar-se um ainda 
melhor e, Anatoly Karpov, refere que “em ge-
ral, vence a partida quem comete o penúltimo 
erro”...
Diversos trabalhos publicados na literatura 
especializada, demonstram de forma irrefu-
tável, que, ao alcance de todos, a prática do 
xadrez nas escolas é uma atividade que, além 
de propiciar lazer e dentre as várias áreas do 
conhecimento que compõem o complexo mo-
saico da educação, permite melhorar o desem-
penho nos estudos – situa-se, por exemplo, na 
Matemática ao aprimorar o raciocínio lógico, 
análise de erro, operações matemáticas e, fun-
damentalmente, noções de geometria – por se 
tratar de um jogo que envolve estratégia, um 
jogador, mesmo que em nível pouco expres-
sivo mas num momento harmonioso de lazer, 
desenvolve habilidades, que estão, certamente, 
dentro de si próprio, de perceção do espaço e 
de tempo, considera melhor as opções possí-
veis conseguindo adiantá-las.
A beleza de um lance reside no pensamento 

misterioso que o gerou!
Durante muitos séculos em que se tem prati-
cado o xadrez, alternaram-se grandes nomes 
que favoreceram o seu desenvolvimento pleno 
como arte e como ciência.
Na década de 1940, Alexander Alekhinefoi vi-
sitante assíduo em Portugal com um registo 
misterioso da sua morte no Estoril, em março 
1946. E, quando os êxitos portugueses contam, 
o xadrez passa para a atualidade na comuni-
cação – António Antunes, empata com Boris 
Spassky, campeão do mundo, e vence Viktor 
Korchnoi, vice-campeão do mundo, nas Olim-
píadas de Xadrez de Salonica (1980); Ruben 
Pereira, sagrou-se vice-campeão nos mundiais 
sub-16 (2007). E, numa geração de qualidade no 
feminino, Ana Batista sagra-se campeã euro-
peia.
Sem detalhar, os nossos distintos jovens, com 
mais valias, como o seu perfil de jogo criativo 
e desafiador, progressivamente têm permitido 
construir partidas incríveis!
Ambicionado por Garry Kasparov na vinda a 
Portugal e como importante recurso pedagógi-
co, a inserção do xadrez em ambiente escolar, 
é baseado na sua história, dinâmica e regras 
inerentes. A primórdio, na sua simplicidade, 
aborda a sua natureza de lucidade num xadrez 
lúdico; no eixo de preparação do participante 
para competições em torneios vem o xadrez 
técnico; para favorecer o desenvolvimento de 
habilidades e capacitação pessoal temos o xa-
drez Pedagógico.
Apenas numa distopia completa, o xadrez on-
-line poderia substituir o insubstituível xadrez 
em tabuleiro físico. No entanto, eivado da 
poker face, o incontornável mérito repousa no 
facto de a tecnologia ter favorecido mudanças 
transcendentes, procedeu à aceleração do 

processo de aprendizagem acabando por valo-
rizar finalisticamente a agilização das partidas. 
Assim, num ambiente de oportunidades únicas, 
percorremos, semanalmente, por videoconfe-
rência, via Zoom, sessões de formação de re-
flexão indissociavelmente das partidas diárias 
em chess.com ou dos torneios concretizados 
em Lichess.org que, numa experiência de 
aprendizagem estimulante, figurativamente, 
subimos ao pódio.
Hoje, com necessidades plurais, a tarefa é ain-
da mais difícil. Uma sociedade traçada para 
preparar os jovens para desafios futuros, en-
frenta atualmente a dificuldade em saber an-
tecipar quais serão esses desafios, para uma 
sociedade de criatividade.
Quando o desafio é proposto, os nossos jovens 
vão à procura das alternativas para encontrar 
solução, mostram que para cada problema 
temos uma ou mais soluções, isto reflete-se 
diretamente na aprendizagem do xadrez favo-
recendo que cada vez mais eleve o interesse 
pelo mundo de Caissa.
Creio que o Xadrez continuar-se-á a desenvol-
ver – o xadrez é um desporto para todos – está 
subordinado a um órgão oficial; tem regras 

definidas; é competitivo; o praticante pode ser 
profissional. 
Para quem pensa que o xadrez é elitista ou in-
telectualizado, apenas para génios e jogadores 
compulsivos que se deleitam a jogar sobre os 
tabuleiros, ou para quem não sabe o que esco-
lher e vê assim a tarefa facilitada, desengane-
-se. Cada jogador começa com 16 peças e se 
não tem com quem praticar é possível, on-
-line, participar em jogos do mundo inteiro. Ou 
então... é com extremo prazer que proponho, 
como fonte de inspiração, a sua integração 
na nossa equipa que, para mais informações, 
pode consultar em cxadrez.com, para futura 
partilha interativa de boas práticas.
Termino com um agradecimento muito espe-
cial a todos que em muito têm colaborado com 
o Clube CXadrez – AEOH e, em particular, a to-
das as famílias pela paciência, apoio e motiva-
ção nos momentos de participação dos seus fi-
lhos sonhadores nos treinos, sem os quais não 
teriam tido, de modo adequado, o equilíbrio e 
desenvolvimento para realizar torneios de tão 
elevada excelência a que já nos habituaram!

Chess is above all, a light.
Paulo inácio

    xadreZ fasCinanTe
pOsições e HisTórias QUe TransfOrmam

DIREITOS HUMANOS

Artigo 2.º

 Além disso, não será feita nenhuma distinção fundada no estatuto político, 

jurídico ou internacional do país ou do território da naturalidade da pessoa, 

seja esse país ou território independente, sob tutela, autónomo ou sujeito a 

alguma limitação de soberania.

Artigo 3.º

 NÃO VOLTAM ATRÁS…
HÁ FILMES QUE

Todos Temos Direito à Vida, a Respirar! 

Independentemente das nossas diferenças.

Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos

Todo o indivíduo tem direito 

à vida, à liberdade e à 

segurança pessoal.

Direitos Humanos

Humanos

Arigo

Artigo 1.º

Artigo 2.º

Artigo 3.º

Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as 
liberdades proclamados na presente Declaração, sem distinção 
alguma, nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de língua, de 
religião, de opinião política ou outra, de origem nacional ou social, 
de fortuna, de nascimento ou de qualquer outra situação.

                                                                                                     Duarte Mendonça Gouveia, n. º8, 10.ºB 

OS DIREITOS
HUMANOS NÃO SÃO

OPCIONAIS!

Trabalho realizado por:
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O meu gosto pela leitura acontece 
quando frequentava o ensino secun-
dário e, a partir daí, foi-se intensifican-
do. A partir do momento que a leitura 
despertou em mim muitas emoções 
e aprendizagens nunca mais parei de 
ler. Atualmente, a leitura faz parte dos 
meus dias, até porque me ajudam a 
relaxar e abstrair-me do que se passa 
à minha volta, transportando-me para 
outras realidades.  Gosto particular-
mente de romances.
  Recentemente houve um livro que 
me prendeu a atenção desde o início: 
“Foi sem querer que te quis“ de Raul 

Minh’Alma. Um jovem escritor que nos 
envolve no enredo com a sua escri-
ta apelativa. Foi um livro que me sur-
preendeu pela forma como o autor vai 
desenvolvendo o personagem, revelan-
do a sua evolução/transformação pela 
positiva.
Recomendo a leitura deste livro, porque 
nos faz refletir sobre determinados 
assuntos, tais como lidar com aspetos 
inesperados da nossa vida e que ao 
tentarmos dar-lhes resolução acaba-
mos por nos transformar, para melhor.

Lina alves, assistente operacional

    O GOsTO peLa LeiTUra

Sempre gostei de ler. Este gosto pela lei-
tura surgiu logo que aprendi a decifrar o 
nosso sistema de escrita e desde aí nunca 
mais parei de ler. 
Apesar de ter nascido no seio de uma 
família humilde, numa aldeia rural, os li-
vros nunca faltaram em minha casa e 
foram, durante os anos da minha infân-
cia e adolescência, os principais compa-
nheiros fiéis. Como a aldeia em que vivia 

quase não tinha crianças, o tempo que 
tinha livre era passado a brincar sozinha 
ou a ler. De tarde, quando vinha da es-
cola, escapulia-me para o sótão de casa, 
para um pequeno quartinho soalheiro e aí 
ficava a sonhar, a viajar, a viver as mais 
emocionantes aventuras através dos li-
vros. Dizia à minha mãe e avó que estava 
“a estudar”. Mas o “estudo” eram As Aven-
turas dos Cinco, As Aventuras dos Sete e O 
Colégio das Quatro Torres. Foi, assim, Enid 
Blyton, escritora inglesa, que marcou toda 
a minha infância e início da adolescência 
em termos literários. As vezes que li e reli 
estes livros e o quanto me imaginei a viver 
estas aventuras!
Já adulta um dos livros que mais me mar-
cou, e escolho com dificuldade apenas um, 
foi O Perfume, do escritor alemão Patrick 
Suskind. Li-o nos meus primeiros tempos 
de faculdade, pois na altura era o grande 
livro da moda! A expetativa era grande an-
tes de o ler e esta não saiu defraudada! Já 
o reli mais recentemente e continuo a ter 
a mesma opinião: é uma obra fascinante! 

Conta-nos a história de um rapaz, Jean 
Baptiste Grenouille, que tem um olfato 
extraordinário e que se torna perfumista. 
O protagonismo não ambiciona a fama ou 
a fortuna, mas um poder maior sobre as 
pessoas, baseado na sedução dos odores 
sobre a alma humana. Assim, Grenouille 
dedica-se obsessivamente, e sem recuar 
diante do crime, à preparação de um 
perfume irresistível, que permitisse con-
quistar e dominar qualquer ser humano. 
O perfumista acaba por matar vinte seis 
jovens mulheres no processo da criação 
do Perfume perfeito, acima de todos os 
outros.
Esta história passa-se no século XVIII, em 
França, e consegue retratar com mestria 
os ambientes da época, bem como as pró-
prias mentalidades. Não esqueço a descri-
ção do nascimento do protagonista, num 
mercado de peixe em Paris, que é de um 
realismo notável, pois parece que nos faz 
sentir os cheiros nauseabundos do local!
É considerado um dos livros de culto de 
sempre.

Quanto à escolha de um autor favorito, 
seleciono sem dificuldade Dan Brown. 
Um escritor atual, cujas obras considero 
que denotam uma imensa “bagagem” cul-
tural e histórica. A maior parte dos livros 
deste escritor têm como protagonista 
Robert Langdon, professor de Simbologia 
em Harvard. Os seus livros são cheios de 
suspense e reviravoltas na história em 
que não se consegue parar de ler. Talvez 
o admire e leia avidamente as suas obras 
devido à minha formação académica em 
História. Apesar de saber que não é um 
escritor considerado “um candidato ao 
Nobel”, dá-me muito prazer a leitura dos 
seus livros, pelo que aprendo e pelas alu-
cinantes aventuras que me empolgam e 
descontraem.
Dois dos seus livros, O Código Da Vinci e 
Anjos e Demónios, já foram adaptados ao 
cinema e Dan Brown lidera as listas dos 
livros mais lidos no mundo. Não obstante, 
é um escritor “mal amado” pela Igreja Ca-
tólica, pois muitos dos seus livros desmis-
tificam ideias tidas como dogmas e põem 

em causa ensinamentos reproduzidos há 
séculos.
Ler foi e é, até hoje, um dos meus maiores 
prazeres e é uma atividade que mais me 
relaxa e descontrai. Deixo aqui algumas 
vantagens de ler: ler estimula a mente, di-
minui o stress, aumenta o conhecimento, 
expande o vocabulário, melhora a memó-
ria, aumenta a capacidade de pensamen-
to analítico / crítico e melhora o foco e a 
concentração. Por tudo isto: LEIAM MAIS!

Célia Cortez Nunes, 
professora de educação especial

    “a LeiTUra enGrandeCe a aLma” - VoLtaire

    a importância da leitura 
Ler. As pessoas perguntam: “Devo 
ler?”, “Para que serve ler?” Ler é im-
portante para a formação dos cida-
dãos. Sim, devemos ler. Mas porquê?
Ler oferece experiências únicas 
em que a nossa consciência é leva-
da para outro lugar e se embrenha 
completamente na narrativa, como 
um espectador invisível. A história 
proporciona emoções na mesma 
medida que o nosso quotidiano, ou 
até mais. Podemos sentir uma triste-
za profunda, assim como uma alegria 
de outro mundo.
Ler também desperta a imaginação, 
fazendo aparecer ideias novas an-
tes inconcebíveis, apetecendo pegar 
num lápis e em papel e desatar a es-
crever a nossa própria história.

Mas, mais importante que tudo isso, 
é o conhecimento que adquirimos, e 
é imenso. E podemos ler, literalmen-
te, sobre tudo. Desde um texto sobre 
a forma como as formigas cons-
troem o formigueiro até  ao romance 
fantástico, em cinco volumes. E, em 
cada um deles, adquirimos conheci-
mento, conhecimento esse que um 
cidadão necessita no seu quotidiano.
Ler é essencial para a formação do 
cidadão. Ler mostra-nos como supe-
rar diversas situações do dia-a-dia. 
Por isso, devemos ler, não só pela 
magnífica experiência, mas também 
pelo conhecimento, pois sem ele, não 
somos nada.

alexandre Martins Gomes, 7ºB, nº1

O Quadro de Mérito, e a cerimónia do re-
conhecimento dos alunos de excelência 
em si, tem vindo a ser muito valorizado 
no nosso agrupamento de escolas. É a 
ocasião, pois, de reconhecer o seu es-
forço e dedicação, como também das 
suas ações que, de certa forma, mar-

cam e/ou marcaram, muito positiva-
mente, a turma ou a escola. 
Há que dizer, de facto, que ver o nosso 
esforço, a dedicação e o nosso trabalho, 
que bem sabemos ser, por vezes, difícil e 
custoso, serem recompensados é grati-
ficante. Enquanto estudantes, ver a nos-

sa entrega à escola e às disciplinas ser 
apontada como excelente motiva-nos e 
é causa para que assim continuemos a 
ser. Além disso, ver igualmente serem 
premiadas as nossas ações e o nosso 
valor, enquanto estudantes e cidadãos, 
é motivo para que mantenhamos o nos-
so comportamento e a nossa cidadania.
Todavia, não se trata, ainda que para 
muitos o aparente ser, de um evento 
exclusivo a estes alunos. Efetivamen-
te, são eles os premiados, mas todos 
são dignos de mérito. O facto de não 
constarmos do Quadro de Mérito não 
nos torna menos inteligentes ou menos 
capazes; significa, pelo contrário, que 
não exigimos, qualquer que seja a razão, 
tanto de nós, tendo de haver mais tra-
balho e método da nossa parte.
Em suma, a mensagem mais importan-
te, no meio de tudo isto, é a de que a 
cerimónia do Quadro de Méritos urge 
como uma oportunidade para reconhe-
cer os alunos que, ao longo do ano letivo 
e do seu percurso escolar, se destacam 
pelo seu aproveitamento. Não nos es-
queçamos, no entanto, que todos temos 
qualidades e todos somos e devemos 
ser valorizados... O simples facto de ser 
estudante é meritório! Sigamos os nos-
sos objetivos, sempre!

tomás Costa, aluno do aeoH

    Quadro de mérito
- reconhecimento estudantil

Mariana Gonçalves, 5ºB
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Samuel Úria é, na minha opinião, o músico 
português mais subestimado da atualida-
de. Faz de tudo, desde baladas a músicas 
que dão vontade de nos levantarmos e 
começar a dançar ou saltar. Surpreende-
-me então que não se esteja a falar mais 
deste seu último álbum, Canções do Pós-
-Guerra, tendo especialmente em conta a 
relevância que tem devido à situação por 
que todos estamos a passar.
Canções do Pós-Guerra já estava gravado 
na sua íntegra antes do confinamento 
nacional em abril, mês do seu lançamen-
to original (que teve de ser adiado então 
para 18 de setembro). O álbum consiste 
em 9 faixas, que totalizam 32 minutos de 
um som muito inovador para Samuel Úria, 
mas que não foge quase nada ao que o 
cantor habituou os fãs. Uma das carac-
terísticas que mais aprecio no músico é 
a sua habilidade única de escrever letras 
em português utilizando metáforas, ex-
pressões, palavras e trocadilhos que lhes 
dão múltiplas interpretações, pois nunca 
são muito diretas ou evidentes.
Aos pós é a melhor maneira de começar 
o álbum. Os seus coros fazem-me sen-
tir que sim, isto é uma canção do pós-
-guerra. Uma música criada pelo povo 
após uma revolução, após uma vitória di-
fícil. Mas faz-me pensar também, que nos 
tempos em que vivemos a história está 
de facto a repetir-se, tal como a música 
diz, apesar de a nossa sociedade ter po-
tencial para que tal não aconteça.
Cedo, um dueto com a cantora Monday, 

é a música que se segue. Na minha opi-
nião, a mais emocional do álbum. É uma 
balada simples, romântica, relaxante, 
que consiste apenas na voz de Samuel 
e Monday, com alguns instrumentos de 
cordas a acompanhar. “Estamos novos”, 
dizem, e é de facto isso que a música 
me faz sentir, como se eu fosse o per-
sonagem principal de um romance em 
que tudo corre bem e estou feliz. Tem-
po aprazado, que ouvimos duas faixas 
depois, é talvez o oposto de Cedo em 
termos de emoções, embora continue 
a ter um tom relaxante. É uma balada 
um pouco mais complexa, orquestrada 
e mais deprimente. Desta vez já não me 
sinto jovem, já não está tudo bem, é o 
fim do romance e estou melancólico, a 
reviver tudo que passei durante a minha 
vida, de bom e de mau.
Entre estas duas, ouvimos Fica Aquém, 
uma completa mudança de ritmo e de 
emoções: a música é mais frenética, mais 
complexa, mais diferente. Tem uma série 
de sons, barulhos e detalhes que, todos 
juntos, criam uma balbúrdia sonora bas-
tante agradável, e que torna a música a 
mais distinta de todo o álbum. O Muro 
e Guerra e paz, as músicas seguintes, 
são mais dois dos nove pontos altos de 
Canções do Pós-Guerra. São canções 
bastante calmas que nos fazem afundar 
completamente no álbum, que nos fazem 
sentir relaxados, que nos fazem esboçar 
um ligeiro sorriso de tão suaves e belos 
que todos os seus instrumentos, vozes, 

letras, melodias e ritmos soam e de como 
se complementam mutuamente.
A contenção (relembro que já tudo es-
tava gravado antes de abril) é uma mu-
dança de ritmo no álbum. Deixamos os 
ritmos mais embalantes e passamos a 
ter uma música mais animada: “Segue 
em frente”, ouvimos múltiplas vezes. E 
de facto, posso afirmar que, de todas, 
é a música que me dá mais vontade de 
dançar, de cantar, de correr, de não fi-

car parado. Sempre que a ouço dou por 
mim a abanar a cabeça e a bater palmas 
como no seu instrumental. De seguida, 
ouvimos As traves. A música segue um 
crescendo, que cada vez vai soando cada 
vez mais épico, mais grandioso, mas ao 
mesmo tempo parece estar a acalmar, 
a abrandar, a chegar ao fim, servindo 
então de uma ótima transição entre o 
ânimo súbito de A contenção e o final do 
álbum. Muda novamente por completo o 

ritmo do álbum, sem ser algo repentino, 
sem surpreender o ouvinte, o que após 
a surpresa da música anterior é uma es-
colha acertada.
E o álbum acaba, com Menina. Trata-
-se de mais uma balada, como de certa 
forma seria de esperar, mas isso não é 
mau, pois não deixa de ser um final per-
feito que nos faz desejar mais. No longo 
abraço cheio de diferentes emoções que 
demos ao álbum enquanto o ouvimos, 
esta é a música que se vai soltando dos 
nossos braços, devagarinho, que indica 
que chegou a hora da despedida e que 
nos deixa desejosos de voltar a abraçar 
todas estas canções.
Acho que qualquer pessoa que goste de 
música deveria ouvir este álbum, para 
que depois se aventure no mundo de Sa-
muel Úria. A minha “canção do pós-guer-
ra” favorita é Fica Aquém, talvez por ser 
a mais “fora da caixa” de todas, ou mais 
provavelmente por ter sido divulgada em 
novembro de 2019, o que lhe deu um ano 
de avanço em relação às outras para me 
entrar na cabeça. No entanto, dentro de 
todo o álbum, não é a música que mais 
recomendo a alguém, pois penso que, 
para um novo ouvinte, as baladas de Úria 
são as mais indicadas para desencadear 
um vício em todo o seu reportório. Sendo 
assim, para todos que possam já estar 
curiosos, mas que não querem dar ainda 
um passo muito grande, aconselho que 
comecem (por) Cedo.

estêvão abreu, 12.ºF

    samUeL Úria – Canções do pós-Guerra

O “Dia Internacional da Música” foi instituí-
do em 1975 pelo Internacional Music Coun-
cil, com os seguintes objetivos: - promover 
a arte musical em todos os setores da so-
ciedade; - divulgar a diversidade musical; - 
aplicar os ideais da Unesco, como a paz, a 
amizade entre as pessoas, a evolução das 
culturas e a troca de experiências.
Este dia foi comemorado no Jardim de In-
fância do Vale do Ferreiro, com a leitura 
e dramatização da fábula “Os Músicos de 
Bremen”, obra publicada na famosa cole-
tânea de contos dos Irmãos Grimm.
Após a apresentação da história, utilizan-
do como mediador o fantoche, deu-se iní-
cio a várias atividades ligadas à mesma:
-Atribuição de um instrumento musical a 
cada personagem da história (clavas, co-
roa de guizos, maraca, flauta);
-Escolha, pela criança, do seu persona-
gem/ instrumento.
-Exploração dos instrumentos musicais 
escolhidos.
-Formação de uma banda musical, com 

ensaio prévio, com cada grupo de instru-
mentos.
-Momento de exterior, com a “banda” a 
percorrer o exterior do Jardim de Infância.
Estas atividades continuaram no tempo, 
com a realização de máscaras do perso-
nagem preferido de cada criança, com a 
realização de fantoches das personagens 
escolhidas, com a dramatização da his-
tória pelo grupo de 4/5/6 anos e com o 
registo gráfico da atividade pelo grupo. A 
educadora teve sempre em atenção os 

protocolos de higienização e desinfeção 
de todo o material, antes e após cada uti-
lização.
Estas atividades foram o ponto de partida 
para o “Dia da Expressão Musical no Jar-
dim de Infância do Vale do Ferreiro”, que 
será dinamizado pela educadora titular 
Graça Figueiredo e pela educadora de 
apoio Madalena Paiva.
Nesse tempo dedicado à Expressão Musi-
cal, o grupo de crianças:
- Explora os instrumentos musicais exis-

tentes no JI.
- Aprende o nome dos instrumentos.
- Realiza jogos de acuidade auditiva: “ Des-
cobre que instrumento sou eu”.
 - Faz batimentos de ritmos simples.
- Canta canções acompanhadas pelos ins-
trumentos.
- Inventa letras novas para melodias co-
nhecidas.
- Faz danças de roda.
- Ouve vários tipos de música – clássica, 
folclore e medieval.

Pretende-se, com estes momentos, que 
o grupo desenvolva a sua sensibilidade, o 
sentido rítmico, o prazer em ouvir música, 
a criatividade, a imaginação, a memória/
concentração/atenção, o respeito pelo 
outro, a socialização e a afetividade. A 
música possui um papel importante na 
educação das crianças pois, para além de 
contribuir para o desenvolvimento psico-
motor, sócio afetivo, cognitivo e linguístico 
facilita todo o processo de aprendizagem.

a educadora, Graça Figueiredo

    a mÚsiCa nO Jardim de infÂnCia dO VaLe dO ferreirO
Dia 01 de outubro, Dia Internacional da Música

Uma escola é um espaço de aprendi-
zagem, porém esta não deve ficar con-
finada à sala de aula onde professor e 
alunos debatem temas dos curricula de 

cada disciplina. A escola proporciona aos 
seus alunos múltiplas aprendizagens nos 
diferentes espaços que a envolvem, bem 
como nas atividades que ao longo do ano 
promove. É neste contexto que surge o 
Plano Nacional de Cinema (PNC) ao qual 
o AEOH se associou, porque ver e falar de 
cinema é também uma forma de apren-
der. Por essa razão, o cinema acontece, 
ou poderá acontecer, na sala de aula 
como um instrumento de aprendizagem, 
ou noutro espaço escolar (anfiteatro, po-
livalente) como forma de arte. Importa 

aqui enfatizar que há quem considere 
o cinema (conhecido como a 7ª Arte) a 
forma mais completa de arte, pois, afinal, 
os filmes podem recorrer ao teatro, lite-
ratura, fotografia, música, dança, pintura, 
arquitetura, escultura e artes digitais.  
Num ano letivo onde todos tivemos que 
nos reinventar, também o PNC teve que 
renascer para esta nova realidade. As-
sim, qual heróis de uma saga de ação, 
não nos deixaremos vencer pela adver-
sidade e contornaremos os obstáculos 
que esta pandemia nos apresenta, para 

que o cinema aconteça no AEOH. Acima 
de tudo, queremos que o cinema não 
seja instrumentalizado e fique confinado 
a um mero recurso pedagógico, preten-
demos que o cinema seja visto como um 
espaço de conhecimento, de construção 
de pensamento, mas também um espa-
ço de aprendizagens lúdicas e artísticas, 
porque também estas vertentes são per-
tença sua. 
A nós, equipa do PNC do AEOH, apaixo-
nados pelo cinema, coube-nos a tarefa 
de realização, contudo, para que o filme 

tenha sucesso, há um corpus que se une 
em prol desse objetivo. Ora, também 
nós estamos abertos a sugestões. Par-
tilhem-nas connosco e juntos faremos 
com que a nossa escola seja um local 
onde o cinema é uma referência.
Em última instância, é missão da equipa 
do PNC contribuir para a formação de fu-
turos cinéfilos, mostrando à comunidade 
escolar que o cinema é um construtor 
de mundos, é um propagador de conhe-
cimento, é um criador de sonhos… 

Gina Pereira

    Uma esCOLa CHamada Cinema
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   pOsTais diGiTais de naTaL - emrC

No início do ano letivo soubemos que 
iríamos ter na escola um menino novo e 
especial.
Que bom, mais um desafio!…
Chegou e começou a encantar-nos: olhar 
meigo, desafiador, perspicaz, …
Tornou a nossa vida mais colorida, por-
que é na diferença que percebemos o 
quão iguais somos: gostamos de afetos, 
nem que seja com um olhar, desafiamos 
porque gostamos de mostrar as nossas 
vontades e os nossos gostos, perspicazes 
porque não somos destituídos, só somos 

diferentes, só vivemos num mundo onde 
tudo é menos complicado, simplificamos.
Com este aluno vem também a família… 
cheia de receios, de expectativas, de mui-
tas coisas para nos contar:
- “O que queremos é que o nosso filho 
seja feliz”.
Que bom ter uma família que quer dar a 
mão à escola e juntos caminharmos na 
mesma direção…
Chegou e, logo uma vasta equipa com 
diferentes intervenientes de várias áreas, 
se organizaram e à volta deste menino, 

tudo foi projetado para que ele possa 
evoluir e, nas suas “quedas”, continuar 
o caminho com muita coragem para se 
levantar…
E os colegas, como reagiram? Bem, o 
“nosso” menino foi adotado e é tão bem 
acolhido que até emociona qualquer 
adulto, porque o coração destes alunos é 
tão generoso que nos faz refletir: é assim 
que todos deveríamos acolher, são um 
exemplo e uma inspiração, têm um cora-
ção puro, sem preconceitos.
E o menino como está a reagir a esta 

nova escola? Todos os dias pergunta: 
“amanhã posso ir à escola?” e, à sexta 
feira fica muito aborrecido porque no dia 
seguinte não poderá estar no ambiente 

escolar.
Estamos todos muito gratos pela presen-
ça tão afável deste novo aluno…

1º CeB Nogueira do Cravo

    Hoje chegou um menino novo…

Realizou-se no Jardim de Infância do Vale 
do Ferreiro, uma atividade que pretendeu 
desenvolver a imaginação/criatividade e 
a linguagem oral do grupo de vinte e uma 
crianças, com idades compreendidas entre 
os três e os seis anos.
Na área das ciências e do conhecimento do 
mundo, existe uma caixa com algumas pe-
dras, de diferentes formas, tamanhos, tex-
turas e pesos.
Após a observação das pedras, a educado-
ra lança a proposta: “Vamos construir uma 
história a partir da nossa coleção de pedri-
nhas?” 
A assistente operacional Elisabete, que pos-
sui uma apetência inata para as artes, dese-
nhou nas pedras figuras simples como o sol, 
um carro, uma flor, etc. 
As pedrinhas foram colocadas num tabulei-
ro, viradas ao contrário.
As crianças, aleatoriamente, escolheram 
uma pedra, viraram-na ao contrário e iden-
tificaram a imagem aí pintada.

Iniciou-se então a construção da história. 
Cada criança, seguindo a ordem como estão 
sentados na sala, foi imaginado e verbali-
zando uma frase que dissesse algo sobre 
a sua imagem e a educadora registou em 
suporte de papel. E o resultado foi a seguin-
te história:
…..
Era uma vez uma menina chamada Felis-
berta, que saiu de casa e esqueceu--se da 
chave.  Pedro
A chave era de uma porta castanha e ama-
rela. Matilde
Nesse dia estava a chover, a menina preci-
sava de um chapéu de chuva. Mariana
A Felisberta viu uma cenoura caída no chão, 
mas um coelhinho que ninguém viu, apare-
ceu e comeu a cenoura. Laura
 Ela encontrou uma flor, que pôs num vaso 
com água. Leonor G
Já era de noite e apareceu a lua. Dinis
A tartaruga Joana, que era muito envergo-
nhada, saiu da carapaça e foi passear. Leo-

nor D
Nasceu o sol, já era de dia. Érica
A Felisberta já estava dentro de casa. Ariana
Encontrou uma aranha no chão e pisou-a 
com o pé. Afonso

A Felisberta abriu a janela de sua casa. David
Uma abelha entrou pela janela. Gustavo
O pai da Felisberta chegou, vinha no carro 
azul, chama-se João. Salvador
Foram juntos passear à praia da Rocha, no 

algarve. Rita
Na praia viram um peixe na água com mui-
tas cores. João
Havia um farol na praia, estava aceso a avi-
sar os barcos. Duarte
Continuaram o longo passeio e foram à 
montanha da Serra da Estrela, havia lá neve. 
Lara
No caminho viram uma árvore com uma 
maçã vermelha…era uma macieira. Filipa
Voltaram para casa já de noite e …ouviram o 
mocho a piar!! Bianca
“Boa noite” disseram eles à lua, e foram 
dormir...

a educadora, Graça Figueiredo

    Uma HisTória …nas pedras
Jardim de infÂnCia dO VaLe dO ferreirO

      Os presépios dos alunos de 5.º e 6.º 
anos realizados nas aulas de educação 
Tecnológica
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CYAN    MANGENTA    YELLO    BLACK

ENTREvIsTADORA (mãe: Rita Correia: ex-
-aluna) - Antes de mais, bom dia e seja 
bem-vinda! Em primeiro lugar gostaria de 
agradecer a sua disponibilidade para par-
ticipar nesta entrevista. Quero agradecer-
-lhe, também, o facto de autorizar que esta 
seja gravada em áudio. Tendo sido eu sua 
aluna e tendo aceite, de imediato e de bom 
agrado, o convite que me foi endereçado 
pela coordenadora do Jornal Escolar Mega 
5, esta entrevista tem o propósito de lhe 
prestar uma singela homenagem e agra-
decer a dedicação que conferiu aos seus 
alunos nestes muitos anos de docência. 
Mas antes de irmos às questões, gostaria 
que se apresentasse, que referisse quan-
tos anos tem de serviço, se esta foi a única 
escola onde esteve e se desempenhou ou-
tros cargos para além de docente. 
PROFEssORA – Bom dia! Obrigada pelo 
convite. Chamo-me Maria Helena Sequei-
ra e tenho quarenta e um anos e meio de 
serviço. Apenas estive em três escolas ao 
longo de toda a minha carreira. Iniciei aqui 
a minha atividade letiva, depois estive um 
ano em Viana do Castelo, no ano seguinte 
fiz o meu estágio em Resende, tendo re-
gressado para Oliveira, onde tenho perma-
necido até agora.
ENTREvIsTADORA (mãe: Rita Correia: ex-
-aluna) – Assim sendo, Oliveira do Hos-
pital é, de certa forma, a sua escola e a 
sua casa. Durante a sua larga experiência 
profissional pôde assistir a várias transfor-
mações ocorridas na educação, qual foi a 

mais difícil de ultrapassar?
PROFEssORA – Assisti a muitas, muitas 
transformações, todas muito difíceis. As 
leis aparecem e depois os docentes têm 
que inventar, estudar, preparar a sua apli-
cação, o que muitas vezes se torna difícil, 
porque muitas vezes não acreditamos 
nessas mudanças, porque sabemos que 
muitas serão transitórias e temos que as 
pôr em prática, implicando uma constan-
te atualização. Acho que é a parte pior do 
ensino.
ENTREvIsTADORA (mãe: Rita Correia: ex-
-aluna) – Considera ser mais difícil lecio-
nar na atualidade ou quando era na minha 
geração?
PROFEssORA – Depende. Depende dos alu-
nos. Neste último ano tive uma turma ex-
cecional, por exemplo. Tive outra bastante 
difícil. É algo que acontece todos os anos. 
Há sempre alunos bons e alunos menos 
bons. Os meninos de hoje estão mais des-
pertos para o que se passa. Há quarenta 
anos também havia meninos difíceis, talvez 
de outra forma, talvez o papel do profes-
sor fosse mais valorizado pelos pais e os 
próprios filhos viam o professor como al-
guém de respeito, também havia um certo 
distanciamento, embora eu sempre tivesse 
criado com os meus alunos alguma proxi-
midade.
ENTREvIsTADORA (mãe: Rita Correia: ex-
-aluna) – Sim, lembro-me bem dessa pro-
ximidade! Quais considera ser os maiores 
desafios que os professores enfrentam na 

atualidade?
PROFEssORA – É criar formas de ensi-
no motivantes para os alunos. É fazê-los 
aprender, cativá-los. Não é fácil! Têm, no 
“mundo” exterior, muitos apelos que, por 
vezes, trazem alguma desmotivação.
ENTREvIsTADORA (mãe: Rita Correia: ex-
-aluna) – Concordo com a sua afirmação. 
Quais as maiores diferenças que encontra 
na postura e empenho dos alunos ao longo 
destes anos?
PROFEssORA – Há de tudo. Há alunos 
muito empenhados agora como os havia 
antigamente. Eu acho que há alunos inte-
ressados e os que não têm tanto interesse. 
É sempre assim! Tem a ver com a perso-
nalidade, com a preparação que trazem, 
com a educação… É sempre desafiante um 
menino que não tem condições e nós con-
seguimos dar-lhas. Se calhar, é mais desa-
fiante do que aquele menino que tem tudo, 
sala de estudo, tem apoio familiar e que 
tem outras capacidades e conhecimentos, 
que sabe pesquisar. O aluno que não tem 
nada disso é mais desafiante.
ENTREvIsTADORA (mãe: Rita Correia: ex-
-aluna) – Pois, fala a professora que en-
quanto ser humano cativa as crianças que 
precisam desse apoio! Quando percebeu 
que iria ser professora dos meus filhos e 
que já tinha sido minha, o que sentiu?
PROFEssORA– É sempre um gosto ver os 
filhos de antigos alunos. É um gosto! É 
engraçado, que eu, relativamente à Vitória, 
muitas vezes lhe chamei Rita. E ela dizia: “ 
Não é Rita, é Vitória!” Pronto, não sei expli-
car, eu via-a como Rita.
ENTREvIsTADORA (mãe: Rita Correia: ex-
-aluna) dirigindo-se aos filhos – No fundo, 
torna-se uma segunda casa, a escola! 
Como podem descrever a professora Hele-
na Sequeira, certamente não será com os 
olhos, mas com o coração.
Ex-Alunos: Artur Correia e vitória Correia 
- A Professora Helena era muito carinhosa, 
nunca se zangava e era muito compreen-
siva. Explicava bem e tirava-nos as dúvidas.
ENTREvIsTADOREs: (Ex-Alunos: Artur Cor-
reia e Vitória Correia) dirigindo-se à mãe 
– E tu, como a descreves? 
Mãe: Rita Correia: ex-aluna - Enquanto alu-
na senti sempre muita segurança na sua 
presença. A professora Helena era muito 
afável e maternal, o que na transmissão 
da matéria mostrava muita tranquilidade 
e perceção dos conteúdos. Enquanto mãe 
de alunos seus, sempre foi uma profes-
sora e diretora de turma que zelava pelo 
interesse dos meninos. Muito responsável, 
preocupada e amorosa no trato com eles. 
Senti sempre proximidade e muita receti-
vidade da sua parte para qualquer questão 
em torno da escola ou dos alunos. Ficará 
na minha memória como uma professora 

extremamente profissional e uma mulher 
de grande sensibilidade.
ENTREvIsTADORA (mãe: Rita Correia: ex-
-aluna) – Ao longo destes anos, qual a 
função que mais gostou de desempenhar 
e porquê?
PROFEssORA – A função que eu mais gosto 
é de estar com os alunos, é dar as aulas, 
ensinar, é o contacto com os alunos.
ENTREvIsTADORA (mãe: Rita Correia: ex-
-aluna) – Qual foi o maior desafio que teve 
de enfrentar até hoje?
PROFEssORA – O maior desafio, reportan-
do um pouco ao ano anterior, foram as 
aulas online, não foi fácil! Eu estive quase a 
desistir! Mas lá consegui e penso que eles 
corresponderam.
ENTREvIsTADORA (mãe: Rita Correia: ex-
-aluna) – Pois… acredito que não tenha 
sido fácil manter o interesse, a proximida-
de na distância e não foi só a professora 
que esteve quase a desistir, estivemos 
todos! Quais são as melhores recordações 
que guarda desta profissão ou será que 
nos pode relatar um episódio simpático 
que tenha vivido.
PROFEssORA – São os meus alunos. O cari-
nho dos alunos. Recebi, ao longo dos anos, 
muitos retornos. O que está mais presen-
te são os últimos anos e posso dizer que 
sempre recebi muitos feedbacks positi-

vos. Sempre, ao longo destes anos todos. 
Lembro-me de que quando casei fui para a 
Figueira e encontrei uma série de alunos e 
todos a chamarem por mim, para me cum-
primentar. Isto já foi há muitos anos…
ENTREvIsTADORA (mãe: Rita Correia: ex-
-aluna) – Posso dizer que, enquanto aluna, 
enquanto mulher, antigamente, os alunos 
eram muito mais comedidos em expres-
sar os seus sentimentos e a sua natureza, 
talvez por essa imagem que o professor 
representava. Hoje em dia, os miúdos são 
muito mais descontraídos e, por isso, se-
jam mais espontâneos na forma de o de-
monstrar, de vos abraçarem, de vos darem 
carinho. Neste momento, de que tem mais 
saudade, apesar da retirada da escola ser 
ainda muito recente?
PROFEssORA – Dos alunos! E também dos 
colegas e dos funcionários, mas, principal-
mente, de estar com os alunos.
ENTREvIsTADORA (mãe: Rita Correia: ex-
-aluna) - Muito obrigada por este momen-
to, muito resumido para tanto que nos deu, 
mas penso que posso falar por mim, pelos 
meninos, pela escola, pelos colegas, acho 
que a professora nunca se vai retirar, pelo 
menos, dos nossos corações. Muito obri-
gada por este bocadinho tão agradável.
PROFEssORA – Muito obrigada.

     prOfessOra HeLena seQUeira - a ensinar há gerações!

CIêNCIAs
- Se todos os vasos sanguíneos do cor-
po humano fossem reunidos, a distância 
percorrida pela sua extensão seria de 96 
mil quilómetros.
- Uma célula sanguínea leva apenas 60 
segundos para completar uma circulação 
completa pelo corpo.
- Cada pessoa perde 40 kg de pele duran-
te toda a sua vida. 
- Transferem-se mais microrganismos 
num aperto de mãos do que num beijo.
- A velocidade mais rápida com que a 
chuva cai, são 29 km/h.

HIsTóRIA
Levar um puxão de orelhas
Significado: Repreender.
Origem: As Ordenações Afonsinas pres-
creviam que os ladrões tivessem as ore-
lhas cortadas. Vasco da Gama relatou o 
corte de 800 orelhas e Gomes Freire de 
Andrade recebeu 7800 delas. Mais tarde, 
as orelhas deixaram de ser cortadas e 
passaram apenas a ser puxadas. 

Jurar a pés juntos
Significado: Declarar solenemente ser 
verdade aquilo que se diz.

Origem: A expressão surgiu através das 
torturas executadas pela Santa Inquisi-
ção, nas quais o acusado de heresias ti-
nha as mãos e os pés amarrados (juntos) 
e era torturado para dizer a verdade.

Caiu o Carmo e a Trindade
Significado: Desgraça; aparato; surpresa; 
confusão.
Origem: Durante o terramoto de 1755, 
ouviu-se um enorme estrondo por toda 
a cidade de Lisboa. Quando os habitantes 
descobriram qual tinha sido a causa de 
tal barulheira, logo disseram: “Caiu o Car-
mo e a Trindade!” Isto é: desabaram os 
Conventos do Carmo e da Trindade.

    CUriOsidades


