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A educação apresenta, mais do que nunca, desafios condicionados pelo modo de agir 
e de pensar. Harari, (2018), 21 Lições para o Século XXI, pergunta o que devemos, 
hoje, ensinar a um bebé que o ajude a sobreviver e a florescer no mundo de 2050 ou 
no século XXII. Ou, que tipo de aptidões precisaremos para conseguir um emprego, 
compreender o que se passa em nosso redor, ou orientarmos a vida. Não há resposta 
e a pandemia atormentou mais estas questões.
O que sabemos, e está amplamente confirmado, é que as atividades artísticas en-
corajam o desejo dos jovens para o desenvolvimento da sua personalidade, ao mes-
mo tempo que lhes proporciona oportunidades para explorar uma larga variedade 
de contextos e situações que os conduzam à construção da sua visão do mundo, 
estruturando, assim, a sua cidadania. Sendo uma metodologia de cooperação, que 
promove a interdependência no grupo, é suscetível de gerar a reflexão sobre valores 
e atitudes. 
Edgar Morin (2002), na obra: Os sete saberes para a educação do futuro, refere 
que o desenvolvimento humano não pode continuar a ser só associado às teorias do 
desenvolvimento económico, onde as pessoas são só recursos e fatores no processo 
de produção, em vez de participantes desse processo. As atividades artísticas per-
mitem formas e meios expressivos para explorar conteúdos e temas que se podem 
articular com outras disciplinas do currículo escolar. Através de situações seme-
lhantes às da vida real fornecem processos que orientam os alunos para a reflexão, 
investigação e a aprendizagem na sala de aula e fora dela.
O Sistema de Ensino formal tende a dar mais relevância ao hemisfério predominante-
mente associado à realização verbal e lógica e a negligenciar as funções mais tradi-
cionalmente associadas ao hemisfério direito e às emoções. No entanto, encontramos 
a criatividade e a autonomia, também, nos descritores do Perfil dos Alunos à Saída da 
Escolaridade Obrigatória: Competências na área de pensamento crítico e pensamento 
criativo e competências da área do desenvolvimento pessoal e autonomia. 
O nosso Agrupamento, no presente ano letivo, iniciou AEOH Expressivo, no 7º ano; 
AEOH Artístico, no 8º ano, como Ofertas Complementares, que se verificaram ter sido 
uma boa opção pedagógica, porque desenvolveram as capacidades de comunicação 
e expressão dos alunos, fomentando a imaginação e criação autónomas, e contribuí-
ram, de modo significativo, para o seu desenvolvimento harmonioso e equilibrado. Já 
em 2015/16, este Agrupamento abraçou o projeto ICLC, destinado ao Ensino Básico 
designado por Introdução à Cultura e Línguas Clássicas, tendo em conta o desenvolvi-
mento cultural e linguístico dos alunos, na língua portuguesa e nas outras disciplinas, 
sejam elas humanísticas, científicas ou artísticas. 
Cabe a cada escola, no âmbito da sua autonomia, estruturar e concretizar, de acordo 
com o seu Projeto Educativo, um programa próprio, o qual poderá ter em conside-
ração conteúdos e finalidades. Como diz Mário de Sá Carneiro: “Um pouco mais de 

sol - eu era brasa, /Um pouco mais de azul - eu era além”. Que não nos falte o “golpe 
de asa” para concretizar o projeto de cada comunidade educativa.

Concluo com uma fábula ou “conto moral” proposto por Jean-Marie De Ketele .

“Um certo dia os animais decidiram fazer qualquer coisa para resolver os problemas 
do mundo moderno. Organizaram eleições e um urso, um texugo e um castor foram 
designados membros da comissão de ensino. Um ouriço-cacheiro foi contratado 
como professor. O programa escolar consistia em correr, trepar, nadar e voar e para 
facilitar o ensino decidiu-se que todas as disciplinas seriam obrigatórias.
O pato batia toda a gente a nadar, e até mesmo o seu professor, mas era muito 
medíocre quando se tratava de voar e era uma nulidade a correr. Era, de facto, tão 
mau aluno que foi decidido ter aulas de compensação: por isso ele tinha de correr 
enquanto os outros iam nadar. Este treino intensivo martirizou de tal modo os seus 
pés que, quando foi a prova de natação, ele mal os conseguia mexer e por isso não 
passou da nota média.
O esquilo trepava melhor que ninguém e tinha sempre a melhor nota na escalada, 
18 em 20. Pelo contrário, voar desagradava-lhe profundamente, porque o professor 
exigia-lhe que ele saltasse do alto da colina quando o que ele queria era lançar-se do 
cimo das árvores. Ele atormentou-se de tal modo com isso, que no fim de um certo 
tempo ele não tinha mais de 8 na escalada e 6 na corrida.
A águia era “uma boa cabeça”, mas estava sempre de castigo. Eclipsava todos os 
outros quando era preciso trepar a uma árvore, mas só queria utilizar o seu próprio 
método. Acabou numa “turma especial”.
O coelho, claro, era o campeão das corridas pedestres, mas as horas suplementares 
que teve de passar na piscina acabaram por lhe provocar uma depressão nervosa.
No final do ano escolar, uma enguia prodígio, medalha de ouro de natação e que 
também sabia trepar, correr e até voar, obteve a melhor média a todas as disciplinas. 
Acabou por ser designada para pronunciar o discurso do fim de ano, na cerimónia da 
distribuição dos prémios.
Como escavar não fazia parte do programa, a toupeira teve de mandar os seus filhos 
receber lições do texugo. Mais tarde associaram-se aos javalis e formaram uma es-
cola particular que teve muito sucesso.
Quanto à escola que seria suposto resolver os problemas do mundo moderno teve de 
fechar as portas, com grande alívio de todos os animais da floresta.”

Ana Reis | Coordenadora do Departamento III - Línguas
________________________________________________

Jean-Marie de Ketele, psicopedagogo, é professor e investigador da Universidade Católica de Louvain-La 
Neuve, onde ocupa diversos cargos. É presidente de várias associações científicas internacionais e presidente 

do BIEF (Gabinete de Engenharia da Educação e da Formação).

Editorial

O mundo está a mudar, a vida em socie-
dade tal como a conhecíamos está em 
profunda mudança. A responsabilidade é 
do avanço das novas Tecnologias da Infor-
mação e Comunicação (TIC) que com elas 
trouxeram, entre muitas outras coisas, 
a possibilidade da realização de um sem 
número de atividades com tranquilidade e 
eficiência, mas sem a necessidade de se 
estar presente fisicamente.
A chegada da pandemia veio acelerar essa 
mudança, pois sem as novas tecnologias, a 
vida neste período de confinamento teria 
sido muito mais difícil e limitada. A utili-
zação das TIC possibilitou a manutenção 
de empregos, o ensino não presencial, 
o acesso a cuidados de saúde, o comér-
cio de bens ou mesmo a possibilidade da 
manutenção das relações humanas entre 
familiares e amigos.
Nesta fase, a escola foi obrigada a adap-
tar-se, mudando a sua forma de ensinar, 
passando de um modelo de ensino tradi-
cional, presencial, para um outro realizado 
em ambiente virtual e suportado pelas TIC. 
Foi visível um grande esforço de adaptação 
por parte de docentes e alunos que, numa 
fase tão difícil e sem preparação prévia, 
conseguiram adaptar-se a novas metodo-
logias de ensino à distância e a aplicações 
informáticas de suporte desconhecidas, 
até então, por uma boa maioria.
As dificuldades foram muitas, mas o su-
cesso também o foi na mesma proporção. 
Já imaginaram como teria sido sem as TIC?
No pós pandemia, e devido ao feedback po-
sitivo no período de confinamento, muitas 
empresas já manifestaram a intenção de 
continuar a promover o teletrabalho. Quan-
to ao ensino, depois da experiência adquiri-
da no ensino à distância, estão reunidas as 
condições para combinar as vantagens da 
sala de aula física aos benefícios da edu-
cação digital, construindo novos cenários 
de aprendizagem inovadores para que os 
alunos possam aprender mais e melhor.
Certo que as TIC ainda têm uma grande 
margem para evoluir, avançamos rapida-
mente para um futuro cada vez mais digi-
tal, numa sociedade da informação repleta 
de novas oportunidades de desenvolvimen-
to e melhoria da qualidade de vida dos 
seus cidadãos. Novos desafios se apresen-
tam nesta fase, devendo a escola também 
se adaptar e continuar a ser o garante da 
formação de adultos capazes de exercer 
de forma plena a sua cidadania, uma cida-
dania cada vez mais digital.

Hilário Russo

Educação e 
Tecnologia

     A educação artística em contexto escolar
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Preconceito, discriminação, xenofobia, racismo, fascismo, nazismo, nacionalismo 
exacerbado, fundamentalismos religiosos, populismos… Uma panóplia de pala-
vras que rimam com intolerância: todas remetem para o ódio, a violência, a falta 
de respeito perante pessoas diferentes, seja na raça, cor, ascendência social, 
origem nacional, género, língua, religião ou opinião política. 
A verdade é que a discriminação, atualmente, ainda é um problema que põe em 
causa o mundo globalizado em que vivemos, assim como os direitos humanos, 
a tolerância, o interculturalismo, a integração e a aceitação.
Mas, afinal, porque é que se verifica tanta intolerância e discriminação? Quais 
são as suas consequências? Como podemos mudar?
A intransigência tem-se verificado ao longo da História, desde os tempos mais 
remotos até hoje. Todos devemos estar especialmente atentos aos problemas 
das sociedades contemporâneas, sem nunca esquecermos o passado, porque é 
através dele que temos aprendido e evoluído. A História tem-nos mostrado que 
temos cada vez mais que combater as desigualdades e a intolerância.
Desde os tempos mais antigos que aprendemos que ocorreram fenómenos 
(que ainda hoje sucedem) que abalaram a tolerância e os direitos humanos 
como os conhecemos hoje – por exemplo, a escravatura e o colonialismo. Du-
rante a Idade Média, a sociedade estava dividida em ordens, e era quase impos-
sível as pessoas do Terceiro Estado usufruírem de condições dignas de vida, já 
para não falar nos direitos das mulheres. Todavia, com a Revolução Francesa, 
foram progressivamente abolidas as sociedades hierarquizadas, mas mesmo 
assim os problemas das desigualdades e discriminação não ficaram resolvi-
dos, até porque acontecimentos não muito remotos continuaram a propagar 
a intolerância: o Holocausto/ Shoa; o Holodomor; o Apartheid; o genocídio do 
Ruanda; os movimentos populistas radicais que têm crescido cada vez mais 
também na Europa.
A pandemia causada pela COVID-19 contribuiu para despertar ou agudizar sen-

timentos de xenofobia face aos chineses ou indivíduos de origem asiática. E 
não só, pois estes sentimentos de xenofobia são canalizados para migrantes de 
outras origens ou refugiados (fugidos a uma morte certa nos seus países de 
origem), pois, entre outras coisas, são vistos como “fonte do vírus” e, por vezes, 
são-lhes negados os tratamentos básicos de saúde. Tal não deve acontecer, 
porque todos nós estamos sujeitos a contrair este vírus e a propagá-lo e, por 
isso, todas as pessoas têm o mesmo papel cívico no que toca à transmissão do 
vírus. Só por ser um vírus que terá surgido na Ásia, não significa que os asiáticos 
o propaguem mais que os europeus, os americanos ou os africanos.
Relativamente a partidos populistas, tanto de extrema-esquerda como de ex-
trema-direita, não devemos iludir-nos com o seu discurso demagógico, caso 
contrário, tragédias como as supracitadas poderão repetir-se. Hoje ainda exis-
tem demasiados regimes opressivos, violentos e discriminatórios, que violam 
os direitos e liberdades individuais. Por isto, não devemos ignorá-los, porque 
vivemos num mundo global e todas as nações devem trabalhar para suprimir 
estas discriminações. Os Governos, através dos seus discursos, das suas práti-
cas e do apoio à educação, devem combater as desigualdades e a intolerância 
e zelar pelo aprofundamento da democracia. 
Urge promover a educação inclusiva e a informação plural sustentada e polié-
drica. Além disto, é muito importante que cada um de nós não feche os olhos, 
mas antes denuncie casos de discriminação que conheça e apoie as vítimas.
Concluo que a humanidade ainda tem um longo caminho a percorrer, porque 
a intolerância é algo ainda bastante presente. Porém, acredito que se cada um 
fizer uma pequena parte, estará a contribuir para fazer do mundo um lugar 
melhor para viver. Através do diálogo, da cooperação e da educação estaremos 
cada vez mais perto de atingir o objetivo pretendido: erradicar a discriminação 
e a intolerância.

Tatiana Neves, 12.º E

    A INTOLERÂNCIA
Cidadania e Desenvolvimento Cidadanias...
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No decorrer do século XXI, há um 
país emergente, uma superpotência 
que tem suplantado os países ditos 
desenvolvidos e ameaça edificar 
uma nova ordem global: a República 
Popular da China (RPC). Um país em 
que as palavras democracia, multi-
culturalidade, liberdade (religiosa, 
de expressão, etc.) não fazem parte 
do vocabulário e da vida quotidiana. 
Com o fim da Segunda Guerra 
Mundial, a região Ásia-Pacífico tem 
beneficiado de um clima de paz in-
termitente, mais propício ao desen-
volvimento económico dos países. 
Um processo desencadeado com o 
«milagre japonês» e que culminou 
no crescimento e industrialização 
dos «Dragões» e «Tigres» asiáticos. 
Entretanto, a China seguiu um cami-
nho peculiar, sendo que o povo chi-
nês, até hoje, ainda não sabe o que é 
viver em democracia, em liberdade. 
Sendo verdade que, de acordo com 
os seus respetivos níveis económi-
cos e militares, a República Popu-
lar da China emancipou-se a nível 
mundial, ultrapassando mesmo os 
consagrados EUA, será de alto inte-
resse analisar a vida de um chinês 
comum, o seu regime e o país que 
substituirá os norte-americanos 
como superpotência mundial.
A RPC é um país controlado por 
um partido único, o Partido Comu-
nista Chinês. Ainda assim, conse-

gue reunir o pior de dois sistemas 
possíveis: a ditadura comunista e 
o capitalismo selvagem. Desde a 
ditadura Maoista até àquela que já 
é a ditadura de Xi Jinping, o poder 
político, económico e social tendeu 
a concentrar-se cada vez mais nos 
oligarcas chineses, na elite, afinal, a 
casta social que desempenha car-
gos diretivos no Partido Comunista. 
O mundo ocidental do bloco ame-
ricano e europeu perdeu a capaci-
dade de competir com a China, uma 
vez que esta não “joga segundo as 
regras”. No ano de 2020, ao con-
trário do resto do mundo, apenas 
a RPC “fintou” os danos provocados 
pela Covid-19 e evitou uma recessão 
económica, crescendo 2,3%.
Nos países democráticos, os traba-
lhadores têm direito a subsídios de 
férias e de Natal, a apoio na doença 
e a seguro de acidentes de trabalho, 
entre outras conquistas sociais que 
não têm lugar na civilização chine-
sa. Se adicionarmos estes fatores à 
vasta mão-de-obra, salários baixos 
e falta de liberdades, a China obtém 
resultados superiores numa con-
corrência desleal com o Ocidente. 
Estes acontecimentos têm vindo a 
dar origem a um processo expan-
sionista moderno da RPC.
A RPC tem desenvolvido planos 
de governação mundial e tem-se 
expandido, não pela utilização da 

força, mas economicamente, trans-
formando de seguida esse poder 
económico em influência e em po-
der político. Existem vários exem-
plos do processo expansionista 
chinês: o domínio dos portos estra-
tégicos do Sri Lanka e do Pireu, na 
Grécia; o desrespeito pelos acordos 
estabelecidos com Hong Kong e Tai-
wan; o facto de 30% a 50% do inves-
timento estrangeiro no continente 
africano ser proveniente de empre-
sas e do governo chinês; a presença 
no Djibouti nas ilhas artificiais do 
Oceano Pacífico, na forma de bases 
militares. Este poderio militar (que 
aumenta anualmente o equivalente 
à capacidade total da marinha Fran-
cesa) e económico rapidamente 
se transforma em poder político e 
influencia as decisões dos órgãos 
nevrálgicos da União Europeia ou da 
União Africana. 
É necessário entender como a China 
atinge tais feitos e não nos deixar-
mos enganar pelos seus resultados 
impressionantes. Os fins não justifi-
cam os meios. A China desrespeita os 
direitos fundamentais dos cidadãos, 
os direitos humanos, a propriedade 
intelectual/patentes, a igualdade de 
género e o multiculturalismo.
Em pleno século XXI e até ao pre-
sente ano de 2021, a China tem ex-
pandido a sua rede de campos de 
detenção, de reeducação, de tra-

balho forçado e de concentração, 
naquela que é uma perseguição 
levada a cabo contra a minoria étni-
co-religiosa dos Uigures, pessoas de 
outras minorias muçulmanas e de 
cidadãos considerados opositores 
ao regime. Os abusos tendem a ma-
nifestar-se na forma de detenções 
arbitrárias, recolha de ADN com fal-
sos pretextos, tortura, negligência 
médica nos campos de detenção 
e controlo coercivo de natalidade. 
Sendo que, reiteradamente, a RPC 
recusa a visita de comunidades e 
organizações internacionais para 
a averiguação da existência destes 
mesmos campos e teme-se, a mé-
dio/longo prazo, por um processo 
de genocídio de massas. 
A China implantou no seu território 
nacional uma vasta gama de ser-
viços de vigilância, câmaras bio-
métricas (média de 6 câmaras por 
pessoa), mantendo todo e qualquer 
movimento dos cidadãos controla-
do. Recentemente, aumentou o nú-
mero máximo de filhos que um ca-
sal pode ter (de 1 para 2), mas caso 
o segundo bebé seja novamente do 
sexo feminino, esse “excesso” pode 
determinar a sua morte durante a 
gravidez ou à nascença. O governo 
chinês utiliza um sistema de ganho 
e perda de pontos no “cartão de 
cidadão” (similar ao nosso registo 
individual de condutor) em que atos 

como criticar o regime, o Presidente 
Xi Jinping (que tornou o seu man-
dato vitalício), o Partido Comunista, 
o país, exceder o número máximo 
de filhos, são considerados delitos 
causadores da perda de pontos de 
cidadania, que fazem os cidadãos 
perderem os poucos direitos que 
têm, tais como viajar para o estran-
geiro ou para outras regiões chine-
sas e o simples facto de se pude-
rem candidatar a alguns empregos, 
entre outros. Os media são também 
completamente controlados pelo 
regime, incluindo a internet e todas 
as estações televisivas, e a propa-
ganda é visível em qualquer espaço 
público, principalmente em Beijing. 
Por último, a China é responsável 
pelo estado totalitário e falhado que 
é a Coreia do Norte, tendo em consi-
deração que o desastre humanitário 
se perpetua nesse país graças ao 
apoio providenciado pela China.
Em suma, concluo que uma nação 
poderosa, “próspera” e moderna 
não é sinónimo de uma sociedade 
desenvolvida, humanista, justa e 
civilizada, pois não preenche os re-
quisitos mínimos de respeito pela 
essência da dignidade humana e da 
vida e não promove o bem-estar e a 
felicidade dos seus cidadãos, como 
uma «república popular» deveria 
fazer. 

Miguel Freixinho, 12.º E

    O CASO DA CHINA

Dando cumprimento ao Plano Anual de Atividades, no 6.º ano, 

na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento, no âmbito da 

lecionação do domínio Direitos Humanos, os alunos fizeram 

a ilustração de alguns direitos, os quais foram expostos na 

sua sala de aula.

De realçar o empenho e o interesse dos alunos na realização 

desta atividade e a qualidade dos trabalhos apresentados.
Mariette Amaral

    DIREITOS HUMANOS

Cidadanias...

6.ª E 6.º C

6.º D 6.º B6.º B 
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Por definição, a música é um con-
junto de sons e silêncios, devida-
mente organizados, que soam de 
modo agradável ao ouvido. A origem 
da palavra é grega e significava a 
“arte das musas” simbolizando a 
harmonia universal, envolvendo, na-
quela conceção, as artes da músi-
ca, dança, teatro e poesia. Platão e 
Aristóteles, por exemplo, defendiam 
que a formação do cidadão deve-
ria pautar - se por dois elementos 
fundamentais, que seriam a música 
e a ginástica “visando a primeira à 
disciplina do espírito e a segunda à 
do corpo”:  -  Mente sã, corpo são. 
A música que mais gostamos, que 
nos satisfaz num determinado mo-
mento, que privilegiamos durante 
uma tarefa, surge quase sempre 
associada ao nosso gosto e às emo-
ções que em nós desperta. Desde 
as civilizações mais antigas que 
a música nos surge predominan-
temente associada às sensações 
mais agradáveis, a comprová-lo a 
evidência de que os hieróglifos (es-
crita pictográfica do Antigo Egito) 
que representavam a palavra “mú-
sica” eram idênticos aos que repre-
sentavam os estados de “alegria” e 
“bem-estar”.
Como vários autores referem, não 

há emoções positivas ou negati-
vas, todas nos completam e são 
essenciais. Embora as possamos 
qualificar de desagradáveis ou 
agradáveis, não deveremos anu-
lar determinadas emoções apenas 
porque nos magoam ou poderão 
magoar quem nos rodeia ou de 
quem mais gostamos. 
Sabemos que a música interfere fa-
cilmente com as nossas emoções, 
mas também que as emoções con-
dicionam a música que gostamos 
de ouvir. Diversos estudos confir-
mam que as áreas cerebrais ativa-
das com a música e com as emo-
ções são praticamente as mesmas. 
O cérebro produz algumas reações 
psicofisiológicas quando perce-
be os sons. Elas respondem com 
emoções que provocam alterações 
fisiológicas, como o aumento da 
produção de neurotransmissores 
e outras hormonas que atuam e 
influenciam o sistema nervoso cen-
tral, como o aumento ou diminuição 
do ritmo cardíaco.
A música modifica os nossos ritmos 
fisiológicos, altera o nosso estado 
emocional e é capaz de mudar a 
nossa atitude mental, de nos apazi-
guar ou acalmar. Ela tem uma forte 
influência sobre todos os seres hu-

manos em todos os níveis. É devido 
a esta evidência que há atualmen-
te uma intensa pesquisa científica 
no sentido de catalogar melodias, 
instrumentações, estilos musicais, 
orquestrações, grupos instrumen-
tais, vocais… e agrupá-los de acordo 
com caraterísticas que nos possibi-
litem usufruir, beneficiar ou mesmo 
potenciar determinados estados, 
melhorar a nossa qualidade de vida 
e, do ponto de vista clínico, aten-
der às necessidades de crianças 
e adultos com algum tipo de difi-
culdade intelectual. Apesar de ver-
mos associada a música à terapia 
já desde a antiguidade, o primeiro 
Instituto de Musicoterapia criou-se 
em 1942 em Estocolmo (Suécia) e a 
Musicoterapia é hoje uma disciplina 
amplamente discutida e estudada. 
Concluindo, o nosso estado pode 
ser afetado pelo tipo de música que 
ouvimos ou cantamos. Uma canção 
triste pode deixar-nos melancóli-
cos, enquanto uma música alegre 
pode animar-nos. Uma música sua-
ve poderá potenciar momentos de 
relaxamento e estudo, e uma mú-
sica mais rítmica motiva e estimula 
quando praticamos atividade física. 
A música também tem um efeito 
sobre muitas das nossas memó-

rias importantes. Ainda assim, nem 
toda a música deverá servir de igual 
forma os nossos intuitos, uma mes-
ma organização sonora poderá de-
sencadear sensações díspares em 
duas pessoas diferentes. Talvez seja 
por isso que, gostos à parte, toda a 

música tenha um lugar pertinente, 
e que depois de acompanhar toda 
a evolução humana, ainda muita 
música esteja por descobrir e ex-
perimentar. 

Daniel Gonçalves

Natália Amaral

AEOH Virtual

O diretor do AEOH, o professor Carlos 
Carvalheira, lançou o desafio: criar 
uma atividade que permitisse avivar 
a nossa memória e recriar tradições 
mais recentes, como a Festa da Pri-
mavera - “AEOH a Florir”!
Deste modo, foi dado o incentivo à 

realização de “encontros virtuais”, que 
pretendiam criar espaços de conver-
sa/debate entre colegas, sobre vários 
temas comuns, onde se partilhassem 
sentimentos, experiências ou até 
preocupações, para que, em conjunto, 
“matássemos” as saudades por não 

estarmos juntos, que houvessem mo-
mentos de partilha sobre os aconteci-
mentos que todos estávamos a viver 
decorrentes da pandemia.
Assim, todas as segundas feiras, a 
partir de 15 de março, pelas 17h30 sur-
giram momentos bem descontraídos 

que nos permitiram rever colegas, 
aprender com eles e comungar de um 
espírito de pertença ao AEOH.
Estas sessões foram apelidadas de 
“AEOH Virtual” e foram muito parti-
cipadas, estando sempre presentes 
muitos docentes de todas as áreas 

disciplinares.
Deixamos aqui um pequeno resumo 
deste ciclo de conversas, por depar-
tamento curricular, com aquilo que 
pudemos experienciar com cada um 
deles!

A equipa MEGA 5

    AEOH VIRTUAL

    O PODER DA MÚSICA 
 A PARTIR DO WEBINAR DO DEPARTAMENTO II – 1.º CEB

O AEOH Virtual, do Departamento 
III – Línguas, no dia 22 de março, foi 
subordinado ao tema: O SOM das 
PALAVRAS, e comemorou o DIA MUN-
DIAL DA POESIA e o dia EUROPEU DA 
CRIAÇÃO Artística, promovendo uma 

viagem libertadora e criativa através 
das palavras e dos sentidos.
O nosso objetivo foi, primeiro, dar 
voz ao Departamento, com leitura 
de composições poética e excertos 
de textos, dos mais antigos até à 

atualidade, em várias línguas, vibrar 
com vídeos, músicas e excertos de 
filmes. Depois, dar voz aos outros 
colegas, através da partilha de livros 
e de poemas.
O estímulo foi dado por António 

Ramos Rosa e o seu poema: ”Não 
posso (podemos) adiar o amor / …o 
abraço /…o coração”, nem a amiza-
de e o companheirismo no AEOH.
Todos os participantes foram convi-
dados a trazer a sua bebida e a cele-

brar a saúde, o trabalho e a amizade, 
com um tchim, tchim à vida!!

Ana Reis, 

Coordenadora do 

Departamento III - Línguas

    AEOH VIRTUAL -“O SOM DAS PALAVRAS”
DEPARTAMENTO III – LÍNGUAS

    PRÉ-ESCOLAR
No dia 15 de março deu-se início a 
um ciclo de seis sessões virtuais, 
cada uma delas organizada por um 
dos seis departamentos existentes 
no AEOH.
O departamento de educação pré-
-escolar deu “o pontapé de saída” 
com o tema “Vamos Destressar” 
porque se constatou que havia 

professores exaustos, o que po-
deria provocar ansiedade/stresse 
e uma necessidade de se rever e 
falar com colegas de quem se es-
tava afastado, presencialmente, há 
algum tempo, em virtude do novo 
confinamento a que a pandemia 
nos obrigou.
Para introduzir o tema principal 

desta sessão, a psicóloga do AEOH, 
Carmencita Flores, foi convidada 
para, de forma sucinta, explicitar 
o conceito “stress” e dar algumas 
estratégias, de acordo com as par-
tilhas dos professores.
Contudo, antes de o fazer, dinami-
zou um pequeno momento de re-
laxamento que foi apreciado pelos 

presentes.
Após o segundo momento, em que 
se fez o enquadramento do tema, 
os docentes tiveram oportunidade 
de falar de si para todos os presen-
tes, o que serviu de mote para que, 
no último momento desta sessão, a 
psicóloga fizesse uma reflexão so-
bre tudo o que foi explanado, suge-

rindo algumas estratégias para se 
ultrapassar os momentos de stress.
Tendo em conta as palavras de con-
tento que foram manifestadas por 
vários docentes, pode-se aferir que 
a sessão teve o impacto esperado e 
foi do agrado dos presentes. 

A Coordenadora de Departamento, 

Filomena Garcia
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    WEBINAR: “À CONVERSA COM…” – DEPARTAMENTO IV

Decorreu no dia 19 de abril, o webi-
nar “À conversa com…”. Dinamizado 
pelo Departamento IV, a iniciativa 
teve como objetivo proporcionar 
aos participantes uma visita, sem 
saírem do conforto das suas casas, 
até à fauna e flora do Parque Na-
tural da Serra da Estrela, a maior 
área protegida portuguesa. Este 
webinar, contou com a colabora-
ção do CISE - Centro de Interpreta-
ção da Serra da Estrela, estrutura 
orientada para o desenvolvimento 
de atividades de educação ambien-
tal e de valorização do património 
ambiental da Serra da Estrela, e o 
CERVAS- Centro de Ecologia, Recu-
peração e Vigilância de Animais Sel-
vagens, um projeto que pretende 
ser pioneiro em Portugal na dete-
ção e solucionamento de diversos 
problemas associados à conser-
vação e gestão das populações de 
animais selvagens e dos seus ha-
bitats. A primeira parte desta ativi-
dade começou com a participação 
de Alexandre Silva do CISE, que deu 

a conhecer as plantas medicinais 
e aromáticas do PNSE. Seguiu-se a 
participação de Ricardo Brandão do 
CERVAS, onde foram apresentadas 

algumas das populações de ani-
mais selvagens do PNSE.
Um agradecimento especial a todos 
os participantes neste webinar, que 

se espera tenha conseguido sensi-
bilizar e alertar para a importância 
de preservação da biodiversidade, a 
maior riqueza do nosso planeta. 

Ana Paula Pestana 

(Delegada disciplinar- grupo 230) 

 Laura Costa 

(Docente - grupo 230)

No passado dia 26 abril, decorreu a 
participação do Departamento de 
Ciências Sociais e Humanas (DCSH)
na webinar «AEOH Virtual» dirigida a 
todos os professores do AEOH.
Sob proposta da Área Disciplinar de 
História, o tema em análise foi “Demo-
cracia e Populismos a debate”. Tendo 
os professores constatado o valor dos 
trabalhos realizados pelos alunos, no 
âmbito da disciplina de História A, do 
12.º ano, o docente responsável, Luís 
Filipe Torgal, selecionou dois para 
serem apresentados. Os títulos das 
duas comunicações foram: «Eleições 
presidenciais de 2021», apresentado 
pelo Miguel Freixinho e «Populismos», 
apresentado pela Beatriz Ribeiro, am-
bos alunos do 12.º E do Curso de Lín-
guas e Humanidades. 
O pretexto para a organização desta 
iniciativa, que teve dois alunos finalis-

tas do ensino secundário como ora-
dores, foi a temática ultimamente tão 
discutida nos media, nas redes sociais 
e em outros fóruns e que se pode 
equacionar nas seguintes interroga-
ções: “Será verdade que os jovens de 
hoje vivem desligados da política? E 
que os movimentos populistas consti-
tuem um perigo de morte para as de-
mocracias? “
As apresentações dos dois discentes 
decorreram com elevado brio. Con-
firmaram, aliás, as competências de 
muitos dos nossos alunos de Huma-
nidades e certificaram que estes jo-
vens, como, felizmente, muitos outros, 
não estão arredados da política, mas, 
pelo contrário, interessam-se por ela, 
preocupam-se com a crise que está 
a afetar as democracias, interrogam-
-se sobre os problemas e perigos do 
mundo atual. 

O Miguel Freixinho fez uma análise 
exaustiva da mais recente eleição 
presidencial, não deixando de notar, 
com preocupação, a elevada absten-
ção registada e também o número 
significativo de votos obtido pelo can-
didato apoiado por um partido popu-
lista
A Beatriz Ribeiro, denotando o apro-
fundado estudo que fez da realidade 
política, europeia e mundial, dos sécu-
los XX e XXI, traçou o perfil de líderes 
populistas de diferentes épocas e la-
titudes e fez uma representação dos 
populismos, bem como alertou para 
os perigos que encerram.
A natureza dos temas tratados e a 
sua profundidade resultaram em 
duas apresentações de grande valor 
didático podendo, doravante, os pro-
fessores de História (ou de outras 
disciplinas) do AEOH usar a gravação 

desta webinar em contexto de sala 
de aula, sempre que as problemáticas 
em torno da democracia e dos popu-
lismos sejam tratadas, no âmbito dos 
programas curriculares. 
Enquanto Delegada da Área Disci-
plinar de História, sinto-me deveras 
lisonjeada pelo valor e pertinência 
dos trabalhos apresentados, o qual é 
mérito dos alunos, sem dúvida, mas 
também do professor que os orientou 
no ensino secundário, na disciplina 
de História A. Muito mais importante 
do que qualquer divulgação leviana, 
injusta e perigosa dos rankings das 
escolas é comprovar o trabalho de 
excelência e a dedicação extrema da 
classe docente do AEOH, espelhado no  
retorno dado pelos alunos aos profes-
sores.
Esta mesma constatação foi aferida 
por muitos professores que assis-

tiram, participaram no debate que 
se seguiu às apresentações e parti-
lharam com os membros do DCSH e, 
concretamente, com os elementos 
da Área Disciplinar de História o seu 
agrado e reconhecimento pela ex-
periência original e interessante que 
presenciaram. 
Em contexto de pandemia Covid 19, 
esta foi uma forma diferente de de-
monstrar a dinâmica, a capacidade 
de iniciativa e de inovação do nosso 
agrupamento.
Termino, reiterando os agradecimen-
tos do DCSH a todos os envolvidos 
nesta atividade, que, cremos bem, 
enriqueceu os professores que parti-
ciparam neste evento. 

Célia Lourenço
Delegada da Área Disciplinar de História 

do AEOH

     “DEMOCRACIA E POPULISMOS A DEBATE”

    “AEOH VIRTUAL” - EDUCAÇÃO FÍSICA
No âmbito das atividades, “AEOH VIR-
TUAL”, o grupo de Educação Física di-
namizou uma sessão de exercício físi-
co “on-line”, no dia 12 de abril dirigida a 
toda a classe docente do agrupamen-
to, intitulada, “Exercício Físico – Anti 
Inflamatório e Depressivo, Sonífero e 
Analgésico: 4 em 1”.
A atividade compreendeu uma breve 
apresentação dos benefícios do exer-

cício físico, seguida de uma sessão 
prática com a duração de 70 minutos, 
constituída por 10 minutos de prepa-
ração do organismo para o esforço 
(Pilates) sob a orientação da profes-
sora Manuela Soares, 45 minutos de 
exercícios cardiopulmonar, força, agi-
lidade e coordenação, orientados pelo 
professor Joaquim Gonçalves, e 15 
minutos de retorno à calma (alonga-

mentos e relaxamento), dirigidos pela 
docente referida anteriormente.
De realçar a empenhada e entusiás-
tica participação dos intervenientes 
que se mostraram motivados para 
uma prática que se deseja sistemáti-
ca e presente nos hábitos de vida de 
todos nós.

O grupo de Educação Física
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    CIÊNCIAS NATURAIS EM AÇÃO!
PALESTRAS, RECURSOS & PERCURSOS NATURAIS DO RIO ALVA
Para terminar o ano letivo, no âmbito da 
disciplina de ciências naturais, os alunos 
do 8º ano da Escola Básica da Ponte das 
Três Entradas realizaram, no dia 22 de 
junho, uma aula de campo/caminhada, 
pelas margens do rio Alva. Esta atividade 
foi efetuada em colaboração com o pro-
fessor de educação física e a professora 

de matemática. 
Os alunos identificaram espécies au-
tóctones das galerias ripícolas e das 
margens do rio. Observaram, in loco, a 
utilização dos diferentes recursos bioló-
gicos nos campos cultivados, anexos às 
margens e a utilização de recursos hídri-
cos do rio, para a agricultura tradicional. 

Puderam ainda observar atividades de 
apicultura, importante recurso biológi-
co da região e, infelizmente, constatar a 
grande presença das invasoras!
Esta atividade permitiu sensibilizar os 
alunos para:
• a necessidade da proteção do ambien-
te, dos recursos biológicos e hídricos e 

da sua sustentabilidade;
• a crescente problemática das invaso-
ras;
• a importância e benefícios do exercício 
físico.
No âmbito da temática dos recursos 
naturais, os alunos dos 8º A e 8º E as-
sistiram, também, a uma sessão de in-

formação com a associação Zero, com o 
tema: utilização sustentável dos recur-
sos hídricos. Aprenderam a importân-
cia de poupar os recursos hídricos e a 
influência das alterações climáticas, na 
sua qualidade.

A professora de ciências naturais, Rosa 
Machado

Ornitorrinco

    PEDDY-PAPER CULTURAL AEOH
No dia 16 de junho, os alunos do Clube 
de Ciência Viva do AEOH realizaram um 
peddy-paper, com questões de cultura 
geral, visando diferentes áreas disciplina-
res, proporcionando diferentes atividades 

experimentais, lúdico-didáticas e ativida-
des desportivas. O itinerário foi bastante 
completo, abrangendo todo o espaço es-
colar, com as suas árvores e plantas en-
volventes!

A adesão foi bastante satisfatória, 10 
equipas, entre alunos do 3º ciclo e ensi-
no secundário. Os participantes gostaram 
muito, aprenderam e conheceram dife-
rentes perspetivas do espaço escolar e da 

cultura AEOH.
Este foi um trabalho colaborativo, uma vez 
que contou com a colaboração de alunos 
EFA, assistentes operacionais, equipa das 
bibliotecas, aquariofilia, professores de 

matemática, físico-química e ciências/
biologia e geologia. 
A todos os envolvidos o nosso Muito Obri-
gado!

O Clube C. Viva do AEOH

    PEDDY-PAPER CULTURAL 
NA EBP 3 ENTRADAS
Também na Escola Básica da Ponte das 
Três Entradas os alunos do clube, no dia 26 
de maio, dinamizaram o peddy paper! Neste 
caso, envolveram toda a comunidade esco-
lar, com participantes do 1º, 2º e 3º ciclo, 
foram 12 equipas muito heterogéneas e 
empenhadas! Procuraram pistas e respos-
tas no Jardim de aromáticas, na biblioteca e 
em várias atividades experimentais!
Visitaram várias estações com atividades 
divertidas e responderam a várias ques-

tões e enigmas. Contamos com a partici-
pação da equipa da biblioteca, professores 
de diferentes áreas e colaboração do Eco 
Escolas.
No final houve prémios para as equipas 
vencedoras dos 3 escalões: 1º, 2º e 3º 
ciclo.
Fica o agradecimento a todos os partici-
pantes e registo dessa participação efu-
siva!

O Clube C. Viva do AEOH

    PARTICIPAÇÃO DA ENF.ª ALEXANDRA NA AULA DE CIÊNCIAS – SUPORTE BÁSICO DE VIDA
No dia 19 de março, 
entre as 15:20h e as 
16:30h, os alunos do 
6.º ano, turmas A e 
B tiveram uma aula 

de Ciências síncrona diferente, na modali-
dade de E@D, em que a nossa professora 
de Ciências, Isabel Rosa convidou a enfer-
meira Alexandra Garcia, para nos falar so-
bre as doenças cardiovasculares – o que 
as pode provocar e como reagir, e sobre o 
Suporte Básico de Vida (SBV), matéria que 
estávamos a estudar. A enf.ª Alexandra 
Garcia começou por partilhar um power-
point com informação sobre o assunto.
Em seguida falou-nos sobre as ações e os 
comportamentos que devemos ter quan-
do encontramos uma pessoa com uma 
paragem cardiorrespiratória.
Qualquer pessoa, mesmo as crianças e 
bebés, podem sofrer de uma paragem 
cardiorrespiratória (PCR), pelo que é muito 
importante saber-se como atuar numa 
situação em que a vítima pode morrer ou 
ficar com lesões no cérebro e coração.

A enfermeira explicou-nos o que devemos 
fazer em caso de encontrarmos alguém 
caído no chão. Primeiramente, devemos 
verificar se existe água ou fios perto da 
vítima para perceber se teve um choque, 
de seguida, perceber se respira e, depois, 
devemos ligar para o Sistema Integrado 
de Emergência Médica (112) e iniciar os 
procedimentos de reanimação - Suporte 
Básico de Vida (SBV).
Assim, em primeiro lugar, devemos garan-
tir a nossa segurança e a da vítima; depois 
aproximamo-nos da mesma e pergunta-
mos se nos está a ouvir e se não respon-
der, devemos fazer a extensão da cabeça 
com elevação do queixo. Seguidamente, 
tentamos perceber se o tórax expande, 
aproximamo-nos para ouvir a passagem 
do ar e sentir a respiração na nossa face, 
durante 10 segundos. Se nós não obser-
varmos movimentos respiratórios deve-
mos pedir ajuda para que outra pessoa 
ligue para o 112 e nós possamos iniciar as 
manobras. Se estivermos sozinhos, deve-
mos ser nós a ligar, respondendo a todas 

as perguntas com 
calma e identifican-
do com precisão o 
local onde nos en-
contramos. Só dessa 

forma é que o INEM pode vir em nosso 
socorro.
A seguir devemos começar as manobras 
de suporte básico de vida: com os braços 
estendidos e as mãos sobrepostas com os 
dedos entrelaçados, devemos pressionar 
no meio do peito (esterno) fazendo com 
que baixe cerca de 5 a 6 cm. Este movi-
mento de compressão deve ser repetido 
20 a 30 vezes e devemos contá-los em 
voz alta. Depois destas compressões fa-
zemos duas ventilações através da boca 
da vítima. Devemos continuar este proce-
dimento até a vítima começar a respirar 
ou até à chegada da equipa do INEM. Por 
precaução, devido às doenças infeciosas 
e se não conhecermos a vítima e, ainda, 
se não tivermos máscara de reanimação 
(pode ser comprada numa farmácia e ter-
mos na nossa carteira) podemos abdicar 

da respiração boca a boca. Neste caso, 
não paramos as compressões.
Também existe o suporte básico de vida 
pediátrico que está adaptado a bebés e 
crianças.
A senhora enfermeira também nos trans-
mitiu preciosos conhecimentos sobre 
como agir em caso de desmaio em que 
devemos pôr a pessoa em posição lateral; 
em caso de hemorragia nasal devemos 
inclinar a cabeça para trás e em caso de 
queimadura devemos pôr água fria.
Nesta aula mui-
to interessante, 
aprendemos que 
estes comporta-
mentos/ações são 
importantes e po-
dem salvar vidas e 
também a distin-
guir se a pessoa 
teve uma paragem 
cardiorrespiratória 
ou se desmaiou.
Para concluir, po-

demos dizer que as explicações da se-
nhora enfermeira foram muito claras e 
importantes para sabermos como agir 
numa situação de emergência. Nunca nos 
podemos esquecer que a vida da vítima 
depende da rapidez da atuação.
Esta ação permitiu perceber que devemos 
estar preparados para qualquer situação.
Mais vale perder um minuto na vida, do 
que a vida num minuto!

Alunos do 6.º B
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    NEUROCIENTISTA MARCA PRESENÇA NA AULA DE CIÊNCIAS NATURAIS
UMA AULA DIFERENTE DURANTE O ENSINO À DISTÂNCIA
No mês de março celebra-se a “Semana 
do Cérebro” e a data foi assinalada com 
a presença da neurocientista, Joana 
Guedes, da Universidade de Coimbra, na 
aula de Ciências, via ZOOM, do dia 23 de 
março. Esta sessão online foi direciona-
da a duas das turmas do 6.º ano, C e 
D, e uma do 5.º ano da escola sede do 
AEOH. A investigadora falou sobre a sua 
profissão, em que consiste o seu dia a 
dia e explicou o que é um neurocientis-
ta. Durante a aula, a especialista apre-
sentou um powerpoint que apresentava 
as principais células do cérebro, o seu 

funcionamento e a sua composição. O 
cérebro é constituído por: Lóbulo Parie-
tal que controla as sensações e os mo-
vimentos; Lóbulo Frontal que controla 
as decisões do ser humano. Hipocampo 
que é o sítio onde se guardam as me-
mórias; Lóbulo Temporal - é a parte do 
cérebro que controla a audição; Lóbulo 
Occipital que controla a visão e o Ce-
rebelo que tem a função da coordena-
ção motora. O lóbulo Parietal tem uma 
função em comum entre os movimen-
tos e a coordenação motora, isto é, se 
um deixar de funcionar o outro fará a 

função do que avariou. A investigadora 
também informou que, quando o Hipo-
campo não está bem, surgem doenças 
como o Alzheimer, sobretudo em pes-
soas mais idosas.
O nosso cérebro é principalmente cons-
tituído por neurónios. Estes são células 
com muitas ramificações que transpor-
tam “a informação” a todo o organismo. 
O cérebro também tem um sistema 
imunitário que combate os vírus e  
bactérias, fazem o papel de guardiões.
Todos ficaram muito fascinados quando 
a convidada informou que o cerebelo 

era a parte que estudava.
Nestes estudos de neurologia são usa-
dos cérebros de ratos, pois o cérebro 
destes é muito parecido com o de um-
ser humano. Foram ainda mostrados 
vários vídeos que explicam as capacida-
des racionais dos ratos. 
Durante a sessão, os alunos tiveram a 
oportunidade de interagir com a convi-
dada, que prontamente foi responden-
do às dúvidas e questões. Também foi 
abordada a questão dos traumatismos 
cranianos e das suas consequências 
que são bastante variáveis, podendo 

haver uma recuperação parcial, total ou 
levar à morte.
Foi uma aula inesquecível e muito inte-
ressante!
Deve ser um trabalho fascinante!

Alunos da turma 6.º D

    PESTICIDAS – CARTA AOS AGRICULTORES E CONSUMIDORES

Carta aos Agricultores 
de Oliveira do Hospital
Caríssimos Agricultores
Esperamos que esta carta vos encontre de boa saúde.
Todas as profissões são importantes, mas a vossa é essencial 
à vida. Por isso, vimos pedir-vos que pratiquem uma agricul-
tura biológica, onde não se usem pesticidas nem fertilizantes 
químicos.
Nós sabemos que o uso de pesticidas aumenta a produtividade 
e o lucro, mas não podemos esquecer que trazem inúmeros 
problemas para o ambiente e para os seres vivos, em geral. 
Contaminam a água e o solo, provocam a morte por envene-
namento de animais e a diminuição 
drástica do número de insetos em 
todo o mundo, bem como a redução 
da biodiversidade.
Além disso, resultados de estudos 
evidenciam uma enorme quantidade 
de pesticidas presentes na maio-
ria dos alimentos que consumimos 

diariamente (morangos, maçãs, uvas, tomates, alface,...), o que 
acarreta vários riscos para a saúde humana, podendo provocar 
redução da fertilidade, alguns tipos de cancros, alterações do 
sistema imunitário e doenças degenerativas do sistema nervoso.
Mas existem alternativas ao uso de pesticidas? Sim, existem. Dei-
xamos algumas sugestões:
- Fazer rotação de culturas– promove-se uma melhor fertilida-
de do solo e erradicam-se pragas de culturas anteriores;
- Remover ervas daninhas manualmente, antes de estas pro-
duzirem sementes, evitando que se reproduzam;
- Usar plantas com poder repelente de insetos indesejados 
(ex. alecrim, lavanda, manjericão, ...) e predadores naturais (ex. 

joaninhas que se alimentam de alguns pulgões que 
afetam as culturas);
- Adicionar aos solos fertilizantes naturais, resul-
tantes de compostagem, estrume...
Sejam os nossos superheróis e salvem a vida de 
todos os seres vivos e do planeta, em geral!
Com os melhores cumprimentos,

A turma 6ºC 

    OS TRITÕES MARMOREADOS VISITARAM O JARDIM DE INFÂNCIA DE ALVÔCO DAS VÁRZEAS
Numa bela manhã de sol, o Sebastião trouxe de Rio 
de Mel, dois TRITÕES MARMOREADOS dentro de um 
garrafão de água. Todas as crianças observaram, 
tocaram e desenharam os TRITÕES. 
As crianças adoraram os TRITÕES, mas descobriram 
que o habitat deles é no tanque do Senhor Zé, onde 
o Sebastião os foi buscar, pois tentaram colocar os 
TRITÕES num recipiente com água para observarem 
o seu crescimento, mas um morreu e outro saltou 
para fora. 
As crianças fizeram uma grande descoberta e 
aprenderam que os animais podem conviver com os 
humanos, mas devem ser devolvidos ao seu habitat 
natural.

A Educadora de Infância, Paula Martins

Diga Não aos Pesticidas
As nossas escolhas enquanto consumidores 
são decisivas para a nossa saúde e para o 
meio ambiente.
Está na hora de começarmos a incluir na 
nossa dieta alimentar alimentos biológicos, 
obtidos através de técnicas de produção 
que respeitam a natureza.
Estes alimentos podem não ser tão grandes, 
nem com tão bom aspeto, mas são muito 
mais saborosos, mais saudáveis e mais fres-
cos (não contêm conservantes, logo têm de 
ser consumidos num espaço de tempo mais 
curto, desde que são colhidos).
Não se deixe enganar!... Para ter a ga-
rantia de que está a comprar biológico, a 
embalagem do alimento tem que ter este 
símbolo         .
Ao comprarmos produtos da época e produ-
zidos em quintas locais, reduzimos também 
o consumo de alimentos com pesticidas e 
ajudamos a diminuir a poluição. 
Não nos devemos esquecer de variar o con-

sumo de fruta e vegetais e de lavar muito 
bem os alimentos (mas lembre-se, mesmo 
lavando bem, os pesticidas não são todos 
eliminados).
E que tal... Arranjar um espacinho onde 
possa cultivar alguns dos seus alimentos? 
Porque não recorrer a terras abandonadas 
ou até mesmo a alguns vasos colocados na 
sua varanda?
Também poderá fazer a sua própria com-
postagem com os restos dos seus alimentos 
e usar o composto para fertilizar a horta.
Uma agricultura biológica é um ato de amor 
à vida em geral, sem pesticidas temos mais 
saúde e a biodiversidade será maior.
Para mudar o mundo, comece com um pe-
queno gesto!
Respeite a natureza e zele pela sua saúde!

A turma 6ºA

Trabalho interdisciplinar de duas turmas - 6º A e 6º C - sobre a temática ”os pesticidas”, 
dinamizado pela docente Sandra Magalhães. 
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Sabemos que muito se faz nas várias escolas que com-
põem o nosso agrupamento, existem vários projetos e ati-
vidades, alguns da iniciativa de professores, outros partem 
da ação de alguns alunos que, pelas suas vivências e gos-
tos, manifestam interesse em criar algo de diferente na 
sua escola.
Quisemos saber e fomos conhecer… mas sob um olhar di-
ferente!
Assim, surgiu a ideia de criar a atividade denominada ”ciclo 

de conversas” que pretendia dar a conhecer alguns projetos 
que estão a ser implementados, atualmente, ou que já exis-
tem há alguns anos. Mas estas conversas com os profes-
sores/alunos responsáveis seriam realizadas pelos, por nós 
designados, “repórteres MEGA 5”. Estes alunos frequentam 
as diferentes escolas do agrupamento e, a nosso convite, 
deram a conhecer, mais um pouco, o que se faz por lá.
Resta-nos agradecer o excelente trabalho, envolvimento 
e responsabilidade desempenhados pelos alunos interve-

nientes (repórteres MEGA 5) e dinamizadores das inicia-
tivas retratadas, aos assistentes operacionais envolvidos 
e aos professores responsáveis pelos projetos, pelo seu 
precioso tempo e, ainda, aos professores que, nas diferen-
tes escolas, monitorizaram a realização das conversas e 
acederam, de bom grado, ao convite da equipa do Jornal.
Apresentamos o resultado dessas conversas muito agra-
dáveis!

A equipa MEGA 5

    CICLO DE CONVERSAS - Repórteres MEGA 5

    À conversa com... A professora Deolinda Azevedo
No lago e estufa da escola secundária

Em 2010, alguns alunos do 12º ano, no âm-
bito da disciplina Área de Projeto, deram 
início à criação de um lago na nossa es-
cola. Mais tarde, em 2017, sofreu algumas 
intervenções a fim de ser reconstruído. A 
professora Deolinda Azevedo foi a impul-
sionadora deste projeto e, mais tarde, da 
estufa. Estivemos à conversa com ela para 
perceber como tudo isto se processou.
O projeto de criar uma estufa surgiu de 
forma imediata, ou ficou reticente ao que 
implicaria desenvolvê-lo numa escola 
onde conseguisse colocar os planos da 
sustentabilidade em prática?
«A ideia de desenvolver uma estufa, foi 
conversada entre vários professores da 
área de Biologia, de modo a ser utilizada 
para experiências no âmbito da disciplina 
que lecionavam e divulgar o conceito de 
sustentabilidade. Aliás, posteriormente, 
este projeto esteve associado a outro de 
recolha da água da chuva, conseguindo 
assim desenvolver ao máximo uma escola 
mais ecológica. Poderei acrescentar que 
já no decorrer da criação da mesma, os 
alunos realizaram maquetes que iriam 
funcionar como um guião daquilo que se 

pretendia ir fazendo, gradualmente, na es-
tufa. Foi relativamente fácil criá-la, pois a 
estrutura metálica foi-nos oferecida.»
Na sua opinião, a formação da estufa 
contribui em prol do ambiente ou con-
corda que ainda há aspetos que podem e 
devem ser melhorados?
«A estufa em si não contribui muito em 
prol do ambiente. Contribui, sobretudo, 
para alertar os alunos para a origem de 
certos alimentos, no que se refere aos 
vegetais, acerca da importância da água 
do solo no crescimento das plantas. Pode 
também mostrar que, em vez de se fazer 
uma agricultura intensiva com recurso a 
químicos, consegue-se fazer duas ou três 
vezes produção dentro de uma estufa, 
dado que esta cria um microclima, e assim 
contribuir para a questão da sustentabi-
lidade, sem recurso a produtos químicos. 
No entanto, se quisermos falar sobre a 
questão ambiental temos aqui o exemplo 
da maioria das árvores que estão na es-
cola que foram plantadas por professores 
e ex-alunos que pertenciam ao clube do 
ambiente que existiu há alguns anos. Nes-
sa altura nós plantávamos, repunhamo-

-las quando morriam, regávamos e, uma 
vez por semana, fazíamos a apanha do lixo 
que estava espalhado pela escola.»
Qual foi a sua reação ao saber que os alu-
nos estavam empenhados e motivados 
em criar um lago na escola, ou mais tarde 
em recuperá-lo?
«Confesso que me senti muito satisfeita 
pelo trabalho, quer das alunas que deram 
asas à criação do lago quer dos alunos 
que, seguidamente, ajudaram na sua re-
cuperação. Ver que os próprios alunos 
têm consciência de que é importante pre-
servar o ambiente é sem dúvida fabuloso.
A ideia de criar um lago foi lançada por 
um grupo de alunas na disciplina Área de 
Projeto no decorrer do 12.º Ano, em 2010. 
Pretendia-se criar um ecossistema aquá-
tico na escola, algo que ainda não existia 
e, por isso, o lago conseguiria ajudar-nos 
a desenvolver esse desejo. As alunas 
mostraram-se muito motivadas e conse-
guimos pôr em prática este projeto. Anos 
mais tarde, devido a alguns imprevistos foi 
necessário fazer a sua recuperação com 
a ajuda de alunos, também eles envolvi-
dos num projeto, que se revelaram muito 
dinâmicos e interessados, chegando mes-
mo a realizar pesquisas muito pertinentes 
sobre o tema. Mais tarde surgiram os pa-
tos e desenvolveram-se muitas tentativas 
de modo a que se conseguisse conciliar a 
coabitação da vegetação aquática com os 
animais. No entanto, não se obtiveram re-
sultados positivos quanto a este aspeto.»
De que forma acha que estes projetos 
enriquecem os alunos e contribuem para 
a formação de um ambiente saudável na 
nossa escola?
«Penso que estes projetos são extrema-
mente educativos e contribuem para uma 
transmissão de conhecimentos entre os 
alunos. Muitos deles não sabiam algumas 
coisas sobre as plantas e outros tinham 
esse conhecimento, fazendo-se assim 
uma partilha de informação. Além disto, 
estimula um sentimento pela preservação 
do ambiente, contribuindo para uma esco-
la mais sustentável e saudável. A presença 
tanto do lago como da estufa acaba por 
educar a comunidade estudantil no que 
toca à preservação. Desde a instalação 
dos mesmos nota-se progressivamente 
uma menor degradação dos espaços da 
escola.»
Houve alguma razão em específico que 
determinou o facto dos animais escolhi-
dos para frequentarem o lago terem sido 
os patos?
«O projeto inicialmente não tinha previsto 
a introdução de patos, porque o que nós 
pretendíamos fazer era recuperar o nosso 
ecossistema, ou seja, o nosso objetivo era 
recriar o lago com vegetação, possibilitan-

do a existência de rãs insetos, os habitan-
tes característicos desse ambiente. 
Decerto que os patos têm sido uma certa 
atração, mas se conseguíssemos conjugar 
o setor dos patos com o setor da vegeta-
ção seria ótimo.»
Como se sente ao saber que este projeto 
contribui para uma escola sustentável, 
sendo que é uma temática extremamen-
te importante nos nossos dias?
«Sinto-me muito feliz. Sempre me consi-
derei uma ambientalista, ainda antes da 
palavra ser usada com tanta frequência. 
Apesar de ter visto várias reformas no 
ensino ao longo da minha carreira pro-
fissional, enquanto professora, sempre 
me preocupei com o ambiente e sempre 
achei que uma escola sustentável é uma 
mais-valia quer para o espaço quer para 
os alunos que a frequentam. Como disse, 
ao serem criadas medidas que promovam 
a sustentabilidade na nossa escola, os 
nossos alunos crescem com a preocupa-
ção de preservarem o ambiente. Assim, 
formamos cidadãos com um papel ativo 
na questão ambiental.»
Se pudesse criar um projeto que conse-
guisse complementar os dois já criados, 

qual seria?
«Aquando da criação do lago, foi instalado 
um pequeno painel solar que dava origem 
a um repuxo de água sempre que a luz 
solar lhe incidia com alguma intensidade. 
A ideia de utilizar vários painéis solares, 
que fossem reduzir alguns consumos de 
energia elétrica, e assim de forma cons-
ciente, promover os recursos renováveis.
Outro projeto, também ele iniciado há 
alguns anos atrás, foi a realização da re-
colha das águas da chuva (já referida an-
teriormente) para a rega das plantas dos 
canteiros. Inclusive, existiam bidões para o 
armazenamento dessa água incentivando 
à diminuição do consumo da água potável.
Apesar de ainda não me ter debruçado so-
bre a criação de um novo projeto, poderia 
continuar a implementar os que acabei de 
referir. Tendo eles ficado em modo de es-
pera, seria importante dar continuidadede 
modo a promover a prevenção ecológica, 
neste caso, nos espaços escolares.»
Muito obrigada, professora, pela sua 
colaboração. Gostámos muito desta 
conversa.

As repórteres MEGA5: Daniela Guímaro, Mafalda 
Correia e Matilde Santos – 9.º C
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    À conversa com... A professora Paula Loureiro
Na Horta Biológica/Pedagógica – EB Cordinha

Hoje, o jornal escolar “Mega 5” foi à Escola Bá-
sica da Cordinha entrevistar a professora Paula 
Loureiro que dinamiza o “Projeto da Horta Bio-
lógica/Pedagógica”. As alunas Micaela e Beatriz 
do 8.º G, repórteres “Mega 5”, encontraram-se 
com a responsável para conversarem sobre 
este Projeto.
Olá, boa tarde, professora, obrigada por nos 
conceder esta entrevista.
Olá, meninas, eu é que agradeço, é com todo 
o gosto que vos recebo, uma vez que, esta en-

trevista também vai permitir dar a conhecer à 
comunidade educativa este projeto. 
Então, vamos começar. Professora, quando foi 
criada a horta da Cordinha?
O projeto da Horta da Cordinha foi criado há 
cerca de cinco, seis anos.
E como surgiu a ideia?
Bem, como sabeis eu sou professora de Educa-
ção Especial e, na altura, tal como agora, dou 
apoio a vários alunos com currículo próprio, no 
qual têm uma componente mais prática, mais 
funcional, em que os alunos desempenham 
atividades da vida diária. Nesse sentido, como 
eles manifestavam interesses, gosto e prática 
na área da agricultura, parti dessas aptidões e 
pensei que podia acrescentar valor, para levar 
os alunos a melhorarem a motivação para a 
vida escolar e, paralelamente, podermos de-
senvolver aptidões que lhes poderão ser úteis, 
quer no seu dia a dia, quer no futuro.
Quais os alunos que a frequentam?
Tal como vos disse, principalmente os alu-
nos com um Programa Educativo Individual, 
atualmente, (Ruben, Bruno e Miguel) embora, 
ao longo dos anos, outros alunos de outros 
ciclos e outros projetos tenham participado 
também na nossa horta. Olhem, por exemplo, 
os meninos do Jardim de Infância, antes da 
pandemia, colaboraram muito na nossa horta, 
ajudando nas sementeiras e nas regas. Estou 
a lembrar-me, por exemplo, foram eles que 
ofereceram e plantaram a macieira. O pro-
jeto Eco Escolas também integrou a nossa 
horta, com o cantinho das ervas aromáticas, 
por isso, temos tido muita colaboração, quero 
também referir o Sr. Paulo que nos tem dado 

muito apoio e ensinamentos. 
Diga-nos, professora, porque é tão importante 
retirar as ervas?
Sim, é muito importante retirar as ervas dani-
nhas, porque elas irão comer os sais minerais 
e também beber a água que as nossas cultu-
ras necessitam para o seu desenvolvimento. É 
nessa tarefa que o Ruben e o Miguel são muito 
cuidadosos estando frequentemente a fazer 
essa manutenção.
Para além disso, antes de semear temos que 
fazer a preparação do terreno para as futuras 
sementeiras de acordo com a época do ano, 
como por exemplo, retirar restos de culturas 
anteriores, ervas e cavar a terra. Logo em no-
vembro, são as favas, morangueiros e alhos que 
fazem parte da cultura de inverno e em feve-
reiro ou março fazemos a plantação de alfaces, 
cebolo, batatas, tomateiros e pimenteiros.
Já respondeu, praticamente, à pergunta que 
lhe íamos colocar em seguida. Que tipos de 
culturas se semeiam em cada estação do ano?
Sim, como vos disse há plantação e sementei-
ra de acordo com a época do ano. Se estamos 
no inverno, a agricultura tem que resistir às 
temperaturas mais baixas (favas, alhos, etc), 
depois na primavera, com as temperaturas 
mais amenas, já podemos semear outros tipos 
de culturas (alfaces, tomateiros, pimenteiros, 
batatas, etc).
Professora, são usados adubos na horta?
Não utilizamos produtos químicos na nossa 
horta, empregamos matéria orgânica, por isso 
ela é biológica. Tal como já vos disse, quando no 
inverno estamos a preparar o terreno, os alunos 
ao cavar enterram os restos de culturas ante-

riores, ervas e restos de folhagem. Muitas ve-
zes, esses materiais são colocados no compos-
tão, que depois são utilizados na nossa horta.
Onde e como arranja as plantas e sementes 
para a horta?
Temos vários donativos: os alunos que trazem 
de casa, pedem a familiares e vizinhos; os as-
sistentes operacionais (D.ª Zélia); e eu própria.
E para terminar, como e quando sabe que é 
preciso regar?
Pois, dá-se conta nas folhas das plantas que 

começam a ficar murchas e a terra fica seca. 
Muitas vezes os alunos dizem-me: 
“–  Oh, professora, temos que ir regar as plantas 
porque está tanto calor e a terra já está a ficar 
seca!”
Obrigada, professora, é realmente um proje-
to muito interessante e também nós ficámos 
mais despertas para a cultura biológica.

Repórteres MEGA 5- Micaela e Beatriz – 8.º G
Escola Básica da Cordinha, 7 de junho de 2021

    À conversa com... A professora Laura Costa
No espiral de ervas aromáticas na Escola da Ponte das Três Entradas

Na Escola da Ponte das Três Entradas, os alu-
nos repórteres do Mega 5 Cláudia Brito, João 
Agostinho e Sandra Pires do 9.º I estiveram à 
conversa com a Professora Laura Costa, sobre 
o projeto “Espiral de Ervas Aromáticas” que nas-
ceu no espaço exterior desta escola.
A professora responsável por este projeto re-
feriu que a Escola Básica da Ponte das Três En-
tradas participa, uma vez mais, no projeto Eco-
-Escolas, tendo em conta que, este programa 
internacional do “Foundation for Environmental 
Education”, se desenvolve em Portugal, desde 

1996 pela ABAE. Assim, pretendem-se encorajar 
ações e reconhecer o trabalho de qualidade de-
senvolvido pela escola, no âmbito da Educação 
Ambiental para a Sustentabilidade.
No início de cada ano são apresentados a to-
das as Escolas os desafios para que possam 
ser trabalhados com os alunos. Um dos de-
safios propostos no ano letivo 2019/2020 foi o 
da construção da espiral de ervas aromáticas. 
Face ao confinamento, não foi possível a sua 
concretização no ano letivo transato, tendo a 
sua construção sido adiada para o presente 
ano. Este ano, na qualidade de coordenadora do 
Eco-Escolas, a professora Laura contactou as 
diferentes Juntas de Freguesia da área de in-
fluência da Escola Básica da Ponte das Três En-
tradas, tendo encontrado acolhimento junto de 
uma delas. A espiral surge do desafio lançado 
pela ABAE e está relacionada com a capacidade 
que este tipo de estrutura permite na utilização 
de diferentes tipos de plantas. A espiral possi-
bilita o cultivo, num pequeno espaço de terreno, 
de uma grande variedade de ervas aromáticas. 

A professora Laura reforçou a importância de 
sensibilizar a comunidade para a importância 
da substituição do sal na confeção dos alimen-
tos e a sua substituição por ervas aromáticas 
como forma de promovermos uma alimentação 
mais saudável. Acrescentou que, muitas plantas 
precisam de uma pequena ajuda para produzir 
sementes - um passo essencial para a sobre-
vivência de uma espécie. Para alguns tipos de 
plantas produzirem frutas e sementes, o pólen 
do estame (parte masculina) de uma flor preci-
sa passar para o estigma (a parte feminina) de 
outra flor. Esse processo é chamado de polini-
zação. Às vezes, esse movimento ocorre com a 
ajuda de forças naturais, como vento ou água. 
Porém, muitas flores dependem de animais 
chamados polinizadores para ajudar na entre-
ga. Os cultivos das ervas aromáticas, pelas suas 
características, são essenciais na preservação 
destes pequenos insetos como, por exemplo, as 
abelhas. 
A professora Laura mencionou que a constru-
ção da Espiral ficou a cargo da Junta de Fre-
guesia de Alvôco das Várzeas, que é uma Eco-
-Freguesia e à qual agradeceu imenso todo o 
empenho e colaboração na concretização des-
te projeto, acrescentando que, sem eles não te-
ria sido possível. A questão da sua manutenção, 
também se colocou, tendo referido que este 
cantinho tem sido mantido com a ajuda dos 
alunos do 2.º ciclo e de alunos como o Paulo e 
o João Costa do 9.º ano, desta Escola que, desde 
o primeiro momento, se mostraram muito in-
teressados no projeto, contando, ainda, com a 
ajuda de alguns assistentes operacionais, bem 
como do professor Luís Marrocano.
A professora responsável considerou que a co-

munidade escolar da Ponte das Três Entradas 
está muito recetiva e envolvida neste projeto, 
aprovando a concretização deste jardim, e isso 
verifica-se no carinho com que muitos alunos 
cuidam daquele espaço, com pequenos gestos 
da parte dos pais e encarregados de educação 
e assistentes operacionais ao trazerem ervas 
aromáticas para embelezar, ainda mais, o Jar-
dim que é de todos. Acrescentou, ainda, que 
além do Jardim em Espiral de Ervas Aromáticas 
irão colocar um Hotel de Insetos. Este Hotel 
dará abrigo a alguns dos insetos polinizadores 
referidos anteriormente e que contribuirão 
para a polinização de algumas das ervas aro-
máticas com flores.
Já na parte final deste encontro, a professora 
Laura lançou o seguinte desafio: “Fica o convite 
para que nos visitem”, e fez o seguinte agrade-
cimento: “Bem hajam a todos os que têm apoia-
do e colaborado com o Eco-Escolas.”

Da nossa parte queremos também agradecer à 
professora Laura Costa pelo empenho, colabo-
ração e disponibilidade para nos receber.

Os repórteres Mega 5 (9.º I): Cláudia Brito, João 
Agostinho e Sandra Pires

Ciclo de conversas - À conversa com...
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    À conversa com... os pequenos agricultores
Na horta da EB Lagares da Beira

Na Escola de Lagares da Beira, a Natureza não 
parou de surpreender ao longo do ano.
Além da cerejeira e de várias flores que des-
pontaram na altura certa, surge agora o pesse-
gueiro repleto de frutos.
A hortinha foi cuidada e acarinhada pelos nos-
sos pequenos agricultores.

 A nossa atenta objetiva captou as imagens da 
horta dos nossos pequenos agricultores, eles 
são o Bruno Abrantes, a Carlota Pereira, o Mi-
chel Silva e o Pedro Mendes da turma do 4º ano 
de Lagares da Beira.
É verdade, estes meninos tiveram um verde-
jante faval, muitas alfaces, cebolas e moran-

gueiros. Tudo isto fruto do seu trabalho, gosto 
pela agricultura e pela preservação do meio 
ambiente. 

Reporteres MEGA 5: Bruno Abrantes, Carlota 
Pereira, Michel Silva, Pedro Mendes

Sob a supervisão da Coordenação da Escola EB 
Lagares da Beira

    Ciclo de Webinars 
do GIS e SPO
O Gabinete de Intervenção Social (GIS) e o Serviço de Psicologia e Orientação (SPO) do Agrupamento 

de Escolas de Oliveira do Hospital organizaram um ciclo de webinars nos meses de abril e maio, com o 

propósito de dar resposta às dúvidas das famílias, educadores e outros agentes escolares e dotá-los de 

algumas estratégias de atuação. Foram dinamizadas as seguintes sessões temáticas: “Bullying: como de-

tectar e agir” com a especialista convidada, Dra. Inês Andrade que é a Presidente da Associação No Bully 

Portugal; “Dependência de jogos online em crianças e jovens” com o Dr. Bruno Bento, Neuropsicólogo no 

Instituto de Apoio ao Jogador, e ainda, “Pais Presentes: Filhos Brilhantes, Alunos Fascinantes” com a Dra. 

Zulima Maciel, Psicóloga de Mindfulness e Parentalidade Consciente. Dada a pertinência dos temas, estas 

sessões tiveram grande adesão da comunidade educativa.
Andreia Rodrigues

Assistente Social - Gabinete de Intervenção Social do AEOH 



11JULHO 2021 
Jornal do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital - Mega5

     JORNADAS AEOH
Aconteceram a partir de sexta-feira, 28 de maio, as Jornadas #aeoh, naquela que foi a primei-
ra edição de um evento que se pretende anual e cujo principal objetivo é realçar a criatividade 
e o saber fazer do ensino e formação profissional do AEOH.
A aposta num formato simples e alicerçado na prata da casa - alunos, ex-alunos e docentes 
- revelou-se uma fórmula de sucesso e propiciador de um ambiente acolhedor, ideal para o 
esclarecimento de dúvidas. Os Desafios, com a execução de tarefas inerentes às diversas 
áreas de formação, deram um carácter prático às Jornadas, o que foi também fundamental 
para o sucesso da atividade. A segunda parte, À conversa com... ex-alunos, casos de sucesso, 
deu oportunidade aos presentes de comprovar na primeira pessoa a qualidade da formação 
ministrada no agrupamento, ouvindo o testemunho dos agora profissionais ou estudantes do 
ensino superior.
Em jeito de rescaldo, resta-nos agradecer a bondade e disponibilidade que todos os parti-

cipantes manifestaram desde o início ao aceitar o convite para colaborar com o AEOH. Aos 
nossos parceiros, Museu do Pão, Museu do Azeite, Bitlogin, Filipe Caldeira Pereira, Pedro Prata 
e Ricardo Pereira, o nosso imenso agradecimento. Aos nossos ex-alunos, Tiago Cerveira, João 
Batista, José Dias, Alexandre Dias e Suse Nunes, o nosso infinito agradecimento. O AEOH só 
pode estar orgulhoso do vosso percurso de sucesso. Aos nossos alunos que participaram nos 
desafios e aos alunos dos cursos profissionais de cozinha/pastelaria e restaurante bar, que 
nos proporcionaram um aconchego gastronómico, um grande bem-haja. Aos encarregados 
de educação e alunos que aceitaram o convite para estar presentes, abdicando de um fim de 
tarde fora da sua zona de conforto, um sentido reconhecimento. Por fim, uma palavra para a 
equipa que numa longa jornada idealizou e colocou no terreno as jornadas #aeoh.
Para todos, até para o ano!

Cristina Borges

 Cursos Profissionais SUPLEMENTO
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CYAN    MANGENTA    YELLO    BLACK

    EXPOSIÇÃO
No âmbito da conclusão do curso profissional de Técnico de Multimédia, o AEOH, em parceria com a Biblioteca Municipal, apre-

sentou a exposição de fotografia Natureza Real, de Rosa Figueiredo.

A exposição esteve patente na Biblioteca Municipal de Oliveira do Hospital entre os dias 3 e 31 de maio, durante o horário de fun-

cionamento do espaço.
Cursos profissionais
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    PAP
Decorreu na nossa escola as apresentações das Provas de Aptidão Profissional (PAP) dos alunos de todos os Cursos Profissionais 

(Multimédia, GEI, Restaurante/Bar e Cozinha/ Pastelaria).

É um orgulho ver a evolução dos nossos alunos!

Bem hajam, também, aos elementos do júri que connosco colaboraram!
Cursos profissionais
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CYAN    MANGENTA    YELLO    BLACK

    REQUALIFICAÇÃO DO 
RESTAURANTE PEDAGÓGICO
Num ato singelo, mas pleno de simbolismo, foram inauguradas as instalações requalificadas do restaurante pedagógico - um 
passo fundamental para a melhoria da formação ministrada!
Contámos com a nobre presença do vice-presidente da CMOH, Francisco Rolo, da vereadora da Educação e da Cultura, Graça Silva 
e do vereador do Desporto, Nuno Ribeiro.

Cursos Profissionais

    #DICASAEOH
Com a colaboração dos alunos dos cursos profissionais, iniciou-se no dia 29 

de abril a rubrica  #DICASAEOH.

Dicas e truques para nos ajudar no dia a dia!

Como preparar uma entrada rápida para uma refeição?

Como preparar um creme de cenoura?

Como preparar uma bebida fresca e colorida?

Como preparar uma mesa para uma ocasião especial?

Como otimizar o telemóvel para tirar melhores fotografias?

Como editar um vídeo?

Como configurar uma ligação wi-fi?

Como utilizar teclas de atalho no windows?
Cursos Profissionais
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    ALUNA DO AEOH, EB DA CORDINHA, NO TERCEIRO LUGAR DA 
FINAL DA 14.ª EDIÇÃO DO CONCURSO NACIONAL DE LEITURA

Elvira Santos Silva, aluna do 6.º ano de 
escolaridade, na Escola Básica da Cor-
dinha, alcançou o 3. º lugar, na prova 
de palco do 2. º ciclo do Ensino Bási-
co, na Final Nacional da 14ª edição do 
Concurso Nacional de Leitura (CNL) que 
teve lugar no dia 5 de junho, no auditó-
rio do Templo da Poesia - Parque dos 
Poetas, em Oeiras. Para chegar à prova 
final a aluna venceu as várias fases do 
concurso: escolar (a nível concelhio), 
intermunicipal e nacional (prova escrita 
de pré-seleção).

Sendo a competência da leitura essen-
cial para a construção de uma socieda-
de mais livre e democrática no acesso 
à informação e ao conhecimento é im-
portante o desenvolvimento da literacia, 
a formação de leitores e a promoção do 
gosto e criação de hábitos de leitura, 
nas nossas crianças e jovens.
Neste evento, com o propósito de cele-
brar a festa da leitura, estiveram pre-
sentes 20 alunos (5 de cada ciclo de 
ensino) finalistas das escolas do conti-
nente, Madeira, Açores e dos Países de 
Expressão Portuguesa. 
Os alunos finalistas realizaram uma pro-
va de palco, com a duração de 3 minu-
tos, que consistiu na leitura expressiva 
de um excerto de uma obra, previamen-
te selecionada por cada aluno, e argu-
mentação sobre a mesma. A aluna Elvira 
Silva, do AEOH, selecionou e apresentou 
a concurso um excerto da obra “Avozi-

nha Gângster”, de David Walliams, “uma 
história sobre preconceitos e aceitação, 
cheia de piadas engraçadas e palavras 
tolas, ao estilo bem-humorado do autor”. 
O evento transmitido em direto, nas 
redes sociais do PNL2027 e da Câma-
ra Municipal de Oeiras, contou com a 
presença dos representantes do PNL; 
da Rede de Bibliotecas Escolares; da 
Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e 
das Bibliotecas; do Instituto Camões; 
da Direção-Geral de Administração Es-
colar/Direção de Serviços de Ensino e 
das Escolas Portuguesas no Estrangeiro 
e, ainda, em representação do PNL2027 
esteve a comissária Dra. Teresa Calça-
da. Esta iniciativa, apresentada por José 
Carlos Malato, teve cobertura televisiva 
pela RTP. 
E como uma festa não pode dispensar 
umas boas gargalhadas e bons momen-
tos musicais, estes foram proporciona-

dos, no decorrer da manhã, pela dupla 
Celina da Piedade e Serafim e com um 
miniconcerto da banda HMB. 
Após a nomeação dos vencedores e a 
atribuição dos prémios, os participantes 
e envolvidos no evento degustaram um 
delicioso almoço, no pátio do Templo 
dos Poetas e usufruíram do magnífico 
jardim do parque, tendo ainda realizado 
visitas ao Aquário Vasco da Gama (os 
concorrentes) e à Exposição “Fortifica-
ções de Oeiras” (os acompanhantes).
As Bibliotecas Escolares do AEOH con-
gratulam-se pelo sucesso alcançado 
pela aluna, Elvira Silva e parabenizam 

todos os alunos que participaram nas 
várias fases da 14.ª Edição do CNL, bem 
como, todos os envolvidos no processo.

“A leitura é, provavelmente, uma 
outra maneira de estar em um 
lugar.”

José Saramago

A equipa da BE

    O AEOH ESTEVE EM FESTA!
A Festa de Lançamento do livro “Histó-
rias da Ajudaris`20”, realizou-se no nos-
so Agrupamento, no passado dia 23 de 
abril, pelas 20:30h, em formato online.
No evento, esteve presente a Presidente 
da Direção da Associação Ajudaris, Dr.ª 
Rosa Mendes Vilas Boas e o senhor Di-
retor do Agrupamento, professor Carlos 
Carvalheira. Marcaram também pre-
sença os pequenos grandes autores, 
educadores/professores, familiares, 
encarregados de educação, assim como 
a comunidade educativa.
A Ajudaris é uma associação sem fins 
lucrativos, desenvolve projetos de in-
tervenção social que visam combater, 
diariamente, a fome, a pobreza e a ex-
clusão social. Apoia famílias e crianças 
carenciadas, grande parte sinalizadas 
nas escolas, fazendo magia na vida de 
quem precisa.
Inovador e criativo, o projeto “Histórias 
da Ajudaris”, concretiza-se a partir da 
edição de livros escritos por crianças, 
para crianças, disseminando a semente 
da escrita solidária por todo o país. Para 
além disso, o projeto em causa, visa 
promover  o gosto pela leitura, pela es-

crita, incutindo valores de solidariedade, 
de cidadania e de respeito pelo próximo, 
resultando na criação de uma obra fan-
tástica e imperdível!
Estimular a participação em projetos 
solidários é uma prioridade do nosso 
Agrupamento em geral e das bibliote-
cas escolares em particular, pelo que no 
ano letivo transato as bibliotecas esco-
lares n.º 1 e n.º 2 de Oliveira do Hospital 
e as bibliotecas escolares de Lagares da 
Beira e da Cordinha, em parceria com 
os educadores/professores solidários e 
alunos do Agrupamento, associaram-se 
ao projeto da Ajudaris, criando cator-
ze histórias originais, subordinadas ao 
tema “Animais”. Sob a orientação dos 
seus educadores /professores solidá-
rios, os alunos participantes tornaram-
-se autores de verdadeiras “histórias de 
encantar”!
Aos pequenos grandes autores, aos 
educadores /professores solidários e 
demais envolvidos, um grande bem-haja 
por abraçarem a causa AJUDARIS e pos-
sibilitarem que projetos educativos e 
solidários continuem a espalhar a ma-
gia e sorrisos pelas crianças e jovens!

Dos trabalhos enviados, integram o livro 
“Histórias da Ajudaris`20” nove histórias 
criadas pelos alunos do Agrupamento, a 
saber: Jardim de Infância de Oliveira do 
Hospital; Jardim de Infância do Largo da 
Feira; Jardim de Infância da Bobadela; 
1.º ano turma B da Escola Básica N.º 1; 
4.º ano turma A da Escola Básica N.º 2; 
5.º ano turma E da Escola Básica N.º 2; 
4.º ano turma E do Centro Escolar de 
Nogueira do Cravo; Escola do 1.º ciclo do 
Seixo da Beira e Jardim de Infância de 
Lagares da Beira.
Pese embora os tempos difíceis e de-
safiantes em que vivemos, que nos 
despertam para uma nova realidade, é 
importante que as histórias e os afetos 
continuem a ser partilhados, para que a 
magia, o encantamento e a esperança 
subsistam mesmo nos dias mais cin-
zentos. Assim mesmo, ainda que em 
formato online, a festa de lançamento 
da 12.º edição do livro “Histórias da Aju-
daris`20” foi levada a efeito, numa noite 
alegre, na qual se ouviram e partilharam 
histórias maravilhosas produzidas, com 
muita imaginação e criatividade, pe-
los pequenos grandes autores e pelos 
educadores/professores solidários do 
nosso Agrupamento.
Foi, indubitavelmente, uma noite de ce-
lebração da escrita e da leitura, onde a 
solidariedade, a partilha, a inspiração, a 
criatividade e a dedicação se transfor-
maram em alegria e felicidade estam-
padas nos rostos dos pequenos grandes 
autores e dos educadores/professores 

solidários que os inspiraram nesta via-
gem…! Um momento único e magnifi-
cente que, por certo, vai perdurar por 
muitos anos no coração de cada um.
Por via das restrições resultantes da 
pandemia, a habitual sessão de autó-
grafos realizou-se em contexto de sala 
de aula. Protagonizadas pelos talento-
sos jovens autores, as sessões decor-
reram com entusiasmo e animação, 
deixando-os realizados e felizes.

Agradecemos a generosa contribuição 
de todos os que adquiriram o livro mági-
co e solidário, cuja receita reverteu a fa-
vor das crianças e famílias carenciadas.
O nosso muito obrigado a todos os que 
colaboraram e participaram, fazendo 
deste evento um momento de partilha, 
repleto de afetos e de momentos signi-
ficativos para todos os envolvidos!

A equipa da Biblioteca Escolar
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    A BIBLIOTECA ESCOLAR E A CAPACITAÇÃO DIGITAL
Os tempos mudaram! 
Os computadores metamorfosearam as 
bibliotecas em centros de informação e 
a Era digital que daí emergiu pressionou-
-as a desmaterializar as suas coleções,  
que rapidamente passaram a poder ser 
acedidas remotamente, transformando 
os centros de informação em “Terceiros 
Espaços”, uma vez que, agora, o foco está 
em como melhor apoiar a comunidade 
escolar onde esta pode aprender, criar e 
interagir.
 Importante, também, é a capacidade 
exclusiva das bibliotecas conectarem o 
físico e o digital e de desenvolverem ativi-
dades de capacitação dos seus utilizado-
res com as competências digitais básicas 
necessárias à vida na sociedade atual.
A pandemia provocada pelo COVID-19 teve 
impacto em todos os aspectos da socie-
dade, incluindo nas bibliotecas. Muitas 
estiveram encerradas e mantiveram as 

equipas em teletrabalho, disponibilizando 
alguns dos serviços e atividades online. 
No entanto, com a imposição do distan-
ciamento social, as bibliotecas enfrentam 
agora o desafio de conseguirem manter a 
sua função como centros de apoio à co-
munidade escolar.
Numa sociedade cada vez mais digital, há 
uma necessidade premente das equipas 
das bibliotecas atualizarem as suas com-
petências digitais e as dos seus utilizado-
res e, ainda, de se manterem atualizadas 
com os avanços tecnológicos. Aliás, no 
período de confinamento foi notório o 
impacto que a falta de competências di-
gitais, ou de acesso a dispositivos tecno-
lógicos, teve no quotidiano das pessoas.
Os desafios que se colocam às bibliote-
cas no “novo normal” que vai emergindo 
do confinamento, afetará o conceito do 
apoio prestado pela biblioteca à comu-
nidade escolar. Assim, as bibliotecas 

precisarão não apenas de continuar a 
acompanhar as suas comunidades nes-
tes tempos difíceis, mas também de de-
senvolver e fornecer serviços inovadores 
para os seus utilizadores, mesmo fora dos 
seus edifícios.
Neste contexto, será objetivo próximo 
capacitar os profissionais da biblioteca 
com as competências necessárias para 
enfrentar estes desafios no domínio da 
transformação digital emergente.
As bibliotecas escolares são uma fer-
ramenta necessária e imprescindível à 
comunidade escolar, funcionando  como 
espaços de desenvolvimento e promoção 
da aprendizagem e da leitura dentro dos 
agrupamentos.
Assim, o papel da biblioteca escolar deve 
ser encarado, cada vez mais, como um 
“laboratório de ideias”, de encontro e 
construção de conhecimento partilhado.

A equipa da BE

    BIBLIOTECAS ESCOLARES
DRAMATIZAÇÃO

Durante o mês de junho, a equipa das 
Bibliotecas Escolares do AEOH apresenta-
ram a dramatização da história “O Ratinho 
do Campo e a Ratinha da Cidade” (adapta-
ção da fábula de Esopo “O rato do campo 
e o rato da cidade”), nos diversos jardins 
de infância do agrupamento. Em alguns 
locais em que as Escolas do primeiro ci-
clo funcionam no mesmo espaço físico e 
em que o espaço exterior permitiu que se 
pudessem assegurar condições de segu-
rança, as crianças deste nível de ensino ti-
veram também a oportunidade de assistir.
Esta atividade, que está inserida no plano 
anual de atividades das Bibliotecas Esco-
lares “O livro vai à sala” e que teve como 
objetivo despertar o gosto pelas histórias 
e pela leitura e incentivar a imaginação e 
criatividade, foi bem acolhida, proporcio-
nando momentos de diversão e alegria a 
todos os participantes.

 A Equipa das Bibliotecas Escolares 

    O TEATRO VEIO AO JARDIM DE INFÂNCIA DE ALVÔCO DAS VÁRZEAS
Numa manhã fresquinha, estivemos todos 
sentados no alpendre à espera de uma sur-
presa… o teatro foi ao Jardim de Infância. 
Assistimos à peça de teatro “O RATINHO DO 
CAMPO E A RATINHA DA CIDADE”, dinamizado 
pelas Bibliotecas do Agrupamento de Esco-
las de Oliveira do Hospital.
Agradecemos muito à Ratinha e ao Ratinho 
os momentos de magia que nos proporcio-
naram! 

A Educadora de Infância, Paula Martins
JARDIM DE INFÂNCIA DE ALVOCO DAS VÁRZEAS
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    A HISTÓRIA DA TABELA PERIÓDICA E A COMEMORAÇÃO 
(POSSÍVEL) NO AEOH, DOS 150 ANOS DA SUA EXISTÊNCIA
Na segunda metade do século XIX, a Química es-
tava numa grande encruzilhada. Embora houvesse 
já algum conhecimento dos elementos químicos 
que existiam na Natureza, verificava-se uma difi-
culdade enorme em os organizar. Para suprimir 
este escolho, e à medida que iam sendo descober-
tos novos elementos, os cientistas começaram a 
procurar formas de os classificar e sistematizar. A 
tarefa não foi fácil, na verdade, demorou mais de 
duzentos anos!
Tudo começou com o “pai” da Química moderna, 
Antoine Laurent Lavoisier (1743-1794) que, em 1789, 
(data da Revolução Francesa e da Declaração dos 
Direitos do Homem e do Cidadão), esboçou uma 
primeira tentativa de ordenar os elementos quí-
micos. Lavoisier agrupou, então, os cerca de 30 
elementos já conhecidos, em quatro categorias: 
gases, não-metais, metais e elementos terrosos.

 Retrato de Antoine Laurent Lavoisier (Paris, 1743-
1794), químico francês, com sua esposa, em 1788, 

obra de Jacques-Louis David (1748-1825) 1

É preciso notar, no entanto, que a história se iniciou 
muito antes de Lavoisier. 
Em 1669, o alquimista alemão, Henning Brand (1630-
1710), produziu e isolou, em laboratório, aquele que 
é considerado o primeiro elemento químico de que 
há registos históricos da sua descoberta – o fósfo-
ro. Como tantas vezes acontece, em ciência, este 
foi um resultado do “acaso”. Na verdade, Brand, 
quando procurava descobrir a pedra filosofal que, 
supostamente, transmutaria metais vis em ouro, 
concentrou e aqueceu a alta temperatura a sua 
própria urina. Como resultado o material queimou-
-se sob uma chama branca e luzidia, ao qual Brand 
chamou “phosphorus”, que, em latim, significa o 
que dá luz.

Alquimista à procura da pedra filosofal (1771), de Jose-
ph Wright: a descoberta do fósforo por Henning Brand.2

Nos séculos seguintes foram sendo descobertos 
mais elementos químicos - o hidrogénio, por exem-
plo, foi-o em 1776, por Henry Cavendish (1731-1810), 
e Joseph Pristley (1733-1804), no ano de 1774, desco-
bre o oxigénio. De maneira que, em 1870, o número 
de elementos químicos conhecidos era já de 60.
Ora, à medida que mais elementos químicos iam 
sendo identificados, os cientistas sentiram neces-
sidade de proceder à sua organização, e começa-
ram a procurar semelhanças nas suas proprieda-
des, bem como a desenvolver esquemas para a 
sua classificação. 
Neste sentido, por volta de 1817, o alemão Johann 
Döbereiner (1780-1849), observou que a massa 
atómica do estrôncio era aproximadamente igual 
à média das massas atómicas do cálcio e do bário. 

E, para além desta curiosidade, ele verificou que 
os elementos em causa tinham propriedades quí-
micas semelhantes. Em 1829, Döbereiner, volta a 
fazer observações similares para outros grupos de 
três elementos, como, por exemplo, o lítio, o sódio 
e o potássio. A identificação dos conjuntos de três 
substâncias que apresentavam comportamento 
semelhante, levou Döbereiner a criar as tríades. 
Cada uma delas era constituída por três elemen-
tos com propriedades semelhantes, organizados 
por ordem crescente de massa atómica.

Döbereiner e as suas tríades. 3

Um outro modelo de organização foi sugerido, em 
1862, por Alexandre-Emile Béguyer de Chancour-
tois4 (1820-1886), engenheiro e geólogo francês 
– o chamado caracol de Chancourtois. Aqui, os 
elementos encontravam-se dispostos, por ordem 
crescente de massas atómicas, numa linha heli-
coidal que recobria uma superfície cilíndrica, de 
maneira a que os pontos que se correspondiam 
sobre as sucessivas voltas da hélice diferiam em 
16 unidades. Os elementos com propriedades se-
melhantes encontravam-se nesses pontos. 

O contributo seguinte ficou a dever-se ao inglês 
John Alexander Reina Newlands, (1837-1898) que, 
precedendo Mendeleev na formulação do conceito 
de periodicidade das propriedades dos elementos 
químicos, estabeleceu, em 1864, um novo esquema 
de classificação. Naquele ano, Newlands observou 
que, quando os elementos conhecidos eram dis-
postos por ordem crescente de massas atómicas 
em colunas verticais de sete elementos, o oitavo 
elemento apresentava propriedades que se repe-
tiam periodicamente, excetuando o hidrogénio. A 
esta relação, Newlands, chamou Lei das oitavas.
 

Fotografia de John Alexander Reina Newlands5

No entanto, a estrutura da Tabela Periódica atual, 
no sentido da classificação sistemática de todos os 
elementos conhecidos, é atribuída ao físico e quí-
mico russo Dmitri Ivanovich Mendeleev, (1834-1907).  

Dmitri I. Mendeleev nasceu no ano de 1834, em To-
bolsk, no longínquo oeste da Sibéria, numa família 
educada, razoavelmente próspera, e muito grande. 
Dmitri era o benjamim da família e, ainda pequeno, 
quando o pai, diretor da escola local, ficou cego, a 
mãe teve de ir trabalhar. 

Fotografia de Dmitri Ivanovich Mendeleev 6 

Apesar das agruras da vida, a senhora Mendeleev, 
estava decidida a dar uma boa educação ao seu 
filho mais novo. E tanto assim foi, que pegou no 
jovem Dmitri e, à boleia, percorreu mais de seis mil 
quilómetros, desde a sua terra natal até São Pe-
tersburgo, cidade onde o pôs a estudar no Instituto 
de Pedagogia.7 
Mendeleev, que era um aluno aplicado, depois de 
ter completado os seus estudos propedêuticos, 
conseguiu ingressar na universidade local. Aí, 
revelou-se um químico competente, mas não ex-
traordinário; sendo mais conhecido pelo cabelo 
desgrenhado e a barba hirsuta, que só aparava 
uma vez por ano. Com este aspeto, que lhe con-
feria até um certo ar de orate, não surpreenderia 
que, pelo menos, pudesse ter sido considerado um 
excêntrico!
E no entanto, escreve “Principles of Chemistry”, 
livro no qual procurou um padrão que permitisse 
organizar toda a informação existente acerca dos 
elementos. Em vida, publica, ainda, o seu trabalho 
no jornal da Sociedade Russa de Química e cujo 
resumo foi republicado em alemão na Zeitschrift 
für Chemie(12, 405-406 1869).8
A classificação de Mendeleev era excecional, não 
só pela sua natureza sistematizante mas também 
pelo carácter preditivo. Na construção da Tabela 
Periódica, Mendeleev deixou vários espaços vazios, 
para elementos que previa virem a ser descober-
tos. Este pormenor foi de uma grande novidade e, 
terá sido, talvez, a principal causa do elevado su-
cesso que veio a ter. Pela primeira vez, era possível 
prever, de forma bastante exata, as propriedades 
de muitos elementos que ainda não eram conhe-
cidos. Assim, com base nos espaços vazios da sua 
classificação periódica, Mendeleev antecipou a 
existência de dez novos elementos, dos quais sete 
viriam a ser descobertos.8
É curioso que Mendeleev, não sabendo da existên-
cia de elementos que na altura eram desconhe-
cidos, segundo o seu sistema de classificação, 
quando viessem a ser descobertos iriam encaixar 
perfeitamente nas “casas” que havia deixado em 
branco. Por exemplo, previu o aparecimento de 
dois elementos, a que chamou eka-alumínio (eka 
significa “primeiro”; então, o eka-alumínio seria 
o primeiro elemento sob o alumínio no mesmo 
grupo) e eka-silício. Quando, em 1875, o químico 
francês, Lecoq de Boisbaudran (1838-1912) desco-
briu o gálio, verificou-se que as suas propriedades 
se ajustavam às previstas para o eka-alumínio; e, 
passados cerca de 15 anos, quando o alemão Cle-
mens Winckler (1838-1904) descobriu o germânio, 
também se constatou que tinha exatamente as 
mesmas propriedades do eka-silício.
O trabalho de Mendeleev foi magistral, e a home-
nagem, merecida, ao seu papel na construção da 
Tabela Periódica, (sistematização e conhecimento 
dos elementos químicos), encontra-se, devida-
mente, representada numa estação de metro, em 
Moscovo, que tem o nome de Mendeleyevskaya! 
Mais ou menos na mesma época em que Mende-
leev desenvolve o seu trabalho, o químico alemão, 

Lothar Meyer, (1830-1895), mais interessado nas 
propriedades físicas dos elementos, também es-
tabeleceu uma organização para eles. Apesar de 
ter dado o seu contributo, como só apresentou, 
publicamente, o seu trabalho passado um ano de 
Mendeleev ter divulgado a sua tabela, não lhe foi 
dado muito destaque.
Com o passar do tempo, descobriram-se ainda 
mais novos elementos e os químicos viram-se 
obrigados a efetuar alterações na Tabela Periódica. 
Assim, em 1895, quando o físico, John William Strutt, 
mais conhecido como Lord Rayleigh (1842-1919), 
descobriu o árgon, e o químico, William Ramsey 
(1852-1916), descobriu os restantes gases inertes, 
foi necessário acrescentar uma nova coluna à Ta-
bela Periódica. 
O contínuo progresso no conhecimento científico, 
em particular, das partículas subatómicas, permi-
tiu a Henry Moseley, (1887-1915) em 1913, estabele-
cer o conceito de número atómico de um elemen-
to, que veio a revelar-se de extrema importância 
na nova organização da Tabela Periódica. 
Neste contexto, Moseley verifica que as proprie-
dades dos elementos se repetem periodicamente 
quando estes são colocados por ordem crescente 
de número atómico. Estava dado o grande passo 
na organização dos elementos químicos. Algumas 
das incongruências existentes na tabela de Men-
deleev podiam agora ser explicadas. Por exemplo, 
o potássio deveria seguir-se ao árgon, visto que o 
primeiro tem número atómico 18 e o segundo, nú-
mero atómico 19. 
A derradeira grande modificação na Tabela Perió-
dica resultou do trabalho de Glenn Seaborg, (1912-
1999), na década de 50 do século passado. Depois 
da descoberta do plutónio em 1940, Seaborg 
descobriu os elementos transuranianos desde o 
número atómico 94 até ao 102. Com estes novos 
elementos, ele reconfigurou a Tabela Periódica, 
colocando os elementos da série dos actinídeos 
(elementos de número atómico de 90 a 103) a se-
guir à série dos lantanídeos (elementos de número 
atómico de 58 a 71), na zona inferior da mesma. 
O último elemento a ser descoberto foi o Tenesso, 
de símbolo químico Ts e número atómico 117, e que 
se tornou o mais recente membro da família dos 
halogénios na Tabela Periódica.
O Tenesso foi descoberto no ano de 2010 pelo Insti-
tuto Conjunto de Pesquisa Nuclear (JINR), formado 
por cientistas da Rússia e dos Estados Unidos. A 
existência desse elemento foi confirmada em 2016, 
sendo formalmente nomeado pela IUPAC (Interna-
tional Union of Pure and Applied Chemistry), Te-
nesso, homenageando o estado do Tennessee, nos 
EUA, onde geograficamente está um dos institutos 
que contribuiu para a descoberta. Anteriormente, 
o elemento tinha o nome provisório de Ununséptio, 
que deriva do seu número atómico em latim “um, 
um, sete”. 9
A Tabela Periódica de Elementos Químicos é uma 
das conquistas mais significativas da ciência, 
capturando a essência não só da química mas 
também da física, medicina, ciências da terra e 
biologia. 

1869 é considerado o ano em que Dmitri Mendeleev 
descobriu o Sistema Periódico, fazendo de 2019 o 
150.º aniversário da Tabela Periódica de Elementos 
Químicos, razão pela qual a Assembleia Geral das 
Nações Unidas e a UNESCO proclamaram 2019 o 
“Ano Internacional da Tabela Periódica de Elemen-
tos Químicos”.9, 10
Perante um marco tão importante, no âmbito 
científico, o Agrupamento de Escolas de Oliveira do 
Hospital não poderia ter ficado indiferente e, por 
isso, associou-se à comemoração dos 150 anos da 
existência da Tabela Periódica. Para o efeito, criou 
um painel de azulejos que pretende reproduzir 
aquela tabela. 
O projeto começou logo a ser pensado em 2018, 
com os alunos do então 10.º B. Os trabalhos tive-
ram o seu desenvolvimento e continuidade, no ano 
letivo seguinte, a cargo, agora, da turma do 11.º B. 
Aos alunos deu-se total liberdade de criação, nos 
desenhos dos símbolos químicos; pediu-se-lhes, 
apenas, que respeitassem algumas regras: todos 
os azulejos, para além do símbolo, deveriam ter 
o nome do elemento, número atómico, número 
de massa e a configuração eletrónica no estado 
fundamental.
O conjunto que agora se encontra no pavilhão E, 
engloba um módulo (por cima da Tabela Periódica), 
que é uma réplica do painel que está na Mende-
leyevskaya.
Infelizmente, devido à evicção, e a vários outros 
constrangimentos decorrentes da pandemia, não 
foi possível ter, atempadamente, o painel de azu-
lejos, na data em que se comemorou o aniversário 
da Tabela Periódica. No entanto, nunca desistimos! 
Neste aspeto, saliento o trabalho e a dedicação de 
todos os alunos das turmas do 10.º B e 11.º B que, 
nos anos letivos de 2018/2019 e 2019/2020, deram 
a sua contribuição para este projeto. Contudo, não 
posso deixar de mencionar os discentes Pedro 
Lencastre, Elisabeth Boute e Rita Madeira, que de 
forma abnegada e, por vezes, com sacrifício das 
suas vidas pessoais, se mostraram sempre dispo-
níveis e colaborantes para fazer ou refazer algum 
azulejo que havia ficado menos bem. 
Ao senhor António Campos, que aplicou os azulejos, 
o meu muito obrigado.
Um agradecimento especial, também, ao Prof. Ma-
nuel Machado, pela sua inestimável colaboração. 
Estou em crer que, sem os seus préstimos, o painel 
dificilmente poderia ser concretizado. 

Carlos J. Saraiva Dinis
Referências:
1 https://www.bbc.com/portuguese/geral-50861019
2 https://pt.wikipedia.org/wiki/Henning_Brand
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4https://de.wikipedia .org/wiki/Datei :Alexandre-
-Emile_B%C3%A9guyer_de_Chancourtois.jpg
5https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/90/
John_Alexander_Reina_Newlands.jpg
6 h t t p : / / t 0 . g s t a t i c . c o m / l i c e n s e d -
-image?q=tbn:ANd9GcRpXhn-_yAQcl50NhKtTmjB-xTAJU-
x3m7shvDqJ762cda-WF75gojPFNaWBCleE
7 BRYSON, Bill, (2006). Breve História de Quase Tudo. 7.ª 
edição, Quetezal Editores. Lisboa.
8 https://www.iypt2019.pt/ano_internacional_tp
9 https://www.itqb.unl.pt/diaaberto2019/copy_of_progra-
ma
10 https://news.un.org/pt/story/2019/01/1657372

Painel de azulejos alusivo à comemoração dos 150 anos da Tabela Periódica.
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    CONCURSO REALIZADO 
PELA PROFESSORA SANDRA 
MAGALHÃES 
COM OS ALUNOS DO 6.º 
ANO, NO ÂMBITO DA 
COMEMORAÇÃO DO DIA 
INTERNACIONAL DO
    PINTURAS NA ESCOLA DE PONTE DAS TRÊS ENTRADAS NO 
ÂMBITO DA DISCIPLINA DE MATEMÁTICA
No final do ano letivo, os alunos do 
8.º ano da Escola de Ponte das Três 
Entradas, a pedido da professora de 
Matemática, selecionaram símbolos 

alusivos à disciplina para serem pin-
tados na parede da sala B2.05.
Nos dias 21 e 22 de junho, os alunos 
e a professora pintaram estes sím-

bolos e uma frase alusiva à Mate-
mática embelezando a sala. E como 
ficou mais bonita com a ajuda de 
todos!
Esta atividade teve como objetivo in-
centivar e desenvolver o gosto pela 
Matemática, sentir a aprendizagem 
da Matemática como um processo 
ativo e fomentar o gosto pela arte e 
pela criatividade e o gosto de criar.
Um agradecimento especial a todos 
quantos ajudaram.
E descobrimos alguns talentos para 
a pintura entre alunos, professores 
e assistentes operacionais!

A professora de Matemática, 
Sandra Oliveira

    A MATEMÁTICA NO DIREITO
No dia 21 de junho de 2021, os 
alunos da disciplina de MACS do 
10.º ano assistiram à palestra 
“Teoria da Partilha no exercício 
da advocacia em Portugal”. A 
preletora Dr.ª Maria José Frei-
xinho, advogada, apresentou 
diversos casos práticos que 
envolveram conceitos mate-
máticos aplicados na Teoria da 
Partilha no âmbito da partilha 
de bens, do direito penal e do 
direito do trabalho. 

    JARDIM DE INFÂNCIA DE 
ALVÔCO DAS VÁRZEAS

A  PRIMAVERA  chegou…e as crianças 
do Jardim de Infância de Alvôco das 
Várzeas, descobriram as palavras da 
primavera e construíram a árvore das 

palavras. Partindo da descoberta de 
palavras, inventaram uma história, 
ilustraram e construíram um livro. A 
Educadora Paula fez magia e a his-
tória apareceu no computador em 
powerpoint, surgindo, assim, a história 
…”A ÁRVORE DA COGUMELEIRA”. Agora 
temos um amigo novo no nosso “Can-
tinho dos livros”.
Gostamos muito de ser Autores/ilus-
tradores de “PALMO E MEIO!”

A Educadora de Infância, 
Paula Martins
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    “ABRIL - MÊS DA PREVENÇÃO 
DOS MAUS-TRATOS NA INFÂNCIA”

    “ABRIL - MÊS DA PREVENÇÃO 
DOS MAUS-TRATOS 
NA INFÂNCIA”

Expressões do AEOH

    “ABRIL - MÊS DA PREVENÇÃO 
DOS MAUS-TRATOS NA INFÂNCIA”

No jardim de infância de Vale do 
Ferreiro, depois de um diálogo sobre 
o tema, decidiu-se elaborar o Laço 
Azul para consciencializar a comu-
nidade educativa.
As crianças rasgaram papéis de re-
vistas, amachucaram, colaram e…
surgiu um grande laço que foi de-
pois pintado de azul e colocado no 

exterior do jardim de infância. Di-
gam lá que não ficou bonito?? Mas, o 
importante é que a mensagem che-
gue ao maior número de pessoas 
possível, de forma a que as menta-
lidades mudem e os maus-tratos na 
infância deixem de ser uma triste 
realidade.

  Jardim de infância de Vale do Ferreiro 

    CAMPANHA DO LAÇO AZUL
Decorreu ao longo do mês de abril a 
campanha do “Laço Azul” Prevenção 
dos Maus Tratos na Infância. 
“Serei o que me deres…que seja 
amor” é o slogan da Comissão Na-
cional de Promoção dos Direitos 
e Proteção das Crianças e Jovens, 
deste ano. Muitos alunos realizaram 
trabalhos de sensibilização sobre 

esta temática, que foram expostos 
em vários espaços do Agrupamento. 
As mensagens tiveram como obje-
tivo alertar a comunidade escolar 
sobre a nossa luta contra os abusos 
infantis e a negligência, e pela pro-
teção de todas as crianças.

 Professora: Margarida Santos

Na EB1 de Oliveira do Hospital, para 
assinalar o “ Mês da Prevenção dos 
Maus-tratos na Infância”, foi exe-
cutado um laço azul formado pelas 
mãos dos 274 alunos que frequen-
tam este estabelecimento de ensi-
no. Cada criança contornou a sua 
mão em plástico azul, proceden-
do depois ao seu recorte. Com 274 
mãos construiu-se um laço gigante 
que foi colocado no exterior para 
ser visualizado por toda a comuni-
dade, de forma a alertar/sensibilizar 
para este tema tão importante para 
a nossa sociedade.

EB1 de Oliveira do Hospital 

     A CAMPANHA DO LAÇO AZUL - S. PAIO
“O Azul funciona para mim como 
uma constante lembrança/alerta 
para lutar pela proteção das 
crianças.”

Bonnie W. Finney

A Campanha do Laço Azul (Blue Ribbon)
Iniciou-se em 1989, na Virgínia, E.U.A., quan-
do uma avó, Bonnie W. Finney, amarrou 
uma fita azul à antena do seu carro “para 
fazer com que as pessoas se questionas-
sem”.

A história que Bonnie Finney contou aos 
elementos da comunidade que se revela-
ram “curiosos” foi trágica e sobre os maus-
-tratos à sua neta, os quais já tinham mor-
to o seu neto de forma brutal. E porquê 

azul? Porque apesar do azul ser uma cor 
bonita, Bonnie Finney não queria esque-
cer os corpos batidos e cheios de nódoas 
negras dos seus dois netos. O azul servir-
-lhe-ia como um lembrete constante para 
a sua luta na proteção das crianças contra 
os maus-tratos.
Foi neste propósito e também na união 
deste espírito solidário, que a escola do 1º 
ciclo de S. Paio de Gramaços e Jardim de 
Infância se associaram ao evento, promo-
vendo e revivendo o espírito solidário do 
verdadeiro significado do LAÇO AZUL. Para 
registar a ação, nada melhor do que revi-
ver e recordar no futuro, a importância do 
evento. Para a posteridade, aí fica o regis-
to nas diversas fotografias.

Professor, António Campos

    JARDIM DE INFÂNCIA DE ALVÔCO DAS VÁRZEAS
Campanha do Laço Azul: “Que Seja 
AMOR. Sempre!”
Abril é o “Mês da Prevenção dos Maus Tra-
tos na Infância” e o Jardim de Infância de 
Alvôco das Várzeas, associou-se à Comis-
são de Proteção de Crianças e Jovens de 
Oliveira do Hospital (CPCJC), construindo 
um laço azul com tampas de iogurte e 
garrafões de água, sendo as fotografias 
do laço postadas na página do Facebook 
da CPCJ de Oliveira do Hospital.

Vamos saber um pouco… Sobre o Laço 
Azul
Iniciada em 1989, a Campanha do Laço 
Azul (Blue Ribbon) surgiu na Virgínia (EUA), 
quando uma avó amarrou uma fita azul à 
antena do seu carro, para fazer com que 
as pessoas se questionassem sobre o mo-
tivo pelo qual o fazia. A história que esta 
avó contou aos membros da sua comuni-
dade, chocou-os a todos: os netos tinham 
sido vítimas de maus tratos sistemáticos 
por parte dos pais. A avó, não quis que 
este problema dos maus tratos caísse no 
esquecimento. Azul foi a cor que escolheu 
para o laço que simboliza o movimento 
que criou, por ser a cor das nódoas ne-
gras que os maus tratos deixaram nos 
seus netos. Hoje, o Laço Azul é um mo-
vimento disseminado em todo o mundo 

para alertar, prevenir e pôr fim aos maus 
tratos e abusos infantis.
Não deixe de denunciar, ajude a PROTEGER!

A Educadora de Infância, Paula Martins

No jardim de infância de Lagares 
da Beira foi contada a história 
que deu origem ao “Laço Azul” 
e explorada a história “As mãos 
não são para bater “.  A partir daí, 
surgiu o diálogo no grupo e as 
ideias para a criação de um car-
taz que resultaram numa obra 
de arte, feita com carinho.

 Jardim de Infância de Lagares da Beira
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    22 DE ABRIL – DIA 
DO PLANETA TERRA!
No dia 22 de abril festejámos, no JI de 
Penalva, o dia do Planeta Terra.
Foi um dia para reconhecer a importân-
cia do planeta Terra e para refletir sobre 
o que podemos fazer para ajudá-lo. 
As nossas matas e os nossos rios pre-

cisam de ajuda. O nosso planeta Terra 
grita por paz.
Vamos todos ajudar a preservar o Pla-
neta, porque nós não queremos viver 
noutro lugar!
Os meninos do Jardim de Infância de Penalva de Alva

    DIA MUNDIAL DA TERRA (EARTH DAY)
No dia 22 de abril comemorou-se o Dia In-
ternacional da Terra, que visa alertar para 
os problemas ambientais que se vivem à 
escala global.
As comemorações do Dia da Terra tiveram 
lugar pela primeira vez nos Estados Unidos, 
no dia 22 de abril de 1970, promovidas pelo 
senador americano Gaylord Nelson (1916-
2005), que organizou um fórum ambiental 
que envolveu cerca de 20 milhões de par-
ticipantes. 
Este dia é hoje celebrado em mais de 190 
países e milhões de pessoas manifestam 
o seu compromisso com a proteção e a 
necessidade de preservar os recursos na-
turais, o ambiente e a sustentabilidade da 
Terra, enquanto fator fundamental para a 
qualidade de vida das futuras gerações.

Este ano, o tema escolhido pela ONU des-
taca o envolvimento de todos na recupera-
ção e preservação do ambiente do Planeta, 
através do tema: Recuperação da Terra.
As celebrações deste dia foram assinala-
das pela realização da cimeira climática 
promovida pela Administração do Presi-
dente dos Estados Unidos, Joe Biden.
Na sua mensagem, António Guterres disse 
que o planeta “está num ponto crítico” e 
apela a que façamos as pazes com a na-
tureza.  
O chefe da ONU afirmou que “a Humanida-
de continua a abusar da natureza”, pilhando
Descuidadamente os recursos da Terra, es-
gotando a vida selvagem e tratando o ar, a 
terra e os mares como depósitos de lixo. 
Segundo ele, “ecossistemas e cadeias 

alimentares cruciais estão à beira do            
colapso.” Para o secretário-geral, esse 
comportamento “é suicida” e ressalta que o 
mundo precisa “acabar com a guerra con-
tra a natureza e cuidá-la para que volte a 
ser saudável.” 
O chefe da ONU destacou depois os pas-
sos que precisam ser dados, como limitar o 
aumento da temperatura e uma adaptação 

às mudanças que virão. Ele pediu também 
medidas mais firmes para proteger a bio-
diversidade, uma redução da poluição e  
contribuir com economias circulares que 
reduzam os resíduos. 
Segundo Guterres, estes passos irão salva-
guardar “a nossa única casa e criar milhões 
de novos postos de trabalho.” 
Para o secretário-geral, a recuperação da 
pandemia da Covid-19 “é uma oportunidade 
para pôr o mundo num caminho mais lim-
po, mais verde e mais sustentável.” 
A mensagem termina pedindo que, neste 
Dia Internacional da Terra, todos se com-
prometam “com o árduo trabalho de res-
taurar o planeta e de fazer as pazes com a 
natureza.”  

(Fonte: Site da ONU)

Apesar de parecer que as grandes deci-
sões estão nas mãos dos líderes mundiais, 
a verdade é que as nossas ações indivi-
duais não são isentas de responsabilidades 
em relação à proteção da Terra e às mu-
danças climáticas. 
Alguns hábitos diários podem ser repensa-
dos, sem prejudicar ou dificultar a nossa 
vida. O pouco de cada um, quando somado, 
pode ser a solução para salvar a natureza, 
assim, é nosso dever despertar mais cons-
ciências e mobilizar para a tomada de ati-
tudes assertivas e sustentáveis.
O nosso planeta precisa de nós, agora mais 
do que nunca, JUNTOS podemos fazer a 
diferença, pois como dizem milhões de jo-
vens: “Não há Planeta B”!

A docente: Cristina Félix

    JARDIM DE INFÂNCIA DE ALVÔCO DAS VÁRZEAS
VAMOS PROTEGER 
O AMBIENTE…

As crianças do Jardim de Infância de 
Alvôco das Várzeas, são muito preo-
cupadas com a preservação do meio 
ambiente e no âmbito do projeto” 
Eu, os outros, a comunidade” fizeram 
PASTA DE PAPEL com ROLOS de PAPEL 
HIGIÉNICO e depois moldaram e de-
coraram cogumelos e calêndulas que 

descobriram na história “O JARDIM DA 
COGUMELEIRA”
A atividade tinha como objetivos abor-
dar o tema da conservação da Natu-
reza, respeito pelo meio ambiente, a 
poluição, a reciclagem e identificar os 
fatores que contribuem para a degra-
dação do meio ambiente

A Educadora de Infância, 

Paula Martins

O Planeta Terra
A Terra onde vivo
Gira sobre um eixo imaginário
Mas precisa que cuidemos dela
Preservando a natureza
Com alguma clareza

Não desperdicem água
Para não faltar
Separem o lixo
Para o reciclar

Não destruam as matas
Fauna e Flora, árvores e flores
Que enfeitam o mundo
Com as suas cores

Com este vírus
A qualidade do ar melhorou
Com a Humanidade fechada
A Natureza aproveitou

Para a desflorestação conter
Precisamos de ter em atenção
Todas as medidas adquiridas
Sem nenhuma exceção

Falando agora do Homem
Do mal que ele provoca para os animais
Já conseguiu extinguir espécies
E muito mais

Incêndios, desflorestações e outros
Tudo obras do ser humano
Fazemos isso conscientemente
E ao planeta causamos dano

Antigamente
Pensava-se que a água do planeta era 
inesgotável,
Mas agora provou-se
Que para o consumo humano, menos de 
1% é utilizável

Vamos trabalhar
Nesta causa urgente
Para preservar
O nosso meio ambiente

Agora concluo
O poema com a reflexão
Tentem fazer oque eu digo
Os que prestaram atenção

José Madeira, Nº10, 8º C

No “Dia do Ambiente”, após ouvirem a 
história da “Manta que dava abraços”, 
as crianças ficaram muito sensibi-
lizadas para o tema da poluição dos 
mares. Decidiram construir um painel 
sobre a poluição dos mares e cantar 
a canção…”SE EU FOSSE PEIXINHO E 
SOUBESSE NADAR, TIRAVA O LIXO TODO 
LÁ DO FUNDO MAR!”

A Educadora de Infância, 
Paula Martins

    “ENVIRONMENT” 
Trabalhos 
realizados 
no âmbito da 
disciplina de 
Inglês - 8.º 
ano
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No âmbito da comemoração do Dia 
Mundial da Língua Portuguesa e da Cul-

tura Lusófona, fizemos o visionamento 
de filme cabo-verdiano: “Quase nada” 

(2000), incluído no Plano Nacional de 
Cinema.
Relembra o filme cabo-verdiano: “Quase 
nada” e estabelece diferenças com o lu-
gar onde vives, onde estudas, ou como 
brincas. Narra um aspeto que te tenha 
marcado...
Há tantas diferenças! Começando pelo 
facto de eles não terem condições ne-
nhumas para viver. Eu e a maior parte 
dos meus colegas vivemos numa casa 
ou num apartamento, com comida 
na mesa, roupa, educação e ensino e   
tecnologias (entre muitas outras). 
Nestes países as crianças não tiveram 
ou têm uma infância como a nossa. A 
maior parte das crianças começa a tra-

balhar muito cedo para ajudar os pais a 
sustentar a família, constroem os seus 
próprios brinquedos com materiais que 
encontram, muitas vezes, no lixo. Não 
têm ensino e a maior parte dos profes-
sores estão lá voluntariamente.
A maior parte dos jovens, hoje em dia, 
não dá valor nenhum às coisas que tem 
e quer mais e mais, mas é neste tipo de 
filmes que percebemos a pobreza enor-
me que estas crianças, jovens e adultos 
passam.
Na verdade, temos muita sorte por 
termos tantas condições de vida que 
muitos dos meninos desses países nem 
sonham!

Inês Miranda, nº6, 7ºG

No dia 17 de maio de 2021, pelas 9h00, o 
3.º ciclo, a turma do 6.º ano da Escola 
Básica de Ponte das Três Entradas e 
os professores acompanhantes/ di-
retores de turma, participaram numa 
sessão de sensibilização, realizada em 
formato digital, subordinada ao tema 
“Internet Segura” e dinamizada no âm-
bito da comemoração do Dia Mundial 
da Internet.
Esta sessão foi dinamizada pelo mem-
bro da GNR, D. Rita Santos, pertencen-
te à Secção de Programas Especiais e 

Policiamento Comunitário de Destaca-
mento Territorial da Lousã.
Aprendemos que as redes sociais (Tik 
Tok, Instagram, Twitter, Facebook…) 
podem ser prejudiciais, mas também 
podem ser benéficas.
Apesar de todas as opções para blo-
quear conteúdos ofensivos, nunca 
conseguimos proteger-nos dos mes-
mos.
Na internet não se deve:
• Colocar informação que te coloque 
em risco;

• Informação em sites desconhecidos;
• Publicar fotos ou vídeos de alguém 
na internet sem o consentimento da 
mesma;
• Expor de mais o espaço em que vive-
mos/onde estamos;
• Colocar palavras-chave muito fáceis 
(Exemplo: 123456, password, picture1 …)
Os principais riscos feitos pelos ciber-
criminosos são:
• Corromper informação;
• Vender dados pessoais;

• Extorquir dinheiro.
Esta sessão via Zoom foi muito inte-
ressante, dinâmica e ao mesmo tempo 
educativa, porque ensinou aos alunos 
diversas regras de segurança ao nave-
gar na Internet.
“…UMA VEZ NA INTERNET, PARA SEMPRE 
NA INTERNET…”

Nome dos autores: Catarina Mendes, Joana 
Figueiredo, Lucas Tavares, Inês Borges, Rita-

Cristóvão, Simão Tavares e Tatiana Costa – 7.ºJ 
(Escola Básica de Ponte das Três Entradas)

Expressões do AEOH

    5 DE MAIO FOI RECONHECIDO COMO DIA 
MUNDIAL DA LÍNGUA PORTUGUESA PELA 
UNESCO, A 25 DE NOVEMBRO DE 2019

    O 25 DE ABRIL …
VIVA A LIBERDADE NO JARDIM DE 
INFÂNCIA DE ALVÔCO DAS VÁRZEAS

    COMEMORAÇÕES DO 
25 DE ABRIL DE 1974
A turma do 7º J da Escola Básica da 
Ponte das Três Entradas quis associar-
-se às comemorações do 25 de abril de 
1974, através de um vídeo que recorda 
a mudança de regime que ocorreu nes-
sa data, porque lembrar o 25 de abril, é 

pensar os ideais de liberdade, fraterni-
dade e igualdade. Este vídeo foi difun-
dido nas redes sociais do Município e do 
nosso Agrupamento.

Alunos do 7º J

Escola Básica Ponte das Três Entradas

25 DE ABRIL
A Liberdade
finalmente chegou 
e a ditadura 
terminou!

Salazar caiu   
o seu sucessor também 
graças à Vila Morena
que os incentivou a fazer o bem!

E o sinal 
no rádio soou
que a reconquista pacífica
começou! 

Em vez de tristeza
e balas para matar 
havia alegria 
e cravos para ajudar!

E o 25 de abril
chegou finalmente 
e ficou para a história
infinitamente!  

José Miguel Lopes Ribeiro -nº14, 5ºC

Para assinalar o dia 25 de Abril, as 
crianças ouviram a história “Era uma 
vez…UMA HISTÓRIA DE ABRIL“, a canção 
“Uma gaivota” e pintaram cravos ver-
melhos com a técnica do garfo.

Foi divertido descobrir um pouco da 
nossa História de Portugal! 
VIVA A LIBERDADE!

A Educadora de Infância, 

Paula Martins

    INTERNET SEGURA
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As famílias das crianças do Jardim de In-
fância de Nogueira do Cravo participam 
com entusiasmo no quotidiano dos seus 
filhos.
Sabendo que a Família é um espaço onde 
a vida é celebrada e partilhada na relação 
de amor e ternura entre os seus elemen-
tos, foi assinalado no dia 15 de maio, o Dia 
Internacional da Família. As crianças tive-
ram oportunidade de falar sobre as suas 

famílias e expor a emoção da relação com 
os diferentes elementos da mesma. Per-
ceberam que existem famílias diversifica-
das onde se estabelecem laços afetivos 
muito fortes. Escutaram canções, poesias 
e histórias sobre o tema. Construíram “A 
árvore das Famílias” em que cada uma 
apresentou, numa folha da árvore, a sua 
família. E porque é Primavera, nas árvores 
surgiram flores que as crianças também 

decoraram. Foi uma atividade colaborati-
va de toda a comunidade educativa, pelas 

atitudes e sorrisos das crianças percebe-
mos que foi do seu agrado e a envolvên-

cia desta atividade foi muito gratificante 
para todos. Sem dúvida que “Os pais são 
pessoas muito significativas para a crian-
ça e são o seu contexto relacional mais 
próximo. Vão, desse modo, desempenhar 
um papel fundamental de suporte aos 
desafios que os contextos educativos lhes 
propõem.” (in Brochura Participação e en-
volvimento da Família” DGE; Pág.10)

Jardim de Infância de Nogueira do Cravo

Expressões do AEOH

    MAIO, MÊS DA MÃE, DAS FLORES E DA FAMÍLIA - A MINHA MÃE É…
Para assinalar o Dia da Mãe, foi decidido fa-
zer uma lembrança especial – uma flor e a 
mão de cada criança.
Durante duas semanas, o Conhecimento do 
Mundo e as Artes Visuais foram a base para 
a elaboração da lembrança a oferecer no Dia 
da Mãe. As crianças tiveram oportunidade 
de observar como os rebentos das plantas 
criam raízes, fazer o transplante dos reben-

tos e de como devem ser cuidadas.
A pasta de modelagem serviu para modelar 
a mão de cada criança. 
O Dia da Família foi o mote para trabalhar 
a árvore genealógica e as profissões dos 
membros da família. 

 Licínia Gonçalves, 

Jardim de Infância de Oliveira do Hospital

    COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA FAMÍLIA

No dia 15 de maio comemorou-se o “Dia da 
Família”. 
As crianças do Jardim de Infância de Alvôco 
das Várzeas com a ajuda da Educadora de 
Infância, fizeram um vídeo, onde cantavam a 
canção da família. O vídeo foi partilhado com 
as famílias na página do grupo privado do 
Jardim de Infância, no Facebook. 
Decoraram uma medalha em madeira com 
pedras do rio Alvôco, onde cada criança re-
presentou os elementos da sua família com 
uma pedrinha.
Foi muito divertido utilizar materiais diferen-
tes…missangas, pedrinhas do rio! 

A Educadora de Infância, Paula Martins 

JARDIM DE INFÂNCIA DE ALVÔCO DAS VÁRZEAS

    NO DIA 15 DE MAIO COMEMOROU-SE O “DIA DA FAMÍLIA”

O Dia do Autor Português é celebrado 
no dia 22 de maio desde 1982, dia em 
que se assinala também o aniversário 
da Sociedade Portuguesa de Autores. É 
uma maneira de relembrar às pessoas 

a importância que os autores portugue-
ses, das diferentes áreas artísticas, têm 
para o desenvolvimento da cultura, pois, 
muitas vezes, não são reconhecidos e 
caem cada vez mais no esquecimento. 

Por isso, resolvemos celebrar este dia 
com um poeta português muito conhe-
cido , mas ao qual, na nossa opinião, não 
é dado o devido reconhecimento: Miguel 
Torga.

Miguel Torga nasceu no dia 12 de agos-
to de 1907 em S. Martinho de Anta, fre-
guesia do concelho de Sabrosa, em Vila 
Real, e faleceu em 17 de janeiro de 1995, 
em Coimbra. Miguel Torga é pseudóni-
mo de Adolfo Correia da Rocha e foi um 
dos mais influentes poetas e escritores 
portugueses do século XX. Foi poeta, 
contista (com a obra “Novos contos da 
montanha”, entre outros), memorialista 
e romancista , tendo escrito também 
peças de teatro (como “Terra firme”) e 

ensaios (como “Ensaios e discursos”).
O poema que escolhemos para desen-
volver a atividade destaca-se pela sua 
simplicidade e beleza, tendo sido do 
agrado de todos. Chama-se “Sei um ni-
nho” e já todos o conseguiram memo-
rizar. No registo fotográfico, podemos 
apreciar os trabalhos desenvolvidos no 
âmbito desta atividade. 

A educadora, Virgínia Monteiro

    DIA DO AUTOR PORTUGUÊS
JARDIM DE INFÂNCIA DE LAGARES DA BEIRA

SEI UM NINHO

Sei um ninho.
E o ninho tem um ovo.
E o ovo, redondinho,
Tem lá dentro um passarinho Novo.

Mas escusam de me atentar:
Nem o tiro, nem o ensino.
Quero ser um bom menino

E guardar
Este segredo comigo.
E ter depois um amigo
Que faça o pino
A voar...
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O tão desejado dia havia chegado…
Eufóricos e entusiasmados, fomos chegando 
ao Jardim de Infância para vivermos mais um 
dia, o nosso dia, com muitas atividades diver-
tidas e muita brincadeira.

Pela manhã pintámos, em grupo, murais para 
decorar o nosso espaço exterior. Aproveitá-
mos também uns “papagaios” para pendurar 
nas árvores e dar colorido à nossa “muralha”. 
Terminámos ainda uns porta-chaves, em for-

mato de crianças, para oferecermos.
No período da tarde, quando chegámos à 
nossa muralha, fomos surpreendidos com 
muitas surpresas preparadas pelos forman-
dos do curso de técnico/a de ação educa-
tiva, do Instituto de Emprego e Formação 
Profissional do Pinhal Interior Norte.
Esta atividade foi proposta pela mãe da Ma-
falda que, em articulação com a formadora 
Ana Lúcia Henriques Simões, nos surpreen-
deram neste dia especial.
Como precisávamos de continuar a manter 
a distância de segurança, os formandos 
mantiveram-se na parte de fora do espaço 
que nos está reservado no Parque do Man-
danelho. Foram dando algumas orientações 
sobre as atividades que iriamos realizar, 
tendo estas sido dinamizadas pelas nossas 
educadoras e assistentes operacionais.
Fizemos percursos de expressão motora re-
lacionados com a história dos 3 porquinhos, 
desenvolvemos diversos jogos (jogo do galo, 
jogo da memória e um labirinto). Assistimos 
a uma pequena dramatização, onde alguns 

dos nossos super-heróis (Capitão América, 
Lady Bug, Mulher Maravilha e Batman) nos 
ensinaram a importância da proteção e 
respeito pelos outros, o direito de brincar e 
também o dever da organização e arruma-
ção das coisas que utilizamos. Também nos 
ensinaram a importância da alimentação 
saudável. 
Um outro jogo que realizámos foi encon-
trar, dentro de caixas, bolas de determina-
das cores, que retirámos utilizando pinças 
feitas com colheres descartáveis. A seguir 
confecionámos massa de modelar que le-
vámos para casa para continuar a explorar. 
Levámos também a receita para podermos 
repetir quando quisermos.

Em forma de agradecimento cantámos a 
canção “Ser feliz” e oferecemos lembranci-
nhas (porta-chaves) a todos os intervenien-
tes.
Ao lanche, saboreamos um gelado oferecido 
pelo agrupamento e ainda fomos presen-
teados com um saquinho com guloseimas 
e balões.
Nós não gostámos…. Adorámos este dia…

As crianças do Jardim de Infância largo da Feira

Expressões do AEOH

    DIA MUNDIAL DA CRIANÇA NO J.I. LARGO DA FEIRA

    7º H ilustra poemas de autores 
portugueses em AEOH Expressivo
A docente de AEOH Expressivo, Ana Ribeiro, 
sabendo que estávamos a estudar o Texto 
Poético na disciplina de Português, lançou-
-nos um desafio que nós não recusamos.
Cada um de nós tinha de escolher um dos 
poemas lido e estudado nas aulas de Por-
tuguês. Feita a nossa escolha, tivemos de 
selecionar o verso ou a estrofe que mais 
nos marcou ou que mais apreciamos para, 
seguidamente, ilustrarmos através de um 
desenho elaborado e pintado por nós.
Os resultados deste desafio foram muito 
interessantes e bastante diversificados: 

uns ilustraram apenas um verso, outros 
ilustraram estrofes, outros ilustraram títu-
los e um aluno até fez uma banda dese-
nhada. Apesar de uns não terem tanta ap-
tidão para o desenho, todos expressamos a 
nossa interpretação do poema através dos 
nossos desenhos que foram expostos na 
escola da Cordinha.
O desafio foi tão agradável que cinco 
alunos quiseram dramatizar o poema “Lá-
grima de Preta” de António Gedeão, repre-
sentando não só para a nossa turma mas 

também para a docente de Português, 
Margarete Rodrigues.

7º ano – turma H
(com supervisão de Ana Luísa Ribeiro)

Se eu fosse…
Se eu fosse uma cientista
Analisava as lágrimas,
Uma de cada geração
Para ver as suas mágoas.
Olhei-as com atenção
E aparentavam ser transparentes,
Mas analisando por dentro
São todas diferentes.
Pedi as ferramentas e os instrumentos para analisar.
Comecei com a criança
Que tinha muito amor para dar,
Cheia de sonhos a realizar.
De seguida, a adolescente
Na fase de transição,
Aborrecidos com a vida
E com dores de cabeça que faz um festão.
Continuei e foi a vez do adulto
Com as finanças a pagar,
E os filhos a seu lado quase sempre a chorar.
Agora o idoso
Agradecido pela caminhada,
Aprendeu com os erros da vida e as lições que o fez tornar sábio.
E por fim digo:
Somos todos diferentes,
Cada um com o seu dom,
Mas só se formos respeitadores 
é que vivemos contentes.

Trabalho elaborado por Catarina Oliveira Mendes, Nº 2, 7º J 
Escola Básica de Ponte das Três Entradas, 

no âmbito da disciplina de AEOH Expressivo

    AEOH Expressivo
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    ME, MY FAMILY AND MY HOME
Trabalhos realizados pelos alunos do 7.º ano, turmas A e B - uti-
lização da ferramenta online “storyboard” - em banda desenha-
da, subordinados ao tema : ME, MY FAMILY AND MY HOME.
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Os docentes de História e Geografia de Portugal, dando cumprimento ao PAA da Área Disciplinar, lançaram, mais uma vez, o desafio aos seus alunos para que 
realizassem maquetas que retratassem “A arquitetura militar do tempo da Reconquista”, conteúdo abordado no 5.º ano. Os alunos aceitaram com grande em-
penho, entusiasmo e criatividade o apelo dos professores, e surgiram muitos trabalhos dignos de realce, alguns revelando-se autênticas obras-primas!
Os docentes desta Área Disciplinar felicitam o empenho e dedicação dos alunos e colaboração dos respetivos encarregados de educação na concretização de 
mais esta tarefa.
O resultado final é digno de exibição.
Parabéns aos participantes!
Área Disciplinar de HGP

    EXPOSIÇÃO VIRTUAL - HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE PORTUGAL – 3.º PERÍODO

 

MMAAQQUUEETTAASS  --  HHGGPP  

AA  aarrqquuiitteettuurraa  mmiilliittaarr  ddoo  tteemmppoo  ddaa  RReeccoonnqquuiissttaa  

55..ºº  DD  

 MMAAQQUUEETTAASS  --  HHGGPP  

AA  aarrqquuiitteettuurraa  mmiilliittaarr  ddoo  tteemmppoo  ddaa  RReeccoonnqquuiissttaa  

55..ºº  FF  

 

MMAAQQUUEETTAASS  --  HHGGPP  

AA  aarrqquuiitteettuurraa  mmiilliittaarr  ddoo  tteemmppoo  ddaa  RReeccoonnqquuiissttaa  

55..ºº  AA  

 

MMAAQQUUEETTAASS  --  HHGGPP  

AA  aarrqquuiitteettuurraa  mmiilliittaarr  ddoo  tteemmppoo  ddaa  RReeccoonnqquuiissttaa  

55..ºº  BB  

 

MMAAQQUUEETTAASS  --  HHGGPP  

AA  aarrqquuiitteettuurraa  mmiilliittaarr  ddoo  tteemmppoo  ddaa  RReeccoonnqquuiissttaa  

55..ºº  CC  

 

 

 

MAQUETAS - HGP 
A arquitetura militar do tempo da Reconquista 

5.º E 

 

MMAAQQUUEETTAASS  --  HHGGPP  

AA  aarrqquuiitteettuurraa  mmiilliittaarr  ddoo  
tteemmppoo  ddaa  RReeccoonnqquuiissttaa  

55..ºº  GG  

 

MAQUETAS - 
HGP 

A arquitetura 
militar do 
tempo da 

Reconquista 
5.º H 
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Nas últimas semanas do ano letivo esteve 
patente na biblioteca da Escola Secundária a 
exposição FQ+. Procurando colmatar alguma 
impossibilidade imposta pela pandemia de os 
alunos participarem em visitas de estudo, no-
meadamente a centros de ciência interativa, 
esta exposição possibilitou aos visitantes, a 
exploração de alguns módulos subordinados 

às temáticas relacionadas com o efeito das 
forças e fenómenos óticos (reflexões em es-
pelhos paralelos, atrito entre dois livros “en-
cruzilhados”, balão de borracha em “prensa 
de pregos”, …). Foi possível explorar anáglifos, 
vulgarmente designados de “fotografias 3D”, 
cujo invenção por volta de 1850 se deve a um 
físico de origem portuguesa, José Carlos de 

Almeida. Um interruptor anticovid, construído 
por alunos do Curso Profissional de Gestão de 
Equipamentos Informáticos, permitiu ativar 
um radiómetro de Crookes sem a necessida-
de de contacto físico. Acompanhados pelos 
professores, ou individualmente, os alunos 
tiveram mais um motivo para “ir à biblioteca”. 

Francisco Marques Pinto

    EXPOSIÇÃO DE FQ+

O Clube de Rádio do AEOH cumpriu este ano letivo onze 
anos de existência, em virtude da crise sanitária decor-
rente da pandemia Covid19, a produção de programas “A 
Escola e o Meio” foi restringida ao terceiro período. Ainda 
assim, o Clube contou com um grupo de oito alunos, do 
9.º ao 12. º ano, a Inês Brás, o João Oliveira, a Francisca 
Santos Rodrigues, o Eduardo Adro, a Mafalda Correia, a 
Matilde Gouveia, a Maria Pedro, todos responsáveis pela 
produção e locução, e o Estevão Abreu, responsável pela 
edição do programa.
Os alunos desenvolvem diversas rubricas: sugestão de 
música, de cinema, de livros, de viagens, temas de educa-
ção ambiental e de respeito pelos animais, de assuntos 
que interessam aos jovens, cujos apontamentos se inti-
tulam “Preservação do Ambiente/Consciência Ecológica” 
e “Nós e os Animais”, inclui ainda a análise da política 
nacional e internacional e das notícias, de âmbito local, 
nacional e internacional. É um programa eclético e refle-
xivo, os alunos são incentivados a emitir opinião e discutir 
sobre os vários temas tratados. Na parte final é feito o 
relato do cumprimento do Plano de Atividades do AEOH.
O programa contou com várias entrevistas, subordinadas 
a temas diversos, este ano foram entrevistados o diretor 
do AEOH, professor Carlos Carvalheira e a subdiretora, 
professora Cristina Borges, que trataram de assuntos 
diretamente relacionados com a organização, funciona-
mento e oferta educativa da nossa escola.
Para fazer o relato da sua excelente participação, por 
proposta do Departamento de Ciências Sociais e Huma-
nas, na webinar «AEOH Virtual» dirigida a todos os profes-
sores do AEOH, foram entrevistados dois alunos do curso 
de Línguas e Humanidades do 12.º ano, a Beatriz Ribeiro 
e o Miguel Freixinho. 

Na rubrica intitulada “Por onde andam os nossos alunos 
crescidos?”, em que entrevistamos os nossos ex-alunos 
e procuramos saber do seu percurso académico e pro-
fissional, tivemos o privilégio de receber três ex-alunos, 
a Beatriz Brito, a Carolina Mendes e o Armando Matos. 
A Dr.ª Beatriz é licenciada e mestre em Direito pela Uni-
versidade Nova de Lisboa, tem já um currículo impressio-
nante para a sua pouca idade, atualmente é advogada na 
Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, coordena 
um seminário na faculdade de Direito da Universidade 
Nova de Lisboa, ao mesmo tempo que desenvolve o seu 
doutoramento em Direito Penal, numa área inovadora, o 
crime no ciberespaço. Esteve recentemente, a fazer in-
vestigação, durante quatro meses, na Universidade Hum-
boldt, em Berlim. Este percurso notável é resultado do 
seu enorme talento, mas também da sua perseverança 
e da sua elevada capacidade de trabalho. Não esquece 
as raízes e Oliveira do Hospital, onde vem frequente-
mente, na entrevista também abordou as questões dos 
custos da interioridade e do despovoamento da região, 
bem como analisou a relação das novas gerações com 
a tecnologia. 
A Dr.ª Carolina Mendes também é licenciada em Direi-
to, pela Universidade de Coimbra, e mestre em Direito 
Administrativo pela mesma universidade. Iniciou a sua 
carreira como advogada em Lisboa, onde prosseguiu os 
estudos, tendo realizado uma pós graduação em Gestão 
Fiscal Avançada, no Instituto de Economia e Gestão da 
Universidade de Lisboa. Atualmente trabalhana capital, 
num escritório de advogados, na área do Direito Fiscal, 
mais precisamente no campo do contencioso tributário. 
A Dr.ª Carolina, que foi, na nossa escola e na universida-
de, uma aluna excelente, tem já, apesar de muito jovem, 
este brilhante currículo que se deve ao seu mérito, à 
sua tenacidade e à sua elevada capacidade de trabalho.
Nesta entrevista teve a gentileza de exaltar o que apren-
deu na escola secundária, de falar da importância dos 
professores na sua orientação e formação e das boas 
recordações que tem da ESOH. Ainda fez uma análise da 
interioridade e dos seus problemas e lançou um repto 
aos nossos jovens alunos para a importância da leitura e 
do estudo aprofundado.
Por último, recebemos em estúdio o Dr. Armando Matos, 
licenciado em Antropologia pela Faculdade de Ciências e 
Tecnologia da Universidade de Coimbra, fez um estágio 
profissional no Município do Sabugal, em 2020-21, onde 
integrou uma equipa, coordenada pelo antropólogo do 

município que efetuou o inventário do património popular 
edificado. De notar que o seu interesse pela Antropologia 
leva-o a outros estudos, com destaque para uma aná-
lise das possíveis conexões entre o Verbo dos Arguinas  
e a Gíria de Quadrazais. Apaixonado por estes temas, o 
Armando gostaria de trabalhar no nosso concelho na 
mesma área, terminou a entrevista dizendo que mantém 
a esperança, embora, como muitos outros, tema que te-
nha de migrar ou emigrar. Voltou a estar em análise a 
questão dos custos da interioridade, do despovoamento 
do nosso território e da falta de condições para os jovens 
se fixarem.
Com esta rubrica pretendemos dar a conhecer exemplos 
de oliveirenses de mérito, modelo para os nossos jovens 
e orgulho para nós, que os vimos crescer. Consideramos 
importante dar a conhecer o percurso dos nossos ex-
-alunos, mostrar como o estudo e o trabalho sérios com-
pensam.
Mais um ano terminou em salutar convívio, quase tertúlia 
semanal nos estúdios da Rádio Boa Nova, entidade que 
nos acolhe sempre de forma disponível, profissional e 
amiga. Como sempre acontece, mais três alunos deixam 
o Clube por serem finalistas do ensino secundário, a Inês 

Brás, a Francisca Santos Rodrigues e o João Oliveira. Aos 
três o meu agradecimento pelo facto de terem participa-
do de forma assídua, responsável e entusiasmada neste 
clube, durante oito anos, no caso da Inês, a nossa “vetera-
na”, e seis anos, no caso da Francisca e do João.
Um grande bem haja a todos que participam nesta cami-
nhada, até breve.

Célia Lourenço, Coordenadora do Clube de Rádio

    CLUBE DE RÁDIO DO AEOH
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No dia 12 de abril teve lugar a Sessão Distri-
tal do Parlamento dos Jovens – Básico. Não 
tendo sido terminada a edição de 2020 de-
vido à pandemia, a organização manteve o 
tema “Violência Doméstica e No Namoro” e 
levou a cabo as sessões distritais em falta, 

no formato online.
O círculo de Coimbra não tinha ainda rea-
lizado a sua sessão e, como tal, os nossos 
alunos Sara Marques e Rodrigo Cruz, eleitos 
na sessão escolar e, ambos, este ano no 
10º B, representaram o Agrupamento. Foi 

uma jornada de trabalho que se estendeu 
por todo o dia e em que a Sara e o Rodri-
go tiveram um desempenho muito positivo. 
Fruto da preparação cuidada que fizeram, 
tiveram a oportunidade de colocar algumas 
questões ao deputado Paulo Leitão, presen-
te na sessão, e de intervir na apresentação 
do projeto do Agrupamento e na discussão 
global dos projetos do Círculo. A Sara foi 
ainda porta-voz da comissão que integrou, 
mas no final não foram apurados para a 
Sessão Nacional.
Já no dia 9 de março, os alunos Maria Barbo-
sa e Afonso Mendes, do 11º E e 11º A, respe-
tivamente, participaram também por video 
conferência na Sessão Distrital do Secundá-
rio que durou também todo o dia. 
Num primeiro momento, a Maria colocou à 
deputada Raquel Ferreira questões perti-
nentes relacionadas com as eleições para 

a Presidência da República e a ascensão da 
extrema-direita em Portugal. Os dois alunos 
participaram de forma muito empenhada na 
apresentação do projeto de recomendação 
da Escola e na discussão dos restantes proje-
tos. Apesar da sua boa prestação, não foram 
escolhidos para passar à Sessão Nacional.
A aluna Maria Barbosa, juntamente com 
a sua colega Ana Guerra, do 11º A, apre-
sentaram ainda um trabalho escrito e em 
vídeo para submeter ao concurso Euros-
cola subordinado ao tema “Cidadania e 
Participação Jovem, qual o papel das novas              
tecnologias”.  
O Agrupamento congratula-se com o in-
teresse, o empenho e a participação dos 
alunos em atividades que, como esta, con-
fluem para o desenvolvimento da sua cida-
dania ativa.

Clube Europeu

    PARLAMENTO DOS JOVENS 2019-21 – SESSÕES DISTRITAIS

O Clube Europeu celebrou o Dia da Europa, 
9 de maio, com a apresentação de um vídeo 
que conta com diversas participações e co-
laborações.
Nele, ficou o registo de como, em harmonia 
com o espírito Europeu, os docentes Hugo 
Passeira e Ludovic Afonso, do Conservatório 
de Seia, que, entre outros, ministram o en-
sino articulado da música na nossa escola, 
nos brindaram com a execução ao piano e ao 
violino do Hino da União Europeia.
As alunas Maria Barbosa e Matilde Gouveia, 

do 11º ano de Línguas e Humanidades, par-
ticiparam com uma leitura sobre os pressu-
postos em que assenta a criação da União 
Europeia e os princípios que se querem co-
muns numa Europa de todos.
Todo o trabalho técnico foi levado a cabo pe-
los alunos do Curso Técnico de Multimédia, 
André Brito, Tiago Mendes eVítor Jorge que 
se envolveram de forma muito empenhada 
nesta nossa pretensão.

Clube Europeu

    9 DE MAIO – DIA DA EUROPA

Nos últimos dois anos não tem sido fá-
cil, aos clubes escolares em geral, e ao 
Clube Europeu, em particular, desenvol-
ver as atividades a que se propuseram 
aquando da elaboração do seu plano 
anual de atividades. 
Apesar disso, o Clube Europeu tem con-
seguido ganhar para si algumas vonta-
des de um conjunto diverso de alunos 
que, sempre que solicitados, têm dado 
o seu contributo e permitido o cum-
primento do plano. Ajudou também a 
subvenção substancial recebida nestes 
últimos dois anos da parte da Rede Na-
cional de Clubes Europeus pela candi-
datura do nosso Clube ao concurso de 
financiamento.
Assim, com o tema “Alterações Climáti-
cas, um Desafio para a Europa” de pano 
de fundo, foi possível aumentar o Mural 
dos Oceanos, planeada que estava a 
colocação de uma placa acrílica com o 
texto ‘Ode ao Nascimento’ escrito pelos 
alunos Andreia Pinto e João Guilherme. 
Do mesmo projeto fez ainda parte a 

colocação de iluminação por focos, a 
energia solar, que foi substituir a anti-
ga em determinadas partes do recinto 
escolar.
Em outubro começou a pensar-se na 
participação no Parlamento dos Jovens, 
também inédita, já que consistiria ape-
nas na conclusão da edição do ano an-
terior em formato de videoconferência. 
Assim sendo, pudemos contar com a 
participação dos alunos Maria Barbosa 
e Afonso Mendes na sessão distrital do 
Secundário e com a Sara Marques e o 
Rodrigo Cruz na sessão distrital do Bá-
sico para discutirem o tema: ‘Violência 
Doméstica e no Namoro’. A Maria Barbo-
sa juntamente com a colega Ana Guerra 
apresentaram ainda um trabalho com 
as componentes escrita e de vídeo ao 
Concurso Euroscola subordinado ao 
tema: ‘Cidadania e Participação Jovem, 
qual o papel das novas tecnologias?’ 
Todos se mostraram bastante partici-
pativos e empenhados não tendo con-
tinuado para o nível nacional.

No dia 16 de novembro foi celebrado o 
Dia Internacional para a Tolerância. Des-
ta feita, contámos com a elaboração de 
cartazes e de vídeos das turmas dos 
cursos profissionais de Multimédia. 
Já em dezembro replicámos uma ex-
posição fotográfica sobre os Direitos 
Humanos por todas as escolas do Agru-
pamento.
O Dia dos Namorados foi festejado com 
vídeos elaborados igualmente pelos alu-
nos de Multimédia e com a gravação de 
poemas de amor declamados pelo Dr. 
Álvaro Assunção, professor aposentado 
do nosso Agrupamento.
Para celebrar o Dia da Terra tivemos a 
colaboração do aluno Gustavo Matias 
para a elaboração de um vídeo muito 
apelativo sobre o respeito que a Terra 
nos merece e como todos devemos cui-
dar dela.
No âmbito do Ano Europeu do Transpor-
te Ferroviário, que norteia o concurso 
de financiamento dos Clubes Europeus 

este ano, contamos ainda levar a cabo 
um conjunto de iniciativas que deem a 
conhecer o desenvolvimento da ferrovia 
e como ela se pode constituir numa al-
ternativa a outros meios de transporte, 
menos poluente e mais amiga do am-
biente. 
O dia 9 de maio, Dia da Europa, foi a 

última ação do Clube para este ano e 
contou com o tradicional hastear das 
bandeiras, com dois vídeos que sinteti-
zaram estas atividades, da autoria dos 
alunos João Gustavo Matias, e com di-
versas publicações na página do Face-
book do Clube Europeu.

Clube Europeu

    ATIVIDADES DO CLUBE EUROPEU
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O nosso jornal “MEGA 5” tem como desíg-
nio primeiro divulgar e dinamizar a co-
munidade educativa, e cabe a todos nós 
a missão de lhe dar vida.
Assim sendo, à medida que o confina-
mento se foi prolongando no tempo, 
(primeiro semanas, depois meses e 
agora anos), a necessidade de contacto 
com a natureza e com os elementos 
que a constituem, foi sendo cada vez 
mais uma constante e uma necessida-
de. Nas aldeias, embora isso se tenha 
sentido, foi nas cidades que essa pre-
missa foi mais marcante. Ao longo do 
confinamento, as notícias de jardins e 
hortas de varanda foram sendo cada 
vez mais frequentes, e tornou-se até 
uma “moda” saudável com a utiliza-
ção da cultura biológica. O regresso 
às nossas origens, o mexer na terra, o 
cuidar das plantas, o colher dos frutos 
permitia, por um lado, fazer exercício, 
desanuviar e aliviar o “stress”, melhorar 
o nosso bem-estar físico e psicológico 
e, por outro, o consumo de alimentos 
mais saborosos, mais saudáveis, sem 

produtos químicos, e paralelamente, o 
relativo benefício económico. 
Foi essa necessidade de contacto com a 
terra e com a natureza, que igualmente 
constatei nos meus alunos.
Neste contexto, no regresso às aulas 
presenciais, frequentar e observar a nos-
sa Horta Biológica, foi um bálsamo para 
os nossos alunos. Foi um regresso muito 
esperado, tantos dias dentro de casa, 
com pouco contacto com o exterior e 
com a natureza que as atividades na 
horta eram as mais desejadas. Vinham 
cheios de ideias e projetos. Todos os dias 
traziam novas sugestões para executa-
rem na horta. A ânsia de as concretizar 
eram imensas. 
Foi o renovar das culturas de inverno, já 
referidas no artigo anterior, o retirar as 
ervas daninhas e preparar a terra para 
as culturas da nova estação, a primave-
ra, a plantação dos tomateiros, alfaces, 
cebolo e mais tarde a sementeira das 
batatas, abóboras e cabaças. 
Um outro projeto que eles trouxeram foi 
a vedação da horta. Após a planificação 

das várias etapas que eram necessárias 
realizar, os alunos procederam à:
- recolha de paus de diferentes dimen-
sões e espessura;
- colocação das estacas;
- fixação dos paus transversais às esta-
cas;
- conclusão da cerca da horta. 

Paralelamente, manifestaram a preocu-
pação com a rega das culturas que, com 
o aumento das temperaturas, passou a 
ser realizada quase diariamente. 
Concomitantemente, já estamos a pro-
ceder à recolha do produto das culturas 
(favas, alhos, alfaces e morangos).
O entusiasmo é muito. Sendo muitas 

vezes usado como reforço positivo, estí-
mulo e recompensa para a execução de 
atividades escolares, algumas das quais 
os alunos manifestam menor interesse. 
O aluno que já está no 9º ano tem per-
guntado muitas vezes: 
”– Oh, professora, para o ano quem trata 
da horta?” 
Ao que os colegas respondem: 
“– Estamos cá nós para tratar dela, não 
te preocupes e podes, sempre, vir cá 
visitar-nos”.
Por tudo isto, e por todo o benefício a que 
temos assistido ao longo dos anos, o “Pro-
jeto da Horta Biológica”, estou certa, que 
veio acrescentar valor. Proporcionou uma 
motivação dos alunos para a vida escolar, 
e, em simultâneo, talvez para uma futura 
vida profissional. Paralelamente, estamos 
a despertar consciências e a “lançar a se-
mente”, nos nossos alunos, para a cultura 
de produtos biológicos que, pouco a pou-
co, esperamos, no futuro, possa também 
vir a dar frutos.

Escola Básica da Cordinha, 17 de junho de 2021

Professora de Educação Especial, Paula Loureiro

    REFLEXÃO EM TEMPO DE PANDEMIA – E O DESPERTAR PARA 
A CULTURA BIOLÓGICA

Com o início da primavera, mais precisa-
mente no dia 7 de abril, o Jardim de Infân-
cia do Vale do Ferreiro iniciou a dinamiza-
ção de atividades na Hortinha Pedagógica, 
promovendo o contato direto das crianças 
com a natureza. A atividade desenvolveu-
-se em várias etapas:

1 - As crianças brincaram e revolveram a 
terra dos dois canteiros, utilizando pás e 
ancinhos: “cavaram a terra”;
2 - Na sala de atividades, na Área das Ciên-
cias, as crianças descobriram sementes: 
feijão, grão, batatas. A educadora adquiriu, 
alface, morango e tomate. Foi feita a ob-

servação das sementes e das plantas com 
raiz;
3 - No exterior, procedeu-se à sementeira 
e à plantação das plantas já com raiz.
4 - O grupo regou os dois canteiros, já se-
meados.
5 - As crianças aprenderam e dramati-
zaram a seguinte canção: “Semente se-
mentinha que na terra dá a flor, semente 
sementinha, verde branca ou de outra cor. 
Força, força, força para nascer, oh que lin-
da já vem a aparecer!”
6 - Ao longo do tempo, o grupo de crianças 
observou o desenvolvimento das plantas, e 
fez o registo do crescimento das mesmas. 
Verificaram que as sementes, que foram 
enterradas na terra, começaram a esprei-
tar e as plantas, que foram plantadas já 
com raiz, estavam a crescer imenso.
No dia 7 de maio, precisamente um mês 
depois da atividade inicial, começou-se a 
colher e a consumir alface e morangos da 
Hortinha do Vale do Ferreiro.
“Podemos escolher o que semear, mas 

somos obrigados a colher aquilo que plan-
tamos”. (Provérbio chinês)
Os objetivos desta atividade foram con-
cretizados: 
• Despertar o interesse dos alunos para 
o cultivo da horta, conhecimento do pro-
cesso de germinação/plantação e cresci-
mento das plantas;
• Dar a oportunidade aos alunos de cultiva-
rem plantas para, posteriormente, serem 
utilizadas no “Dia da culinária”;
•consciencializar os alunos para a impor-
tância de comer alimentos saudáveis e 
biológicos;
• Incentivar o consumo de legumes (pois 
ainda se sente alguma dificuldade e rejei-
ção, na hora do almoço, às saladas e aos 

legumes na sopa);
• Degustar um alimento semeado, cultiva-
do e colhido pelos próprios alunos;
• Criar, na escola, uma área verde e pro-
dutiva pela qual todos se sentem respon-
sáveis;
• Estimular a destreza motora dos alunos;
• Desenvolver a perceção visual, tátil e ol-
fativa, através da exploração da textura do 
solo, da sua humidade e dos cheiros;
• Incentivar as crianças a construírem o 
seu próprio conhecimento, em contexto 
real;
• Fazer os registos gráficos das atividades 
desenvolvidas.

Jardim de Infância do Vale do Ferreiro

A educadora, Graça Figueiredo

    HORTINHA PEDAGÓGICA DO JARDIM DE INFÂNCIA DO 
VALE DO FERREIRO
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Ao longo deste ano letivo, apesar de to-
das as condicionantes que este tempo 
impõe, a Escola continuou a realizar múl-
tiplas atividades. A Escola é vida!
A época de Natal foi assinalada com uma 
campanha solidária “Natal Branco” com 
um grande espírito de solidariedade. 
Realizou-se também o Concurso “Boneco 
de Neve” e a ”Corrida de Natal” respeitan-
do todas as medidas de precaução.
 Houve exposições permanentes ao longo 
do ano, no âmbito da disciplina de Artes e 
também da responsabilidade da Bibliote-
ca Escolar.
A Biblioteca Escolar dinamizou diversas 
atividades, nomeadamente pequenas 
dramatizações, destinadas ao Pré-Esco-
lar e 1º ciclo.
A atividade “Recantos de um Povo” foi 

realizada em parceria entre a Biblioteca 
Escolar e a disciplina de História e Geo-
grafia de Portugal do 6º H. Os alunos 
efetuaram uma recolha do património 
cultural de Lagares da Beira e Meruje e 
os trabalhos estão expostos na Biblioteca 
da Escola.
O Pré-Escolar fez exposições de trabalhos 
dos alunos que foram efetuados durante 
o confinamento. Participou na atividade 
“Laço Azul”, nada melhor do que zelar pelo 
que o mundo tem de melhor, as crianças. 
Realizou ainda uma exposição de trabalhos, 
partindo do poema “Sei de um ninho”, de 
um autor português.
O 2º ano expôs trabalhos originais e mui-
to criativos, inspirados num texto de José 
Eduardo Agualusa” Estranhões e Bizarrões”.
O 4º ano realizou uma exposição com 

trabalhos subordinados ao tema “A po-
luição”.
Os alunos Carolina, Leonor e William do 
6º H, na disciplina de Cidadania e Desen-
volvimento, dinamizaram uma campanha 
solidária de recolha de roupa. Assim 
como os alunos do 5º G.
Os alunos do 3º ciclo participaram no 
“Concurso Literário”, porque a leitura abre 
horizontes.  
Foi ainda comemorado “O Dia da Criança” 
com jogos tradicionais e uma apresenta-
ção musical pelos alunos do 1º ciclo. 
Houve uma sessão de sensibilização so-
bre “O Dia da Terra”, bem como uma expo-
sição promovida pelos alunos do 9º I, no 
âmbito da disciplina de Inglês.
O Eco- Escolas manteve-se dinâmico ao 
longo do ano.
No dia 22 de maio decorreu a atividade 
“O Papel das Estrelas” - Observação das 
Estrelas, fomos astrónomos por uma noi-
te. Sem dúvida, uma noite mágica e todos 
passámos a ver o céu com outros olhos.
 Alguns alunos inscreveram-se no “Festi-
val Municipal da Canção”, neste momento 

já decorrem os ensaios com os elemen-
tos envolvidos.
O ano letivo terminou para o 3º ciclo com 
a atividade “Peddy Paper” que também 
envolveu os alunos do 4º ano, do 2º ciclo, 
professores, assistentes operacionais e 
encarregados de educação.
Está ainda previsto para o dia 2 de julho 
uma dramatização intitulada “Capuchinho 

Vermelho” levada a cabo pelo grupo de 
teatro “Miniatro”.
 E, assim aconteceu na Escola Básica de 
Lagares da Beira… 
 Fica a esperança e a garra para voltar-
mos em setembro em circunstâncias 
mais favoráveis.

A Coordenação da Escola, Fernanda Gomes e 

Elisabete Ribeiro

    ACONTECEU EM LAGARES DA BEIRA…

Olá!! Somos as crianças do Jardim de In-
fância de Lagares da Beira.
No dia 6 de maio iniciamos uma exposi-
ção, na nossa sala de jardim de infância, 
com os trabalhos que realizámos durante 
o confinamento e que gostávamos de par-
tilhar com toda a gente!!!
 Devido ao Coronavírus, para não ficarmos 
doentes, ficámos em casa entre o dia 7 de 
janeiro e 12 de março. Mas não estivemos 
parados! A Gina, a nossa educadora, en-
viou propostas de atividades que foram 
depois desenvolvidas em colaboração 
com toda a família. Realizamos também 
alguns encontros online, onde colmatá-
mos saudades, conversámos e mostrá-
mos os trabalhos realizados.
Foi bom ficar em casa, com a família, pois 
dormimos até mais tarde, ajudámos nas 

tarefas, mas também realizámos muitas 
atividades: dançámos, fizemos culinária 
(bolachas de coração), realizámos uma 
visita virtual ao Jardim Zoológico de Lis-
boa, no Dia Mundial da vida selvagem, que 
deu origem à execução de animais com 
material de desperdício (reciclagem de 

materiais) …fizemos muitas coisas diver-
tidas e também aprendemos. E, na nossa 
exposição, podem ver todos os trabalhos 
realizados!!
Mas, embora tenha sido bom ficar em 
casa, gostamos mais de vir para o Jardim, 
onde estão os nossos amigos e onde po-

demos trabalhar e brincar em conjunto.
Agora, é preciso continuar a ter muito 
cuidado, lavar as mãos frequentemente e 

fazer a desinfeção, para sermos saudáveis 
e felizes. 

Crianças do Jardim de Infância de Lagares da Beira

    JARDIM DE INFÂNCIA DE LAGARES DA BEIRA

Foram várias as atividades e pequenos 
projetos de investigação que se reali-
zaram no Jardim de Infância de Seixas. 
Divertiram e proporcionaram momentos 
de aprendizagem. As crianças realizaram 
pesquisas na internet, experiências, ati-
vidade física, entre outras… Partilhamos 
algumas fotos que demonstram o nosso 
trabalho colaborativo e empenhado em 
diversos momentos.

         A educadora de Infância, Cristina Menezes

    ATIVIDADES NO JARDIM DE INFÂNCIA DE SEIXAS
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Todos os dias se assiste a situações que le-
vam a acreditar que a sociedade está mais 
pobre no que diz respeito aos valores que a 
rege e às relações que estabelecemos com 
o próximo. 
Na idade pré-escolar é fundamental o de-
senvolvimento das competências sócio 
emocionais da criança e a construção de 
valores necessários à sua vida em socieda-
de. A promoção do desenvolvimento social 
e emocional em crianças desta faixa etária 
assume relevância elevada, na medida em 
que contribui para o seu desenvolvimento 
integral e previne problemas ao longo do seu 
crescimento.
Partindo destes pressupostos e de acordo 
com a faixa etária, características e “ba-
gagem” social, familiar e emocional das 
crianças, no Jardim de Infância de Lourosa 
têm-se realizado diferentes atividades lúdi-
co-pedagógicas, fundamentais para que as 

crianças desenvolvam e adquiram noções 
relativas aos valores essenciais para a vida 
numa sociedade positiva. Estas atividades 
também têm como objetivo que as crianças 
conheçam, compreendam e reconheçam em 
si e no outro diferentes emoções, apendendo 
a lidar com as mesmas, possibilitando-lhes 
que procedam à sua regulação emocional de 
forma mais eficaz e ganhem as ferramen-
tas necessárias à resolução de problemas 
e conflitos de modo equilibrado e saudável.
Entre diálogos, canções, jogos, dramatiza-

ções e outras, desenvolveram-se atividades 
com base em livros como “O pássaro da 
alma”, de Michal Snunit; “A rainha das cores”, 
de Jutta Bauer ; “Orelhas de borboleta”, de 
Luisa Aguilar e “O monstro das cores”, de 

Anna Llenas, que recomendamos vivamente! 
Boas leituras!

Educadora Ana Machado

Jardim de Infância de Lourosa

    EMOÇÕES E VALORES NO JARDIM DE INFÂNCIA DE LOUROSA

As crianças do jardim de infância de Meruge, 
desfilaram com os chapéus elaborados, em 
casa, com a família. Este projeto realizou-se 
em articulação com a Associação Social e 
Cultural de Meruge e contou com a partici-

pação dos idosos, utentes da referida asso-
ciação. Os trabalhos realizados nos chapéus 
foram muito diversificados e encantaram, 
pelo colorido e animação, os presentes.

 Jardim de Infância de Meruje

    “SER FLOR NA VIDA 
DE ALGUÉM”

Sensibilizar as crianças desde tenra ida-
de para os cuidados que se devem ter 
ao nível da higiene oral, é investir na sua 
saúde com resultados visíveis no futuro. 
Quanto mais cedo a criança perceber 
o porquê e como deve cuidar dos seus 
dentes, mais cedo irá valorizar a impor-
tância de uma boa higiene e saúde oral.
No Jardim de infância de Lourosa, par-
tindo das vivências das crianças do 
grupo, abordou-se esta temática, sen-
sibilizando as crianças, de uma forma 
lúdica, para os cuidados a ter em conta 
para a manutenção de uma boa higiene 
e saúde oral.
Através da dinamização e reprodução 

do teatro de fantoches “Caracolinhos e 
os dentinhos”, e trabalho subsequente, 
foi possível alertar e motivar as crian-
ças para: a importância da escovagem 
dos dentes; o uso correto da escova 
de dentes, da pasta dentífrica e do fio 
dentário ou passa fio; a relevância de 
uma alimentação equilibrada, com mais 
alimentos saudáveis e menos açúcares 
e o papel preventivo que assumem as 
consultas de dentista.
E com pozinhos perlimpimpim e uma 
boa escovagem dos dentes, ficamos 
com um sorriso saudável no fim!!!

Educadora Ana Machado

Jardim de Infância de Lourosa

    SAÚDE E HIGIENE ORAL NO JARDIM 
DE INFÂNCIA DE LOUROSA

No jardim de infância, as crianças gostam de 
brincar ao faz de conta. Fazer chouriças de 
faz de conta foi uma brincadeira que surgiu 
da ida à feira de uma criança do grupo e 
encontro ocasional no mesmo espaço com 
a educadora do respetivo JI. A criança ques-
tionou a mãe sobre um produto que estava à 
venda na banca das colheres de pau e outros 
artigos relacionados com utensílios e condi-
mentos para a confeção de produtos típicos 
da zona (queijo e chouriças). A reação foi um 
tanto ou quanto de incredulidade sobre o fim 
daquele produto. Foi então que a educadora 
propôs que o assunto fosse tratado no JI.
No momento destinado a partilhar com os 
amigos as suas vivências de fim de semana, 
surgiu o produto observado na feira, para 

encher chouriças.
As crianças cheiraram e tentaram descobrir 
o nome do alimento que estava embrulhado 
em papel, observaram a tripa antes e depois 
de preparada para ser cheia. 
Fazer chouriças de faz de conta foi uma 
atividade diferente e que se baseou numa 
simples ida à feira.

Licínia Gonçalves

                   Jardim de Infância de Oliveira do Hospital

    COMO SE FAZEM AS CHOURIÇAS?
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Na despedida do ano letivo, realizou-
-se na Escola Básica da Ponte das Três 

Entradas mais uma atividade desporti-
va adaptada ao contexto limitado pela 
pandemia.  Nada melhor como realizar 
uma atividade ao ar livre, realizando um 
percurso de bicicleta nas áreas circun-
dantes da escola.
O ciclismo foi muito do agrado dos alu-
nos que denotaram muito entusiasmo e 
responsabilidade. 

Joaquim Gonçalves

    CICLISMO

No dia 2 de junho, no jardim de infância de 
Alvôco das Várzeas, a CLDS de Oliveira do 
Hospital (Contrato Social de Desenvolvimen-
to Social) que é uma estrutura vocacionada 
para o acompanhamento de idosos das lo-
calidades mais periféricas do concelho, le-
vou a cabo uma atividade direcionada para 
a educação pré-escolar, denominada …”SOU 
DO TEMPO…”.
A atividade decorreu na “Semana da Crian-
ça”, e os avozinhos que visitaram as crianças, 
desenvolveram atividades de Jogos Tradicio-
nais: lançamento do peão e o jogo do lenci-

nho. Associado à visita, foi distribuído um kit 
com um manual e material para alguns jogos 
tradicionais.
A atividade proporcionou um momento de 
aproximação e convívio inter-geracional, tão 
do agrado de crianças e idosos.
Gostamos muito de receber os nossos avo-
zinhos e aprendemos como eles brincavam 
antigamente.

A Educadora de Infância, Paula Martins

JARDIM DE INFÂNCIA DE ALVÔCO DAS VÁRZEAS

    “SOU DO TEMPO…”

No âmbito do projeto “ EU, OS OUTROS E A 
PRIMAVERA” , surge uma atividade …EU, OS 

OUTROS E A PRIMAVERA …E  “A CAPUCHINHO 
VERMELHO”, tendo como objetivo ajudar as 
crianças a expressarem as suas emoções, 
sentimentos, reconhecer emoções e sen-
timentos dos outros e  descobrir as poten-
cialidades do seu corpo através do exercício 
físico. 
As crianças ouviram a história da “Capuchi-
nho Vermelho”, conversaram e descobriram 
que afinal o LOBO MAU era mesmo MAU e 
que a menina não deveria conversar como 
ele, pois não o conhecia…era um estranho!
Foi também propósito da atividade, procurar  
que a criança soubesse cuidar de si e res-
ponsabilizar-se pela sua segurança e bem-
-estar, bem como, sensibilizá-la para situa-
ções em que possa ser maltratada, abusada 
ou estar em perigo. A atividade também teve 

o mérito de ajudar a criança a encontrar 
meios para pedir ajuda. 
Depois de ouvida a história, as crianças reali-
zaram a gincana, a “Truz, Truz, avozinha posso 
entrar”!, onde realizaram jogos de movimen-
to ao som da música de uma pandeireta, 
ultrapassaram obstáculos, comeram uma 
bolacha com as mão atrás das costas, subi-
ram e desceram o escorrega até chegarem 

à casa da avozinha, onde encontraram um 
BAÚ com disfarces e máscaras de LOBO MAU 
e CAPUCHINHO VERMELHO. Tudo foi confecio-
nado com material reutilizável, tal como: sa-
cos de farinha de pão da padaria e o cartão 
das caixas de cereais. 

A BRINCAR, as crianças aprenderam a PROTE-
GER-SE de possíveis situações em que possa 
ser maltratada, abusada ou estar em perigo.

A Educadora de Infância, Paula Martins

JARDIM DE INFÂNCIA DE ALVÔCO DAS VÁRZEAS

    GINCANA….” TRUZ, TRUZ, AVOZINHA POSSO ENTRAR!”

No dia 9 de junho realizou-se na EB 
da Cordinha uma Competição de Pe-
rícias com bola, com a participação 
de alunos dos 2º e 3º ciclos do ensino 
básico.

Dinamização: Professor Jorge Faria

    COMPETIÇÃO DE PERÍCIAS COM BOLA

Decorreu na Escola Básica da Ponte das Três 
Entradas uma prova de corrida de orienta-
ção, na qual os alunos puderam aplicar os 

conhecimentos adquiridos ao longo de algu-
mas aulas de Educação Física. Deste modo, 
conseguiram-se desenvolver atividades ade-
quadas ao contexto de pandemia. Os alunos 
demonstraram bastante empenho e respon-
sabilidade no cumprimento das regras da 
modalidade.

Professor, Joaquim Gonçalves

    CORRIDA DE ORIENTAÇÃO NA ESCOLA 
DA PONTE DAS TRÊS ENTRADAS

No dia 2 de junho realizou-se na Esco-
la Básica da Cordinha o Torneio de Ra-
quetes – Badminton e Ténis de Mesa, 
com a participação de alunos dos 2º e 
3º ciclos do ensino básico.

Dinamização: Professora Manuela Soares

    TORNEIO DE RAQUETES
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A leitura para mim é muito importan-
te. Gosto muito de ler romances, po-
liciais e históricos. Quando acabo de 
ler um livro e não tenho outro para 
começar a ler, sinto-me vazia, falta-
-me algo que me faz esquecer os pro-
blemas e também me ajuda a sonhar.
Já li alguns livros sobre Auschwitz e 
a segunda guerra mundial e quando 
visitei Auschwitz parecia que nada do 
que eu estava a ver me era estranho, 

vi cada história que li nos blocos que 
visitava...foi muito bom, por um lado, 
mas por outro, foi angustiante por 
estar no local onde tantos horrores e 
mortes aconteceram. Enfim, os livros 
transportam-nos para muitos lugares.
Com isto quero dizer que os livros, 
para mim, são acessórios indispen-
sáveis!

Assistente operacional, Glória Lopes

    LEITURAS…

Se alguma vez nos falarem de como a mú-
sica pode ser utilizada na educação, muitos 
de nós pensarão imediatamente no “pífaro” 
que aprendemos a tocar na escola primária, 
ou então nas músicas irritantemente repe-
titivas que nos ensinam as letras, números, 
cores ou dias da semana.
Mas, na verdade, existe muita música “a sé-
rio” criada por músicos conhecidos e concei-
tuados, feitas precisamente para o público 
mais infantil, utilizando letras e sons mais 
simples e amigáveis para os mais novos, o 
que naturalmente se traduz em algumas 
lições dadas de forma discreta e divertida. 
E, ao contrário do que alguém possa pensar, 
esses álbuns conseguem ser agradáveis 
para qualquer um, e muitos de nós já ou-
vimos algumas dessas músicas sem saber 
que não éramos o seu público alvo.
Em 2016, com letras e voz de Capicua e mú-
sica de Pedro Geraldes, foi lançado Mão 
Verde, acompanhado de um livro com os 

seus poemas. De acordo com os autores, 
“Mão Verde tem uma clara motivação 
ecologista e vem despertar a atenção para 
o universo verde que nos rodeia”. E, de facto, 
é possível ouvir temas focados nas plantas, 
animais, frutas e vegetais, mas as músicas 
também incentivam as crianças a ler, a brin-
car, a serem curiosas e a respeitarem o que 
as rodeia.
É um álbum com um charme único, pro-
veniente do seu carácter infantil. Os seus 
instrumentais são ligeiros e brincalhões, e 
a sua simplicidade torna-o muito acessível 
e reconfortante. As suas letras, como seria 
de esperar de um álbum influenciado pelo 
hiphop, estão cheias de rimas, trocadilhos 
e piadas (“A cor da rosa é cor de rosa/Se a 
rosa for vermelha não é rosa?/É rosa/Então 
posso dizer que o vermelho é cor de rosa”). 
E ao juntar tudo isto temos um álbum que 
fica na cabeça (das crianças e não só) e que, 
para além de ser uma excelente e divertida 

jornada musical, ensina de uma forma cria-
tiva e eficaz, e é uma alternativa às músicas 
do Canal Panda, que até os pais vão gostar 
de ouvir. “come&bebe” é o tema de Mão 
Verde que mais recomendo.
Outro nome bastante familiar que já explo-
rou o mundo da música infantil foram os 
Clã, em Disco Voador (discutivelmente, o seu 
álbum mais conhecido), de onde vieram em 
2011 alguns dos seus maiores êxitos como 
“Os Embeiçados” e “Asas Delta”.
Admito que, à primeira vista, é difícil de ouvir 
a vertente educativa deste álbum, mas acre-
ditem ou não, isso é algo ótimo. É que, assim 
como em qualquer boa fábula existe uma 
lição moral inevidente e discreta, as músicas 
de Disco Voador contam (e cantam) histórias 
e situações, que são banais à primeira vista, 
mas que ao ouvir com outros ouvidos têm 
significados mais profundos, que atentam à 
cidadania das crianças, como o amor-pró-
prio ou a descriminação. Muitas das letras 

dão ênfase ao amor (aos amigos, família, 
animais de estimação ou entre namorados), 
como é exemplo “Arco-Íris”, uma música 
“descaradamente” contra a homofobia, mas 
também são retratados sonhos, medos e 
muitos outros assuntos e dilemas infantis.
Disco Voador parece um álbum feito por 
crianças, que, por acaso, são também músi-
cos talentosos. Todos os elementos das mú-
sicas soam nostalgicamente infantis, mas ao 
mesmo tempo têm um ar tão variado, ma-
turo e profissional, que soa bem a qualquer 
um, qualquer que seja a sua faixa etária.

Termino com duas recomendações mais cur-
tas: Lu-Pu-I-Pi-Sa-Pa, de Luísa Sobral, um ál-
bum de jazz com letras baseadas na infância 
da cantora, que retratam as mais variadas 
emoções; e o projeto “Costurar cantigas e 
histórias”, assinado por Taleguinho, um casal 
de Coimbra que “reinventou” a música tradi-
cional portuguesa com “canções, histórias e 
lengalengas, contadas e cantadas”, com um 
toque que as torna mais acessíveis do que 
nunca ao público mais jovem, e que as tor-
nam refrescantemente novas para o resto 
dos que os queiram ouvir. Estes são apenas 
mais dois projetos musicais que mostram 
que a música pode não servir apenas para 
lazer, e que criar uma música com um cará-
ter lúdico não implica torná-la inacessível a 
um público alargado – muito pelo contrário, 
pois permite que os músicos entrem num 
mundo musical ainda por explorar, que é 
bem-vindo aos ouvidos de qualquer um.

Estêvão Abreu,12.ºF

    MÚSICA E EDUCAÇÃO

    POEMAS REALIZADOS PELOS ALUNOS   
    DO 7ºC NAS AULAS DE PORTUGUÊS

Ontem como hoje, o ser humano ne-
cessita de acreditar no valor da ami-
zade.
Para tal, o “eu” tem de confiar, plena-
mente, no “tu” a quem chama de Ami-
go e os dois caminharem “abraçados”, 
em todos os momentos e circunstân-
cias das suas vidas.
Assim, Amigo é aquele que, com um 
sorriso nos lábios, sabe escutar, com-
preender, assistir, aconselhar, parti-
lhar e fazer, ativando a sensibilidade 
do valor ético-moral humano. Porém, 
nos tempos modernos, confunde-
-se gratuitamente, o sentido da pa-
lavra “Amigo” com o do “Conhecido”, 

esquecendo-se e/ou banalizando-se 
a importância factual e afetiva do diá-
logo, do entendimento, da entreajuda, 
da ternura e gratidão, da presença e 
confiança que afastam a solidão.
Conciliados sentimentos e atitudes, 
forma-se o laço cordial entre as pes-
soas no dia a dia, e estreita-se a de-
dicação e benevolência entre amigos.
Então, a vida humana fortifica o com-
panheirismo e a afeição numa cum-
plicidade sorridente, capaz de mitigar 
os obstáculos percorridos na estrada 
sinuosa e na atmosfera sombria.

A professora, Isaura Maria Simões de Oliveira

Texto produzido na disciplina de Português - 7.º D

    TEMA: “O VALOR 
DA AMIZADE NAS 
NOSSAS VIDAS.”

O Segredo
A Ana contou-o ao Miguel
O Miguel contou à Maria
A Maria não contou a mais ninguém
Mais ninguém sabia o segredo.
O segredo era sobre o Carlos
O Carlos não sabia que eu sabia.
Eu sabia porque ouvi,
Ouvi o Carlos a contar ao António
O António contou à Rita
A Rita escreveu-o num livro.
Num livro que foi lido pelo Vitor.
O Vitor leu-o à Amanda
A Amanda contou ao vizinho,
O vizinho trabalhava na escola.
A escola toda sabia o segredo
O segredo era sobre a nacionalidade
A nacionalidade do Carlos
O Carlos era francês.

Lara Abrantes, 7ºC

Antes de entrar no castelo
Bebi um copo de água e
Comi um pastel de Belém.
Desci as escadas lentamente
Escadas essas com um tapete vermelho
Feito de lã e seda.
Gatos, leões, tigres, serpentes
Hipopótamos, macacos eu via
Inundados por água do mar!
Já tinha visto um quadro parecido
Lá na galeria de arte de Lisboa.
Mas enquanto eu andava pelo castelo
Nicolau, o rei, apareceu.
Observou-me calmamente,
Pousou a coroa
Que tinha herdado dos seus antepassados,
Rendas e mantos o cobriam.
Sussurrou ao meu ouvido:
-Tu és de onde?
Ucrânia, Grécia ou Japão?
Veio e agarrou a minha mão.
Xilofones e violinos tocavam
-Zélio, meu irmão!

Margarida Fidalgo, 7ºC

Letra interdita
Irei tentar
Sem fracassar
A letra interdita
Nunca irá entrar

Nem sempre é fácil
Alcançar uma meta
Marchar sem parar
Uma medalha amarela
Irei ganhar

E prestes a finalizar 
Irei fazer uma pergunta
Quem tenta adivinhar
A minha letra ausente?

Carolina Saraiva, 7ºC

Se eu fosse...
Se eu fosse um astronauta
Tocava flauta
Se eu fosse um macaco
Só fazia cacos
Se eu fosse um jacaré
Não andava a pé
Se eu fosse uma zebra
Comia uma febra
Se eu fosse um leão 
Comia um pão
Se eu fosse uma mosca
Seria tosca
Se eu fosse um leopardo
Lançava-te um petardo
se eu fosse um esquilo
fazia aquilo...

Rui Mendes, 7ºC
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CIÊNCIAS
- Quando uma pulga salta, a aceleração 
à qual ela se submete chega a ser de 20 
vezes a de um Space Shuttle durante o 
seu lançamento.
- Uma enguia elétrica pode dar um cho-
que de 650 volts.
- Com 37 centímetros, as lulas gigantes 
são os seres vivos com os maiores olhos 
da Terra.
- O chamamento de baixa frequência 
feito pela baleia de bossa é o som mais 
ruidoso produzido por um ser vivo.
- Seria necessária uma hora para que 
um objeto pesado afundasse 10,9 km, no 
local mais profundo de todos os ocea-
nos - a fossa das Marianas!
- Os astronautas não conseguem arro-
tar quando estão no espaço – não existe 
gravidade para separar os líquidos dos 

gasosos nos seus estômagos.

HISTÓRIA
Engolir sapos
Significado: Ter de ouvir calado ou fazer 
algo contrariado.
Origem: A invasão de milhares de rãs, 
numa das pragas do Egito. Os animais 
não apenas invadiram os ambientes 
– cozinhas, quartos, casas de banho – 
como também os pratos dos habitantes 
do reino. Daí a Expressão: “Engolir sa-
pos”, ou seja, suportar situações desa-
gradáveis sem qualquer manifestação.

Despedir-se à francesa
Significado: Abandonar um local sem se 
despedir; sinal de falta de educação.
Origem: No século XVIII, nos saraus e 

serões em França, as pessoas quando 
saíam não se despediam de ninguém, 
para não interromper as conversas, os 
jogos ou os concertos – o que era con-
siderado um comportamento distinto, 
sinal de grande educação. Quando a 
expressão chegou a Portugal, fora dos 
ambientes dos salões e saraus, passou 
a significar falta de educação.

Fazer tábua rasa
Significado: Esquecer completamente 
um assunto.
Origem: Os Romanos, seguidores do 
filósofo Aristóteles, diziam que a alma 
sem experiência era como uma tábua 
de cera que não tinha nada escrito ou 
desenhado. Mais tarde, o termo foi 
adaptado à vida urbana e transforma-
do para o significado que hoje conhe-
cemos.

    CURIOSIDADES CURIOSIDADE:
Encontrámos na internet um vídeo so-
bre um CONDOR (a maior ave voadora 
do mundo!)   que abraçou o seu vete-
rinário! 
A região da Patagónia Argentina é o ha-
bitat dos condores. O veterinário Edgar-
do Dellagas pera “adotou“ a ave, curou o 
ferimento da pata e ensinou-lhe a co-

mer carne  em decomposição. A quinta 
de Edgardo chama-se “El Condor”. Um 
dia o “Condorito” aproximou-se do vete-
rinário e deu-lhe um grande abraço! Nós 
achámos este gesto de gratidão mara-
vilhoso, por isso resolvemos partilhá-lo.
É tão bom sermos gratos!

Turma C (4º Ano) 
Escola Básica da Cordinha

Desafiaram-me a falar sobre o livro que mais 
me marcou até hoje.
Não consigo escolher apenas um livro. 
Os livros estiveram, estão e julgo que estarão 
sempre presentes na minha vida. E não é por 
ser professora de Português! É mesmo por 
gostar imenso de ler e por considerar que 
cada leitura é um enriquecimento, uma via-
gem.
As minhas viagens através das leituras co-
meçaram desde a mais tenra idade graças 
aos livros da Anita, a menina que tinha o 
meu nome e que agora é conhecida como 
Martine.
Em criança, durante as férias escolares, di-
vertia-me bastante com as aventuras de Os 

Cinco e de As Gémeas escritas pela autora 
inglesa Enid Blyton.
Quando estava a frequentar o sexto ano, foi 
impossível não me emocionar com Zezé, um 
menino de seis anos que, não tendo o afe-
to dos pais, encontra a alegria de viver ao 
tornar-se amigo de um pé de laranja lima. 
Muitas foram as lágrimas que escorreram 
pelo meu rosto ao ler este livro de José Mau-
ro de Vasconcelos.
E muitos foram os livros que, embora consi-
derados “leituras obrigatórias” na escola, me 
marcaram. Destaco somente alguns, pois a 
lista é longa: O Cavaleiro da Dinamarca, da 
nossa querida Sophia de Mello Breyner, Uma 
Família Inglesa de Júlio Dinis, Amor de Per-

dição de Camilo Castelo Branco, The Pearl 
de John Steinbeck (lido primeiramente em 
Inglês e depois em Português) e Les Petits 
Enfants du Siècle de Christiane Rochefort. 
Estarão certamente a questionar-se por que 
razão não destaquei Le Petit Prince, de Antoi-
ne de Saint-Exupéry, ou Memorial do Conven-
to, de José Saramago. A resposta é simples: 
li-os quando estava a frequentar a universi-
dade. Obviamente, ambos me marcaram e, 
quando tive oportunidade, foi apaixonante 
“estudar” o romance saramaguiano com os 
meus alunos.
Gosto de romances, romances históricos, 
romances de fantasia (Estou grata a uma 
turma de sétimo ano que me desafiou a 

ler as aventuras do feiticeiro Harry Potter.), 
biografias, literatura infantil… Gosto de auto-
res portugueses e de autores estrangeiros… 
Gosto de comprar e de oferecer livros… Gos-
to de partilhar as minhas leituras com os 
outros… E tantas foram as leituras que as bi-

bliotecas escolares do AEOH me permitiram 
partilhar com públicos maravilhosos!
Gosto de ler…E hoje, 21 de junho, primeiro dia 
de Verão, adquiri mais uma viagem. Desta 
vez, o livro levar-me-á até a Arábia Saudita e 
permitir-me-á conhecer A Vida Secreta das 
Princesas Árabes. Escolhi este livro de Jean 
Sasson, porquê? Por causa do meu fascínio 
por outras culturas. Porque, ainda que de 
modo pouco visível, poderei ajudar algumas 
mulheres que continuam a lutar pelos seus 
direitos humanos mais básicos.
Termino, lançando-vos um desafio – viajem 
através dos livros. Viverão, sem quaisquer 
dúvidas, viagens inesquecíveis.

Ana Luísa Ribeiro

    LIVROS, VIAGENS INESQUECÍVEIS

O concelho de Oliveira do Hospital, embora 
não seja dos mais ricos em património cultu-
ral, conserva, no entanto, monumentos de pri-
macial importância histórica e arqueológica.
No nosso concelho podemos encontrar três 
testemunhos históricos classificados como 
monumentos nacionais. São eles as ruínas 
romanas da Bobadela, a Igreja de S. Pedro 
em Lourosa e a Capela dos Ferreiros, em Oli-
veira do Hospital. 
Estes três monumentos são documentos 
importantíssimos para o estudo da História 
e da História da Arte em Portugal. 
Vejamos algumas breves notas históricas e 
artísticas para melhor se poder compreen-
der o inquestionável valor deste património.
a) Ruínas Romanas da Bobadela
A maioria dos historiadores é de opinião que 
a Bobadela teria sido um importante centro 
urbano por volta dos séculos I e IV da nossa 
era. Pensa-se que aquela cidade represen-
tou um importante papel na romanização 
das Beiras.
Para atestar a sua importância no passado, 
ainda hoje podemos ver vestígios arqueo-

lógicos romanos significativos como o arco 
romano (no largo fronteiro à igreja) e o an-
fiteatro. O arco seria, possivelmente, um dos 
acessos a um recinto sagrado ou ao fórum 
(no mundo romano antigo, o fórum era a 
praça pública mais importante das cidades, 
centro da vida judiciária, política e econó-
mica e também, por vezes, centro religio-
so; é essencialmente um local de reuniões 
públicas). Perante estes dois grandiosos 
testemunhos crê-se ter-se tratado de uma 
grande povoação, a que era dado o nome de 
“SplendidissimeCivitati” ou “Splendidissi-
meCivitati”, que se localizava na via romana 
que ligava Mérida (em Espanha) a Braga.
O anfiteatro era um edifício de planta elítica, 
com bancadas concêntricas e corredores de 
acesso, em torno de uma área destinada a 
espetáculos ou competições. Julga-se que 
datará da 2.ª metade do séc. I d. C. 
Sabe-se que a cidade foi assolada e, possi-
velmente, destruída pelos poderosos exér-
citos bárbaros. A maior parte dos incêndios 
que destruiu a cidade terá ocorrido no séc. 
IV d. C. As ruínas que sobreviveram à destrui-
ção da “Civitas”, exceto o arco e o anfiteatro, 
ou se encontram ainda soterradas ou mui-
tas delas foram destruídas pela ignorância 
humana. 
Em toda a Bobadela e arrabaldes podemos 
encontrar vestígios do antigo burgo roma-
no, nas paredes das casas, nas paredes da 
igreja, etc. 
O arco romano que desafiou os homens e o 
tempo foi classificado, juntamente com as 
restantes ruínas, como monumento nacional 
desde 16/06/1910.
b) Igreja de S. Pedro de Lourosa
Esta igreja terá sido erguida no século X, em 

plena época do domínio muçulmano na re-
gião. É, portanto, um templo que foi erigido 
antes da formação do reino de Portugal. É 
uma das mais antigas existentes no nosso 
país.
Sobre a verga da porta principal encontra-
-se uma lápide com a data da fundação: 950 
(DCCCCL). Todavia, esta data refere-se à “era 
de César, o que corresponde ao ano de 912 
da era Cristã (para sabermos o ano corres-
pondente basta subtrair 38 anos à era de Cé-
sar). Em Portugal só a partir de 1422, reinado 
de D. João I, é que se começou a datar pela 
era Cristã, até aí todos os documentos eram 
datados pela era de César. 
O grande interesse por esta pequena igre-
ja deve-se à utilização de uma mistura de 
elementos estruturais visigóticos cristãos e 
elementos da cultura árabe, o que originou 
o estilo moçárabe (ou pré-românico). Neste 
pequeno templo podemos encontrar arcos 
em ferradura, janelas em agimez (janela 
arqueada superiormente e bipartida por um 
colunelo vertical ao centro), que se julga 
serem as únicas em Portugal da Alta Idade 
Média. Tem uma arquitetura bastante sóbria, 
havendo a ausência de decoração.
Foi classificada como monumento nacional 
em 1916. Em 1930 sofreu importantes obras 
de restauro. O campanário, de duas sineiras, 
antes do restauro encontrava-se encosta-

do à frontaria da igreja; com o restauro da 
DGEMN (Direção Geral dos Edifícios e Monu-
mentos Nacionais) foi recuado e isolado de 
modo a não “prejudicar” a beleza do edifício 
pré-românico. 
Este pequeno templo tem uma importante 
curiosidade: o seu orago é a cadeira (cá-
tedra) de S. Pedro de Antioquia, a única em 
Portugal com este orago.
No seu exterior encontra-se uma extensa 
necrópole, com sepulturas antropomórficas 
escavadas na rocha, julgando-se que a igreja 
assenta numa parte dessa necrópole.
Anualmente, no verão, realiza-se no seu ex-
terior uma feira moçárabe que pretende dar 
a conhecer os usos e costumes da época do 
domínio muçulmano desta região. 
c) Capela dos Ferreiros, Oliveira do 
Hospital
Esta capela fica anexa à Igreja Matriz. Foi 
mandada construir nos finais do séc. XIII, iní-
cios do séc. XIV, em estilo gótico, para servir 
de sepultura a Domingues Joanes e sua mu-
lher Domingas Sabachais. Domingues Joanes 
foi um nobre de ascendência um pouco obs-
cura e pensa-se que no começo da sua vida 
teria tido a profissão de ferreiro, daí o nome 
da capela. Esta pequena capela tem cerca 

de 7 metros de comprimento e alberga es-
culturas atribuídas a Mestre Pero, donde se 
destacam as arcas tumulares com estátuas 
jazentes dos fundadores, uma escultura dum 
cavaleiro, provavelmente Domingos Joanes, 
um retábulo e uma escultura da Virgem com 
o Menino. É o conjunto escultórico que dá 
grande relevo a esta pequena capela, pois 
arquitetonicamente ela não se destaca de 
tantas outras da mesma época.
Em relação à estátua do cavaleiro, refira-se 
que existem duas, uma na capela dos Fer-
reiros outra no Museu Nacional Machado de 
Castro, em Coimbra, não se sabendo ao certo 
qual é a original e qual a réplica.
Foi classificada como monumento nacional 
em 1936.

Célia Cortez Nunes, Ed. Especial

    MONUMENTOS NACIONAIS DO NOSSO CONCELHO
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CYAN    MANGENTA    YELLO    BLACK

Decorreu uma Sessão de Divulgação so-
bre Intervenção Precoce na Infância em 
Tábua.
A sessão foi especialmente estruturada 
para os formandos da ação de formação 
de Técnico de Ação Educativa do Instituto 
Emprego e Formação Profissional (IEFP) 
do Pinhal Interior Norte que está a decor-
rer em Tábua na Avenida Coimbra, desde 
setembro de 2020 e teve lugar na sala de 
formação.
Esta atividade foi promovida pelo IEFP e 
dinamizada pela Mediadora da ação, a 

formadora Sónia Lamas.
Foram suas convidadas: a Educadora de 
Infância Ana Lúcia Henriques, também 
formadora da ação e responsável por 
moderar a sessão, as técnicas da Equipa 
Local de Intervenção Tábua – Oliveira do 
Hospital: a enfermeira - Maria José Este-
ves e a professora de Educação Especial 
- Marta Vieira e ainda a Técnica de Servi-
ço Social da ação Marta Francisco.
A sessão teve o intuito de dar a conhecer 
ao grupo de formandos o Sistema Nacio-
nal de Intervenção Precoce na Infância 

(SNIPI), as funções das ELI’s (equipas 
pluridisciplinares envolvendo vários pro-
fissionais) e a possibilidade de interação 
e esclarecimento de dúvidas sobre este 
apoio, tentando sensibilizar para os sinais 
de alerta do desenvolvimento das crian-
ças abrangidas por este apoio, ou seja, 
dos 0-6 anos.  
A atividade mencionada enquadra-se 
na prática profissional do/a técnico/a 
de ação educativa pois, quando se fala 
de educação de qualidade sobretudo ao 
nível da primeira infância, é fundamental 
ter em consideração a capacitação dos 
profissionais de educação proporcio-
nando ferramentas para que possam ter 
maior competência no encaminhamento 
de crianças para a IP e para colaborarem 
na implementação de estratégias com 
crianças apoiadas por este serviço.

Para além de centrada na família, a In-
tervenção Precoce é também centrada 
nos contextos, ocorrendo num local onde 
a criança passa grande parte do tempo, 
implicando todos os profissionais que es-
tejam envolvidos com a criança e com a 
família. Neste caso, os Técnicos de ação 
educativa fazem parte deste grupo de 
profissionais que devem ter conhecimen-
to de como funciona este serviço.

Foi distribuído um panfleto para ajudar 
a divulgar a Equipa Local de Intervenção 
(ELI), os seus serviços e a sua área de in-
tervenção.
 No final, todos os formandos estavam 
muito agradados com a sessão que aci-
ma de tudo, os tornou mais esclarecidos!

Sónia Lamas, 
professora/formadora interna do IEFP

     SESSÃO DE DIVULGAÇÃO SOBRE INTERVENÇÃO PRECOCE NA INFÂNCIA

OBRIGADA!!
A  e q u i p a  d o  J o r n a l  M E G A  5  a g r a d e c e  a  d i s p o n i b i l i d a d e  e   

c o o p e r a ç ã o  d e  t o d o s  q u a n t o s  c o l a b o r a r a m  c o n n o s c o  n a

c o n c r e t i z a ç ã o  d a s  e d i ç õ e s  d e  m a i s  u m  a n o  l e t i v o .

BOAS FÉRIAS!

Intervenção Precoce na Infância

EQUIPA  LOCAL  DE INTERVENÇÃO TÁBUA/ OLIVEIRA DO HOSPITAL 


