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Editorial  

Nelson Mandela foi uma pessoa muito importante. Lutou a maior parte da sua vida contra o Apar-
theid e depois da sua libertação não quis vingança, o que faz dele uma pessoa muito importante e 

diferente do homem comum. 

          Ana Catarina 6.ºA 

Um homem conseguiu perdoar, conseguiu superar os medos e as preocupações, conseguiu mostrar 

ao mundo que não é com vingança que se resolvem as coisas, conseguiu mostrar que a nossa vida é 
feita de tristezas, mas também de muitas alegrias, acho que umas das formas de homenagear é fazer 

com que o mundo seja mais justo. 

                   Mariana Duarte 6.ºA 

O racismo - e o apartheid - são uma injustiça contra o mundo porque todas as pessoas são iguais por 

dentro só por fora é que são DIFERENTES. 
                                 Tatiana 6.ºA 

Nelson Mandela era uma pessoa fantástica, um exemplo para todos nós, porque ser alvejado por 

flechas de injustiça e não sentir nem um pingo de vingança, é simplesmente admirável! 

                     Tomás 6.ºA 

Este grande homem chamado Nelson Mandela ensinou o mundo a perdoar, a não ser preconceituoso 
com os negros e a seguir o caminho do bem. Depois de 27 anos de cativeiro e de ficar quase cego 

pelo brilho do mármore, ainda convidou os carcereiros para estarem presentes numa cerimónia em 

sua honra. 

        Francisco 6-ºA 

Madiba foi um grande homem que ensinou a dar a volta às situações com a nossa inteligência; apesar 
de algumas pessoas nos terem feito mal não devemos tentar vingar-nos mas sim, usar o diálogo para 

espalhar a paz entre negros e brancos. Foi um grande homem que esteve preso durante 27 anos, 

vítima de apartheid e quando se tornou o primeiro presidente negro da África do Sul, não se vingou 

daqueles que o mantiveram preso. Foi uma figura muito carismática e o exemplo disso é o número de 

pessoas que assistiram às cerimónias fúnebres. 

         Éric 6.ºA 
Nelson Mandela inspirou-me: a não parar por estar uma pedra no meu caminho, a atirar essa pedra 

para cima dos meus problemas, a perdoar erros imperdoáveis, sabendo que as guerras não levam a 

nada. Devemos seguir os nossos sonhos, mesmo que seja difícil.                                       Sara 6.ºA 

Não nos culpa-
bilizemos. Não 

nos intimide-

mos. Não nos 

deixemos cair 

na inoperância e na impotên-
cia. É que esta fotografia é a 

cores e reteve no papel a ima-

gem da ESCOLA. A escola que 

temos, exposta a problemáti-
cas e evidências que nos reme-

tem para uma auto-análise por 

vezes, demasiado dura e ingra-

ta. Sou eu que não dou o meu 

melhor? Fui eu que não apli-
quei a estratégia mais adequa-

da? Será que já perdi a energia 

e o estímulo de outros tem-

pos? 

Os tempos da mudança chega-
ram implacáveis e imprevisíveis 

e os jovens que hoje ensina-

mos nada têm a ver com os de 

outrora. Existem outros 
“mundos” fora deste” mundo” 

que habitamos, aqui, entre 

estas paredes. E contra essas 

outras realidades, lutamos 

ingloriamente, como D. Qui-
xote, o de Cervantes, contra 

moinhos de ventos imaginá-

rios, que nos tentam derrubar 

e aniquilar. 

Combate desigual, este… Mas, 
apesar disto, não digamos que 

desistimos. Que cruzamos os 

braços. Que viramos as costas. 

Somos PROFESSORES. Temos 
a mestria do inspirado, somos 

profetas da sabedoria, enge-

nhosos nas práticas que a 

razão não consegue entender, 

mentores com M maiúsculo, 
senhores do ofício da literacia, 

fazedores multifacetados de 

feitos quase improváveis, resis-

tentes na arte de nos reinven-
tarmos, detentores de genes 

de bom senso, ponderação e 

persistência, arqui-inimigos da 

inércia, porta-estandartes de 

ideais e valores que teimamos 
em preservar e, finalmente, 

ETERNAMENTE 

“Aqueles que passam por nós, não vão 
sós! Deixam um pouco de si, levam 

um pouco de nós.” 

(Antoine de Saint Exupéry) 

Passaste por nós sempre com um sorriso, 
com uma disponibilidade imediata para ouvir 

quem precisava de ser ouvido, com uma pala-

vra para quem precisava de ouvir… 

Passaste por nós com uma alegria pela VIDA 

que a todos contagiava e a todos fazia refletir. 
Passaste por nós como uma GUERREIRA, 

como alguém que lutou por viver um dia de 

cada vez, sempre a sorrir e a agradecer por 

mais esse dia. 

Perante a adversidade, logo nos abraçavas e 
dizias: “Vais ver que vai passar!” Por vezes, 

eras tu que nos consolavas, quando quem 

precisava de consolo eras tu!  

Aprendeste cedo a viver assim!  
A partida precoce do teu pai, o nascimento 

antecipado da tua filhota… 

Depois, veio a doença… 
Às vezes, tinhas medo! Mas o medo só te 

fazia LUTAR com mais garra e fazer com 

que todos acreditássemos que irias VEN-

CER!  
O anunciar da tua partida foi, por isso, 

demasiado doloroso!  

Mas, há que nos erguer e pensar em todos 

os momentos que passaste connosco, os 

quais não nos deixarão sós. Há demasiadas 
vivências e lembranças, apesar da SAUDA-

DE com que ficamos… 

Há que nos erguer e pensar no nosso anji-

nho que agora habita no firmamento. Tu 

própria o disseste, no Natal de 2012: 
“Quando um dia eu me transformar em 

pó, olhem para este anjinho. 

Sou eu que estarei a olhar por 

vós.” 
E todos vamos olhar! 

Sónia 

Até sempre, Mandela! 



Uma criança, um professor, uma caneta e um livro podem mudar o mundo! 
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lado. 
No entanto, a Lua não reflete a luz como um espelho, ainda que 

seja semelhante. Todos os objetos no espaço têm um albedo, a 

medida de quanta luz refletem. Para nos dar uma ideia de como 

funciona esta medida - materiais como o gelo têm um albedo 
elevado, enquanto a terra tem um albedo baixo. Ora, o albedo 

da Lua é muito baixo, próximo ao do carvão. O seu brilho deri-

va de um fenómeno chamado efeito de oposição. Provavelmente 

já teremos visto este efeito quando os faróis de um carro atin-

gem uma estrada: esta parece mais brilhante do que quando essa 
luz não incide sobre ela. Neste caso, o Sol é como os faróis, 

com a luz a atingir diretamente a Lua e a produzir nela um bri-

lho forte. A grande quantidade de detritos na superfície da Lua 

também contribui para a sua alta refletividade. 

Quero Saber, Março 2012 

Saiba de onde vem o brilho misterioso do 
satélite da Terra. 

Estranhamente, a Lua é muito escura e não 

brilha pelas razões que possamos pensar. 

Os povos antigos pensavam que a Lua pro-
duzia a sua própria luz, mas hoje sabemos 

que isso não é verdade. Aliás, vemos que a nossa Lua 

reflete a luz do Sol de acordo com a sua órbita. 

A Lua inteira não está sempre a refletir luz – apenas a 

metade virada para o Sol. Por causa do acoplamento de 
maré, ou gravitacional, entre a Lua e a Terra, a nossa 

visão dessa metade varia entre um disco completo e um 

pequeno crescente. Em lua cheia, o Sol está perfeitamente 

alinhado na direção Terra – Lua; quando a vemos em 

crescente, por contraste, o sol está a iluminar apenas um 

Do mundo 

para a escola ... 

Porque brilha a nossa Lua? 

direito. 

A maioria das 

pessoas que não 

tem acesso à 

educação vive nos 

p a í s e s  m a i s 

pobres do mun-

do. 

Quando a educação está acessível a toda a 

população, as economias desenvolvem-se 

mais rapidamente e a pobreza decresce. 

Quem tem a oportunidade de estudar tem 

também mais probabilidades de conseguir 

trabalho e um salário que lhe permite sus-

tentar a família e romper o ciclo de pobre-

za. 

Perto de 250 milhões de crianças têm de 

trabalhar para ajudar as suas famílias. 

 A Educação é fundamental para a 

melhoria das condições de saúde, na pre-

venção de doenças pandémicas e mortais 

como o VIH/SIDA e a Malária e na pro-

moção de cuidados de higiene pública e 

pessoal. 

Uma criança que tenha uma mãe alfabe-

tizada tem 50% mais de probabilidades de 

sobreviver para além dos 5 

anos de idade. 

Um terço de todas as 

crianças que não vão à 

escola é portadora de defi-

ciência. 

Sessenta por cento de todas as crianças 

que não vão à escola são raparigas. 

Em África, uma em cada três crianças que 

começa a estudar não chega a completar o 

ensino primário. 

São necessários mais 18 milhões de pro-

fessores em todo o mundo para se atingir 

o ensino primário universal, até 2015.   

Ermelinda Rolo 

"Vamos pegar nos nossos livros e 

canetas. Eles são as nossas 

armas mais poderosas. Uma 

criança, um professor, uma 

caneta e um livro podem mudar 

o mundo. A educação é a única solução." 

Malala Yousafzai tinha apenas dezasseis anos, 

quando em 12 de julho de 2013, na Assem-

bleia da Juventude da Organização das Nações 

Unidas, discursou em nome das crianças do 

mundo inteiro, que não têm, por razões 

diversas, acesso à educação. Impressiona os 

grandes deste mundo que a recebem e pre-

meiam… sobrevive a um atentado que a quer 

calar. Exila-se e continua a falar, a promover a 

educação das meninas e a reivindicar para 

todos um mundo melhor. 

Apercebi-me da sua existência pelas notícias da 

televisão. Sou surpreendida com uma menina de 

ar doce mas resoluto, a discursar com uma segu-

rança perturbadora perante um assembleia de 

adultos, daqueles muito sérios com muitas tarefas 

importantes para decidir e resolver. Emocionei-me 

com a sua convicção e com o modo, como de 

forma tão simples nos dava a conhecer a nós, 

deste lado do mundo, o enorme privilégio a que 

tivemos e temos acesso, o da Educação.  

Como mãe, educadora e professora milito: Livros 

são alimento! Alimentam a fantasia, apaziguam 

desejos, aquietam anseios e as dores da alma, 

dão-nos asas e saberes… Compreender e expli-

car esse mundo que nos rodeia sempre foi atrati-

vo para mim, como menina, jovem estudante, 

depois professora. Mas ver uma menina de um 

país distante advogar convicta, que deem livros, 

cadernos, lápis e professores a milhões de crian-

ças e poderão mudar o mundo para muito 

melhor, deixou-me surpresa e emocionada! 

Que privilégios têm os nossos alunos com salas 

cuidadas e confortáveis, quadros eletrónicos, 

escola virtual, acesso à inter-

net, salas de estudo e profes-

sores que diariamente se 

desdobram a tornar mais 

brilhante o mundo do saber! Que privilégio têm, 

ao qual não dão importância e significado...Só 

quando o perderem…  

Malala nasceu em Mingora, no Paquistão, a 

12 de julho de 1997. Aos 13 anos, alcançou 

notoriedade ao escrever um blogue para a 

BBC onde descrevia o seu quotidiano, vivido 

sob o regime Talibã que proibiu a educação de 

meninas e fechou escolas.  

Em 2012, ao regressar da escola, foi baleada 

no crânio, num ataque da responsabilidade dos 

Talibã incomodados com a notoriedade que 

conseguira junto da imprensa, da televisão e 

dos políticos internacionais. Teve de ser ope-

rada. Sobreviveu cheia de ânimo, perdoando 

os agressores e reforçada no propósito de 

combater o analfabetismo. O ataque foi con-

denado pela comunidade internacional e Mala-

la recebeu palavras de compaixão e elogios 

sinceros de numerosas figuras públicas, 

como Desmond Tutu, Ban Ki-moon, Barack 

Obama, Hillary Clinton, Selena Gomez, Ange-

lina Jolie e Madonna. Em 15 de outubro de 

2012 foi transferida para um hospital no Reino 

Unido, para continuar a sua recuperação. Saiu 

do hospital em janeiro de 2013. Em 10 de 

outubro de 2013, a sua cora-

gem e convicções foram objeto 

de homenagem e admiração 

dos poderosos do mundo. 

Recebeu vários prémios, entre 

eles o Prémio Internacional da 

Criança, um galardão da Paz e 

o Prémio Sakharov, atribuído 

pelo Parlamento Europeu. Foi também nomea-

da para o Prémio Nobel da Paz. Com a verba 

obtida por este reconhecimento fundou uma 

escola para 40 raparigas.. 

 

Dados sobre a Educação no Mundo:  

A Educação é um direito humano. 

Cerca de 62 milhões de crianças e 759 

milhões de adultos não têm acesso a esse 
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Barack_Obama
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Eusébio da Silva Ferreira, mais 
c o n h ec i do  p o r  E u s éb io 

(Lourenço Marques, 25 de janei-

ro de 1942  — Lisboa, 5 de 

janeiro de 2014), foi um futebo-
lista português, nascido em 

Moçambique. É considerado um 

dos melhores futebolistas de 

todos os tempos pela Federação Internacional de História e 

Estatísticas do Futebol (IFHHS), especialistas e fãs. Recebeu o 

epíteto de "Pantera Negra" por um jornalista inglês. 

Eusébio ajudou a Seleção Nacional Portuguesa a alcançar o 

terceiro lugar no Campeonato do Mundo de 1966, sendo o 
maior marcador da competição (recebendo a Bota de Ouro), 

com nove golos (seis dos quais foram marcados em Goodi-

son Park) e tendo recebido a Bola de Bronze. 

Ganhou a Bola de Ouro em 1965 e ficou em 
segundo lugar na atribuição da mesma em 

1962 e 1966. Eusébio jogou pelo Sport Lisboa 

e Benfica 15 dos seus 22 anos como jogador 

de futebol, sendo associado principalmente 

ao clube português, e é o melhor marcador 
de sempre da equipa, com 638 golos em 614 

partidas oficiais. No Benfica ganhou 11 Campeonatos Nacio-

nais. Uma Taça dos Campeões Europeus (1961-1962) e aju-

dou a alcançar mais três finais da Taça dos Campeões Euro-

peus (1962-1963, 1964-1965 e 1967-1968).  

Foi o maior marcador da Taça dos Campeões Europeus em 

1965, 1966 e 1968. Ganhou ainda a Bola de Prata sete vezes 
(recorde nacional) em 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1970 e 

1973. Foi o primeiro jogador a ganhar a Bota de Ouro, em 

1968, façanha que mais tarde repetiu em 1973. 

Alcunhado de O Pantera Negra, A 
Pérola Negra ou O Rei em Portu-

gal, Eusébio marcou 733 golos em 

745 partidas oficiais na sua carreira. 

Era conhecido pela sua velocidade, 
técnica, atleticismo e pelo seu 

poderoso e preciso remate de pé 

direito, tornando-o num prolífico 

goleador e num dos melhores mar-

cadores de livres de sempre. É 
considerado o melhor futebolista 

de sempre do Benfica e de Portugal e um dos primeiros avan-

çados de classe mundial africanos. Apesar de ter nascido em 

Moçambique, Eusébio só poderia jogar pela Seleção Portugue-

sa, como Matateu e Mário Coluna, entre outros, antes dele, já 
que o país africano era um território ultramarino de Portugal 

e os seus cidadãos eram considerados portugueses. 

O nome de Eusébio aparece muitas vezes nas listas e vota-

ções de melhores jogadores de futebol de sempre feitas pelos 

críticos de futebol e fãs. Desde que se retirou, Eusébio tem 

sido um embaixador de futebol e é um dos rostos mais 

conhecidos do desporto. Eusébio é muitas vezes elogiado 
pelo seu conhecido fair-play e humildade, até mesmo pelos 

adversários. Foram realizadas várias homenagens por parte da 

FIFA, da UEFA, da Federação Portuguesa de Futebol e do 

Benfica em sua honra. O ex-jogador do Benfica, da Seleção 
Portuguesa, e amigo, António Simões, reconhece a sua 

influência no Benfica e disse: "Com Eusébio talvez pudésse-

mos ser tri-campeões europeus, sem ele talvez pudéssemos 

ganhar o campeonato”. 

Wikipédia 2014 

cor da pele, não há 
diferença entre negros 

e brancos.  

São palavras suas: “Eu 

lutei contra a domina-
ção branca, e eu lutei 

contra a dominação 

negra. Eu nutri o ideal de uma socie-

dade democrática e livre, na qual 
todas as pessoas vivem juntas em 

harmonia e com oportunidades 

iguais. É um ideal que espero viver 

para alcançar. Mas, se for preciso, é 
um ideal pelo qual estou preparado 

para morrer" 

A Paz, o Amor venceram a guerra e 

o ódio graças a um Homem chamado 
Nelson Mandela, um exemplo a 

seguir por todos nós. 

Temos na Escola uma 
exposição sobre Nelson 

Mandela. Pode ser visitada 

no átrio junto à Biblioteca. 

A vida deste Homem pode 
ser melhor conhecida vendo as ima-

gens e respondendo a um pequeno 

guião elaborado para o efeito.  

Nelson Mandela faleceu dia 5 de 
dezembro de 2013, aos 95 anos. Foi 

o primeiro presidente negro da 

África do Sul, depois de um regime 

político de apartheid. Viver neste 
regime significava que o poder polí-

tico e económico pertencia à mino-

ria da população branca, deixando 

os negros numa posição de inferio-
ridade. Estes não podiam votar, 

nem frequentar os locais reservados 

aos brancos. Nel-
son Mandela lutou 

contra esta situa-

ção de profunda 

injustiça, o que lhe 
valeu 27 anos de prisão. Foi liberto a 

11 de fevereiro de 1990 e para 

espanto de todos fez questão de 

mostrar que perdoava aos que lhe 
tinham feito mal. Em 1993 ganhou o 

prémio Nobel da Paz, talvez o mais 

bem merecido de todos os que 

foram entregues até hoje. Se Mande-
la fizesse imperar a vingança e o 

ódio, quando foi liberto, possivel-

mente teria havido uma guerra civil 

na África de Sul e muitos milhares 
de mortos, mas Mandela preferiu o 

perdão e defender que, para além da 
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Até sempre Eusébio 

Exposição sobre Nelson Mandela  
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TECA…TECA…onde estás? 
Da escola  
para a escola... 

e para o mundo... 

Filha do frio, do desespero e do abandono. Bichinho pequeno, malhado a preto e branco com cheiro a caixote do 

lixo. Assustada, temerosa ,encontrou-a o 5.º A, lá fora, onde as noites eram de breu e a fome até doía. E talvez por-

que sabia, do encanto que por pequenos felinos sentem algumas professoras desta escola que aninhou entre-braços 
esse minúsculo ser indefeso e o depôs nas mãos de quem o acolheu e quis proteger. Tantas mãos, tantos” Ohs” de 

admiração, tamanha ternura, cuidados imensos. E de repente, de uma arrecadação se fez um canto de acolhimento. 
Com cestinhas, cobertores, alimento, areão, brinquedos e até uma coleira com laço e guizos.  

À srª Directora  é vê-la perder aquele seu ar mais sério e sisudo e toda ela se desfaz em enternecidos abraços, ocultando o orgulho e 

deixando-se ficar contemplando embevecida o ser que aceitou, como mais um, para a escola que é acusada de partilhar afetos. À srª 
Coordenadora da BECRE, e não lhe faltava mais nada—depois do gatarrão que a mima com ronrons e arranhadelas, lá em casa — che-

gou a vez da fêmea doce e brincalhona que ela presenteia amiúde  e enche de carinho e atenções. Até as srªs  Manuelas, Cristinas e 
Marinas se afadigam em saber se ela está bem, a seguem com olhares sorridentes em correrias, por entre prateleiras de estantes, vasos e 

até sofás coloridos e a colocam coladinha ao calorífero, não vá ela sentir frio… E quando não há professora amiga-da-gataria  

que a leve para passar o fim de semana, o Diogo vem de propósito alimentá-la e cumprimentá-la. E as crianças? Renderam-
se à nova hóspede. Chegam nos vários intervalos e procuram-na, brincam com as suas patinhas cor de leite, afagam-lhe o 

focinhito onde dois olhitos amarelos teimam em brilhar e depois vão a correr para as aulas não vão as portas fechar... 
Teca chegou e veio para ficar. Chegou num tempo gélido e impiedoso e trouxe um raio de sol, um calor quase humano, 

trouxe emoção a um tempo falho de sentir, esquecido dos seres, filhos do frio, do desespero e do abandono.    

PS. Segundo informação de última hora, Teca é, afinal, um  Teco!                                                                                    FG 

Na minha opinião, “O Menino Selvagem” é 
um filme bem construído, apesar de ser a 

preto e branco devido à época, com diálo-

gos muito interessantes. Por ser baseado 

numa história real, é um filme muito emo-

cional e que nos mostra a enorme distância 

entre a civilização e a natureza. 

O Menino Selvagem é uma lufada de ternura 

que nos volta a dar esperança e fé no ser 
humano e cuja narrativa nos ensina o que é 

o bem e o que é o mal através do esforço e 

do trabalho do Dr. Itard e da aventura peno-

sa de uma criança, pelo que aconselho viva-

mente a sua visualização. 

A reflexão que podemos fazer com este 

filme é que o ser humano recebe a natureza 

por herança (dimensão biológica), mas a 
cultura não nos pode ser dada senão pela 

educação, e sem socialização não existe 

educação. É na importância dessa educação, 

desses valores e hábitos que adquirimos 

(dimensões social e espiritual)  que reside a 

beleza deste filme. 

Tomás Filipe Penedo Monteiro, 6º A 

Na aula de Educação Moral e Religião, 
enquanto trabalhávamos a Unidade Letiva 1 

“A Pessoa Humana” e as várias dimensões 

do seu desenvolvimento, o professor mos-

trou-nos o filme “O Menino Selvagem”, 

baseado numa história verídica. 

Este filme conta a história de um rapaz que, 

no Verão de 1798, foi encontrado numa 

floresta francesa por uma aldeã. Ele devia 
ter 11 ou 12 anos. Inicialmente pensaram 

que o menino fosse surdo e mudo, pois não 

falava nem reagia a sons que não lhe eram 

familiares. Levaram-no para Paris onde foi 

observado pelo mais célebre psiquiatra da 
época, Dr. Pinel, que o considerou um idio-

ta irrecuperável e o colocou numa institui-

ção de surdos-mudos. Um médico, de 

nome Itard, interessou-se põe ele, conside-

rando possível a recuperação do atraso que 
apresentava, uma vez que o seu comporta-

mento tinha origem no isolamento total a 

que tinha estado submetido e não devido a 

uma inferioridade congénita. Para provar a 

veracidade das suas razões, pediu a tutela 
do menino e levou-o para sua casa e, em 

conjunto com a sua governanta, deram 

início a um processo educa-

cional lento e demorado. 

No início, os resultados não 

foram muitos, mas o menino 
aprendia depressa. O Dr. 

Itard fazia-lhe várias experiên-

cias e exercícios para desen-

volver as faculdades dos senti-

dos intelectuais e afectivas. O som a que 
melhor reagia era o “o” pelo que decidiram 

chamar-lhe Victor. Victor gostava muito de leite 

e foi precisamente esta a primeira palavra que 

pronunciou, também tinha um gosto particu-

lar pela arrumação; mas o que o fazia feliz 
eram os passeios que dava no bosque com o 

médico. 

Um dia, fugiu e refugiou-se na floresta, mas já 
não se sentia bem lá, até chegou a sentir frio, 

pelo que regressou a casa e procurou os 

carinhos da governanta. Aprendeu mais 

depressa a escrever do que a falar, aliás nunca 

chegou a falar muito bem. Viveu sempre com 
a governanta e fazia pequenos trabalhos de 

reparação. Faleceu ainda jovem, com a idade 

de cerca de 40 anos. 

O menino selvagem 

Cada um de nós 

plantou uma planta 

que trouxe para a 
escola num peque-

no vaso e que levou 
para casa. Foi mais 

uma experiência 

que completou o que temos aprendido nas 
aulas.  

Gostámos muito!! 

Somos o 9º D, 

alunos do curso de 

Educação e Forma-
ção de Jardinagem.  

No dia 11 de 
Novembro de 2013 

fizemos uma visita de estudo aos Viveiros 

Municipais de Alfragide. 
Esta visita foi realizada no âmbito da disci-

plina de Plantação e Sementeira de Plantas 

Ornamentais. 

Visitámos as estufas e 

as plantas de exterior. 
Ensinaram-nos a fazer 

plantação por estaca-
ria. Aprendemos a 

frequência com que devemos regá-las e a 

exposição solar que necessitam. 

O 9º D foi aos viveiros de Alfragide 



O gato 
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QUEM FOI FERNANDO PESSOA ? 

Definições  do  6º B  

Fernando Pessoa foi um grande poeta.  (Andreia) 

 

Fernando Pessoa foi um escritor que não casou, 

nem teve filhos     mas que gostava muito de 

crianças e escreveu alguns poemas para eles.  

(Joana) 

 

Fernando Pessoa foi um grande poeta português conhecido 

internacionalmente.   Afonso)   

 

 Fernando Pessoa foi um poeta que viveu no século XX e  que 

inventava histórias. Ele criava os” próprios” autores    (Duarte 

Ramos) 

 

Fernando Pessoa foi um poeta que escreveu poemas inspirados 

nas suas próprias viagens, as reais e as imaginárias.   (Carlos 

Almeida) 

 

Fernando Pessoa foi um grande poeta português.   (Luís) 

 

Fernando António Pessoa nasceu em Lisboa em 1888 a 13 de 

junho. O pai, Joaquim Pessoa e a mãe, Madalena Pessoa viviam no 

Chiado, em frente ao Teatro S. Carlos. Fernando fez o seu primei-

ro poema quando tinha sete anos e dedicou-o à mãe. Os pais tive-

ram outro filho que morreu quando era pequenino. O seu pai mor-

reu de tuberculose. Fernando ficou a viver com a mãe, com a avó e 

com as criadas. Passado algum tempo, sua mãe voltou a casar com 

um senhor que trabalhava na África do Sul e foram viver para lá, 

para Durban.  (Inês) 

 

Teve uma vida dedicada a trabalhos de correspondência estrangeira 

para casas comerciais. Muitos dos seus livros eram assinados com 

nomes que ele próprio inventava. Morreu em 1935, em Lisboa. Foi 

um poeta universal, conhecido e admirado no 

mundo.  (Tatiana)  

 

 “Matar o sonho é matarmo-nos. É mutilar a nossa 

alma. O sonho é o que temos de realmente nosso, 

de impenetravelmente e inexpugnavelmente nos-

so.” 

Um gato é um animal muito divertido. 
Gosta de se aninhar junto a alguém, de 

brincar e de dormir. São muito assiadi-

nhos. Gostam muito de comer e são 

muito espertos. Os gatos têm uns bigo-
des brancos que são muito sensíveis, 

têm igualmente um olfato muito apura-

do. Os gatos são muito independentes, 

não se deixam dominar nem treinar, mas quando estão no 

colo do dono são muito meigos. Os gatos são tão sensíveis 
que conseguem detetar quem gosta ou não de animais. Ter 

um gato é uma bela forma de ter companhia, pois eles “falam” 
connosco, brincam e dão-nos miminhos. Os gatos também nos 

poupam muito trabalho, pois lavam-se sozinhos e por vezes 

caçam a sua própria comida. Eles têm melhor visão à noite do 

que de dia e sempre que estão assustados a sua cauda fica em 
pé e o pêlo eriçado. Por vezes os gatos afiam as unhas arra-

nhando o mobiliário da casa e por isso, deve-se cortar as unhas 

de mês a mês. Geralmente os gatos têm uma grane rivalidade 

com o cão, pois o gato é muito territorial e o cão gosta muito 

de ter o seu próprio território também e quando estes dois se 
encontram ninguém os consegue separar… 

Catarina Simões e Leone 

Da escola  
para a escola... 

e para o mundo... 

Periquito 

Um cão, pode ser um 
“remédio” para o autismo. 

Sendo ele um meio para criar 

interação com os outros 

seres humanos. 
Como é o caso de Harry que 

venceu o autismo com a ajuda de um 

cão cujo o nome é Friend. Este era um 

cão amigo, esperto, companheiro e 

muito brincalhão que ajudou a Harry na 
sua recuperação. 

Todos os dias o animal acordava Harry 

e puxava-o para a cozinha para tomar o 

pequeno almo-

ço e logo de 
seguida iam 

brincar para o 

jardim e lá 

jogavam imensos jogos: jogo da corda; 
apanhada; escondidas; entre outros. 

Depois íam passear pela cidade onde o 

cão o tentava incentivar a interagir com as 

pessoas mas Harry não facilitava, mas com 
o tempo, foi fazendo melhorias como 

escutar as pessoas. 

Assim Harry cada vez mais foi-se relacio-

nando com a sociedade e a pouco e pou-

co foi melhorando a sua doença, o 
“autismo” com a 

ajuda de Friend 

que afinal foi mui-

to, mas muito 

mais que um sim-
ples cão!!!  

 

Éric & Mariana  6ºA (Nº 9 e 14)  

Periquito, Periquito 
Não há pássaro mais 
bonito 
Voa, voa na gaiola 
“Grita, grita” sem 
parar… 

E só pára quando se cansar! 
É a companhia de quem se sente só 
Seja de um velhinho ou de um bebé a 
fazer ó…ó 
Tens tantas cores, 
Podes ser amarelo, verde ou azul 
Branco, cinzento e até lilás. 
Se quiseres, podes falar, 
Basta acreditar, esforçar e repetir 
Agora até já sabes falar e rir! 

Carina  6ºA  (Nº6) 

O menino autista 
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A verdade é que eu GOSTO! 

Vejo a matemática como um jogo de números, 
tem regras, estratégias, e isso interessa-me. 

Não é difícil. Só é se os alunos se desinteressa-

rem e puserem a matemática de parte, o que 

nunca se deve fazer, dada a sua grande impor-
tância no mundo em que vivemos. Talvez o 

"não gosto de matemática" seja já um pouco de teimosia e 

moda... Sempre que se fala nesta ciência, ouvem-se logo uns 

"tchi!! olha a matemática!! ui ui!! que seca, odeio isso". Não 

haverá exagero? Parece-me que sim. Se alguns alunos expe-
rimentassem ocupar mais tempo com esta disciplina e não 

pusessem logo de parte "aquele exercício bué difícil" antes 

sequer de olharem para ele, talvez descobrissem a "graça" 

da matemática... Como professora procuro implementar 

práticas que estimulem os alunos a gostar desta Ciência e 
eis o que os alunos do 6ºA dizem acerca deste tema: 

Professora Ana Correia 

 

“Eu gosto de Matemática porque gosto que me desafiem a 
resolver problema para depois encontrar as soluções. Gos-

to de cálculos que me façam pensar e nos debates que 

acontecem quando a professora corrige os exercícios no 

quadro. Tudo isto resulta na seguinte equação: 

+ emoção e estudo 
- cansaço 

X boas notas 

: experiências 

= GOSTAR DE MATEMÁTICA” 
Diogo Geraldes nº 8  

 
“Eu gosto de Matemática, principalmente quando vou às com-

pras!! Pois assim posso calcular quanto vou gastar.”  

Maria do Rosário nº15 

“Eu gosto de matemática porque a professora é muito diverti-
da e ensina muito bem. Às vezes não gosto de resolver pro-

blemas porque não sei responder mas quando percebo e sei, 

até me riu!!  

Tatiana Cruz nº 19 

“ Eu gosto de matemática porque as aulas são divertidas”  
Tomás nº 20 

“Eu gosto de matemática desde o 1º ciclo, adoro fazer cálcu-

los e jogos matemáticos (SuperT). A Matemática é para apren-

der e aos professores é para surpreender!”  

Carina nº 6 e Diana nº 8  
“Eu adoro Matemática!”   

Mariana Duarte nº 14 

 

“Passámos a gostar de Matemática porque a matéria é mais 
interessante e gostamos da forma como a professora ensina, 

torna as matérias mais simples e divertidas” 

Ana Catarina nº1, André Carvalho nº 2, André Santos 

nº3, Beatriz nº4, Bruna nº 5, Francisco nº 11, Leonel 

nº 12, Miguel nº16, Samuel nº 17 e Sara nº 18 
 

“Passei a gostar de Matemática porque percebi que os exercí-

cios eram como enigmas bastava um pouco de esforço e con-

seguia ir mais longe. Cada vez que resolvia um enigma supera-
va as minhas dificuldades. Tudo se foi tornando mais simples!”  

Fomos à Escola do Comércio… 

Da escola  
para a escola... 

e para o mundo... 

Quem somos?  
Somos os alunos do Curso de Empregado 

Comercial do 7ºE e do 9ºC. 

No dia 19 de novembro de 2013 fomos em 

visita de estudo à Escola do Comércio, em 

Lisboa. Tivemos o acompanhamento dos 
professores: Ana Coelho, Eunice Seixo, Fer-

nando Fernandes e da psicóloga escolar, 

Eulália Gonçalves. 

O que fomos lá fazer? 

Em primeiro lugar fomos observar como é 
que os alunos desta escola e do mesmo 

Curso que nós trabalham os conteúdos do 

currículo. Depois, fomos praticar o que já 

aprendemos nas aulas, a partir de um desafio 

que estes colegas nos lançaram. O desafio 
consistia na utilização racional de “dinheiro” que foi distribuído a 

cada grupo para realizar um evento para uma série de convidados. 

Foi-nos também solicitado que identificássemos várias situações 

irregulares num espaço de supermercado existente nesta escola. 

Por fim, foram-nos demonstradas diversas saídas profissionais 
após a conclusão do 9º ano. 

Esta visita proporcionou-nos a consolidação e 

prática de conteúdos já trabalhados nas nos-

sas aulas. Foi uma visita muito positiva para 

nós.  

Ana Coelho 

Chegou como um desafio. 
 

À semelhança de outros que já lhes lancei, desta vez, 

desafiei-os a, em conjunto com os pais, aproveitarem 

materiais recicláveis para os fazerem. Quem são? Os 

alunos do 7º A, com quem trabalho desde o 5º ano. Só tinham que 
me surpreender com a sua imaginação e espírito criativo.  

E assim foi! Aos poucos foram chegando. Havia-os de todos os 

materiais, garrafas de detergente, garrafas de água, caixas de ovos, 

madeira, cortiça, embalagens de iogur-

te, pacotes de leite, rolos de papel de 
cozinha, rolos de papel higiénico… 

Com muito carinho os recebi, com 

muita alegria vi serem apreciados e 

elogiados. Como do pouco se faz tan-

to!! Bastou-lhes aproveitar tudo o que 
é encaminhado para a reciclagem ou, 

em última análise para o lixo, dar-lhes 

um toque de magia e ei-los que nascem: presépios lindos e criativos. 

Presépios que me fazem acreditar que 

vale a pena desafiar… 
A todos os alunos e Encarregados de 

Educação um: Muito Obrigada. 

 

                        Da professora orgulhosa 

                                       Ana Coelho  

O 7º A e os Presépios 



No âmbito do estudo do conto “A Palavra Mágica” de Ver-
gílio Ferreira, e partindo da frase “Os termos insultuosos 

geram ou aumentam a violência e a agressividade — as con-

sequências são sempre negativas.” Os alunos Gonçalo 

Simão e Joana Mota do 9ºA escreveram assim: 
Os termos insultuosos geram, de facto, violência e agressividade, 

tendo sempre consequências negativas. Isto deve-se ao facto de 

antes de o Homem ter evoluído para Homo Sapiens Sapiens 

(atual estado evolutivo), insultos e agressões físicas (geradas por 

insultos) indicavam uma ameaça e um desejo de ser superior ao 
outro. 

Para mostrar a sua posição em relação a determinada situação, 

o ser humano utilizava por vezes o insulto, nem sempre com 

intenção de iniciar um conflito, mas, muitas vezes, com o objeti-

vo de evitá-lo. Infelizmente, na sociedade atual, isto já não se 
verifica, sendo um insulto levado tão a sério como uma agressão 

física ou pior, algo que comprova a capacidade violenta dos 

insultos. 

Contudo, insultar pode não conduzir diretamente a algo negati-
vo, podendo até fazer com que o recetor do insulto veja a ver-

dade como ela é. 

Em suma, os termos insultuosos carregam consigo dor, violência 

e agressividade em quantidades desnecessariamente grandes, 

que prometem afetar quem os recebe da pior maneira possível. 

O insulto é, por isso, algo que devia ser guardado 
numa “Caixa de Pandora” que só seria aberta em 

casos extremos.  

(Gonçalo Simão) 

Os seres humanos têm a necessidade de descarre-
gar a sua raiva e as suas frustrações e, muitas das vezes, a violên-

cia é a forma mais fácil de se concretizarem. 

Os insultos são uma forma de violência/agressão psicológica que, na 

maior parte das vezes, é, para o insultado, mais dolorosa do que 

uma agressão física. 
A violência é sempre negativa, tanto para o ofensor como para o 

ofendido. Se, por um lado, a vítima vivencia uma má experiência, (e 

dependendo das circunstâncias, pode ter a hipótese de reagir, ou 

não), por outro lado, o ofensor nunca fica pleno de si. Se for con-

frontado, pode não reagir bem devido ao seu desejo de prepotência. 
Se não observar uma reação por parte do ofendido, isso pode 

aumentar a sua agressividade. 

O pior da violência é que, quando uma pessoa se torna violenta, ou 

quando o grau de violência aumenta, isso “consome” a pessoa e 
transforma-a, gradualmente. 

Portanto, e como disse um dia Jean-Paul Sartre, “A violência, inde-

pendentemente da maneira como se manifesta, é sempre uma 

derrota”. 

Joana Mota 
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Como um romance, Daniel Pennac  

“A Palavra Mágica” de Vergílio Ferreira 
Da escola  
para a escola... 

e para o mundo... 

me, por vezes, de ter perdido tempo a ler 
certas partes que não eram de facto muito 

relevantes para a história. 

Portanto, o leitor deve, de facto, ter o direito 

de saltar páginas porque, no final de contas, a 

mente só percebe aquilo que lhe interessa. 
(Beatriz Lança) 

 

O direito de saltar páginas... 

Este é um dos direitos mais justos que exis-

tem. Tudo devido ao facto de, por vezes, 
quando lemos um livro, termos a tendência a 

encontrar certas partes que achamos menos 

interessantes. A vontade é de saltar páginas. 

Virá-las. Desprezar aquela parte. Para quê 

perder tempo a ler algo que não vai fazer 
diferença na história?! E saltamos essas páginas 

que nos parecem insignificantes. Porém, e 

geralmente, o seu conteúdo é uma condicio-

nante para o desenrolar da história.  

Não vou mentir: eu salto páginas! 
Mas, por vezes, arrependo-me de o ter feito, 

pelo simples facto de que não se deve despre-

zar algo que o escritor teve a dedicação de 

escrever. Penso que devemos dar atenção a 

todas as partes de um livro e de uma história, 

mas não só na teoria. Certamente, já muitas 
personalidades disseram o mesmo, mas não o 

puseram em prática. 

Está na hora de deixar as palavras e passar aos 

atos: os livros são escritos para serem lidos na 

íntegra e não para saltar páginas!    
(Sara Reis) 

Na sua obra Como um romance, Daniel 
Pennac indica dez direitos do leitor, entre 

os quais os seguintes: “O direito de saltar 

páginas”, “O direito de ler não importa o 

quê” e “O direito de amar os «heróis» 

dos romances”. Neste âmbito, as alunas 
Ana Maria da Silva, Beatriz Lança e Sara 

Reis do 8ºA escreveram: 

 

O leitor tem o direito de amar os heróis 

dos romances, pois cada história que 
lemos tem a sua maneira de nos fazer 

gostar dos heróis. Não importa se é um 

homem ou uma mulher, ou se é novo ou 

velho… 

Ao longo da leitura, cada pessoa estabele-
ce uma ligação com o herói, quer perce-

ba, quer não. Não quer dizer que não 

possamos estabelecer uma ligação com 

outras personagens, mas, normalmente, 

sentimos mais afinidade pelo cavaleiro 
que salva a donzela do que pelo dragão, 

pelo príncipe da Cinderela do que pela 

madrasta má. 

Por vezes, o nosso alter-ego liga-se de tal 

maneira com a personagem, que parece 

que sentimos tudo o que aquele certo 
herói sente: medo, coragem ou até amor. 

Parecendo que não, a história vai tendo 

cada vez mais impacto, ligando cada vez 

mais a personagem ao nosso coração. 

Nesse momento, o vínculo já é tão forte 
que os nossos olhos correm pelas pala-

vras tão rapidamente 
que, por vezes, somos 

obrigados a voltar 

atrás. 

A partir daí as folhas 

vão diminuindo e, 
quando começam a 

escassear, uma grande 

tristeza apodera-se da 

nossa alma, mas depressa parte, deixando-

nos na memória uma bela história de amor. 
(Ana Maria da Silva) 

 

Daniel Pennac estabeleceu, e muito bem, 

que o leitor tem "o direito de saltar pági-

nas". As razões da minha concordância com 
este direito são muito simples. 

Muitas vezes, quando estou a ler um livro, 

dou por mim distraída com qualquer outro 

assunto, numa determinada situação da his-

tória. Isto deve-se ao simples facto de esse 
contexto não me cativar. 

Nessas alturas, sinto uma grande vontade de 

saltar páginas e começar a ler apenas aquilo 

que eu acho interessante. O grande proble-

ma é que, se eu não ler as páginas todas, vou 

perder “o fio à meada”. Como quero enten-
der a história, leio tudo, apesar de, na maior 

parte das vezes, me esquecer daquilo que li, 

porque simplesmente não estou interessada 

nesses acontecimentos que, na minha opi-

nião, não são importantes. 
Quando chego ao final do livro, arrependo-
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Viagem a Cabo Verde 
Da escola  
para a escola... 

e para o mundo... 

Estamos a comemorar... a Ciência, a Tecnologia ! 

Era uma manhã de junho muito 

calorosa. Eu acordo logo de 
manhãzinha para ir à minha primei-

ra viagem a Cabo Verde com a 

minha mãe e com o meu pai e irmã. Fui para o 

aeroporto tão entusiasmado que não parei sos-

segado no avião. Quando cheguei ao hotel de 
cinco estrelas com piscinas vesti logo os calções 

de banho e saltei para a piscina. Já estava a ficar 

tarde e fui almoçar cachupa com seven up e 

estava uma delícia, depois fui fazer body-board. 

No dia seguinte trouxeram-me o pequeno-

almoço à cama e eu disse: 
- Que hotel fino! 

- Claro! É um hotel de 5 estrelas, estavas à espera 

de quê? – disse a minha mãe. 

Saí do hotel e fui apanhar conchas na praia e 

encontrei um caranguejo e até participei num 
concurso de castelos de areia onde fiquei em 

terceiro lugar! Em Cabo Verde as paisagens são 

verdejantes, existem muitas praias de águas tépi-

das e azuis como é o caso de Ribeira da prata, 

Gamboa. Aí fiz montes de coisas que já 

não me lembro. Mas recordo.me que no 
último dia levei quase a loja de recorda-

ções inteira! Fiquei muito triste por ter de 

vir, mas fiquei contente por voltar para os 

meus amigos. Resumindo e baralhando esta 

foi a minha viagem a Cabo Verde com 
gente simpática, bons anfitriões que rece-

bem como ninguém! Tem praias maravilho-

sas e praias tépidas e transparentes…      

André Santos, nº3, 6ºA 

Em Portugal, O dia da Cul-
tura Científica comemora-

se no dia 24 de novembro, 

data do nascimento de 

Rómulo de Carvalho e que 

tem como objetivo divulgar 
o trabalho deste cientista na promoção 

da cultura científica e do ensino da ciên-

cia.  

Por esses dias, nas várias instituições de 
Ciência portuguesas, também é assinala-

da a semana da Ciência e da Tecnolo-

gia (no ano de 2013, de 18 a 22 de 

novembro), com debates e encontros 

sobre esta temática. 
Há alguns anos, a colega Carla Leite e 

eu decidimos associar a nossa discipli-

na (C.F.Q.), em parceria com a BE/

CRE, a estas comemorações. Este ano a 

colaboração voltou a 
ser bastante produti-

va pelo que, apresen-

tamos desde já, os 

nossos agradecimen-

tos ao colega Eze-
quiel Breia, pelo 

magnífico filme com 

trilha sonora que 

produziu, à Judite 

Esteves, pela efi-
ciência na aquisição dos livros por nós 

selecionados. À dona Manuela e à Cristi-

na pela colaboração na montagem da 

exposição e controle da reprodução do 
filme. 

Assim, este ano, foram expostos e divul-

gados importantes livros científicos exis-

tentes na escola e esteve a “passar” num 

plasma um pequeno filme denominado 
“Química: ciência inevitável” da autoria 

do Professor Carlos Romão, na BE/CRE.  

O filme alertava para a importância da 

Química na 

sociedade, no 
que a evolução 

do conhecimen-

to nesta área 

científica trouxe 

de bom (mais 
saúde, mais 

higiene, mais 

conforto) e 

de mau 

(poluição) e, serviu de “ponto de 
partida” para os debates que ocorre-

ram nas aulas de Ciência Físico-

Químicas.  

No dia 21 de novembro transferimos 
a exposição e o “filme” para a sala de 

professores, para que os outros 

docentes também comemorassem e 

“pensassem” sobre estas temáticas.  

Acho que todos aprenderam um 
pouco mais sobre o assunto e penso 

que cumprimos o nosso objetivo, 

promovemos a cultura 

científica e do ensino 

da ciência na nossa 
Escola! 

Sandra Silva 
 
 

O mangá (história em quadra-

dinhos) tem a sua origem no 

Oricom Shohatsu (Teatro de 

Sombras) que na época feudal 

percorria diversos vilarejos 

contando lendas com fanto-

ches. Estas lendas acabaram 

por ser escritas e ilustradas em rolos de 

papel, originando o mangá. Vários mangás 

dão origem a animes para exibição na tele-

visão, em vídeo ou em cinemas; também 

há o processo inverso - os animes trans-

fornam-se em mangás. 

Em 1947, Tezuka publicou no formato 

akahon (livro), um mangá escrito por Sakai 

Shichima, Shin Takarajima: “A Nova Ilha do 

Tesouro”, um título de grande de sucesso 

que chegou a vender 400 mil exemplares.  

Osamu Tezuka produziu, no seu próprio 

estúdio - o Mushi Production - a primeira 

série de animação para a televisão japonesa 

em 1963, a partir de uma de suas obras: 

Tetsuwan Atom (Astro Boy). Finalmente, a 

passagem do papel para a televisão tornou-

se comum. Animes e mangás 

são direccionados para o 

público infantil e jovem. 

As suas histórias, normalmen-

te, são sobre fantasias e aven-

turas mas existem também 

animes para todos os temas: 

terror, vida adolescente, hen-

tai…   

Pessoalmente sou 

um grande fã, consi-

dero-me Otaku. 

Não só sou fã como 

também faço os meus próprios dese-

nhos. 

Curiosidades: 

O meu desenhador preferido de anime 

é Toshio Suzuki e realizou um dos meus 

filmes preferidos “Sen to Chihiro no 

Kamikakushi” ou “Terra dos pequeni-

tos” e “A princesa do mar”.  

 

António Pires e Miguel Barros, nº2/21 

9º A 

Anime/manga:  O que é? 
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Enquanto agente educativo sempre aprendi e, 
também observei, que a escola é mais rica no 

seu processo de ensino e aprendizagem e pro-

move um ensino de maior qualidade, quanto 

mais diversificadas forem as experiências de 

aprendizagem proporcionadas aos alunos. 

Enquanto Geógrafo sempre constatei que a 
observação direta é uma das formas mais completas e enri-

quecedoras de ter acesso à informação. 

Juntando estes dois teoremas, emergiam as visitas de estudo 

(“saídas de campo” para a Geografia, termo que advém da sua 

dimensão física ou natural, à época em que as TIC não eram o 
que são hoje e, para aprender a natureza, implicava ir até ela) 

como uma das atividades de ensino e aprendizagem mais 

motivadoras para os alunos e desafiantes para os professores. 

Permitiam sair da sala de aula, por vezes monótonas e enfado-

nhas, sair da escola, conhecer novos locais e gentes, experien-
ciar novas vivências, muitas vezes pioneiras para muitos alu-

nos, romper com as rotinas, enfim possibilitavam um admirá-

vel mundo novo de oportunidades para aprender de forma 

mais aliciante e duradoura. 

Como docente de Geografia, sempre organizei muitas visitas 
de estudo e participei noutras. Destinos como a Herdade de 

Rio Frio, o Estuário do rio Sado, o litoral Norte de Lisboa. 

Locais como o Planetário Calouste Gulbenkian, as indústrias 

de papel Portucel e Renova, com as suas vertentes de recicla-

gem e tratamento de águas residuais e o Centro Tecnológico 
das indústrias do couro, foram alguns dos itinerários 

empreendidos. Enquanto pro-

fessor, também, colaborei na 

organização de viagens de fina-

listas, de acampamentos de final 
de ano e em algumas iniciativas 

da disciplina de Ed. Moral R C, 

nas quais alunos e professores 

permaneciam mais de um dia 

Exposição sobre Nelson Mandela  

fora, em destinos distantes, alguns mesmo fora do país. 
Nesses tempos, os alunos mereciam e os professores 

tinham motivações e condições de trabalho para se 

poderem abalançar nessas organizações. Nos dias de 

hoje tudo isso se desvaneceu, nem os alunos merecem, 

nem o Ministério da Educação é digno disso, na medida 

em que introduziu uma série de regras e obrigações que condicionam 
determinantemente a realização de visitas de estudo. 

Obrigar professores a trabalharem em triplicado quando organizam, 

quando acompanham e quando, por isto, ainda têm que trocar e/ou 

repor as aulas que não puderam dar por se terem encontrado em acom-

panhamento de uma atividade educativa da escola prevista no plano anual 
de atividades, parece-me, no mínimo, uma desconsideração pelo trabalho 

docente. 

Parece que o ME nos faz o especial favor de permitir 

que os professores organizem visitas de estudo, quando 

o que deveria era considerar melhor os docentes que 
ainda têm a audácia de equacionar, se quer, a realização 

dessas iniciativas.  

Parece preferível manter alunos encaixotados, hora 

após hora, em salas lotadas, frias ou abafadas, mas car-

regadas de recursos multimédia que os professores se esforçam por 
implicar didaticamente nas planificações de cada aula, embora os alunos 

prefiram e pratiquem diariamente a sua utilização lúdica e social.  

Parece preferível mantê-los em contextos que estimulam a desatenção, a 

desconcentração, as conversas paralelas e os atritos que, invariavelmen-

te, têm que acontecer, em especial, nos tempos letivos finais de cada dia 
e, que contribuem para o aumento dos problemas comportamentais e de 

indisciplina.  

Parece-me a mim, que pugnariam melhor pela qualidade do ensino em 

Portugal facilitando a diversificação das atividades de aprendizagem em 

geral e a visitas de estudo em particular, mais do que quaisquer provas 
de acesso à carreira docente, ou demais manigâncias em que são useiros 

e vezeiros. 

Orlando Fonseca 

Visitas de estudo 

Temos na Escola uma exposi-
ção sobre Nelson Mandela. 

Pode ser visitada no átrio junto 

à Biblioteca. A vida deste 

Homem pode ser melhor 

conhecida vendo as imagens e respon-
dendo a um pequeno guião elaborado 

para o efeito.  

Nelson Mandela faleceu dia 5 de dezem-

bro de 2013, aos 95 anos. Foi o primeiro 
presidente negro da África do Sul, 

depois de um regime político de apar-

theid. Viver neste regime significava que 

o poder político e económico pertencia 

à minoria da popu-
lação branca, dei-

xando os negros 

numa posição de 

inferioridade. Estes 

não podiam votar, 

nem frequentar 
os locais reserva-

dos aos brancos. 

Nelson Mandela 

lutou contra esta 

situação de profunda injustiça, o 
que lhe valeu 27 anos de prisão. Foi 

liberto a 11 de fevereiro de 1990 e 

para espanto de todos fez questão 

de mostrar que perdoava aos que 
lhe tinham feito mal. Em 1993 

ganhou o prémio Nobel da Paz, 

talvez o mais bem merecido de 

todos os que foram entregues até 

hoje. Se Mandela fizesse imperar a 
vingança e o ódio, quando foi liber-

to, possivelmente teria havido uma 

guerra civil na África de Sul e mui-

tos milhares de mortos, mas Man-

dela preferiu o perdão e defender 

que, para além da cor da pele, não há 
diferença entre negros e brancos.  

São palavras suas: “Eu lutei contra a 

dominação branca, e eu lutei contra a 

dominação negra. 

Eu nutri o ideal de 
uma sociedade 

democrática e livre, 

na qual todas as 

pessoas vivem jun-
tas em harmonia e 

com oportunidades iguais. É um ideal que 

espero viver para alcançar. Mas, se for 

preciso, é um ideal pelo qual estou pre-

parado para morrer" 
A Paz, o Amor venceram a guerra e o 

ódio graças a um Homem chamado Nel-

son Mandela, um exemplo a seguir por 

todos nós. 

Judite Esteves 

Da escola  
para a escola... 

e para o mundo... 



Não te importes que 
eu também não. 
É verdade que já me 
falta algum brilho 
Que eu já não sei fazer 

como dantes 
Que por vezes não sei da paciência  
Os gritos teimam em sair  
E não procuro tanto a satisfação. 
É verdade que já custa a estar  
muito tempo em pé, a explicar  
Tens razão quando dizes … 
Que não pareço a mesma que partilha-
va  
Gargalhadas e ingenuidades. 
Que não quero brincar nem ousar. 
Tu sabes que ser isto que eu escolhi 
ser, 
Acaba por se tornar cansaço, 
Não tanto por ti, mais por mim. 
E depois, o tempo, esse implacável, 
Teima em passar e corroer. 
Aquilo que eu escolhi ser. 
Mas, acredita em mim, 
Ainda sei encontrar agrado 
Quando descubro que aprendeste, 
Que estás atento e queres saber, 
Questionas, desafias ,inventas 
e ainda nos tornamos cúmplices. 
Por que há muitos momentos desses. 
Deixa que te diga que é por ti  
Que ainda estou aqui. 
Não te importes que eu também não. 
Ainda necessito do teu sorriso terno, 
Ainda quero esse “dá-me um beijo, 
setôra” 
Ainda preciso que me doa a garganta  
Se não percebeste e tenho de repetir. 
Ainda quero ouvir a tua voz  
A chamar por mim lá fora, no interva-
lo, 
E escrever no quadro até que a caneta 
se gaste 
E tu refiles que estás farto de escrever. 
Que leias como quem não sabe  
E eu tenha que te emendar. 
Que digas uma tontice e eu não tenha  
vergonha de me pôr a rir.  
Ainda penso em ti todos os dias. 
Tu, que tens tantos nomes que já 
esqueci. 
Penso e repenso o que fazer como 
fazer 
Para que não te distraias e queiras 
estar comigo, 
como com um verdadeiro amigo. 
Deixa que te diga que é por ti  
Que ainda estou aqui. 

 FG 

opostas. Sim, porque o 
bichinho da política tam-

bém a distraiu e andou 

aí implicada numa nova 

receita partidária, com 
nome de medicamento 

e a fazer parte das listas 

de candidatos às Elei-

ções Legislativas em 

2009. É audaz a nossa 
professora Judite! Na 

profissão, na vida parti-

cular, nas escolhas que faz, nos desa-

fios que abraça! 

Tem obra escrita e arquivada na 

Biblioteca Nacional e agora é a guardiã 

da nossa Biblioteca, apostada em sedu-
zir alunos leitores. Não impõe, seduz, 

premeia e convence com a sua modés-

tia irrepreensível! 

Atenciosa, amável, afetuosa, sensata 

acolhe colegas, alunos e bichos… Não 

a viram aí fascinada com um gatinho 

perdido que teve a ventura de ser 
acolhido na nossa biblioteca escolar 

como mascote pueril? O Teco recebeu 

colo, atenções e cuidados maternais. 

Sensível, compassiva e generosa pre-

senteia os amigos com gestos atentos, 

sofisticados e leais. Não receia recor-

rer a estratégias menos eruditas para 
cativar e ensinar os seus alunos e para 

animar e tornar mais atrativos o aces-

so aos livros na Becre. É ainda defen-

sora aguerrida dos direitos silenciados 

dos animais, apaixonada por bichanos, 
inteligente, dedicada, honesta,   pacien-

te, profissional,  tolerante, altruísta, 

assertiva, disciplinada, otimista, res-

ponsável,  culta, conhecedora, sociá-

vel,  diplo-
mática, edu-

cada, encan-

tadora, gulo-

sa, gentil, 
ética, criati-

va, confiável, 

prestável, 

intuitiva,  genuína, sonhadora,  inspira-

dora! Pois é, uma prole de adjetivos 
para retratar esta mulher brilhante no 

nosso pequeno mundo da Cardoso 

Lopes. Que venham ainda muitos Abril 

para cumprir.   

Com estima e ternura tua 

colega amiga  Ermelinda  

Confidência 
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Serve esta crónica para 
homenagear uma nossa 

colega, professora de His-

tória, investigadora e 

bibliotecária. Conhecem-na 

todos: discreta, doce, requintada, amis-
tosa, entusiasta, conciliadora, humilde. 

Esta discrição disfarça uma vontade for-

te e apaixonada. Ambiciosa no querer 

aprender e resoluta no empreender. 
Investigadora de alma e coração con-

cluiu o doutoramento em História 

Moderna no ano de 2009. Tive a honra 

de presenciar o momento em que do 

mesmo jeito doce e simples mas convic-
to apresentou, aos catedráticos da Uni-

versidade Nova de Lisboa, o resultado 

de inúmeros anos de investigação. E 

com uma alegria serena recebeu e agra-

deceu o “ Muito Bom com Distinção e 
Louvor”, pedindo desculpas ainda pelas 

suas, segundo ela, lacunas e imperfei-

ções. Curiosa e romântica andou a estu-

dar alianças matrimoniais e morgadios 
na Beira Baixa espicaçada por um beirão 

que a ama e admira. Não fosse eu tam-

bém beirã e não declinaria da admiração 

que lhe dedico. Foram anos e anos de 

pesquisas e de redação de textos nem 
sempre aprazíveis e uma perseverança 

subtil a nortear-lhe os dias. 

Entretanto foi professora, autora de 

artigos académicos, e de manuais  esco-

lares de História, estudante curiosa de 

pedagogia, heráldica, literatura e cultura 

portuguesa, filha e mãe conscienciosa e 

presente e agora, avó recém-chegada. 

Longe de fazer alarde, usou da prática 

adquirida para investigar, conceber e 
montar na escola, exposições estetica-

mente atrativas e 

pertinentes. No 

átrio da Becre, tex-
tos, imagens e obje-

tos, recriam hoje 

em exposição per-

manente, qual espa-

ço museológico, a  
vida e a obra do 

patrono da escola. E aí está, determina-

da em prosseguir, promovendo eventos, 

angariando colaboradores, parceiros e 

amigos. 

Nunca rejeita um desafio. E nunca a vi 

barafustar, a não ser em quezílias retóri-
cas com colegas de cores partidárias 

Cantinho de Bem - Dizer:  
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pessoal, 

transmissível... 

que visa envolver e responsabilizar os pró-
prios alunos na gestão de conflitos e na 

manu-

tenção 

de um 

ambiente mais calmo no recreio e 

“Padrinhos e Afilhados” que visa res-

ponsabilizar alunos mais velhos (9º ano) no 

apoio emocional e escolar aos alunos 
recentemente chegados à nova escola (5º 

ano). 

Recentemente (janeiro de 2014) a turma 

do 9º B tomou a iniciativa, disponibilizando

-se por apoiar a turma do 5º C, tendo sido 
assinado um contrato de colaboração 

entre os padrinhos e os afilhados. De acor-

do com o Gabriel Carvalho do 9º B, 

este projeto “…no âmbito da ajuda dada 

aos alunos do 5º C para ultrapassar as suas 

dificuldades, tanto na escola (conflitos e 
bullying, isolamento e outras situações) 

como nas relacionadas com a família. Achei 

esta iniciativa muito boa, pois ajuda não só 

os mais novos a sentirem-se mais protegi-

dos, como os mais velhos a ganhar respon-
sabilidade”.  

Eulália Gonçalves 

Em tempos de crise - parece 
não existir solução à vista - é 

urgente juntar esforços para 

que consigamos fazer frente aos 

novos DESAFIOS. Só através de 

uma abordagem focada nos 
pontos fortes de cada um de nós, virada 

para a solução dos problemas que vão 

surgindo e através do envolvimento de 

todos os elementos da comunidade educati-

va (Professores, Pais, Alunos, Assistentes 
operacionais...) conseguiremos ultrapassar os 

obstáculos que vão surgindo e desta forma 

atingir os objetivos que pretendemos. 

Desejo que 2014 permita expressar aquilo 

que de bom, de brilhante e de único cada um 
de nós tem no seu interior, contribuindo 

assim para a construção de uma escola 

melhor, para uma sociedade mais eficiente, 

onde exista mais produtividade, mais envolvi-

mento de cada cidadão e consequentemente 
mais alegria e mais FELICIDADE. 

Certa de que se “fizermos o que sempre 

fizemos obteremos o que sempre obtive-

mos”, como dizia Aristóteles, é urgente pro-

curarmos novas formas de repensar e rein-

ventar estratégias criativas para chegarmos 
àquilo que realmente queremos atingir. 

Assim, gostaria de desejar… 

Aos professores, muitas vezes desvaloriza-

dos e responsabilizados indevidamente pelo 

insucesso dos seus alunos, desejo que conti-
nuem a ACREDITAR que são fundamentais 

no processo de desenvolvimento dos seus 

alunos e fulcrais para que estes continuem 
a sonhar. 

Aos Pais, constantemente culpabilizados 

pela incapacidade de acompanharem os 

filhos como gostariam e ainda pelos con-

frontos sucessivos dos filhos, não deixem 
de ACREDITAR que são peças fulcrais nas 

trocas de afeto diárias, que lhes permitirão 

desenvolver segurança em todo o processo 

de desenvolvimento.  

Aos Alunos, que muitas vezes são levados 
a temer o futuro, continuem a ACREDI-

TAR que a  sua força e energia são funda-

mentais para os levar mais além, conseguin-

do transformar todos os lugares por onde 

vão passando. 
À semelhança do que tem acontecido em 

anos anteriores o Agrupamento de Escolas 

Cardoso Lopes conta com a minha colabo-

ração – Psicóloga, Eulália Gonçalves do 

Serviço de Psicologia e Orientação – e 
desenvolvo a minha intervenção ao nível da 

avaliação e apoio psicopedagógico 

(alunos da pré até ao 3º ciclo), da Orien-

tação Escolar e Profissional (alunos do 

9º ano de escolaridade) e ainda em proje-

tos que promovem o sucesso escolar e 
pessoal dos alunos. 

Entre os projetos que o Serviço de Psicolo-

gia e Orientação tem vindo a desenvolver 

destaco o “Do 1º para o 2º ciclo...um 

salto de gigante”, que visa minimizar os 
efeitos adversos da transição do 4º ano 

para o 2º ciclo, “Os amigos do Recreio” 

                        SEI DE UM LUGAR ONDE HÁ MOCHOS NO AR 
encantar o lugar que ela teima em abrir de par em par, para deixar a 

ESCOLA entrar! 

Pousem os olhos, vejam como se vissem através da lupa e dar-se-ão 

conta que naquele canto as vozes se trocam e os olhares se encon-

tram. Jogam-se jogos, pintam-se desenhos, a cola é chamada para 

enfeitar e as fitas coloridas para nos aventais tomarem lugar. Cheira 

a doçaria, bolos e compotas, brigadeiros e frascos de lambe-os-

beiços. 

E ela corre à Becre, onde inventa como é; depois corre à direção e 

diz como fez e ainda, se preciso for, decora um salão encarnado às 

bolinhas porque o Natal vem lá e “Pai Natal” combina com esta cor.  

Daquele lugar saem gargalhadas e perguntas com resposta, raramen-

te se ouvem ralhos ou más disposições, mas os alunos conhecem-lhe 

as regras…  

E eu, que não sou como a pequenina (Ermelinda) e não tenho um 

“Cantinho do Bem Dizer” resolvi armar-me em macaca de imitação 

(sem galho) e dizer à Paulinha o quanto gostamos dela. Que a escola 

- com ela, cheira mais a festa e menos a “seca”, que ela também 

ensina as nossas crianças, num formato diferente do da sala de aula!! 

O seu sorriso não tem fim e os seus olhos azuis até podiam ser o 

mar onde a criançada sem dar conta, aprende a “navegar”…. 

                                                                                                   

FG  

Sei de um lugar que todos anos se enfeita de 

novas vestes. Surpreendentemente invulgares 

e acolhedoras. E de cantos por descobrir, 

recantos com mensagens por folhear…  Sei 

de um lugar que as crianças, todas as crianças, 

incluindo as adultas,  procuram… pois ainda há sítios onde 

se podem entreter e alegrar. 

 Sei de um lugar onde ela se afadiga, corre impulsiva, inven-

tora de outras renovadas estórias, criativa e imaginosa, uma 

criatura frágil e talentosa que veio dos ilhéus longínquos e 

“aterrou” nesta escola para a transformar e humanizar. 

Sei que a conheço e me faz lembrar uma possível ”Alice no 

país das maravilhas”, que consegue como ninguém, desdo-

brar-se e ser a “enterteiner”, a “mãos-de-fada”, a “amiga 

conselheira” e apenas tão somente, a “Paulinha”. A formigui-

nha da fábula da cigarra cantadeira, que no final da fábula faz 

um dueto com a dita, uma personagem saída de um conto da 

doce Sophia, ou a heroína das nossas jovens alunas…  

De pedaços de trapos, restos de tintas, espelhos quebrados, 

rolos de papel higiénico, telas desusadas, cortinas e nape-

rons, linhas e tesouras, caixas de cartão e outras tantas coi-

sas que tantos deitariam para o contentor, ela aproveita, 

recicla, refaz, reinventa: tornam a nascer para decorar e 

Ano 2014…Acreditar, colaborar e Melhorar 
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construtores de carácter e identida-
de. 

Hoje em dia, ultrajados e passados a 

“números de estatística” por econo-

micistas de vanguarda. 
Tão somente professores.        

FG. 

Críticas e sugestões para   jaecl@cardosolopes.net 

Num dia de calor, a zebra estava a 

comer até que chegou a chita. Como 

todos os animais da savana sabem, a 

chita é muito amiga da zebra, por isso 
foi ter com ela e perguntou-lhe se 

queria correr com ela. A zebra, como 

sabia que ia chegar o Inverno estava a 

fazer as suas colheitas e disse: 

- Ó chita, vais correr em vez de ali-
mentares a tua família. 

- Querida zebra, és muito preocupada, 

não vai acontecer nada. 

Numa manhã, a savana ardeu. Todos 
os animais começaram a correr, a 

saltar, a gritar, não sabiam o que fazer. 

Passado um bocado começou a cho-

ver, os animais tiveram muita sorte. 

Não ardeu muita coisa. A chita foi 
para a sua casa e viu que não tinha 

comida para alimentar as crias e foi 

pedir comida à zebra. Perguntou-lhe: 

 - Minha amiga zebra, podes dar-me 
alguma comida? 

  A zebra declarou: 

 -Sim, chita! 

A zebra disse-lhe sim, mas avisou-a 

para não brincar e trabalhar mais. 
 Mariana Intachasso, 5º C 

A zebra e a chita 

O javali e o leão 

Havia muitos, mui-

tos anos que um 

leão e um javali 

eram amigos - des-

de a infância. Viviam 

na Amazónia. Certo dia, as lebres e todas as 

presas do leão foram-se embora daquele 

lugar graças ao mau tempo e ao frio. 

Então o leão estava cheio de fome, magri-

nho, enquanto o javali estava gordinho por-

que se alimentava de insetos. 

- Meu amigo javali, vou ter de te comer, 

senão vou morrer à fome. - disse o leão. 

Abriu a boca para devorar o seu amigo, 

quando o outro teve uma ideia e sugeriu: 

- Meu amigo leão e se fossemos os dois 

embora da Amazónia??? 

O leão achou ótima a ideia e puseram-se a 

caminho para o seu destino. A certa altura, 

perderam-se e perguntaram o caminho a um 

canguru que passava por ali… Logo quando 

ele acabou de explicar, o leão comeu-o. 

Quando chegaram à Austrália viveram bem 

e foram felizes. 

 

     Fernando Bosque, Turma desconhecida.. 

FALAM ELES           

No dia 19 de dezembro de 2013 eu 
tentei entrevistar o CR7 no Estádio 

da Luz, escrevi numa folha um recado 

para o Ronaldo a perguntar se podia 

entrevistá-lo.  

Este respondeu dizendo que sim, no 
dia seguinte… À hora marcada, ele 

não estava lá! Esperei uma hora e 

meia… continuava sem aparecer. No 

outro dia, fui outra vez ao Estádio, 
mas ele só apareceu trinta minutos 

depois. Quando chegou conversámos 

um bocadinho. Eu perguntei-lhe: 

- Gosta de jogar na seleção? 

 Respondeu-me: 
- Sim, gosto imenso de jogar na sele-

ção, temos ganho bastantes jogos em 

que nos diverti-

mos imenso. 

A pergunta 
seguinte foi: 

- Se o convidas-

Inesquecível CR7 
sem para ir para 
o Benfica você 

aceitava? 

Ele respondeu-

me: 

- Sim, claro, acei-
tava com muita 

delicadeza. 

Seguidamente: 

- Acha que vamos conseguir ganhar à 
Suécia? 

Ele disse: 

- Sim, e prometo marcar todos os 

golos da seleção. 

Quando acabámos de falar estivemos 
a jogar à bola durante muito tempo. 

Divertimo-nos imenso, jogámos às 

fintas e quem marcava ia à baliza. 

Depois disso tudo, disse-lhe: 

- Gostei imenso de o entrevistar. 
Adeus. 

André Carvalho 6-ºA  

O furo da bicicleta do leão 

Numa manhã de sol, o leão estava a 
andar de bicicleta. De seguida, decidiu ir 

andar para o parque. Andou, andou... até 

que o pneu da sua bicicleta furou. Quan-

do a segurança do parque viu foi logo a 

correr. 

- Estás bem, pequeno leãozinho? - per-
guntou a girafa. 

- Sim estou! Mas o pneu da minha bici-

cleta não. 

- Não faz mal, tenho um a mais na minha 

mota. - explicou ela. 
O leão não queria ajuda por isso foi ao 

borracheiro, mas tinha-se esquecido da 

carteira. Foi ao Continente onde havia 

cola para pneus, mas tinha-se esgotado. 

Foi a casa buscar a do irmão só que ele 
tinha-a levado para a escola. Desistiu e 

foi para o parque pedir um pneu à dona 

girafa e ela deu-lhe um. 

- Obrigado. - conclui ele. 

- De nada. - rematou ela. 
E continuou a andar de bicicleta com um 

grande sorriso na cara.   

Rui Martins, 5ºC 


