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Agradecimento à Comunidade Educativa
Agradecimento

Terminado o meu ciclo letivo no Agrupamento de Escolas Clara de Resende cumpre-me
agradecer, a toda a comunidade educativa, a afabilidade com que, ao longo destes quatro anos,
me integrou. Assim:
Agradeço aos Alunos pela dedicação e alegria vividas nas aulas de Educação Moral e
Religiosa Católica (EMRC), assim como aos Encarregados de Educação pela compreensão das
atividades utilizadas nas mesmas;
Agradeço às Associações de Pais (EB1 João de Deus; Escola Básica e Secundária Clara de
Resende) que sempre se disponibilizaram para ajudar a ultrapassar obstáculos;
Agradeço aos Professores: Adriano Pinto, Fátima Leite, Mónica Magalhães e Rosário
Queirós por terem possibilitado a dinamização da disciplina de EMRC no Agrupamento;
Agradeço a todos os Funcionários (Assistentes Operacionais, Assistente Social, Assistentes
Técnicos, Professores e Psicólogos) pela constante simpatia e auxílio dentro e fora da sala de
aula. Foi, para mim, uma incomensurável honra partilhar convosco o tempo vivido na EB1 João
de Deus e na Escola Básica e Secundária Clara de Resende.
Desejo, a todos os elementos da presente Direção, votos de um excelente trabalho em prol
do sucesso educativo dos nossos alunos e do bem-estar da nobre comunidade Clara de
Resende.
Pedro Fernandes

(Professor de EMRC)
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Sunset Clara de Resende

No passado dia 15 de junho os professores da escola Clara de Resende reuniram-se pelas

18h e 30m, depois de um dia repleto de trabalho e ainda com imensas tarefas pela frente,
para a sua Sunset. Um alegre convívio, num final de tarde chuvoso, que permitiu relaxar,
repor energias, partilhar várias iguarias, dançar e conviver animadamente.

Aqui fica um pequeno registo, para mais tarde recordar….
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Biblioteca Escolar: Poema Escolhido…
Para Além da Curva da Estrada
Para além da curva da estrada
Talvez haja um poço, e talvez um castelo,
E talvez apenas a continuação da estrada.
Não sei nem pergunto.
Enquanto vou na estrada antes da curva
Só olho para a estrada antes da curva,
Porque não posso ver senão a estrada antes da curva.
De nada me serviria estar olhando para outro lado

E para aquilo que não vejo.
Importemo-nos apenas com o lugar onde estamos.
Há beleza bastante em estar aqui e não noutra parte qualquer.
Se há alguém para além da curva da estrada,
Esses que se preocupem com o que há para além da curva da estrada.
Essa é que é a estrada para eles.
Se nós tivermos que chegar lá, quando lá chegarmos saberemos.
Por ora só sabemos que lá não estamos.
Aqui há só a estrada antes da curva, e antes da curva
Há a estrada sem curva nenhuma.

Alberto Caeiro, in "Poemas Inconjuntos"
Heterónimo de Fernando Pessoa
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Biblioteca Escolar: Roteiros Digitais de Leitura…
Roteiros Digitais de Leitura
Porque toda a leitura é viagem.

Roteiros Google Earth Web
Viagem literária em torno da obra
"Os livros que devoraram o meu pai"
Afonso Cruz
Nível leitura: Fluente
Isabel Maria Chaves dos Santos Pereira
E.B.S. Clara de Resende, Porto
PNL - Ler+
AE Clara de Resende, Porto
Os livros que devoraram meu pai
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Biblioteca Escolar: PRIORIDADES

As prioridades fixadas para 2022-2023 fundamentam-se no seguinte contexto:
•A crescente digitalização e o movimento global de transição digital exigem que as bibliotecas
continuem a desenvolver-se do ponto de vista digital e contribuam para esse incremento ao
nível da escola, nas várias dimensões da sua ação;
•As alterações significativas nas formas de estar e trabalhar, hoje, implicam que, para manterem
a sua contemporaneidade, as bibliotecas revejam os seus espaços físicos e digitais;

•As fragilidades reveladas no âmbito das competências da leitura e da escrita, essenciais a toda
a aprendizagem, continuam a exigir um investimento muito significativo nessas áreas;
•A revolução digital em curso, torna imprescindível a uma participação competente na
sociedade, uma combinação de competências digitais, de informação e media, que urge
desenvolver;
•A atualidade tem demonstrado a necessidade premente de valorização do ser humano, na sua
plenitude e pluralidade, na sua relação com o outro e com o planeta e nas suas múltiplas
expressões.

LER+ Aqui
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Biblioteca Escolar: Em férias…Sugestões de Leitura…
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Biblioteca Escolar: Ideias de Leitura PNL
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Biblioteca Escolar: Ideias de Escrita PNL
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Biblioteca Escolar: Em férias…Ideias de Leitura e Escrita…
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Biblioteca Escolar: Imagem do mês julho

Paulo Cunha / Lusa

João Morgado fugiu do fogo que lavrou na freguesia da Boa Vista, em Leiria, e decidiu fazê-lo com
uma ovelha aos ombros. A imagem é um marco dos incêndios que este ano assolam Portugal.
IMP
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Biblioteca Escolar: Página Cultural
OS DIAS DE VERÃO
Os dias de verão vastos como um reino
Cintilantes de areia e maré lisa
Os quartos apuram seu fresco de penumbra
Irmão do lírio e da concha é nosso corpo
Tempo é de repouso e festa
O instante é completo como um fruto
Irmão do universo é nosso corpo
O destino torna-se próximo e legível
Enquanto no terraço fitamos o alto enigma
familiar dos astros
Que em sua imóvel mobilidade nos conduzem
Como se em tudo aflorasse eternidade
Justa é a forma do nosso corpo
Sophia de Mello Breyner, Obra Poética

Semeador
Tu sentado à tua mesa
Bebes vinho comes pão
Quem é que plantou a vinha?
Quem é que semeia o grão?

“O Semeador”

Lá no socalco da serra
Anda a cavar teu irmão
Debruçado sobre a terra
P’ra que tenhas vinho e pão
Para além daquela serra
P’ra que tenhas vinho e pão
Abrindo o corpo da terra
Dobra o corpo o teu irmão
Sua mão concha do cacho
Sua mão concha do grão
Em cada gesto que faz
Põe a vida em comunhão.
Sophia de Mello Breyner Andresen

Vicent van Gogh
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Biblioteca Escolar: Sugestão de Leitura
«Falar Verdade a Mentir», de Almeida Garrett

Duarte Guedes, burguês, é o noivo de Amália, a jovem filha de Brás Ferreira, um «ricaço»,
um «daqueles negociantes do Porto que têm dinheiro como milho». No entanto, o noivado
está em risco, por causa de uma característica de Duarte: a sua incapacidade de dizer algo que
seja verdade. Brás Ferreira, homem honesto, valoriza a verdade e não suporta qualquer
mentira, pelo que jurou que, se apanhasse Duarte a mentir até ao fim do dia, romperia o
noivado. Assim, Joaquina, criada de Amália, e José Félix, o seu noivo, que esperam receber um
dote de cem moedas após o casamento da patroa, fazem de tudo para transformar, das
maneiras mais extraordinárias e inacreditáveis, as mentiras de Duarte nas mais puras
verdades, de maneira a assegurar a realização do casamento. Rapidamente, todas as
personagens se envolvem numa sequência infindável de mentiras, cada uma mais elaborada
que a anterior, resultando, como afirma um dos intervenientes, no «sistema de mentiras mais
complicado que nunca vi, e combinado de modo que ainda não sei».
«Falar Verdade a Mentir» é uma breve comédia em um ato, divertida e refinada, que nos
mostra o poder da mentira (e os seus perigos), o conflito das personagens, que lutam pelo
amor e pelas ambições, e, como nunca falta numa obra como estas, um retrato e uma reflexão
sobre a sociedade daquela época, que se mantêm muito atuais.
Francisco Manta Rodrigues, 12.º C
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Biblioteca Escolar: Página Cultural
Às vezes se te lembras procurava-te

Amigo

retinha-te esgotava-te e se te não perdia

"Mal nos conhecemos

era só por haver-te já perdido ao encontrar-te

Inauguramos a palavra amigo!

Nada no fundo tinha que dizer-te

Amigo é um sorriso

e para ver-te verdadeiramente

De boca em boca,

e na tua visão me comprazer
indispensável era evitar ter-te

Era tudo tão simples quando te esperava
tão disponível como então eu estava
Mas hoje há os papéis há as voltas dar
há gente à minha volta há a gravata
Misturei muitas coisas com a tua imagem
Tu és a mesma mas nem imaginas
como mudou aquele que te esperava

Um olhar bem limpo
Uma casa, mesmo modesta, que se
oferece.
Um coração pronto a pulsar
Na nossa mão!
Amigo (recordam-se, vocês aí,
Escrupulosos detritos?)
Amigo é o contrário de inimigo!
Amigo é o erro corrigido,

(...)
Ruy Belo (27/02/1933 - 8/08/1978)

Não o erro perseguido, explorado.
É a verdade partilhada, praticada.
Amigo é a solidão derrotada!
Amigo é uma grande tarefa,
Um trabalho sem fim,
Um espaço útil, um tempo fértil,
Amigo vai ser, é já uma grande festa."
Alexandre O' Neill

Emil Nolde, Ciel rouge, 1930

Professora Fátima Noronha Peres Miranda,
Grupo 300
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Biblioteca Escolar: Viagem a Portugal
Entre outubro de 1979 e julho de 1980, José Saramago
percorreu o país lés a lés a convite do Círculo de Leitores, que

comemorava o décimo aniversário da sua implantação em
Portugal. Disse o autor após essa deambulação, misto de
crónica, narrativa e recordações, que «o fim de uma viagem é
apenas o começo de outra. É preciso ver o que não foi visto, ver
outra vez o que se viu já, ver na primavera o que se vira no
verão, ver de dia o que se viu de noite... É preciso voltar aos
passos que foram dados, para os repetir, e para traçar caminhos
novos.

Filho e neto de camponeses, José Saramago nasceu na aldeia de Azinhaga, província do Ribatejo,
no dia 16 de Novembro de 1922, se bem que o registo oficial mencione como data de nascimento
o dia 18. Os seus pais emigraram para Lisboa quando ele não havia ainda completado dois anos. A
maior parte da sua vida decorreu, portanto, na capital, embora até aos primeiros anos da idade
adulta fossem numerosas, e por vezes prolongadas, as suas estadas na aldeia natal.
Fez estudos secundários (liceais e técnicos) que, por dificuldades económicas, não pôde
prosseguir.
O seu primeiro emprego foi como serralheiro mecânico, tendo exercido depois diversas
profissões: desenhador, funcionário da saúde e da previdência social, tradutor, editor, jornalista.
Publicou o seu primeiro livro, um romance, Terra do Pecado, em 1947, tendo estado depois largo
tempo sem publicar (até 1966). Trabalhou durante doze anos numa editora, onde exerceu funções
de direção literária e de produção. Colaborou como crítico literário na revista Seara Nova.
A partir de 1976 passou a viver exclusivamente do seu trabalho literário, primeiro como tradutor,
depois como autor.
Casou com Pilar del Río em 1988 e em Fevereiro de 1993 decidiu repartir o seu tempo entre a sua
residência habitual em Lisboa e a ilha de Lanzarote, no arquipélago das Canárias (Espanha).
Em 1998 foi-lhe atribuído o Prémio Nobel de Literatura.
José Saramago faleceu a 18 de Junho de 2010.

16

Biblioteca Escolar: Descobrir Portugal
Vila Velha de Ródão

O concelho de Vila Velha de Ródão situa-se na região Centro do país, a sul do distrito de
Castelo Branco, entre o rio Tejo e o seu afluente Ocreza, e tem uma extensão aproximada de
330 km2. Encontra-se inserido na NUT III, na Sub-Região da Beira Baixa, que é composta pelos
concelhos de Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Oleiros, Penamacor, Proença-a-Nova e Vila Velha

de Ródão.
Segundo o mais recente indicador da população residente do portal PORDATA, o concelho
tinha 3167 habitantes, o que representa uma densidade populacional de 9,7 habitantes/km2.

Cais de Rodão

Castelo de Rodão
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Biblioteca Escolar: Descobrir Portugal
Portas de Ródão
As Portas de Ródão são uma formação geológica situada perto de Vila Velha de Ródão,
resultante da intersecção do duro relevo quartzítico da Serra das Talhadas com o curso do rio
Tejo.

Na passagem do rio Tejo por Vila Velha de Ródão, surgem as Portas de Ródão, que se
distinguem pela sua exposição e beleza natural.
As incríveis Portas de Ródão são um Geomonumento classificado pela UNESCO e considerado

Monumento Natural.
O local serve de habitat para a maior colónia de grifos do país e é um lugar privilegiado para
a investigação de fauna e avifauna.

Grifos

Portas de Ródão

IMP
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Resposta ao desafio de junho
Num jogo de futebol a equipa vencedora ganha 3 pontos e a outra não ganha ponto
algum.
Em caso de empate ambas as equipas ganham 1 ponto. A equipa do FCC, ganhou 80
pontos em 38 jogos.
No máximo, quantos jogos perdeu?
Resposta: 10
Professor Artur Neri

Desafio de matemática de julho
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Biblioteca Escolar: Piadas e Inutilidades…

As piadas do mês
Atenção: Estas anedotas são extremamente secas. Mesmo
muito secas! As mais secas que já alguma vez ouviste!
Os asteriscos estavam fazendo uma festa.
A certa altura alguém bateu na porta. Um
asterisco foi abrir: era um ponto.
- Você não pode entrar. Você é um ponto,
e esta é uma festa só para asteriscos.
- Não está me reconhecendo? É que eu
passei gel…

Como é que as freiras secam a roupa?
Convento.
Uma pessoa passou dois dias inteiros dentro da
piscina e depois foi ao médico. Sabe qual foi o
diagnóstico?
Nada demais.

Quem é mais velho: o Sol ou a Lua?
A Lua, porque já pode sair sozinha à
noite.
O Paulo e a Ester tiveram um filho.
Será que se pode dizer que o filho
deles é 100% poliéster?

Você sabe o que o livro de História
disse ao livro de Matemática?
Não me venha com histórias que eu já
estou cheio de problemas.

A mãe, preocupada, pergunta ao filho:
- Filho, por que você engoliu as moedas que te dei?
- Porque você me disse que eram para o lanche.

Informação (in)útil #7
Alguns animais – como doninhas, lontras e cangurus – são capazes de atrasar a sua gestação
por meses. Isto acontece porque o embrião destas espécies interrompe o seu
desenvolvimento antes de se anexar à parede uterina.

ISP
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Biblioteca Escolar: Piadas e Inutilidades…

As secas do mês #49
Atenção: Estas anedotas são extremamente secas. Mesmo
muito secas! As mais secas que já alguma vez ouviste!

- Zé, roubaram-te o carro!
- Bolas! Viste quem foi?
- Não, mas anotei a matrícula!
- Outra negativa? Pensei que te tinhas safado
com as perguntas deste teste, Artur…
- Com as perguntas safei-me, com as respostas é
que já foi pior…
- Filho, o que queres ser quando fores grande?
- Quero ser vidente!
- O quê?! Anda aqui que eu quero contar-te uma
coisa…
- Não vou, tu vais bater-me!
- Mas querem ver que o rapaz até têm futuro como
vidente?
- Não acredito em coincidências.
Qual é a parte mais bonita do cérebro?
- É o cerebelo.

- Nem eu.
- Ah, que coincidência!
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Biblioteca Escolar: Plano 21|23 Escola+ Escola a Ler

A ação «Escola a ler», da responsabilidade da Rede de Bibliotecas Escolares, do Plano
Nacional de Leitura 2027 e da Direção-Geral de Educação, resulta da agregação de todas as
propostas respeitantes à ação Escola a ler, integrada no Plano Escola + 21|23.
Visa trabalhar a leitura de forma sistemática, estruturada e diversificada e constituir uma rede
colaborativa de trabalho e partilha, no âmbito desta medida.

Público-alvo
Todos os Agrupamentos de Escolas e Escolas não Agrupadas (doravante escolas) do
subsistema público, são convidados a inscrever-se nesta ação, selecionando as atividades que
pretendem implementar.
Atividades
1. As atividades a implementar são as que constam do Plano Escola+ 21|23, a saber:
a) Leitura orientada
Realização de atividades que proporcionem o contacto dos alunos com livros que os motivem
e estimulem a prática regular e continuada da leitura e da escrita: uma hora por dia no primeiro
ciclo do ensino básico e uma hora por semana no segundo ciclo do ensino básico.
b) Projeto Pessoal de Leitura
Desenvolvimento de projetos individuais de leitura que explicitem objetivos de leitura e
impliquem o contacto com temas comuns em obras, em géneros e em manifestações artísticas
diferentes (obras escolhidas em contrato de leitura com o(a) professor(a).
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Biblioteca Escolar: Plano 21|23 Escola+ Escola a Ler
c) Tempo para ler e pensar!
Leitura e exploração de livros, jornais, revistas e/ ou outros materiais de leitura na biblioteca
escolar em articulação com docentes de diferentes áreas curriculares, com periodicidade e
tempo estipulados (desejavelmente mensal, em cada turma).
d) Vou levar-te comigo!
Dinamização periódica de sessões de requisição domiciliária na biblioteca escolar, em
articulação com os docentes da turma e com recurso a estratégias motivadoras.
e) Livr’ à mão
Leitura silenciosa de um livro que o aluno traz sempre consigo.
A atividade e respetiva seleção de livros é organizada pela biblioteca e desenvolve-se de
forma articulada com o professor titular de turma/ professor de português/ diretor de turma,
podendo aderir qualquer docente do conselho de turma.
f) Equipas de leitura
Seleção de alunos com bom desempenho leitor, disponíveis para prestarem apoio aos
alunos/ colegas na dinamização de sessões regulares de leitura.

Orientação das sessões e preparação das atividades de leitura pelo professor bibliotecário
e/ou outros docentes.
2. De entre as seis atividades propostas, o nosso Agrupamento selecionou quatro, que
considerou adequarem-se ao seu contexto, a saber:

a) Leitura orientada

b) Projeto Pessoal de Leitura
c) Tempo para ler e pensar!
d) Vou levar-te comigo!
A trabalhar até 31 de julho de 2023.
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Biblioteca Escolar: Plano 21|23 Escola+
A BE apoia a Leitura Orientada em Sala de Aula
Plano 21|23 Escola+

https://pnl2027.gov.pt/np4/file/3074/LeituraOrientadaemSaladeAula.pdf

A leitura é fundamental para o sucesso dos alunos pela sua transversalidade e pela forma
como influencia as aprendizagens em todas as áreas curriculares. O sucesso neste domínio está
diretamente relacionado com a frequência de contactos com livros e com práticas de leitura,
pelo que o tempo dedicado à leitura condiciona de forma decisiva os progressos na
compreensão, cabendo à escola um papel relevante no ensino da leitura e na promoção do
gosto de ler.
No âmbito do Plano 21|23 Escola+, que visa a recuperação das aprendizagens, procurando
garantir que ninguém fica para trás, o PNL2027 disponibiliza propostas de trabalho integradas
na ação Escola a Ler: para os 1.º e 2.º ciclos, Leitura Orientada na Sala de Aula e, para o 3.º
ciclo, Contratos de Leitura.
O PNL2027 propõe que os docentes do ensino básico reforcem as atividades em torno do
livro e, nesse sentido, apresenta um conjunto de orientações organizadas em oito áreas:
https://www.leituraorientada.pnl2027.gov.pt/orienta%C3%A7%C3%B5es
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Biblioteca Escolar: Plano 21|23 Escola+

DeClara – A Escrever, a Ler e a Recuperar Aprendizagens

O Jornal da Agrupamento de Escolas Clara de Resende, o DeClara, é um projeto de
promoção da leitura, de caráter mensal e pretende colocar toda a comunidade escolar a ler e

escrever, de modo formativo, informativo e recreativo. Dar a conhecer tudo o que se faz na
escola, presencial ou digitalmente, e dar voz a todos aqueles que querem partilhar algo com a
comunidade educativa… Pretende constituir-se como um instrumento de educação para a
cidadania, de promoção do espírito crítico e de integração dos diferentes saberes, com recurso
às diferentes tecnologias da informação e comunicação, a um nível transversal.
Este projeto dirige-se e envolve alunos do 1.º ao 12.º ano, professores, funcionários,
pais/encarregados de educação e Comunidade educativa em geral. É gratuito, enviado
digitalmente por email para toda a comunidade escolar e fica disponível no blogue das
Bibliotecas do Agrupamento Clara de Resende.
http://bibliotecaescolarclararesende.blogspot.pt/
As notícias para publicação podem ser enviadas para o email:
isabelpereira@clararesende.pt
Com a vossa colaboração e participação, o Jornal será "mais nosso" e sairá muito mais
enriquecido!

https://erte.dge.mec.pt/cic-clubes
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Plano 21|23 Escola+ Programa Escolas Ubuntu
O programa faz parte do Plano 21|23 Escola + e no âmbito deste plano estamos a
promover o desenvolvimento da Ação Específica 1.6.2 - Programa para competências sociais e
emocionais (como o autoconhecimento, autoconfiança, resiliência, empatia e sentido de
serviço) concorrendo para o objetivo global de promoção de medidas diferenciadas dirigidas à
promoção do sucesso escolar e combate às desigualdades através da educação, procurando dar
resposta às necessidades de recuperação de aprendizagens e garantir que ninguém fica para
trás.

https://www.dge.mec.pt/noticias/encontros-programa-escolas-ubuntu

Decorrente deste enquadramento a Escola Clara de Resende, em colaboração com a Direção
Geral da Educação e o Instituto Padre António Vieira, está a desenvolver nos anos letivos 20212022 e 2022-2023 o Programa Escolas Ubuntu.

UBUNTU 🖐 Eu sou porque tu és!
https://www.academialideresubuntu.org/pt/escolas-ubuntu

18 de julho Dia Internacional de Nelson Mandela.
Nas palavras do próprio: "Ninguém nasce a odiar as
pessoas por causa da cor de sua pele, ou pelo seu
passado, ou pela sua religião. As pessoas aprendem a
odiar e, se elas podem aprender a odiar, elas também
podem aprender a amar - já que amar é um sentimento
que vem com mais naturalidade ao coração humano do
que o seu oposto."
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Clube de Ciência: Balanço do 1.º ano de Atividades do Clube
Balanço do 1.º ano de Atividades do Clube da Ciência

O Clube da Ciência, criado no inico deste ano letivo, teve como meta primordial aproximar
mais as Ciências aos alunos da nossa escola, motivando-os para a sua aprendizagem, assim
como aumentar o interesse/empenho dos jovens pela preservação ambiental. Temos a certeza
que cumprimos estas metas. No próximo ano letivo o Clube quer continuar a trabalhar no
mesmo sentido.

Ao longo do ano letivo foram realizadas pelos alunos do Clube atividades variadas no
Laboratório Polivalente de modo a proporcionarem e estimularem o entusiasmo pela Ciência e
pela preservação do meio ambiente. Terminamos com uma visita de estudo ao Planetário do
Porto.
Temos uma “turma” no Google Classroom, onde partilhamos as atividades com os alunos
do Clube.
Aqui ficam alguns registos fotográficos das nossas atividades realizadas ao longo do ano.
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Clube de Ciência: Balanço do 1.º ano de Atividades do Clube
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Clube de Ciência: Balanço do 1.º ano de Atividades do Clube

Viva o Clube da Ciência!
As dinamizadoras do Clube
Fátima Vieira e Cristina Pereira
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1.º ciclo EB João de Deus: Vamos a votos!!!!!
VAMOS A VOTOS!!!!!
Crescer tem destas coisas.
Fazemos novas tarefas, agarramos novos desafios, assumimos novas responsabilidades.
Desta feita fomos a votos.
Ora, mas antes de votar foi preciso escolher o que se ia votar.
A Junta de Freguesia de Ramalde deu o mote: o Orçamento Participativo.
Teríamos de escolher o que nos fizesse falta e que não ultrapassasse um determinado valor.
Quem fez esta escolha?
Os nossos alunos! Os mais crescidos!
“A Voz dos Alunos”, um projeto do nosso Agrupamento, deu a oportunidade aos alunos de
pensaram no que faria falta na escola e deram sugestões. Todas válidas, mas nem todas se
encaixavam no âmbito do Projeto Orçamento Participativo. Para essas, novas oportunidades
surgirão. Ficarão guardadas à espera do momento certo.
Tivemos, então, de priorizar as escolhas e criamos duas propostas: “Queremos Jogar” e
“Brincar é Bom” cujos proponentes foram os alunos do quarto A e B.

As duas propostas

Os temas das propostas
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Depois veio a campanha eleitoral.
Como?
As propostas foram ilustradas e expostas no átrio da entrada para todos poderem observar,
discutir, criar opinião e decidir. Um processo muito importante, um ato democrático de
cidadania que todos tiveram oportunidade de experienciar. Embora todos os alunos da escola
tenham visto e tomado a sua posição sobre as propostas, só os alunos dos terceiro e quarto ano
participaram no ato eleitoral.
Foi a réplica, na escola, de uma eleição que os adultos, num país democrático como o nosso,
são chamados, periodicamente, a fazer. Aqui foram as crianças.
No dia catorze de junho, tudo estava preparado para se proceder à votação.
Mesa eleitoral:
Com os cadernos eleitorais, dois alunos do terceiro B faziam a chamada, marcavam as presenças
ou faltas e davam ordem de entrada para a mesa de voto. No final, faziam a contabilidade das
presenças e das ausências.

Mesa eleitoral
Mesa de voto:
Aqui temos uma inovação. Não há boletim de voto em papel, com um quadradinho onde pomos
a cruzinha, não há caneta, não há urna para colocar o papelinho dobrado que garante o
anonimato. Nada disso. Há um computador e o voto foi eletrónico.

voto eletrónico
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1.º ciclo EB João de Deus: Vamos a votos!!!!!
Como é novidade foi preciso explicar. Os júris (dois alunos do terceiro A, uma professora e uma
representante da Junta de Freguesia de Ramalde) explicavam o processo a cada grupo que
entrava e os computadores foram direcionados para garantirem o anonimato do voto.
Depois do voto era só submeter e pronto! Já está!

Aluno a votar
Aluna a votar
Sempre que saía um grupo era preciso recolocar e abrir novo boletim de voto. Rapidamente, os
alunos do terceiro A aprenderam a técnica e até eles faziam a sua abertura. Se alguém não
percebia a explicação davam-na, individualmente, e, sem influenciar, saiam rapidamente do
local permitindo a privacidade a quem ia votar.
Muito fácil.
E a contagem? Não é preciso fazer! O computador faz tudo.
Chamados os quatro alunos (os das duas mesas) com a presença da professora e da
representante da Junta de Freguesia de Ramalde foram conferidos os votos (no computador)
vendo se o número de votantes correspondia ao número de votos efetuados e dado o resultado.
Ganhou a proposta um - “Queremos Jogar” - pelo que a nossa escola vai ser equipada com
mais material para utilizar nas aulas de Educação Física ou nos momentos de recreio.
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Um obrigado muito especial à Junta de Freguesia de Ramalde por nos poder proporcionar, de
uma forma participativa e democrática, um ato de cidadania tão importante como este.
Aprende-se fazendo, experienciando, vivendo. Assim foi. Os alunos participaram, desde o início
na construção de todo o processo.
Parabéns aos alunos pela forma responsável como encararam o ato eleitoral desde o seu
princípio, aproveitando a oportunidade de uma forma serena, responsável, educada e
participada.
Obrigada aos professores pela forma como ajudaram os seus alunos a participar num ato
eleitoral incutindo-lhes esse sentido de responsabilidade e valorizando um ato de liberdade que
todos devemos saber valorizar.
Obrigada a todos os elementos da escola que, participando ou não no ato eleitoral, se
interessaram e contribuíram para que tudo corresse de forma adequada.
Mais um ato de cidadania que serve de exemplo à comunidade educativa e deixará memórias
para a vida adulta.
A Coordenadora
Fátima Vaz
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1.º ciclo EB João de Deus: Festa de Final de Ano

FINAL DE ANO
Mais um ano letivo chega ao fim.
Que Bom!!!!
Que Pena!!!
Para uns uma pausa muito desejada. Para outros a saudade já está instalada.
Na verdade, as pausas são necessárias e merecidas. É preciso cortar com as rotinas, é preciso
fechar um ano letivo para começar a preparar o seguinte. Para isso, precisamos de tempo e de
disponibilidade.
E os recreios????
E a escola vazia????
Também é preciso tempo para organizar, limpar e desinfetar tudo, apesar de se limpar todos os
dias e, às vezes, várias vezes ao dia. Mas este é o momento das limpezas gerais, mais profundas,
que no dia a dia são impossíveis de fazer. É o momento de reorganizar, de selecionar, arquivar o
que a escassez do tempo deixa por fazer.
E as brincadeiras???
E as gargalhadas????
E os abraços???
Essas têm de continuar. Em casa, no ATL, nos campos de férias, nos parques, … Há que brincar,
divertir, ser criança,… E os adultos também o podem e devem fazer. Rir, abraçar, brincar…, não
têm idade. Ainda bem.
Para fechar o ano letivo, os alunos do quarto ano A e B prepararam uma festa bem recheada de
boas surpresas. Foi o teatro, a música, a dança, as apresentações, os agradecimentos, … Tudo
esteve no palco e abrilhantou o final do ano.
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1.º ciclo EB João de Deus: Festa de Final de Ano
Os apresentadores,
na sua função, deram o mote e
aos números fizeram a introdução.
Os alunos do quarto A
uma peça de teatro encenaram
e a todos surpreenderam.
Com mestria
atores e atrizes
nem de papel precisaram
e, quando foi preciso,
até improvisaram.
Atentos ao que fazer
nada deixaram por dizer.
Momento diferente,
muito preparado
e bem organizado.
A plateia, em silêncio,
bem apreciou.
As palmas bem merecidas
foram, no final, bem ouvidas.
Já o quarto B
duas canções bem divertidas
apresentou.
Todos gostaram
e, com gargalhadas e palmas,
os cantores presentearam.
Mas não se ficaram por aqui.
Seguiu-se uma dança.
E que bem a dançaram!
Bailarinos(as) bem sincronizados
a todos deliciaram.
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Como em grupo sabem trabalhar,
com a professora de Inglês e de Música das AEC,
um número em conjunto prepararam,
em inglês cantaram e
instrumentos tocaram.
Foi mais um momento
de grande qualidade.
As artes puderam nesta festa brilhar
cantar, dançar, representar, desenhar, recortar,…
tudo foi preciso trabalhar
para a festa apresentar.
Mas como gostaram tanto de estar em palco, repetiram tudo, ao fim da tarde, para os seus pais e
familiares.
Foi preparado um momento de convívio a seguir a esta apresentação.
São momentos destes que deixam recordações e saudades que ficam, para sempre, guardados na
memória de quem organiza, de quem participa e de quem vê.
É a escola de todos, aberta a todos, com a participação de todos.
E assim terminamos mais um ano escolar, com uma festa a fechar.
Parabéns!!!
Obrigada pela dedicação, empenho e trabalho de equipa.
Agradeço aos professores, alunos, assistentes operacionais e pais. Com a colaboração e
articulação de todos, o produto final está à vista. Não são as palavras que o fazem. São as pessoas
que constroem os momentos, que aproveitam as oportunidades, que tornam os dias mais ricos
permitindo que se esbocem os sorrisos, que se deem os parabéns, que se reconheça o quanto é
feito, que se valorize o próximo. Tudo só conseguido com o empenho e colaboração de todos.
Obrigada!
Desejos de umas merecidas férias!!
A Coordenadora
Fátima Vaz
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3.º ciclo: Físico-Química 9.º E e G – Visitas: Côa e Penascosa…
A INESQUECÍVEL VISITA AO MUSEU DO CÔA E GRAVURAS DE PENASCOSA (9º-E, G)
UMA VIAGEM AO PASSADO E À NATUREZA, NO PÓS-CONFINAMENTO -
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3.º ciclo: Físico-Química 9.º E e G – Visitas: Côa e Penascosa…
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3.º ciclo: Físico-Química 9.º E e G – Visitas: Côa e Penascosa…
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3.º ciclo: Físico-Química 9.º E e G – Visitas: Côa e Penascosa…
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3.º ciclo: Físico-Química 9.º E e G – Visitas: Côa e Penascosa…

REFLEXÃO FINAL E CONCLUSÕES «Para além de ter aprendido bastante sobre história
(gravuras, os materiais de caça dos nómadas do Paleolítico Superior) e, por exemplo, sobre
Física, Ciências Naturais e Geografia» (nº 18, 9G)
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3.º ciclo: Físico-Química 9.º E e G – Visitas: Côa e Penascosa…
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3.º ciclo: Físico-Química 9.º E e G – Olimpíadas da Física
OLIMPÍADAS DA FÍSICA 2022/ DFAFC.UP
- PARTICIPAÇÃO DA ESCOLA (alunos dos 9º E, G) –
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3.º ciclo: Físico-Química 9.º E e G – Olimpíadas da Física

http://olimpiadas.spf.pt/docs/2021/teorica_A_reg.pdf
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3.º ciclo: Físico-Química 9.º E e G – Máquinas e Movimento
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Prof. Helena Pimentel

3.º ciclo: Físico-Química 9.º E e G – Máquinas e Movimento
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3.º ciclo: Físico-Química 9.º E e G – Visita de Estudo
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3.º ciclo: Físico-Química 9.º E e G – Visita de Estudo
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Ensino Secundário: Física 12.º C - BULHOSAS - CORTADORIA NACIONAL–CTCP
BULHOSAS - CORTADORIA NACIONAL – CTCP
- Visita De Estudo A Fábricas E Centro Tecnológico Com O 12ºC/Física –
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Impressão offset - Wikipedia

63

Ensino Secundário: Física 12.º C - BULHOSAS - CORTADORIA NACIONAL–CTCP
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CTCP- Centro Tecnológico do Calçado De Portugal
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Ensino Secundário: Física 12.º C - BULHOSAS - CORTADORIA NACIONAL–CTCP
Balanço Final E Considerações Para O Futuro
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Ensino Secundário: Física 12.º C - BULHOSAS - CORTADORIA NACIONAL–CTCP

nº 2- Afonso Gomes,
nº 3- Afonso Pina,
nº 7- Francisco Ferreira,
nº 11- Íris Moreira,
nº 12- João Vareta,
nº 20- Nikolaas Compan,
nº 23- Tomás Coutinho,
(Prof.s: João Costa/ TIC; Helena Pimentel/ Física
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Ensino Secundário: Física 12.º C - EUROPEAN SPACE AGENCY
VISITA DE ESTUDO À EUROPEAN SPACE AGENCY (ESA/ ESTEC)
- CONVERTIDA NA MODALIDADE A DISTÂNCIA –

A ESA é a agência espacial do continente europeu. Desenvolve projetos e missões próprios ou em
cooperação com a NASA. Foi fundada em 1975, encontra-se sediada em Paris e possui diversas
instalações distribuídas por diferentes países. Tem 22 estados-membros. Portugal integra a ESA
desde 14 de novembro de 2000. O seu trabalho é divulgado no sítio https://www.esa.int. O
ESTEC é a sede da maioria dos projetos e missões da ESA (integra mais de 2000 especialistas):
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Ensino Secundário: Física 12.º C - EUROPEAN SPACE AGENCY
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Ensino Secundário: Física 12.º C - Projetos
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https://www.esa.int/Science_Exploration/Space_Science/Juice

Links:
https://pt.wikipedia.org/wiki/An%C3%A9is_de_J%C3%BApiter
12ºC/ Física, nº 23-Tomás Coutinho
https://www.esero.pt/581/Nova-p-gina-de-recursos-da-ESA-sobre-J-piter
(Prof. Helena Pimentel)
https://www.esa.int/About_Us/ESTEC
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12ºC/ Física, nº 11-Íris Moreira
(Prof. Helena Pimentel)
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Ensino Secundário: Física 12.º C – MASTER CLASS
JORNADA DA INTERNATIONAL MASTER CLASS EM FÍSICA DAS PARTÍCULAS 2022
- 12ºC/ FÍSICA No DFAUP Com Ligação Ao CERN-
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«Esta palestra foi a que nós mais apreciámos. O palestrante, Nuno Castro, era muito
cativante e pôs-nos logo atentos ao que estava a ser dito. Aprendemos sobre a
classificação de partículas no modelo padrão das partículas elementares
(https://pt.wikipedia.org/wiki/Modelo_Padr%C3%A3o) e os problemas que este origina,
assim como aprendemos um pouco sobre a interação entre partículas».
«Depois disto, seguiu-se uma aula mais técnica, aceleradores e detetores, lecionada por
Raul Sarmento. Este explicou-nos o funcionamento de estruturas como o LHC, o acelerador
de partículas do CERN, mas não só do acelerador em si, como também dos instrumentos
que lhe estão associados, como detetores de gigantes proporções, em grande
profundidade e minúcia mas numa linguagem que conseguíamos entender e
acompanhar».
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Trabalho realizado por 12ºC/ Física:
Íris Moreira,
João Vareta,
Afonso Costa,
Afonso Pina,
Miguel Rodrigues,
Tomás Coutinho,
Francisco Ferreira
e Nikolaas Compaan
(Prof. Helena Pimentel)
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Cidadania & Desenvolvimento 5ºB: Igualdade de Género

Cidadania e Desenvolvimento 5ºB
Professor Gabriel Fraga

Guia de Profissões
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5B

5B
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Programa Eco-Escolas:“Campanha Papel por Alimentos”
“Campanha Papel por Alimentos”
A Escola participou na “Campanha Papel por Alimentos” Banco Alimentar contra a Fome do
Porto, tendo doado manuais escolares usados, num total de 881 Kg de papel e 35 Kg de cartão.

Esta campanha Papel por Alimentos é promovida pela Federação Portuguesa dos Bancos
Alimentares e, por cada tonelada de material, papel e cartão doados (quer por escolas quer
empresas, particulares e outras entidades/instituições) ao Banco Alimentar Contra a Fome, é
gerado um resíduo por parte do Banco, que a EMPRESA DE RECICLAGEM, como parceiro de cariz
AMBIENTAL, encaminha para a RECICLAGEM.
Assim, esta empresa, valoriza economicamente, cada tonelada de papel e cartão enviado
pelo Banco Alimentar Contra a Fome, que posteriormente converte em produtos alimentares
básicos.
Nesta campanha, a instituição escolhida pelo Banco Alimentar foi o Centro Social e Paroquial
da Nossa Sra. da Boavista.

Agradecemos a excelente colaboração do Sr. Cardoso que tratou de todas as questões
logísticas da recolha..
A Coordenadora do Programa Eco-Escolas
Cristina Vilaça Pereira
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Programa Eco-Escola Resultado desafio “Onde está o Eco-lápis?”

Resultado desafio “Onde está o Eco-lápis?”

No âmbito do Projeto Eco-Escolas a Escola participou no desafio “Onde Está o Ecolápis?”, da
Faber-Castell.
Os alunos foram desafiados a participar no desafio e a camuflar o ecolápis e a contar as suas
aventuras, no Mundo Aquático, sob o tema “Rios e Oceanos”, visitando rios e oceanos.
Aderiram a este desafio alunos e professores de Educação Visual de diversas turmas de 6.º e 9.º
anos de escolaridade e, de todos os trabalhos realizados, foram selecionados cinco trabalhos
para submeter a concurso nacional. Um destes trabalhos foi premiado com uma Menção
Honrosa.
O trabalho premiado foi realizado pela aluna Sofia Marques, da turma 9.º G, na disciplina
de Educação Visual, sob orientação do Professor Gabriel Fraga.
A entrega dos prémios está prevista para outubro.
Muitos parabéns pela qualidade do trabalho e o empenho colocado no trabalho
desenvolvido no âmbito deste projeto!
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Programa Eco-Escola
Resultados
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Programa Eco-Escola
Trabalho premiado:

Trabalho realizado pela aluna Sofia Marques- turma 9.º G- Professor Gabriel Fraga
A Coordenadora do Programa Eco-Escolas
Cristina Vilaça Pereira
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Projetos: Erasmus+ Mobilidade Final
Mobilidade final do Projeto Erasmus +
“Catch the European Sun”

Entre os dias 26 de maio e 1 de junho de 2022 decorreu o encontro transnacional de todos os
professores dos cinco países envolvidos no projeto (Itália, Grécia, Polonia, Portugal e Turquia,)
O encontro decorreu em Nápoles, cidade do sol para os italianos.

Durante estes dias nas várias sessões de trabalho analisamos, discutimos e avaliamos o
projeto.
A coordenadora italiana, Maria Martino, embaixadora Erasmus da agência europeia italiana,
destacou a relevância do projeto uma vez que se investigaram fontes de energia renováveis,
neste caso a energia solar, fomentou a partilha de boas práticas educativas e promoveu a
interculturalidade entre alunos e professores.
Neste projeto foram construídos pelas diferentes escolas 5 dispositivos que aproveitam como
fonte de energia a radiação, indo ao encontro dos ODS da agenda 2030 da ONU.
Itália – Mochila Solar
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Projetos: Erasmus+ Mobilidade Final
Portugal - Radio Solar

Grécia- Relógio Solar

Polonia- Coluna Solar

Turquia- Forno Solar
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Projetos: Erasmus+ Mobilidade Final
Em todas as mobilidades, as visitas culturais e o conhecimento das tradições de cada país
foram também uma enorme mais-valia deste projeto.
Apesar dos tempos difíceis vividos com a pandemia Covid 19, o projeto manteve-se sempre
ativo utilizando as novas tecnologias de comunicação a distância tais como Webinares com
alunos e professores para análise e discussão de temas relevantes do projeto e ainda a realização
de duas mobilidades virtuais com Itália e Turquia.
Nestas mobilidades os alunos durante 3 dias partilharam trabalhos relativos ao projeto com
as várias escolas.

Como motivação dos alunos para estas mobilidades virtuais destacamos a utilização da
técnica da gamificação.
Por fim destacamos o excelente nível de desempenho da língua inglesa e da capacitação
digital de todos os participantes.
A avaliação deste projeto por todos, alunos e professores foi de excelente, proporcionando
vivências únicas e inesquecíveis.
Como todas as despedidas são difíceis esperamos nos próximos anos voltar a participar
novamente nestes projetos europeus.
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Pegada da Formiga: Missão Zero

«Queremos cuidar de nós, da nossa cidade, do mundo. Para isso, ambicionamos que a nossa
escola passe a ter uma pegada carbónica pequena, como a pegada da formiga. E, tal como as
formigas, vamos trabalhar em comunidade porque o impacto será maior se todos mudarmos
de comportamento. Para esta missão exigente de atingirmos a neutralidade carbónica,
inspiramo-nos também no seu empenho e capacidade de trabalho. Comportamentos e
Natureza são as duas grandes forças para cumprirmos esta missão!»
Esta foi a máxima que nos orientou e motivou para, ao longo do ano letivo,
desenvolvermos, em parceria com o CEiiA, o projeto Pegada de Formiga, um projeto que tem
como propósito contribuir para a neutralidade carbónica da escola e da cidade, promovendo
não só a mudança de comportamentos, mas também o sequestro de carbono e remoção de

poluentes atmosféricos, recorrendo à natureza.
Ao longo do ano, concretizámos várias ações que nos permitiram conhecer melhor o
impacto da escola no meio ambiente: lançámos um inquérito, a partir do qual pudemos aferir a
pegada carbónica e a pegada hídrica da comunidade escolar; a partir dos consumos de energia,
água e gás e dos resíduos produzidos pela escola, pudemos calcular e estimar as emissões de
gases com efeito de estufa pelas quais a escola é responsável; e, determinando a área total dos
espaços verdes da escola e fazendo um inventário das espécies vegetais existentes,
determinámos a capacidade de sequestro de carbono da escola.
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Este projeto refletiu, em muitos aspetos, o impacto da pandemia na escola e no mundo do
trabalho, de maneira que todas as reuniões que tivemos ao longo do ano foram realizadas por
videoconferência. Este formato permitiu que tivéssemos o privilégio de contarmos com o
acompanhamento da Professora Manuela Moreira da Silva, baseada no Algarve. Para quebrar
este ritmo, na manhã do passado dia 21 de julho, realizámos uma reunião presencial, na escola,
para discutirmos as conclusões, com base na investigação feita. Recebemos a Dra. Sónia Nunes,
responsável pela área de Smart & Sustainable Communities do CEiiA, a quem demos a conhecer a

escola, antes da reunião. Foi muito positivo termo-nos encontrado presencialmente, após tantos
meses a trabalhar remotamente! Quanto às conclusões, ficou mais do que evidente que ainda há
muito para fazer para atingirmos o nosso objetivo da neutralidade carbónica: a escola emite
muito mais do que aquilo que sequestra!
Feitas as conclusões, o projeto não foi dado como encerrado. Pelo contrário, está muito
longe de terminar! Neste momento, temos o embrião de um movimento, que pretendemos que
se desenvolva e que constitua uma referência no campo da neutralidade carbónica nas escolas.

Francisco Manta Rodrigues, 12.º C
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Projeto Multicultural: Em Ligação Escola Clara de Resende e CAFE de Maliana
Escola Clara de Resende, no Porto - em ligação - com o CAFE de Maliana, em Timor Leste.

Imagens de Malehana (árvore do tamarindo) esta é a origem do nome Maliana.
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CASA SAGRADA
(PASLARA UMA MALAE) *
História de tradição cultural / costume
A Casa Sagrada PASLARA UMA MALAE está situada no sítio de Aidabaleten, Posto
Administrativo de Atabae, Município de Bobonaro.
A Casa Sagrada PASLARA UMA MALAE é da própria geração de Dom CUTUBABA, sempre há uma
tradição que se chama Sawu Batar (espalhar os milhos) e esta tradição realiza-se sempre uma
vez por ano.
Ao realizar esta tradição todas as famílias da geração de Dom CUTUBABA juntam-se para ir à
Casa Sagrada. Na noite, quando chegamos lá, os tios, avós responsáveis ou que tomam conta da
Casa Sagrada fazem uma reunião para depois preparar a cerimónia da tradição de Sawu Batar.
No dia seguinte, de manhã, todas as famílias da geração de Dom CUTUBABA juntam-se em
frente da Casa Sagrada para assistir a esta cerimónia de tradição, no primeiro , “nahe bite” e
depois tirar as coisas sagradas poem em cima de “bite”. As coisas sagrada são: “BELAK,
MORTEM, SURIK, ROTA, TAMBOR, TONKAT, OUROS e BUA MALUS e também a Bandeira de RDTL.
Para fazer esta cultura nós costumamos matar os animais como um cabrito e um porco. O
cabrito depois que são mortos, só usamos as orelhas do cabrito e a carne é para levar fora
porque a carne de cabrito é para tirar os nosso milhos. O porco depois de ser morto usamos a
queixotos para ver as nossas vida quotidiana se era bom ou mal, nos costumamos de dizer “hare
bula”.
Depois de isto, como a Casa Sagrada PASLARA UMA MALAE é Casa Sagrada do LIURAI (REI)
então têm também cerimóna de içar a bandeira de RDTL.
No segundo todas as famílias entrar no dentro da Casa Sagrada. Quando entrar na Casa
Sagrada os homens entrar de subir a escada na parte esquerda e as mulheres sobem a escada da
parte direita e as pessoas que têm direito a entrar na Casa Sagrada são as que são mesmo
geração de Dom CUTUBABA, e é proibido para as Noras, que não podem entrar na Casa Agrada.
Na terceira parte, dentro da Casa Sagrada, as mulheres entram na parte das mulheres e os
homens sentam na parte do homem. Depois de isto começa já podem comer a comida sagrada
como arroz e carne de porco, as comidas poem num cesto e fazemos uma fila, uma mulher na
parte da mulher e um homem na parte do homem, não podemos misturar, ou seja, separamos.
Há um ritual antes de comermos a comida sagrada, “ e que as comidas, em primeiro lugar,
tira-se um pouco da comida põem nas coisas sagradas e depois nós podemos comer mas só um
bocadinho, depois disto tudo é que vamos receber “BUA e MALUS”, e não é para deixar cair, se
cair é um mau sinal para nossa vida. “BUA e MALUS” é para comer e pôr nos animais domésticos
como porco, vaca, galos e também, pode por na mota e carro, porque nós recebemos para dar
boa saúde, dar tranquilidade nas nossas vidas e para que haja uma boa geração.
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Na quarta parte começamos com a cultura de espalhar milhos, cada um vai receber um milho
e depois “behu” milho, atirar primeiro para as coisas sagradas, esta parte também fazemos
separadamente, só depois é que podem atirar-se uns aos outros.
Último dessa cultura da Casa Sagrada, o avó Alfeires, como guardador da Bandeira Sagrada
desce da Casa Sagrada, e todas as gerações de Dom CUTUBABA, vai acompanhar o avô para
debaixo da bandeira, e vão receber milho do avô para depois atirar-se primeiro a Bandeira
Sagrada e ao mesmo tempo ao avô Alferes.
A finalização dessa cerimónia é o avô distribuir “bua e malus” que está debaixo da Bandeira.
Para A geração do Dom CUTUBABA continuar é obrigatório ter de receber o “bua e malus” para
terem uma vida boa no futuro.
Dili, 7 de junho de 2022
Repregentante,
UMA LISAN PASLARA UMA MALAE CUTUBABA
Dr. FRANCISCO AMARAL DA SILVA, SH., MH., QIA

*

Nota importante: É português timorense e de pessoas que foram proibidas de falar português
durante a ocupação Indonésia (1975-1999).

In 25 de junho 2022, Jornal Sol

E com este Projeto damos a conhecer o que se faz em Timor Leste – Maliana, um
espaço de Língua Comum, divulgando os seus costumes, tradições e as boas
práticas que se fazem por lá!
https://padlet.com/isabelpereira_1/3iyny5macpb1pers
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“Seminário local de Ciência Prática”
Os professores de Matemática, Biologia e Física do CAFE de Maliana participaram,
juntamente, com os colegas das escolas de Maliana no “Seminário local de Ciência Prática”,
nos dias 22 e 23 de junho de 2022, nas instalações da Escola Secundária Geral. Esta foi uma
iniciativa da Comissão Nacional de Timor-Leste para a UNESCO e teve como formadores, o
Luís Nivio e o Caetano Amaral.
Este seminário teve como objetivo, fornecer informação sobre os eclipses (lunares e
solares) previstos para este ano e para o próximo ano e a realização de atividades
experimentais, com a criação de telescópio (caixa projetor) para observar os eclipses, a
construção de dois microscópios (um para observação de uma gota de água e dos seres
microscópicos que a habitam e outro para o telemóvel, para ver a pele humana, folhas, asas

de insetos e outros). Ambos os equipamentos foram construídos com reaproveitamento de
materiais, como caixas de água, fita cola e apontadores de luz.
Os docentes tiveram ainda a oportunidade de fazer tabelas de registo das informações e
a medição da distância focal, bem como, perceber o poder das lentes convergentes. Foram
realizadas diversas experiências para observar a formação de gases. Os professores de
matemática construíram as tabelas e gráficos referentes a estas experiências.
Fica aqui um registo de alguns desses momentos:
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E assim se trabalha em Timor Leste, no CAFE de Maliana.
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Parabéns por todo o trabalho desenvolvido!
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Bem-Estar e Férias Escolares
“Durante anos, entendemos o bem-estar apenas como um pré-requisito para aprender. Hoje,
sabemos que o bem-estar é uma finalidade da própria educação. Um indivíduo formado
integralmente, que atinge as competências previstas no Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade
Obrigatória, é alguém que é detentor de conhecimentos, mas que os usa porque se sente bem e
mobiliza-os para promover bem-estar na comunidade em que vive. É uma noção de bem-estar

alicerçado na consolidação de conhecimentos que são recursos para uma cidadania ativa e
construtiva.” (João Costa, Orientações para o Trabalho em Psicologia Educativa nas Escolas, 2018,
Direção Geral da Educação).
Durante o ano letivo os nossos estimados alunos e alunas mobilizaram-se para responder
com prontidão, responsabilidade e eficiência às inúmeras tarefas da vida académica. Estão aí as
merecidas Férias de Verão!
Diversos estudos científicos têm demonstrado que as férias têm efeitos positivos na saúde
mental e física. Estar disponível para aprender, ter boas ideias e pensar em soluções inovadoras é
mais fácil quando se está descansado.
Deixamos aqui algumas sugestões/recomendações para este período:

•

desenvolver um hobby como, por exemplo, culinária, música, jardinagem;

•

fazer passeios de bicicleta, praticar desporto/exercício físico;

•

usufruir do contacto com a natureza, fazer um piquenique, ir à praia, fazer caminhadas;

•

utilizar de forma saudável os dispositivos digitais (recomendamos a consulta do documento
brochura com recomendações para o uso saudável da tecnologia e recomendações para o uso
saudável da tecnologia que a Direção-Geral da Educação, no âmbito do Centro de
Sensibilização SeguraNet, com o apoio da Geração Cordão e do Instituto de Apoio à Criança,
divulga de novo a Campanha “Férias: um lugar tecno saudável”;
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•

socializar com amigos e colegas: ir à praia, combinar uma sessão de cinema em casa;

•

dedicar algum tempo à leitura;

•

fazer voluntariado jovem;

•

assegurar um sono reparador e uma alimentação saudável;

•

estar mais tempo em família e desfrutar da companhia uns dos outros;
Aproveitem e Boas Férias!
Marta Maria Ramos Alves
(Psicóloga – AE Clara de Resende)

SeguraNet
A Direção-Geral da Educação, no âmbito do Centro de Sensibilização SeguraNet, com o apoio
da Geração Cordão e do Instituto de Apoio à Criança, divulga de novo a Campanha “Férias: um
lugar tecno saudável!”, que visa sensibilizar crianças e jovens para o uso saudável da
tecnologia durante o período das férias escolares.
Esta campanha, dirigida a pais/encarregados de educação e a todos os agentes educativos,
propõe uma viagem a esse lugar especial, onde todos poderão desfrutar de férias em
segurança, e onde é privilegiado o bem-estar físico e mental. Consulte a brochura com
recomendações para o uso saudável da tecnologia.
Para além dos testemunhos do Professor Daniel Sampaio e da Professora Ivone Patrão,
várias figuras públicas aderiram a esta campanha: Pedro Fernandes (humorista, apresentador),
Ana Marques (apresentadora de televisão), Sónia Morais Santos (jornalista e criadora de
conteúdos digitais) e Margarida Beja (nutricionista e criadora de conteúdos digitais). Consulte
as recomendações para o uso saudável da tecnologia.
Sugere-se que a campanha seja disseminada não só na comunidade educativa, através dos
diretores de turma ou professores titulares de turma, que contactam com os pais e
encarregados de educação, como também em autarquias, nos programas de férias escolares e
nas associações juvenis.
Mais informações em: https://www.seguranet.pt/pt/campanha-ferias-um-lugar-tecno-saudavel
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…BOAS FÉRIAS…
Pontos de partida. Destinos. Paragens. Caminhos que se cruzam…

Porque Toda a Leitura é uma Viagem…
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