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O “Pontos nos ii”, jornal do 
Agrupamento de Escolas Venda 
do Pinheiro, está aberto à par-

ticipação de toda a comunidade 
educativa. Manda os teus textos, 
fotos e sugestões tanto para 
as edições on line como para o 
número especial (em papel), a sair 
no final do ano letivo (maio/junho 
2016).Obrigado!

Torneios  
Inter-Turmas

Realizaram-se em dezembro os Torneios Inter-
-Turmas, para todos os anos de escolaridade 
da EB 2.3 da Venda do Pinheiro. Os torneios 
foram iniciados no dia 11 com o 8º ano; 

prosseguiram no dia 14, para as turmas de 5º ano; 
seguiram-se as turmas do 6º ano, 7º ano; e no dia 17 , 
a fechar, as do 9º ano.

Para as turmas de 5º ano, os Jogos Tradicionais 
(Mata Piolho) foram a modalidade escolhida, tendo os 
restantes anos de escolaridade jogado basquetebol, 
na variante 3x3.

Foi uma semana cheia de atividade desportiva... 
alegria... “protestos” contra as equipas de arbitragem, 
mas acima de tudo muita alegria e boa disposição.

Como nem todos podem vencer, aqui ficam os ven-
cedores de cada ano de escolaridade:

Vai nascer  
uma Rádio!
Vamos ajudar a lançar uma rádio escolar na 
Escola Básica João Dias Agudo, na Póvoa 
da Galega. A maior parte do material já está 
assegurada, mas necessitam de uma coluna 
de exterior para iniciar as suas emissões. 
Para a adquirir, a Biblioteca Escola Casa 
do Folhas está a  angariar fundos através 
da venda destes divertidos marcadores de 
livros. Passem pela Casa do Folhas e levem 
uma destas engraçadas criações para os 
vossos livros! 

5º Ano – Turma G

6º Ano – Turma D (masc.) B Fem.)

7º Ano – Turma E (masc.) B (fem.)

8º Ano – Turma D (masc.) E (fem.

9º Ano – Turma A (masc.) B (fem.)



A “Escola Electrão” é uma 
campanha da Associação 
Portuguesa de Gestão de 
Resíduos (AMB3E), lança-

da pela primeira vez no ano letivo 
de 2008/2009, destinada às escolas 
do ensino básico e secundário. Esta 
campanha conta com o apoio do 
Ministério da Educação, através da 
Direção Geral de Educação, e da 
Agência Portuguesa do Ambiente. 
O objetivo principal da iniciativa é 
sensibilizar e envolver professores, 
alunos, funcionários, pais e encarre-
gados de educação e comunidade 

“Escola Electrão” com nova imagem, 
novas ideias e novos desafios
em geral, no esforço global do enca-
minhamento adequado e da recicla-
gem dos resíduos de equipamentos 
elétricos e eletrónicos (REEE) e dos 
resíduos de pilhas e acumuladores 
portáteis (RPA), através da “Rede 
Electrão”.

No ano letivo de 2015/2016 a 
AMB3E lançou uma nova edição da 
campanha “Escola Electrão”, com 
nova imagem, novas ideias e novos 
desafios. A recolha seletiva e o trata-
mento adequados dos REEE e RPA 
são determinantes para o futuro do 
planeta, exigindo-se da sociedade no-
vas atitudes perante estes resíduos.

Nesta edição da ”Escola Elec-
trão” persistem os moldes gerais de 
edições anteriores, integrando uma 
vertente didática e informativa, com-

plementada com uma vertente mais 
dinâmica e interventiva, onde se 
pretende uma mudança de compor-
tamentos, que contribua para o re-
forço do encaminhamento adequado 
destes resíduos, com envolvimento 
das escolas aderentes.

Geração Depositrão
No âmbito do programa Eco-Esco-
las, decorreu na Escola Básica 2.3 
da Venda do Pinheiro e na Santa 
Casa da Misericórdia da localidade 
a 8ª edição da campanha “Geração 
Depositrão”, composta por três fases 
de recolha de resíduos, correspon-
dentes aos períodos do ano letivo. 
A primeira fase prolongou-se  até ao 
passado dia 17 de dezembro. Volta-
remos ao assunto. | Pontos nos ii 

O novo Museu dos Coches 
surge em Belém como um 
equipamento cultural mas 
também como um lugar 

público. Nas palavras do arquiteto 
Paulo Mendes da Rocha “o museu 
não tem porta e relaciona-se para 
todos os lados”. Mais que um museu, 
o projeto funciona como uma infraes-
trutura urbana, que oferece ‘espaço 
público’ à cidade. Convergiram assim 
duas preocupações, por um lado a 
necessidade imperativa de aumentar 
a área expositiva do museu assim 
como a sua infraestrutura técnica de 
apoio, mas também a indispensabili-
dade de criar novas valências para o 
público daquele que é o museu mais 
visitado do país. Por outro lado, contou 
a necessidade de realizar o remate 
daquela que é uma das mais impor-
tantes frentes urbanas de Lisboa, a 
zona monumental de Belém, tendo 

À DESCOBERTA…

Museu Nacional 
dos Coches

a construção do novo edifício incenti-
vado uma nova dinâmica do território 
envolvente ao museu, criando novos 
espaços públicos e percursos na cida-
de que evocam anteriores vivências.

O novo edifício do Museu dos Co-
ches é constituído por um pavilhão 
principal com uma nave suspensa e 
um anexo, com uma ligação aérea, 
que assegura a circulação entre os 
dois edifícios. A disposição espacial 
destes corpos cria uma espécie de 
pórtico que aponta para uma praça 
interna, para onde também se viram 
as construções antigas da Rua da 
Junqueira.

O novo Museu inclui espaços para 
exposição permanente e temporária, 
áreas de reservas e uma oficina de 
conservação e restauro que con-

tribuirá para o desenvolvimento da 
conservação e restauro deste tipo de 
património. Foram concebidos novos 
espaços destinados, à Biblioteca, ao 
Arquivo assim como um Auditório que 
potencia a realização de um conjun-
to de atividades culturais que vêm 
engrandecer a programação pública 
do museu. Para acolhimento dos vi-
sitantes foram programados espaços 
de restauração, uma Loja do Museu 
e um Posto de Informação Turística.

Finalmente devem ser mencio-
nadas as áreas envolventes do novo 
edifício, designadamente a Praça do 
Museu uma zona de acesso livre e 
que se constitui também, como um 
lugar de passeio e lazer público.

Serviço Educativo do Museu: telef. 
210732313 



A criatividade está a passar por aqui…

Sofia Alves (aluna do 7º ano)  
entrevista o Dr. Egas Moniz

Decorreu no passado dia 25 de novembro a comemoração do 
aniversário da Escola Básica Venda do Pinheiro, carinhosa-
mente conhecida na comunidade pelo antigo nome de EB 2.3 
da Venda do Pinheiro. Reunidos no auditório Nunes Forte, a 
direção do Agrupamento, representantes da Câmara Munici-
pal de Mafra e da Santa Casa da Misericórdia, presidente da 
União de Freguesias, docentes, alunos, pais e encarregados 
de educação celebraram mais um aniversário com entrega de 
prémios de mérito a todos os alunos que se distinguiram pela 
sua postura, aprendizagem e resultados no ano letivo anterior, 
exemplificando o lema do nosso projeto educativo: saber ser, 
saber estar, saber fazer. 

Estou em Avanca, Ovar, para 
realizar uma entrevista ao 
Dr.º António Egas Moniz 
que descobriu a angiografia 

cerebral, realizou estudos sobre a 
esquizofrenia, descobriu um novo 
processo de tratamento ao cérebro, 
através da intervenção cirúrgica (a 
leucotomia), foi professor catedrá-
tico, recebeu o Prémio Nobel da 
Medicina (1949) e também foi um 
político ativo.

Qual foi a razão que o levou a 
escolher medicina?

Egas Moniz (E. M.) - A minha es-
colha deve-se ao facto de desde pe-
queno querer conhecer a constituição 
do cérebro humano. Por outro lado, 
existia um familiar que sofria ataques 
de epilepsia, o que me levou a realizar 
estudos para chegar ao tratamento 
das doenças no domínio neurológico.

Dirigiu os seus estudos na leu-
cotomia. Em que se baseia essa 
técnica?

E.M - A leucotomia é uma cirurgia 
realizada no cérebro para retirar tu-
mores ou pequenas partes do mesmo 

e para efetuar estudos sobre certas 
psicoses.

Que instrumentos usava para a 
realização dessas cirurgias?

E.M - Os cortes eram feitos atra-
vés de um instrumento que inventei 
chamado “leucótomo”, parecido com 
um picador de gelo.

Sem chegar à cirurgia não havia 
forma de conhecer a doença?

E.M. - Infelizmente, não existiam 
aparelhos nem conhecimentos sobre 
o cérebro que detetassem essas le-
sões e alterações neurológicas.

Em que tipo de doentes é que 
efetuava essas cirurgias?

E.M. - Realizava essas cirurgias 
em doentes que se encontravam 
internados nos hospícios ou em 
presos considerados “altamente 
perigosos”. 

*Trabalho publicado no blog “Aventu-
ras no Português”, que, sem dúvida,  
merece a visita e a atenção de todos.
http://aventurasnoportugues.blogs-
pot.pt/

22 anos a servir a Comunidade

http://aevp.net/



A Escola Básica do 1º Ci-
clo da Venda do Pinheiro 
está empenhada na recolha 
de livros, com o objetivo 

de enriquecer a biblioteca escolar e 
itinerante timorense, na promoção 
do ensino e consolidação  da cultura 
e língua portuguesas junto de 3.500 
crianças daquele jovem país. Muitas 
destas crianças não têm sequer a 
noção do que é, por exemplo, um 
livro escolar…

“Abraçamos o projeto de alma e 
coração”, sublinham à reportagem do 
“Pontos nos ii” as turmas envolvidas: 
2ºA (profª Sandra Gomes), 2ºD (profª 
Célia Costa), 4ºA (profª Carla Guer-
reiro), 4ºB (profª Carla Curado), 4ºC 
(profª Patrícia Tomé e 4ºD (Anabela 
Tibério).

O desafio foi lançado aos alunos e 
seus familiares. “Pedimos que, atra-
vés dos seus filhos, nos fizessem che-
gar livros (usados ou não) de toda e 
qualquer natureza (histórias, manuais 
escolares, enciclopédias,…), para 
que, depois, os pudéssemos fazer 

“Um livro amigo”
EB 1 da Venda do Pinheiro solidária  
com crianças de Timor

chegar à República Democrática de 
Timor-Leste. Daí a inicitiva chamar 
se “um livro um amigo”, explica a 
professora Anabela Tibério.

Cada aluno trouxe um livro que foi 
embrulhado com carinho para ofertar 
como prenda Natal para um amigo 
timorense. Dentro de cada livro es-
creveram dedicatórias, uns enviaram 
um postal de Natal, outros uma carta, 
entre outras surpresas… 

Janela aberta para um mundo 
novo
“Abraçamos esta iniciativa de cidada-
nia solidaria, humana e cultural que 
irá aquecer muitos corações nos dois 
lados do globo e reforçar o trabalho 
dos agentes de educação presentes, 
bem como implementar e reforçar a 
língua, cultura e costumes de dois po-
vos que se abraçaram há 517 anos. 
Solicitamos parceria à DrªGraça 
Lacerda que também se encontra a 
colaborar com este Projeto através 
da “Associação Recriar” com a oferta 
de material para os professores e de 

livros”, destaca Anabela Tibério, que 
revela ainda:

“Estabelecem-se contactos atra-
vés de outros contactos, a emoção 
e o impacto que esta iniciativa de 
manter as duas escolas em siner-
gia  viva, sendo uma cooperação 
efetiva da implementação da língua 
e cultura Portuguesa, bem como 
uma ferramenta extraordinária para 
os professores ai a trabalhar. Pelos 
testemunhos que temos da Drª Ana 
Margarida Fortes, é impressionante 
e gratificante poder participar neste 
Projeto. A alegria e curiosidade das 
crianças timorenses e famílias é ex-
traordinária e contínua.”

“Já em janeiro, em data a acordar, 
teremos na escola a presença da Dra. 
Rute Pires responsável pela Bibliote-
ca Itinerante e educadora que trará 
em mão  a partilha do impacto desta 
iniciativa em Timor. Esta parceria com 
a EB1 vai continuar.. Tal como os alu-
nos da EB1 da Venda do Pinheiro,  os 
meninos de Timor têm livros, amigos 
e uma janela aberta para  mundo 
novo. Este é um sonho realizado. O 
projeto terá continuidade com a parti-
lha de experiências entre esta escola 
e as diferentes escolas timorenses”, 
conclui Anabela Tibério. 



É verdade! Já agora, fica a 
saber também que o projeto 
decorrerá no deserto do 
Atacama, no Chile, como 

anunciou a Fundação para a Ciência 
e a Tecnologia (FCT). As duas em-
presas vão ganhar ao todo “perto de 
1,5 milhões de euros”, de acordo com 
o comunicado da FCT, para “análise 
de requisitos desoftware”, no caso da 
Critical Software, e a “verificação de 
materiais”, no caso da ISQ.

O Telescópio Europeu Extrema-
mente Grande (esta é a tradução 
do nome inglês) é uma das grandes 
apostas do ESO – a organização 
intergovernamental europeia com 15 
países-membros, incluindo Portugal, 
e que tem sede na Alemanha.

A construção vai iniciar-se já neste 
novo ano de 2016 e quando terminar, 
em 2024, o E-ELT terá um espelho 
de 40 metros de diâmetro, composto 
por 798 espelhos hexagonais com 1,4 
metros de diâmetro e cinco centíme-
tros de espessura.

O telescópio irá ser erigido a 3060 
metros de altitude no Monte Arma-

zones, no Norte do Chile, e custará 
1083 milhões de euros (a preços de 
2012). A construção destes grandes 
instrumentos é feita por concursos 
em que instituições ou empresas 
dos países-membros que integram 
o projeto se candidatam para produ-
zir peças ou para assegurar outros 
aspectos importantes do processo, 
como a verificação de software ou 
de materiais.

A Critical Sotware, que trabalha 
na área do software, foi uma das 
13 empresas de seis países que 
se candidataram para “a análise de 
requisitos de software dos sistemas 
de controlo do telescópio e a prepara-
ção e execução de testes manuais e 
automáticos”, ganhando o concurso.

Já a ISQ, que fornece serviços de 
inspeção e ensaio na área da enge-
nharia, irá “assegurar tarefas como 
a verificação de materiais, peças e 
produtos finais”. No fundo, irá ajudar a 
fazer o controlo de qualidade de algu-
mas das estruturas que vão integrar 
o telescópio. | Da revista de imprensa 
“Pontos nos ii” 

Sabias que?...
… as empresas portuguesas ISQ e Critical Software vão parti-
cipar na construção do European Extremely Large Telescope 
(E-ELT), o maior telescópio ótico do mundo, do Observatório 
Europeu do Sul (ESO)?

Jardim  
de Infância 
on line
O convite aqui fica: visitem 
o blog do Jardim de Infância 
Beatriz Costa, na Charneca, 
“Aldeia da Roupa Branca”,  
que acolhe milhares de pes-
soas em setembro na já tradi-
cional festa de S. Sebastião.
http://www.ideiaseartimanhas.
blogspot.pt/

O destaque das notícias 
vai, naturalmente, para a ani-
mada festa de Natal que ali 
decorreu no passado dia 18 
de dezembro.

Em todos os estabeleci-
mentos do Agrupamento de 
Escolas Venda do Pinheiro, a 
quadra natalícia foi comemo-
rada com múltiplas e variadas 
iniciativas: festas, convívios, 
visitas, apresentações de 
livros, peças de teatro, feiras 
do livro, etc

Vamos entrar com deter-
minação no segundo período 
letivo… já daqui a uns dias! 
Até lá, boas férias! | Pontos 
nos ii 


