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Este momento que todos vivemos não é fácil e 

todos nós já nos deparámos de perto com o   

vírus que assola o mundo, e a verdade é que é 

natural o sentimento de medo e perda que    

vivemos diariamente. Estamos todos a perder 

afetos físicos, infelizmente, estamos também a 

perder pessoas que contribuíram para a nossa 

história, uns por idade, é verdade, mas outros, 

de forma brusca e inesperada, mas estamos 

aqui e sempre para dar o nosso melhor. 

 

Estamos todos de parabéns! 

Ao longo do 1.º período foram inúmeras as inici-

ativas do AEVP que levaram ao reconhecimento 

público da instituição: Selo Europeu de Escola 

Etwinning, Selo de Escola Sem Bullying, Selo de 

Escola Saudável, projeto Erasmus+ aprovado e 

em movimento e, pelo 3.º ano consecutivo, en-

trega do Galardão Eco-Agrupamento. Consegui-

mos ainda inscrever o nome do AEVP na história 

do Real Edifício de Mafra, com a estimada con-

tribuição de toda a comunidade que colaborou 

no regresso a casa da Infanta Maria Bárbara. 

 

Estamos de parabéns! 

A realidade do dia a dia nas escolas alterou-se e 

 foi com o mais alto nível de profissionalismo e 

sentido de missão que todos, docentes e não 

docentes, responderam ao desafio da mitigação 

da pandemia. Recriámos e reinventámos as  

nossas práticas e os nossos alunos alcançaram, 

no 1.º período, resultados de grande qualidade. 

 

Estamos de parabéns! 

Criámos projetos e melhorámos os existentes 

para acompanhar os alunos com maiores         

dificuldades. 

 

              

Estamos de parabéns! 

Em todas as comunidades dos diferentes       

estabelecimentos, criámos formas de apoio aos 

nossos alunos e famílias mais desfavorecidos. 

 

Estamos de parabéns! 

Apesar de todos os constrangimentos vividos 

este ano letivo nas escolas, foi possível, até  

agora, criar e enriquecer os momentos de 

aprendizagem que todos nós nos propomos  

diariamente fazer com os nossos alunos e      

comunidades escolares de cada estabelecimen-

to do AEVP, como testemunha este número do 

nosso Pontos nos ii, prova que o AEVP não se 

deixou abater pelos receios da pandemia.     

Fomos mais longe enquanto corpo docente e, 

antecipando este final do mês de janeiro e início 

de fevereiro, preparámo-nos enquanto          

docentes e preparámos os nossos alunos para   

o E@D, e estamos prontos para voltar.  

 

Estamos de parabéns! 

No meio do caos, os docentes titulares de turma 

e diretores de turma  mantiveram o seu         

profissionalismo e dedicação aos seus alunos e 

colaboraram com os serviços de saúde do    

Concelho de Mafra, a quem, publicamente, 

agradecemos a dedicação ao serviço e as horas 

que ficaram e ficam sem descanso, por nós... 

por todos. 

  

Não sabemos o que nos espera a partir do dia 5 

de fevereiro, mas temos o futuro pela frente, 

concretizado no trabalho diário que desenvolve-

mos nas  nossas escolas.  

3 

EDITORIAL 

    Filipa Maria Anjos Carvalho 

     [Diretora   

        do  Agrupamento de Escolas da Venda do Pinheiro] 

A HISTÓRIA DO AEVP É FRUTO DO  

NOSSO PASSADO, DO PRESENTE E DO FUTURO.  
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 No ano em que se comemorou o 1.º 

aniversário da elevação a Património Mundial da 

UNESCO do Palácio de Mafra, os “Guardiães do 

Palácio” lançaram uma campanha de angariação 

de fundos para a aquisição de um quadro da In-

fanta Maria Bárbara que faria 309 anos, a 4 de 

dezembro de 2020. Este quadro encontrava-se à 

venda numa leiloeira e a sua aquisição visou enri-

quecer o património do Palácio dada a sua quali-

dade e relevância histórica. Numa iniciativa inédi-

ta embarcámos na aventura. 

 

 Esta foi uma oportunidade do Agru-

pamento de Escolas da Venda do Pinheiro e toda 

a Comunidade Educativa participarem numa ação 

de salvaguarda e dinamização, no presente, da 

História que não se resumiu a ficar no passado. 

Foi uma demonstração exemplar do envolvimen-

to e do papel destes na sociedade. Na verdade, 

esta foi uma oportunidade única e fundamental 

na participação cívica, na ligação à vida histórica 

do Concelho, na motivação do gosto pela História, 

pela cultura, pelo património, na transmissão de 

ideais e boas práticas aos nossos jovens, aos seus 

familiares e à comunidade no seu geral. Mostran-

do que a Escola também sai dos seus muros, e 

que querer é fazer, conseguimos angariar o mon-

tante total de 1156,96 euros. 

O Palácio de Mafra faz parte da História 

de Portugal e do Mundo e desde o dia 21 de de-

zembro de 2020, nós fazemos, para sempre, par-

te da História do Palácio. 

Foi a hora de “vermos com os nossos 

olhos e não deixarmos, só, que nos contassem”. 

Bem-haja a todos os que tornaram possível a con-

cretização deste projeto em pouco mais de mês e 

meio. 

 Todos juntos conseguimos “FAZER RE-

GRESSAR A INFANTA D. MARIA BÁRBARA AO 

SEU PALÁCIO EM MAFRA” e, hoje, ela lá está em 

lugar nobre na sala D. João V. 

 

VAMOS FAZER REGRESSAR A INFANTA 

D. MARIA BÁRBARA AO SEU PALÁCIO 

EM MAFRA” 

E Fizemos… 

 

Professor Vítor Miranda 
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                                       UMA AVENTURA  

QUE SE TRANSFORMOU  NUM PROJETO 

          Professor Vítor Miranda  

 Participar na aquisição deste quadro e ficar 

para Memória Futura o registo do nome do nos-

so Agrupamento como um dos “mecenas” da 

campanha pública de angariação de fundos para 

aquisição do quadro setecentista é, de per si, 

algo de que nos poderemos orgulhar fazendo, no 

Presente, parte da História, no Futuro. 

 2020 ficará na Memória dos Órgãos do 

Agrupamento que aprovaram o projeto apresen-

tado e de todos os docentes que deram vida ao 

mesmo. 

 2020 ficará na Memória de todos os nossos 

jovens e suas famílias que abraçaram o projeto 

num ano tão difícil. 

   

Santiago Correia 5.ºA 

incansável Nunes Forte, personalidade ímpar da 

nossa freguesia, ou o Nuno André da RCM.  

          Ficará na Memória dos Guardiães, da Mar-

ta Miranda, da Teresa Amaral, do Rogério Bueno 

de Matos, da Ana Catarina Sousa, parceiros in-

cansáveis e mentores desta iniciativa. 

 Ficará na Memória do Serviço Educativo do 

Palácio de Mafra, na pessoa da Fernanda Santos, 

e do Diretor do Palácio, Mário Pereira, pela par-

ceria já criada com o Agrupamento. 

            O dia 22 de outubro de 2020 foi o início de 

uma aventura que continuou com outros proje-

tos dentro do Agrupamento. 

 Assim, e em tempos de pandemia, com 

tantos constrangimentos, muitas turmas e pro-

fessores do Agrupamento aproveitaram para 

realizar vários projetos sob a égide da Infanta, da 

História, do Convento, do Concelho numa verda-

deira aventura de projetos nos diversos ciclos. 

Foram, e são miríades de ideias e possibilidades 

de trabalho desenvolvidas e a desenvolver: Inte-

ligência Artificial; Litofania 3D, Árvores Genealó-

gicas; colagens; recortes; biografias; textos nar-

rativos; estudos de excertos de música barroca; 

contos e histórias, infogramas, programas de 

rádio, parcerias com o Serviço Educativo do Palá-

cio de Mafra e muitos, muitos outros.  

            2020 ficará na Memória de todos quantos 

contribuíram para a divulgação do projeto como o 
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PROJETOS SOB A ÉGIDE DA INFANTA 

Trabalhos realizados por: 
2.º Ciclo : trabalhos realizados recorrendo a programas de computador de Inteligência Artificial            
(prof.  Vítor Miranda; prof. Artur Coelho): 
foto 1: João Roma 6.°I;                  foto 2: Margarida Elias 6.°C                foto 3: Bernardo Justo 6.°D;          
foto 4: Joana 6.°A                           foto 5: trabalhos em 3D – ex. projeto de 5.° ano- turma B 
 
Pré-escolar (JI Milharado e JI João Dias Agudo - prof.ª  Regina Garcia e Cristina Loureiro): 3 últimas fotos  
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Mas afinal quem é a Infanta Maria Bárbara? 

 Como todas as princesas, o seu nome era muito comprido: 

Maria Bárbara Xavier Francisca Leonor Teresa Antónia Josefa. 

 É a 1.ª filha de D. João V e de D. Maria Ana da Áustria, nas-

ceu em Lisboa, a 4 de dezembro 1711 e faleceu em Aranjuez, a 27 

de agosto 1758.  

 Diz-se que, por causa do seu nascimento, o rei cumpriu a 

promessa “de mandar construir um convento franciscano em Ma-

fra se a rainha lhe desse um filho no prazo de um ano”. A acreditar 

nesta história a ela devemos este magnífico Palácio Barroco. 

 A Infanta Maria Bárbara nasceu como a herdeira provável 

do trono português, e ganhou o título de Princesa do Brasil. O seu 

lugar de herdeira foi suplantado após a rainha dar à luz, dois anos 

depois, um filho varão, Pedro. Pedro morreu aos dois anos de ida-

de, mas o infante José, nascido antes da morte de Pedro, impediu-a de subir ao trono, tornando-se ele 

o futuro rei D. José I. 

 Para assegurar a paz entre Portugal e Espanha, a Infanta sai do país, protagonizando o episódio 

conhecido como “a troca de princesas no Caia”, para se casar com o futuro rei de Espanha, D. Fernando 

VI, sem conhecer o convento. Diz ela: "aqui estou eu indo para Espanha, donde não voltarei, e em Ma-

fra sei que se constrói um convento por causa de voto em que fui parte, e nunca ninguém de cá me le-

vou a vê-lo", vindo a ser rainha de Espanha. Em troca, a princesa espanhola, D. Mariana Vitória de Bour-

bon, é dada em casamento ao futuro rei de Portugal, D. José I, tornando-se, pois, rainha de Portugal. 

           José Saramago não nos apresenta uma imagem física muito positiva da princesa ao longo da obra. 

Diz-nos que, quando ela se desloca para Espanha, no corte-

jo nupcial, “(…) D. Maria Bárbara. (…) coitada, a desfiguram 

muito as bexigas, mas têm as princesas tanta sorte que não 

perdem casamento por serem bexigosas e feias (…) tem 

dezassete anos feitos, cara de lua cheia, bexigosa, como foi 

dito, mas que é boa rapariga, musical.”  (in: Memorial do Con-

vento, pags. 278 e 297, Editorial Caminho, edição 19/82, Lisboa,1982). 

Professor Vítor Miranda 

Bibliografia: 

Palácio Nacional de Mafra: Campanha pública de angariação de fundos para aquisição de quadro setecentista da Infanta Maria 
Bárbara de Bragança - Ericeiraonline 

"Fazer regressar a infanta Maria Bárbara ao Palácio de Mafra" - Campanha de angariação de fundos - Jornal de Mafra 

https://www.podomatic.com/podcasts/crpjf/episodes/2020-11-14T16_12_07-08_00  “A Magia da Vida” RCM Centro de Recursos 
José Fanha, com Professor Vítor Miranda 
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http://pt.wikipedia.org/wiki/Lisboa
http://pt.wikipedia.org/wiki/27_de_Agosto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Princesa_do_Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/27_de_Agosto
http://pt.wikipedia.org/wiki/1758
https://www.podomatic.com/podcasts/crpjf/episodes/2020-11-14T16_12_07-08_00
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aranjuez
http://pt.wikipedia.org/wiki/1711
http://pt.wikipedia.org/wiki/4_de_Dezembro
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Queres saber muito mais sobre a Infanta Maria Bárbara? 

         Consulta o infograma que os professores Vítor Miranda e Jaqueline Duarte, do Centro de 
Recursos José Fanha, prepararam para ti em: 

 

https://view.genial.ly/5f9f4caf87f1e30d1b77f273/vertical-infographic-d-maria-barbara 

https://view.genial.ly/5f9f4caf87f1e30d1b77f273/vertical-infographic-d-maria-barbara
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Era noite, e as luzes da leiloeira já se estavam a apagar. Finalmente, o dia tinha acabado e a Rainha 

estava cansada. Quando estava quase a adormecer, ouviu um burburinho e pôs-se à escuta. Afinal, 

toda a sua vida tinha estado atenta ao que se passava em redor, e não era agora que os seus ouvidos 

iriam falhar. 

Começou a ouvir as vozes, cada vez mais perto e cada vez mais altas, de dois homens, que falavam 

numa viagem. A rainha ajeitou o ouvido e escutou a conversa.  

- Não te esqueças que amanhã temos de acordar cedo, pois temos uma grande viagem para fazer! 

E ainda temos de carregar estas peças todas que estão aqui na reserva! – disse um dos homens. 

- Sim chefe! Vemo-nos amanhã às 7h. Não se preocupe, que eu desligo e fecho tudo aqui - respon-

deu o outro homem - Até amanhã! 

  O silêncio invadiu o espaço, poucos minutos depois. E a Rainha ficou a pensar naquela conversa. 

Já não conseguia dormir. Só pensava: “Para onde irei eu amanhã? Será que vou para o Palácio Nacional 

de Mafra? Aquele lugar belo que o meu pai mandou construir para mim e que eu nunca conheci?” 

No dia seguinte, logo cedo, a Rainha Maria Bárbara, começou a ouvir muita agitação à sua volta. 

Ouvia muita gente a gritar e a falar. Subitamente, sem que nada o fizesse prever, sentiu que a segura-

vam no ar, ouvindo alguém dizer: “Isto aqui, vai para Mafra!” A Rainha sentiu-se indignada e de          

imediato, reclamou: 

- ISTO!!!! IIIIIISSTO!!!! Oiçam lá. Eu sou a Infanta de Portugal, a Rainha de Espanha, seus                

ignorantes!        

Enquanto reclamava lá dentro do seu invólucro escuro, sentiu que tinha sido colocada noutro           

local. Embora agradável e fresca, sentia-se um pouco mais apertada. Ouviu perto dela umas vozes fini-

nhas que se gabavam:  

- Eu vou para o Palácio Nacional da Ajuda! Sou tão importante!  

E a outra voz dizia:  

- E eu vou para o Palácio Nacional da Pena! 

A Rainha, que já estava cansada daquela conversa, resolveu perguntar:  

- Mas afinal quem são vocês?  

A viagem do quadro da Infanta Maria Bárbara de Bragança 

ERA UMA VEZ... 
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A primeira voz respondeu, com um ar convencido:  

 - Eu sou a chávena preferida da rainha D. Amélia.  

E a outra voz respondeu também:  

- E eu sou a cadeira de chá da rainha D. Maria II. Por isso, somos muito, mas muito importantes, 

mesmo! - responderam as duas vozes ao mesmo tempo.  

A Rainha Maria Bárbara, que nunca tinha ouvido falar naquelas ilustres figuras, nem naqueles lo-

cais, mandou calar de imediato aquelas duas vozes, dizendo:  

- Eu sou a Infanta de Portugal, Princesa do Brasil, Rainha de Espanha Maria Bárbara de Bragança, 

filha primogénita de D. João V e vou para a minha casa, o Palácio Nacional de Mafra… quer dizer… acho 

eu – sussurrou, quase a medo. 

- Sua Majestade, pedimos desculpa. Não sabíamos que estávamos acompanhados de um membro 

da realeza - disseram as duas vozes - Nós não conseguimos ver, estamos dentro de caixas, pequenas, 

apertadas e abafadas.  

Sem que ninguém desse conta, a carrinha começou a andar.  

Lá dentro, as peças iam todas na conversa. A Rainha Maria Bárbara, agora mais calma, contava um 

pouco da sua história, de onde tinha vindo, o que tinha feito enquanto princesa das Astúrias, enquanto 

Rainha de Espanha, falou também do seu amado, o Rei D. Fernando VI e, finalmente, das saudades que 

sentia de Portugal.  

Entre um e outro solavanco da carrinha, a viagem estava animada. A Rainha vinha distraída a con-

versar com as suas novas amigas. Ambas tinham vindo de um restauro e por isso sentiam-se jovens, 

frescas, renovadas. Já a Rainha, embora estivesse sentada numa cadeira confortável, estava a ficar can-

sada pois a emoção não a deixava falar mais.  

Sem ninguém reparar, a carrinha parou e os homens saíram. A Rainha começou a ouvir aplausos e 

boas vindas. Então, começou a pensar: “Onde estou?! Quem aplaude?! Estes aplausos são para mim?!” 

Estava tão absorvida nos seus pensamentos que nem reclamou 

uma única vez, quando os homens pegaram nela e a levaram para 

fora da carrinha.  

          Quando foi retirada da caixa onde estava, reparou na enor-

me quantidade de pessoas que a estavam a observar e também 

reparou que estava em Mafra. Ah! Mafra! Que magnífico edifício. 

Afinal, o seu desejo de voltar para uma casa que não conhecia, 

mas que sentia sua, concretizou-se. Estava no Palácio Nacional de 

Mafra!  

          A Rainha ouviu o discurso e emocionou-se quando percebeu 

que a vinda dela para Mafra tinha sido um esforço de muitos adul-

tos e crianças.  

         Entre a multidão, estava uma menina que ajudou e partici-

pou na contribuição para adquirir o quadro, essa menina chamava

-se Júlia… 

         Júlia aproximou-se do quadro e pensou: “O Quadro da Infan-

ta Maria Bárbara está no lugar certo!” 

         Ao olhar para o quadro, na sala D. João V, Júlia sentiu que a 

Rainha lhe estava a piscar o olho e a sorrir. Talvez soubesse que ela também contribuíra para que a 

Rainha estivesse finalmente ali. Pelo menos,  Júlia queria acreditar que sim.    

Júlia Branco - 5.ºC,  

sob orientação do  

 Professor Vítor Miranda  
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     Escola Básica Professor João Dias Agudo 
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     Escola Básica Professor João Dias Agudo 

 

 
 

Sala 1– 2.º AP 

Professora Cristina Gonçalves 
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     Escola Básica Professor João Dias Agudo 

      Caros leitores, 

     no passado dia 5 de novembro as sala 3, 4, 5 e 6 participaram num exercício organizado anualmente 

pela Autoridade Nacional de Proteção Civil “A TERRA TREME”. 

     Na sala 4, temos estado a estudar os sismos, também conhecidos como tremores de terra. Os       

sismos são fenómenos naturais provocados pela vibração da crosta terrestre. Estes fenómenos podem 

acontecer em qualquer altura, durar segundos ou mesmo vários minutos e os seus efeitos podem      

destruir povoações inteiras.  

     Pesquisámos sobre o tema e descobrimos que Portugal é considerado um país de risco moderado. 

Já ocorreram alguns sismos violentos, como o do dia 1 de novembro de 1755, que destruiu praticamen-

te a cidade de Lisboa e também no arquipélago dos Açores, que já assistiu a várias crises sísmicas. Em 

1964, foi abalada a parte oeste da ilha de São Jorge e no dia 1 de janeiro de 1980, um violento tremor 

de terra danificou vários edifícios nas ilhas Terceira, São Jorge e Graciosa. 

     Decidimos escrever sobre este tema no nosso jornal de forma a alertar e sensibilizar a nossa      

comunidade educativa para saber como agir antes, durante e depois da ocorrência de um sismo. 

     Os 3 gestos mais importantes são BAIXAR, PROTEGER, AGUARDAR - estes 3 gestos podem salvar 

vidas. E não devemos esquecer que, em primeiro lugar, durante um sismo, devemos manter a calma e 

acalmar os que estão ao nosso lado. 

Sala 4 – 4ºAP 
Professora Carla Vilar 

→ Se estás em casa ou dentro de um edifício: 

•  Não vás para a rua, as saídas e as escadas podem estar 

obstruídas; 

•  Nunca utilizes elevadores; 

•  Tem cuidado com a queda de objetos, como candeeiros 

ou móveis; 

• Mantém-te afastado das janelas, espelhos e chaminés; 

• Protege-te debaixo de uma mesa, de uma cama, no vão de 

uma porta ou no canto de uma sala ou divisão onde estive-

res; 

• Aguarda que a terra pare de tremer e depois sai calma-

mente para a rua. 

→ Se estás na rua: 

• Dirige-te para um local aberto, com calma e 

serenidade; 

• Enquanto o sismo durar, não vás para casa; 

• Mantém-te afastado dos edifícios velhos, altos 

ou dos postes de eletricidade e outros objetos 

que te possam cair em cima; 

• Afasta-te dos muros que possam desabar. 

→Curiosidades 

Sabem o que são os sismógrafos?  

São aparelhos que registam a ocorrência e a intensi-

dade dos tremores de terra. 

Sabem como se chama um tremor de terra que 

acontece no mar? 

Maremoto ou tsunami (palavra de origem japonesa). 

Seguem então os nossos conselhos: 
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     Jardim de Infância da Venda do Pinheiro 

     O Jardim de Infância de Venda do Pinheiro, na semana de 16 a 20 de novembro, comemorou o Dia 

do Mar. A atividade ocorreu em articulação entre a componente letiva e a CAF e no âmbito do Progra-

ma Eco-Escolas, sendo desenvolvidas várias atividades relacionadas com o tema “Mar”. 

     O ponto de partida das atividades consistiu na visualização e posterior reflexão de dois filmes relacio-

nados com o Mar e a Natureza e a exploração de imagens sobre o oceano e as suas espécies. Posterior-

mente, mostrámos a bandeira e o certificado, que nos foram atribuídos pelo nosso desempenho do ano 

anterior, bem como os coletes, os crachás e os colares Eco-Escolas. Estes últimos eram usados pela        

Brigada Verde e pela Brigada da Cantina, no ano letivo transato. Foi realizado um enquadramento do    

trabalho que tem vindo a ser desenvolvido relativamente ao Eco-Escolas, explicando em que consiste 

aquele Programa e sensibilizando as crianças para a importância das nossas ações em prol do ambiente. 

     Em diálogo com as crianças dos diferentes grupos, falámos sobre o nosso compromisso para com a  

Natureza, abordando diferentes temas: Água, Resíduos e Energia. 

     A atividade culminou com a exploração sensorial/corporal da qual resultaram vários painéis alusivos ao 

Mar realizados pelas 4 salas e que irão continuar a ser explorados ao longo do ano letivo. A atividade   

decorreu com a participação, separadamente, das 4 salas do Jardim de Infância, sendo notório o envolvi-

mento e a alegria de todos os que nela participaram. 

      A equipa JIVP 

   NOTÍCIAS DO MAR 
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Escola Básica n.º1 da Venda do Pinheiro EM MOVIMENTO 

      A propósito de algumas datas e eventos comemorativos, professores, alunos, assistentes operacionais, 

encarregados de educação e restante comunidade educativa da EB1 da Venda do Pinheiro têm conjugado 

ideias e esforços para, mesmo em tempos de diferentes regras e procedimentos, se continuar a construir 

uma escola comum, solidária e saudável. Eis algumas das efemérides que fomos assinalando e partilhan-

do como coletivo, num movimento que queremos contínuo e simbólico de um novo ano. 

     DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO 

     A Semana da Alimentação decorreu de 12 a 16 de 

outubro. Como habitualmente, a EB1 da Venda pegou 

nos melhores ingredientes e cozinhou um belo Dia alu-

sivo à alimentação e à importância de se comer bem, 

isto é, de forma saudável. Desta vez, pretendeu-se pro-

mover o consumo de fruta, integrando-a num hábito 

de vida saudável, e toda a escola esteve envolvida nes-

ta sensibilização para bons hábitos alimentares.  

     A cada turma foi atribuído um alimento, que depois 

de estudado serviu de base a um menu bem recheado 

de criatividade e imaginação. As receitas foram expos-

tas no hall da escola, numa mostra-painel de masterchefs que nada ficaram a dever aos já consagrados… 

     Em sala de aula, foram mostrados dois livros em filme e powerpoint: A sopa verde, de Chico, para as 

turmas de 1.º e 2.º anos, e A família Calorias, de Joana Santos e Pedro Moura, para os mais crescidos.    

A biblioteca escolar criou também um filme com a sua mascote, D. Historinha ataca os vegetais,          

explorando a temática de uma forma lúdico-pedagógica.  

     HASTEAR DA BANDEIRA ECO-ESCOLA 

     No dia 26 de novembro, a EB1 da Venda do Pinheiro assinalou mais um ano de dedicação às boas 

práticas ecológicas, com o hastear da Bandeira Eco-Escola pelo trabalho realizado em prol do ambiente 

durante o passado ano letivo. 

     Pela sétima vez consecutiva, a escola recebeu a distinção do programa Eco-Escolas - um certificado e 

a característica bandeira. Dada a impossibilidade de termos as turmas a assistir presencialmente, a ceri-

mónia contou com a coordenado-

ra da EB1, professora Ana Gue-

des, e a D. Historinha, que repre-

sentou simbolicamente todos os 

alunos, tendo a biblioteca feito 

um filme do evento, passado de-

pois às turmas em sala de aula.   
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Escola Básica n.º1 da Venda do Pinheiro EM MOVIMENTO 

     SEMANA DA SOLIDARIEDADE 

     A situação decorrente da pandemia colocou no 

nosso país muitas famílias num estado de grande 

vulnerabilidade e carência a vários níveis, do eco-

nómico-financeiro ao social. Pensando nisso, a EB1 

da Venda do Pinheiro decidiu promover uma cam-

panha de recolha de produtos de natureza diver-

sa, destinados a famílias apoiadas pela Conferência 

de São Vicente de Paulo (Conferências Vicentinas), 

instituição responsável pelo apoio local a famílias 

mais carenciadas.  

     Entre 2 e 18 de dezembro, cada uma das quinze 

turmas fez a recolha de bens, doados pelos encar-

regados de educação, e criou depois cabazes perso-

nalizados, entregues pela Conferência a famílias da 

Venda do Pinheiro. 

     NATAL 

     Na semana que finalizou o 1.º período letivo assinalou-se também o Natal. A 17 de dezembro, os 

alunos foram surpreendidos com uma canção a eles dedicada, cantada por todos os professores da 

EB1 da Venda. No pátio, à hora do recreio, os docentes apareceram vestidos de forma natalícia e     

juntaram-se  numa música adaptada pela professora Mariana Monteiro, das AEC, a partir do clássico 

“Santa Claus is comin’ to town”. 

     A biblioteca escolar enviou ain-

da para todas as turmas um filme 

original realizado a partir da temá-

tica, alertando para o consumismo 

típico da época em oposição ao 

verdadeiro espírito do Natal. 

A Coordenadora de Estabelecimento, Ana Guedes 
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Escola Básica n.º1 da Venda do Pinheiro  
        APPLER- APOIO À LEITURA 

     Tendo em conta as dificuldades de leitura manifes-

tadas por alunos que frequentam o apoio educativo a 

Língua Portuguesa, a biblioteca escolar (BE) da EB1 da 

Venda do Pinheiro implementou há dois anos um pro-

jeto de leitura de continuidade, criado e desenvolvido 

em parceria com a docente de apoio Ana Valente, que 

este ano acompanha os alunos de 3.º ano.   

 

     AppLer constitui-se como uma experiência pedagógi-

ca de desenvolvimento da competência leitora (fluência 

de leitura, entoação, compreensão, interpretação), ori-

entando o trabalho de apoio para o prazer de ler, atra-

vés de exercícios lúdico-didáticos e de técnicas variadas de leitura e escrita. Os exercícios, dirigidos a 

um pequeno grupo em cada sessão, contemplam o perfil de cada aluno e o seu desempenho escolar, 

sendo as estratégias pensadas colaborativamente e usando, tanto quanto possível, os recursos da BE.  

 

     Por exemplo, a professora Ana Valente aproveitou um pai-

nel artístico feito pelo CAF (Componente de Apoio à Família) e 

a partir dele pediu aos alunos que dissessem o que viam ali. 

Das inúmeras ideias, acordou-se num conjunto de personagens 

e espaços para uma possível história. O texto foi então sendo 

construído e passado depois para um documento word, esti-

mulando-se o gosto pela escrita e a descoberta de recursos 

digitais e aliando a competência leitora à literacia dos média.  

 

     O entusiasmo na escrita e a atenção ao texto foram imedia-

tos. "Estou a adorar isto!", "Há mais texto para eu escre-

ver?..." ou "O meu pai já me ensinou como se faz o espaci-

nho" foram algumas das frases que então ouvimos. Os excer-

tos da história passados no computador foram lidos depois 

por cada aluno, em voz alta, com uma fluência de leitura mai-

or à medida que se apropriavam bem das palavras e das fra-

ses. O processo com cada grupo de alunos é distinto, mas 

além da avaliação da fluência leitora apostamos este ano num 

produto final a divulgar junto das respetivas turmas, já que 

um dos objetivos do projeto é o reforço da autoestima dos 

alunos e a partilha de resultados com o grupo-turma a que pertencem. 

 

     Appler tem sido sinónimo de “Estamos aplicados!”- isto é, uma aplicação presencial e contínua na 

leitura, com novos estímulos, também, para aprendizagens do currículo.  

 

         Fotos: profª Ana 

Rosário Anselmo, profª bibliotecária da EB1 da Venda do Pinheiro 

 

 

 

https://1.bp.blogspot.com/-oKL0jaW_AwM/X5stNvPh2CI/AAAAAAAACbw/Rr6nwbFfx707Bcialv6c7PVCPraczwyoACLcBGAsYHQ/s2048/IMG_20201022_111830.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-KqIm-4u0ZTU/X5stRRiO5NI/AAAAAAAACb0/xpLa95OH4qM2hlETmtgOABl3q81cAXhKQCLcBGAsYHQ/s1184/projeto%2Bleitura_pc.jpg
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Escola Básica n.º1 da Venda do Pinheiro  

                                                                                                                 FITAS DA BIBLIOTECA 

     Na sequência da situação pro-

vocada pela pandemia, a equipa 

das bibliotecas escolares do agru-

pamento estabeleceu um conjun-

to de regras e procedimentos na 

linha das determinações gerais 

sobre segurança sanitária.  

     Reforçada que foi a nossa pre-

sença digital desde o terceiro 

período do passado ano letivo, a 

BE prossegue este ano o traba-

lho colaborativo com docentes e 

o acompanhamento dos alunos 

em grande parte através da exploração de recursos digitais e da ida à sala de aula, evitando-se assim 

a presença de grupos-turma, ou de grandes grupos, no espaço físico da biblioteca. 

 

     Na EB1 da Venda do Pinheiro, encontrá-

mos uma forma de os alunos se sentirem 

mais próximos da sua Mil Maravilhas, atra-

vés da utilização da mascote da biblioteca, 

a D. Historinha, que os alunos só encontram 

agora quando vão requisitar livros. Dada a 

sua popularidade, temos feito pequenos 

filmes em que ela é a protagonista, como 

forma de passar nas turmas (e também sa-

las do Jardim de Infância) determinadas 

mensagens ou de nos associarmos à come-

moração de eventos. 

 

     Da explicação dos novos procedimentos a ter em conta nos empréstimos domiciliários à importância 

de uma alimentação saudável, da cerimónia do hastear da bandeira Eco-Escolas na EB1 ou da chamada 

de atenção para o consumismo no Natal, a nossa atriz tem feito um sucesso digno das maiores estrelas 

de Hollywood, com muitas crianças a comentarem os comportamentos da boneca e a falarem sobre as 

temáticas abordadas, contando também as suas experiências ou colocando questões. Uma forma de 

percebermos que veem os filmes atentamente, ao mesmo tempo que se divertem com as fitas (algumas 

na aceção menos desejada da palavra) da D. Historinha… 

 

Rosário Anselmo, profª bibliotecária da EB1/JI da Venda do Pinheiro 

          Cena de D. Historinha descobre o verdadeiro Natal 
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HASTEAR DA BANDEIRA ECO-ESCOLAS 

Escola Básica de São Miguel do Milharado 

     Hoje, dia 20 de novembro de 2020 foi um dia especial na nossa       

escola – EB de S. Miguel do Milharado, pois hasteamos a bandeira      

Eco-Escolas relativa ao trabalho que fizemos em defesa do ambiente,  no ano letivo 

anterior. Também recebemos o certificado que está afixado no hall de entrada! 

     Com muita tristeza nossa, e como este é um ano diferen-

te, infelizmente, não foi possível estarmos todos a assistir, 

mas cada turma teve o seu representante. 

     Também por esse motivo não foi possível  ter na  

escola os nossos parceiros de trabalho – Junta de      

Freguesia, Associação de Pais, AE da Venda do Pinheiro 

-  como habitualmente.   

Mas para que toda a comunidade educativa saiba que 

aqui continuaremos a trabalhar e a dar o nosso contributo para defendermos o 

planeta em que vivemos, divulgamos a nossa iniciativa.               

Na nossa escola, tal como em todas as escolas do AE da Venda do Pinheiro, na  semana de 20 a 23 

de outubro, trabalhou - se o tema do Bullying em todas as salas de jardim de infância e de 1º ciclo.  

A proposta de trabalho era que, a partir da exploração do tema, no dia 20, Dia sem Bullying, e até 

ao final da semana, cada sala/turma elaborasse um trabalho e partilhasse com a escola o resultado desse 

trabalho, deixando a sua mensagem registada num cartaz. 

Foi um trabalho muito produtivo, não apenas em termos de expressão plástica, mas, certamente, 

em termos de conteúdo/ mensagem que ficou e que passou a todos, através exposição dos trabalhos no 

hall de entrada da escola. Nestes trabalhos, pudemos afirmar as nossas opiniões e mostramos que as nos-

sas mãos servem para muito mais do que bater! 

Estas são algumas das mensagens que passámos. Esperamos que esta tenha sido uma oportunida-

de para alterarmos os comportamentos e tornarmos a escola num sítio onde todos gostamos de estar! 

20 DE OUTUBRO DE 2020 - DIA SEM BULLYING 

      A coordenadora de estabelecimento, 

                        Maria Teresa Mota 
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CRIAÇÃO E ELEIÇÃO DO LOGÓTIPO DA ESCOLA 

Escola Básica de São Miguel do Milharado 

   A coordenadora de estabelecimento, Maria Teresa Mota 

Na EB de S. Miguel do Milharado, decidimos criar um logóti-

po que representasse a nossa escola, dando a todas as crianças a 

possibilidade de participar. 

O processo criativo foi feito em cada sala/ turma, onde cada 

aluno criou a sua proposta. De seguida, cada sala/turma elegeu o seu 

favorito, para apresentar a concurso, como proposta da própria sala/ 

turma. As propostas foram expostas e os docentes e assistentes operacionais da escola foram convidados 

a votar no seu preferido. Também cada sala/ turma, com auxílio da educadora/professora analisou as pro-

postas e colocou o seu voto coletivo na urna. Ao fim de uma semana, os votos foram contados e os resul-

tados dados a conhecer a todos. 

Falta agora a parte final, que consiste na criação de um painel com o logótipo, dando-o a conhe-

cer a toda a comunidade educativa, assim como na sua aplicação em documentos internos do estabeleci-

mento. Para além de consistir num momento de criação artística, foi também uma importante atividade 

de educação para a cidadania, em que os alunos aprenderam a ser cidadãos ativos e participativos, o que 

pensamos ser muito importante para a sua formação. 

     Tal como vem acontecendo todos os anos, também este ano comemorá-

mos o Natal na nossa escola. Devido às condicionantes criadas pela Covid-

19, foi uma comemoração diferente, sem a tradicional peça de teatro criada 

e oferecida às crianças pelos pais/ encarregados de educação na escola e 

sem a sua participação direta e ativa na decoração da árvore da Natal. 

     No entanto, todas as salas/turmas partilharam entre si, por via digital, 

canções, poemas e todo o tipo de apresentações por si criadas com muita 

originalidade, que tornaram o Natal tão real na nossa escola. Também as 

famílias quiseram deixar uma mensagem de Natal aos seus filhos e, com boa 

vontade e criatividade, elaboraram vídeos de Natal (para cada sala/ ano de 

escolaridade), que as docentes passaram, no último dia de aulas do período, 

para alegria das crianças.  Para decorar a Árvore de Natal, cada sala/ turma 

recebeu uma fita de cetim para distribuir a cada criança, que a decorou ao 

seu gosto, sendo, depois, todas colocadas na árvore. Como foi atribuída uma cor diferente a cada sala/ 

turma, o efeito acabou foi ser bastante colorido. Mesmo em tempos difíceis, com boa vontade e criativi-

dade, tudo se consegue e a comemoração do Natal fez- se em GRANDE, na nossa Escola! 

COMEMORAÇÃO DO NATAL NA NOSSA  ESCOLA 

 

 



                                                                        Pontos nos ii  - janeiro 2021  

       Agrupamento de Escolas da Venda do Pinheiro                          
21 

                Jardim de Infância Beatriz Costa 

    HISTÓRIAS AO VENTO 

     Este é o título do nosso projeto curricular de estabelecimento, com o qual pretendemos dinamizar e 

enriquecer o recreio, tornando-o potenciador de jogo dramático, atividade lúdica, descobertas e          

desafios diversos. Devido às condicionantes de saúde pública, foi necessário proceder à divisão dos        

recreios. Contudo, esta divisão permite, de certa forma, o contacto visual com os amigos das outras salas, 

para que não se perca o conhecimento do outro que está ali ao lado, mesmo sem haver contacto físico. 

      

     A cada grupo coube a 

tarefa de atribuir um   

nome a cada espaço de 

recreio mais próximo da 

respetiva sala, tomando 

como ponto de partida as 

histórias. Desta forma, 

ficámos com quatro     

recreios mágicos: o      

recreio “A casa da avó da 

Capuchinho Vermelho”, 

“Patinho feio”, “O         

esconderijo do Lobo Mau 

(e os 3 porquinhos)” e “O 

Monstrinho das Cores”. 

Já é possível encontrar 

algumas personagens a       

povoar estes espaços. 

Ora vejam aqui se as            

conhecem: 

     

     Claro que já foram  

realizadas muitas outras atividades e ainda haverá muito para fazer. Vamos imaginar que esta atividade é 

apenas a introdução de uma história que acontece ao longo do ano letivo… 

    

     Este projeto, dinamizado em articulação com as Bibliotecas Escolares, tem como protagonistas as 

crianças e as respetivas famílias. Dentro de um saco de tecido, viaja uma história (completamente 

plastificada para que possa ser devidamente desinfetada), que cada educadora escolheu da peque-

nina biblioteca que temos no nosso jardim de infância. Esta viagem de casa 

em casa dá a conhecer uma história divertida para ler em família. E daqui têm 

surgido novidades muito interessantes que as educadoras têm vindo a publicar 

numa plataforma Padlet que ganha vida semana a semana.  Querem esprei-

tar? Aqui está o endereço:    https://padlet.com/jibc1/ssfvvpm5h4smfy91   

 

 

     Educadora Regina Garcia 

HISTÓRIAS EM VIAGEM 

 

file:///C:/Users/lenovo/Downloads/notícia%20JIBC.docx
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     Jardim de Infância Beatriz Costa 

     AJUDARIS 

     A AJUDARIS é uma associação particular de carácter social e humanitário de âmbito nacional, sem 

fins lucrativos, que luta diariamente contra a fome, a pobreza e a exclusão social. A sua missão consiste 

em estimular e promover a qualidade de vida dos seus utentes, visando desenvolver a autonomia, com-

bater a solidão, bem como promover a interação destes com as suas famílias, com grupos sociais de 

faixas etárias heterogéneas, instituições e comunidade em geral.  

     No passado ano letivo, a nossa escola participou no projeto “Histórias da Ajudaris”, que promove 

a leitura, a escrita, a arte e a cidadania, no qual as crianças participantes, com a orientação dos edu-

cadores, se tornaram autores de uma história sobre o tema “Animais”. Agora, esta história faz parte 

de um livro (ilustrado por um artista solidário) que vai ser vendido num hipermercado, com o objeti-

vo de angariar fundos para prestar maior apoio às causas que defendem. 

     Deixo-vos um pouco da história que foi criada pelo Jardim de Infância Beatriz Costa, cujo título é 

“Ainda não foi desta…” e que começa assim:  

      “Hoje recebi uma encomenda. Trazia colado um selo da Índia. Foi trazida por um camião verde que 

apitou um som tão estranho que me senti no meio da selva. Dentro da encomenda havia… 

     O que seria?  

Educadora Regina Garcia 
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         MÃOS CONTRA O BULLYING 

No dia 20 de outubro, celebrou-se o Dia Mundial do Combate ao 

Bullying e a escola de Santo Estêvão das Galés aderiu em força! 

Em sala de aula, o tema foi debatido, com recurso aos meios audiovi-

suais, a histórias pessoais e a livros sobre o tema… 

Todas as turmas fizeram também um cartaz com uma mão gigante, 

para uma exposição coletiva, com mãos de todas as turmas, que depois   

foram para outra exposição, desta feita com partilhas de todas as turmas do Agrupamento. 

Além destas mãos gigantes, já estava planeada outra atividade, que tinha como objetivo alertar a 

comunidade para os problemas relacionados com a temática, sobretudo o Ciberbullying, que aumentou 

muito devido à utilização cada vez maior das redes sociais, durante os períodos de confinamento. A ativi-

dade traduziu-se na construção de mãos personalizadas, uma por cada alu-

no da escola, com mensagens e palavras de ordem contra o Bullying. De-

pois de plastificadas, foram colocadas na vedação da escola, onde ficaram 

a acenar à comunidade, um lembrete permanente para este problema. 

          E podem ler o livro que foi trabalhado, cujo título é Bullying? Xeque-

mate! e foi escrito pelos professores Pedro Moura e Joana Santos 

(conhecem?!!!). Um dos vídeos com mais likes foi um pequeno filme intitu-

lado “Pedra, Papel, Tesoura - Diferentes entre iguais”, que podes ver no 

link:  https://www.youtube.com/watch?v=RVGMoFrfliY 

Mantém-te atento, o Bullying é um problema que pode surgir ao teu lado, é importante               

conheceres os sinais para poderes fazer parte da solução! 

Coordenadora da E.B. de Sto. Estêvão das Galés, Prof.ª Teresa Santos 

  

     DIA UNIVERSAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA 

No dia 20 de novembro, celebra-se o Dia Universal dos 

Direitos da Criança. Este ano, para nos falarem sobre um dia 

tão importante, estivemos em videoconferência com os    

agentes da GNR-Escola Segura. À hora marcada, cada turma, 

na sua sala, ligou o projetor e o computador, os professores 

fizeram a ligação e em sete locais distintos, falou-se sobre esta 

questão tão pertinente para todas as crianças. Podes consultar 

todos os teus direitos na Declaração dos Direitos da Criança, 

um documento já antigo, que data de 1959! 

Com a ajuda da equipa da Escola Segura, ficamos a saber que todas as crianças têm direitos iguais, 

mas nem sempre são cumpridos. Ainda há países em que as crianças 

trabalham em vez de irem à escola, não têm nem assistência médica, 

nem uma casa segura para viverem com a sua família. E há sítios onde, 

em vez de brincarem com os amigos, são arrastadas para a guerra, com 

uma arma na mão em vez de um pião… Os direitos mais conhecidos são 

o direito ao nome, à nacionalidade, à família, à habitação, à alimenta-

ção, à educação, à assistência médica, a brincar, à proteção, mas há 

mais, todos muito importantes. Se todos fossem cumpridos, as crianças 

do mundo inteiro teriam uma vida bem mais feliz… 

     Escola Básica de Santo Estêvão das Galés 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RVGMoFrfliY
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     SOMOS ECO-ESCOLA! 

Coordenadora da E.B. de Sto. Estêvão 
das Galés, Prof.ª Teresa Santos 

  

     SER SOLIDÁRIO 

No passado dia 24 de novembro, foi hasteada, pela terceira vez, na 

E.B. de Sto. Estêvão das Galés, a bandeira verde Eco-Escolas. A bandeira é o 

galardão que a ABAE atribui às escolas em reconhecimento do trabalho que 

desenvolveram no ano letivo 19/20 em prol do ambiente, promovendo junto 

da comunidade educativa os valores de defesa e proteção ambiental. 

A cerimónia foi planeada pelos alunos do Conselho Eco-Escolas, que 

abdicaram de algum do seu tempo livre para a sua preparação. Foram feitos 

três momentos de celebração, para permitir a participação de todos os      

alunos da escola, mantendo o distanciamento social e a separação por 

“bolhas”, tendo cada participante recebido uma pulseira verde, simbolizando 

o seu compromisso com a defesa do ambiente. 

Este ano, devido à situação pandémica, não nos foi possível abrir a 

cerimónia à comunidade, mas continuamos a trabalhar, com os nossos      

parceiros e famílias, os valores do projeto Eco-Escolas. Dentro em breve, 

serão apresentados o Eco-Código e o Plano de Ação para o ano letivo de 

2020/21, que permitirão relembrar, mais uma vez, que a Terra é a nossa ca-

sa e a nós compete a sua defesa e conservação. 

Neste ano tão complicado para as famílias, a comunidade educativa de Santo Estêvão das Galés 

uniu-se para ajudar quem mais precisa, sob o lema “Ser solidário”. Fizemos duas campanhas de recolha 

de alimentos muito bem-sucedidas, com o 

apoio de todos. 

       A primeira ocorreu em outubro, incluída 

nos trabalhos sobre o Dia Mundial da Ali-

mentação, com a construção de uma Roda 

de Alimentos Solidária, que reverteu a favor 

da Santa Casa da Misericórdia da Venda do 

        Durante o mês de dezembro, fizemos a 

segunda recolha, sob o tema “Ser             

Solidário”, uma tradição que esta escola 

tem desde os primeiros anos, e que reverte 

para a Conferência de São Vicente de Paulo 

da Venda do Pinheiro, mais conhecida como 

“Vicentinos”. 

         O corpo docente desta escola e as duas 

instituições envolvidas agradecem o contri-

buto de todos, nestes tempos conturbados 

aquece o coração ver a generosidade e o 

cuidado com o próximo. Bem hajam! 

     Escola Básica de Santo Estêvão das Galés 
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     UMA LUZ NO NATAL 

Coordenadora da E.B. de Sto. Estêvão das Galés, Prof.ª Teresa Santos 

Todos os anos, em novembro, as famílias dos alunos da E.B. de Santo Estêvão das Galés recebem 

uma tarefa: construir uma decoração de Natal para a escola! É dado um tema ou um objeto comum, as 

decorações são feitas em família e depois expostas pela escola toda, animando assim todo o espaço esco-

lar, fazendo parte da decoração para a festa de Natal e lanche partilhado que se seguem, alturas em que 

todos podem apreciar o talento uns dos outros. E se há talento nestas famílias! E criatividade e engenho! 

As decorações são sempre espetaculares. 

Este ano, contudo, devido às regras de segurança e higiene, não ia ser possível lançar o desafio, que 

até já tinha tema: ”Uma luz no Natal”… 

Mas eis que surgiu a ideia de como manter a tradição sem pôr em causa a higiene e segurança dos 

nossos alunos: decorar a vedação da escola! Foi escolhida a estrela como símbolo da luz no Natal, o de-

safio foi lançado, apelando à participação de todos, com estrelas muito especiais: tinham que ser resis-

tentes ao vento é à chuva, e, como somos uma Eco-Escola, usar de preferência materiais reutilizados e 

recicláveis. As famílias puseram mãos à obra e surgiram estrelas lindíssimas, que tanto vieram alegrar a 

nossa escola. 

Podemos não ter enfeitado tudo como nos anos anteriores, nem ter tido uma festa aberta aos pais, 

ou um lanche partilhado, mas estivemos todos juntos, unidos por Estrelas, feitas com o coração. Muito 

obrigada a todos, por terem aderido e mantido desta forma a presença da família na nossa escola. 

     Escola Básica de Santo Estêvão das Galés 
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     O NATAL NA NOSSA ESCOLA 

Coordenadora da E.B. de Sto. Estêvão das Galés, Prof.ª Teresa Santos 

       Desenganem-se os que pensam que não houve Natal em Santo Estêvão! Houve e em GRANDE! 

       Primeiro, chegou o Pai Natal, de trenó, com muitos duendes a ajudar, tantas eram as prendas! De-

pois de falar com os professores e os alunos, para ver se todos se tinham portado bem (claro!), ainda 

teve tempo para ouvir algumas canções de Natal, muito bem cantadas pelos meninos da escola. 

       Uma vez que a opinião era unânime, todos estavam na lista dos bonzinhos, o Pai Natal foi até à    

portaria da escola, onde tinha à sua espera…a Mãe Natal! 

       Pois é, tivemos o Pai Natal e a Mãe Natal, mesmo ali juntos! O Pai Natal entregou as prendas para 

todos os alunos, docentes e assistentes operacionais da escola, para que a Mãe Natal a distribuísse. 

Com esta pandemia, o Pai Natal não pôde entrar na escola, vejam bem, é pessoa de risco…! Mas não foi 

por isso que não esteve presente, como todos os anos, e, desta vez, até deixou ver o trenó. Podes ver a 

reportagem completa através do link : https://1drv.ms/v/s!ArSF2YXj80Apx218f5HGH4QycNcf 

       Depois, as turmas foram até à “Sala” da Mãe Natal, onde a encontraram com um livro na mão, para 

explicar como é que o Pai Natal passou a distribuir os presentes de trenó. Também podes descobrir, 

lendo o livro As renas do Pai Natal, de Moe Price, ou então podes ouvir a Mãe Natal a contar a história à 

turma do 4.º AS, através do  link: http://oventoinhas.blogspot.com/2020/12/as-renas-do-pai-natal.html 

       E a festa continuou nas salas de aula, porque todas as turmas gravaram uma atuação para partilhar 

com os colegas das outras turmas. A festa decorreu em segurança, com distanciamento social, “cada 

um no seu quadrado”, mas todos juntos no coração, pois o espírito do Natal também é pensar primeiro 

nos outros e só depois em nós.  

       Este dia tão especial não teria sido possível sem o empenho e dedicação dos alunos e professores, 

das assistentes operacionais e dos membros da Associação de Pais e Encarregados de Educação da    

Escola Básica de Santo Estêvão das Galés, que, com muito carinho e muito trabalho, prepararam esta 

surpresa! Muito obrigada a todos por tornarem este Natal de 2020 tão especial! 

     Escola Básica de Santo Estêvão das Galés 
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     Escola Básica de Santo Estêvão das Galés 

O professor Pedro Moura contou uma história tradicional portuguesa à turma do 2.º/1.º AS, da E.B. 

de Santo Estêvão das Galés. Os alunos gostaram tanto que decidiram fazer um resumo da história para 

partilharem. Ficou assim: 

Era uma vez um pinto borrachudo que estava a esgravatar um monte e           

encontrou uma bolsa de moedas.  

Ele decidiu devolver a bolsa das moedas ao dono das terras, que era o rei, e     

pôs-se a caminho. 

Pelo caminho, encontrou um rio, uma raposa, um lobo, uma coruja e um       

pinheiro. Como eles não se desviaram, abriu o bico e engoliu-os inteiros. 

Quando chegou ao palácio, o rei ficou com a bolsa das moedas e mandou    

prendê-lo na capoeira das galinhas. 

O pinto ficou muito zangado e gritou: 

-Quiquiriqui, a minha bolsa de moedas quero já aqui! 

Como o rei não lhe ligou nenhuma, o pinto abriu o bico e saíram de lá a         

raposa, o lobo, o pinheiro, a coruja e o rio. 

Então, o rei deu-lhe a bolsa, mandou-o para fora do palácio e disse-lhe para 

nunca mais voltar. 

Vitória, vitória, acabou-se a história! 

                                                                                                        

Alunos do 2.º/1.ºAS 

O Pinto Borrachudo 



Pontos nos ii  - janeiro 2021                                                                        

       Agrupamento de Escolas da Venda do Pinheiro                          
28 

                           Anualmente, a Equipa BE lança o desafio para se criar um lema associado à leitura. Este 

ano,  o público-alvo foram as famílias. Contamos com 75 participações e 83 propostas. A escolha não foi 

fácil, mas parabéns à Raquel N. (turma 2.º/4.º ASM) e à sua família que venceram o concurso com o 

lema: “Em 2021 ler é… um presente para estar presente!”. 

     Obrigado a todos os que aceitaram este repto. 

                                                                                                                            Equipa Bibliotecas Escolares 

BIBLIOTECAS ESCOLARES 
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     Sendo o AEVP um agrupamento integrado, desde 2008, no programa a Ler+ (PNL), apostado na pro-

moção da leitura e na consolidação da competência leitora, a equipa das bibliotecas escolares foi à 

procura de opiniões sobre uma iniciativa concreta e hábitos de leitura em geral, colocando algumas 

questões a docentes e alunos. 

 

     “10 Minutos a Ler” 

     “Ler sempre. Em qualquer lugar”. É neste mote que o Plano  

Nacional de Leitura assenta a iniciativa “10 Minutos a Ler”, a       

decorrer em inúmeras escolas do nosso país. O objetivo é que se 

institua no seu quotidiano a atividade diária da leitura por prazer                         

(v. http://www.pnl2027.gov.pt np4/10minutosaler.html). 

     No nosso Agrupamento, este projeto arrancou no ano letivo 

transato, aprovado em Conselho Pedagógico por proposta da     

Direção, com um aspeto distintivo: abrangeu também o 1.º ciclo e, 

com as devidas adaptações, e o pré-escolar. 

     No caso dos segundo e terceiros ciclos, os diretores de turma 

têm sido fundamentais na gestão do processo. Decidimos, então, falar com a Coordenadora dos          

Diretores de Turma, a professora Maria José Oliveira. E como de pequenino é que se deve começar, 

também   a  Coordenadora do 1.º ciclo, professora Joana Santos, nos deu a sua opinião sobre o assunto. 

 

 

O HÁBITO FAZ O LEITOR 

   

1. Não só desenvolve o gosto pela leitura, como proporciona a 

partilha das escolhas feitas pelos diversos colegas da turma, levando

-os a dialogar sobre as opções literárias. Proporciona também mo-

mentos, no final de aula, de relaxamento, silêncio, pouco habituais 

numa sala de aula e que vários alunos valorizam e apreciam. 

2. A leitura permite interpretação e conhecimento fundamental 

para todas as disciplinas curriculares. 

3. Os hábitos de leitura são difíceis de avaliar desta forma, mas 

começou a ser usual ver alunos transportando o seu livro pelos    

corredores, ou mesmo lendo nos intervalos (este mais difícil devido ao seu encurtamento). 

4. Filipa de Lencastre (Isabel Stilwell). Apesar de, por vezes esquecido, o papel das mulheres ao lon-

go da História, elas eram mães e esposas e com uma influência, por vezes decisiva, na atuação dos 

governantes. 

                                                                                                  Professora Maria José Oliveira 

BIBLIOTECAS ESCOLARES 

 

1. Quais considera serem os principais benefícios da atividade "10 minutos a Ler"? 

2. De que forma, na sua opinião, a leitura pode influenciar os resultados escolares? 

3. Tem notado uma evolução positiva nos hábitos de leitura dos alunos? 

4. Um livro que tenha lido recentemente e que recomende... 

http://www.pnl2027.gov.pt/np4/10minutosaler.html
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1. Esta atividade enquadra-se num dos objetivos da leitura, ler por prazer, e ao fazê-lo,  os alunos 

desenvolvem a sua competência leitora e enriquecem o seu vocabulário, estimulando, simultanea-

mente, a sua imaginação e o seu sentido crítico. Através da leitura adquirem conhecimento sobre    

diferentes áreas tornando-se agentes mais informados e mais interventivos na sociedade. 

2. A leitura contribui em muito para o sucesso escolar já que um bom leitor acede mais facilmente      

à compreensão da informação das diferentes áreas. A sua capacidade 

de interpretação e o seu raciocínio mantêm-se mais ativos e             

despertos para o conhecimento. 

3. Sim. O trabalho exemplar das bibliotecas escolares tem          

contribuído, em muito, para isso. 

4. Amazónia, de James Rollins, pela ação, pela singularidade de 

um tema que se cruza em muitos pontos com a situação pandémica que vivemos. A selva com os seus 

perigos, a natureza com mutações incríveis e o poder imaginário do homem! 

                                                                                                              Professora Joana Santos 

   Pré-escolar 

 Papa-letras - Olá, João, eu sei que tu gostas muito de histórias. Quem te lê as histórias lá em casa? 

 João Marques – Olá, é a minha mãe que me lê as histórias e, algumas vezes, também o 

 meu pai. O meu irmão, que agora também já sabe ler, também já me leu algumas histórias. 

 P - Quando é que te leem essas histórias? 

 JM – A maioria das vezes é à noite, ao deitar, e durante o fim de semana é também à 

 tarde. 

 P - Quando te leem as histórias o que sentes? 

 JM – Fico feliz quando me leem as histórias. 

 P - E quando a mãe não te pode ler uma história? 

 JM – Fico triste, mas compreendo, peço-lhe noutro dia.  

           P - O que gostas mais nos livros? 

JM– É das histórias, mas como costumo ficar ao lado da minha mãe,  

enquanto ela está a contar a história, eu também gosto de ir vendo        

os desenhos. 

P - De que histórias gostas mais? Aventuras? Animais? 

JM – Gosto muito do Elmer e de histórias com animais. 

           P – Ouvi dizer que tu costumas ir às bibliotecas municipais para além da biblioteca  escolar? 

           JM– Sim, costumo ir à Biblioteca de Mafra e também já fui à da Póvoa da Galega/Milharado. 

                                                                                                                                              João Marques  

    Leitores inspiradores 

     Procurámos exemplos de “leitores de fundo”, aqueles que não dispensam os livros nem o que com 

eles aprendem. Entre vários possíveis, trazemos aqui as respostas e uma sugestão de leitura de um bom 

leitor de cada ciclo de escolaridade e de um professor. 
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1. Estou a ler Cidade de Vapor, última obra póstuma de Carlos Ruiz Zafón, que 

faleceu no início do ano, com muita pena minha. É o meu escritor espanhol 

favorito e quando o livro foi editado em novembro, pedi logo que mo ofere-

cessem no Natal.  

2. Ler é mágico, é uma aventura que nos transporta para um mundo só nosso, 

cujas personagens são criadas no nosso imaginário e com as quais temos uma 

forte ligação. Nunca é tarde para descobrir a "magia da leitura", pois eu só 

despertei para a leitura no 10.º ano com uma professora que nos obrigou a ler 

e a apresentar livros de 15 em 15 dias. Estranho! Pois é, mas foi assim que 

mergulhei no mundo dos livros e das suas aventuras até hoje.  

3. Ler para mim é viajar constantemente. 

 

 

 

 

 

 

1. O Principezinho, de Antoine de Saint-Exupéry 

2. Eu acho que a leitura é uma forma diferente de perceber as coisas e de aprendermos assuntos que 

nos fazem falta. A leitura é uma coisa muito importante e vai fazer sempre parte da nossa vida. 

3. “Ler, para mim, é … “ uma forma de, por exemplo, percebermos que há situações que não ocorrem 

só connosco. 

      Liliane Santos, 6.º G 

 

1. De momento estou a ler Memorial do Convento, de José Saramago. 

2. Quem ainda não descobriu a "magia da leitura", provavelmente, é apenas  porque ainda não encon-
trou o livro certo para o despertar. 

3. Ler para mim é esquecer os problemas. 

                              Mariana Oliveira, 8.º H 

 

1. Estou a ler o Harry Potter e a pedra filosofal. Estou a gostar bastante, apesar de ainda estar no início. 

2. Eu diria que ler, além de fazer bem, é muito divertido. Quando nos focamos no livro é engraçado. É    

divertido ler. 

 3. Para mim, ler é divertido, engraçado, é iluminar a alma! 

 

Leonor Gomes, 4.ºBSM (Escola Básica São Miguel do Milharado) 

1- Que livro estás a ler de momento? 

2- Que mensagem/conselho gostarias de partilhar  

com quem ainda não descobriu a "magia da leitura"? 

3- Completa a frase: "Ler para mim é..." 

Professora Paula Ponte 
(docente de Português/

Francês) 

 

1.º, 2.º e 3.º ciclos 
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     No passado dia 14 de dezembro, todos os alunos de 9.º 

ano da Escola Básica da Venda do Pinheiro tiveram a opor-

tunidade de conhecer virtualmente a youtuber Mathgurl 

(Inês Guimarães). 

     Numa articulação entre os professores de Matemática e 

o Centro de Recursos Poeta José Fanha, a Inês falou-nos 

um pouco sobre a sua vida pessoal, de como ela começou a 

divulgar a matemática  nas redes sociais e o porquê. Falou-

nos também sobre os motivos pelos quais a matemática é 

útil no dia-a-dia e um desses motivos é o exercício que faze-

mos à nossa mente. 

       Na minha opinião, foi uma sessão diferente do habitual. Gostei bastante da sessão, foi engraçada       

(a Inês ia utilizando umas expressões divertidas) e bastante interessante. 

       Eu, pessoalmente, não conhecia a convidada. E foi isto...  

      Isabel Caetano, 9.º G 

         NO C.R. POETA JOSÉ FANHA—WEBINAR COM INÊS GUIMARÃES: A MATEMÁTICA É PARA TODOS! 
 

     No dia 23 de       

janeiro,  foi o dia do 

Fórum Nacional dos 

Clubes Ciência Viva 

na Escola e o AEVP 

marcou       presença. 

  

     O catálogo nacional 

da rede de clubes de 

Ciência Viva na Escola 

encontra-se disponível 

em: 
https://www.dge.mec.pt/c

atalogo-CCVne/ .   

 

Estamos na página 211! 

E A “CIÊNCIA VIVA” TAMBÉM É PARA TODOS! 

ESCOLA BÁSICA 2, 3 DA VENDA DO PINHEIRO 
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Entrevistador: Estamos aqui com Guilherme Simões, um senhor que nasceu em 2007 e que vem contar-

nos um pouco sobre ele e sobre a Terra. 

E.: Então Guilherme, consegue contar-me o que fez para sobreviver a 2020? 

Guilherme Simões: Por acaso foi um ano complicado e foi difícil de lidar. Não tenho bem uma resposta 

concreta para dizer como sobrevivi a 2020, diria que tive paciência, mas, apesar de tudo, para mim esse 

não foi o pior ano. 

E: Então qual foi o pior ano na sua opinião? E porquê? 

G.S.: Na minha opinião o pior ano foi 2030, devido ao facto de termos tido de vir morar para Marte por 

causa do aquecimento global. 

E.: Lembra-se como foi na altura, como foi ter vindo morar para Marte? 

GS: Lembro-me como se fosse ontem. Ao início foi muito estranho e complicado, mas agora, que já me 

acostumei, não é assim tão mau como parece 

E.: Prefere a Terra ou Marte? 

G.S.: Terra , sem dúvida! 

E.: Ficou muito triste quando soube que teria de ir para Marte? Se sim, porquê? 

G.S.: Fiquei, sem dúvida é triste pensar que tive de sair do meu planeta para ir para outro qualquer, mas, 

infelizmente, não havia nada a fazer. 

E.: Se pudesse voltava para a Terra? 

G.S.: Sim, sem dúvida! 

E.: Acha que algum dia a Terra vai voltar a ser habitável?  

G.S.: Acho quem sim, mas vai demorar imenso tempo, por isso, infelizmente, não vou estar cá para vê-lo. 

 

 

 

 

 

https://ichef.bbci.co.uk/news/1024/branded_portuguese/6058/production/_95046642_marte.png 

 

Guilherme Simões, 8.º I 

      Pediu-se aos alunos, na disciplina de Português, que imaginassem uma entrevista a si próprios, 

em 2050, explorando um tópico referente a vivências pessoais, num exercício projetivo.   

Professora de Português , Jacqueline Duarte 

DE LEITORES A ESCRITORES 

Entrevista  em 2050  6 / 10 / 2050 
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Ilustração  

da autoria de  

Yasmin Silva  - 8.ºC 

DE LEITORES A ESCRITORES 
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Infanta D. Bárbara e o Real Palácio de Mafra 

     No dia 26/11/2020 recebemos a professora Jaquelina, do CR, para 

uma apresentação sobre a Infanta D. Bárbara e o Real Edifício de Mafra. 

Ficámos a saber muitas coisas. Uma delas foi que a D. Bárbara tem 9 

nomes que são: Maria Madalena Bárbara Xavier Leonor Teresa Antónia 

Joséfa de Bragança.  

     O seu pai, D. João V, prometeu construir o palácio de Mafra se tives-

se um filho, mas ela, quando cresceu, foi para Espanha e nunca chegou 

a ver o palácio construído em nome dela. 

     Pela primeira vez, em 1730, ouviram-se tocar os carrilhões do Palácio 

com um total de 92 sinos, na cerimónia de sagração da Basílica. Neste 

convento existe uma biblioteca (com cerca de 36.000 volumes e muitos 

morcegos!) e existem na basílica 6 órgãos que podem tocar todos ao 

mesmo tempo. 

     D. Manuel II dormiu no palácio a sua última noite antes da Implanta-

ção da República. 

     A turma do 6.º A participou na recolha de donativos para a angaria-

ção do quadro da Infanta D. Bárbara. 

                          Gabriel Rebocho e Leonor Daniel, 6.º A                   

                         (sob orientação da professora Fátima Rodrigues) 

DE LEITORES A ESCRITORES 

 

12/10/2020 

Comecei a ler o meu livro, com muita curiosidade e expetativa se 

iria gostar de lê-lo. Achei o começo do livro muito bom porque a 

introdução começou logo a corresponder às minhas expetativas e 

também porque normalmente só consigo ter uma personagem fa-

vorita quase no final do livro, mas, desta vez, foi diferente, pois 

identifico-me muito com a personagem principal que se chama 

Vera. 

26/10/2020 

Já li mais de metade do livro e estou a gostar bastante. Um dos meus excertos favoritos foi a conversa 

entre a personagem principal e a sua melhor amiga: “- Está bem, eu não faço filmes… mas tu também 

não! As tuas justificações para fazeres dieta não fazem sentido. Desde quando é que tu tens pneus na bar-

riga?- perguntou levantando-lhe a camisola.- Se isso são pneus, então a Dona Alice da portaria já virou 

uma boia de salvação, com aquela barriga.” 

10/11/2020 

Concluí a leitura do meu livro e as minhas expetativas iniciais foram superadas pela positiva. Identifico-

me bastante com a história deste livro e aprendi que é normal, na passagem de criança para adolescente, 

sentirmo-nos diferentes devido às  mudanças físicas, de humor e por estarmos sempre a reclamar com os 

nossos pais. É muito frequente cometermos alguns erros, dos quais mais tarde nos arrependemos. 

Diário de leitura da Sofia 

BRAVO, Maria (et al.) – Cenas de uma adolescente. Lisboa: Arena, 2016. 
Sofia Rocha 8.º I 
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     DE LEITORES A ESCRITORES - Cartas de Apresentação  

     Nas turmas do 8.º ano, foi lançada a proposta de uma tarefa de escrita criativa baseada numa das 

modalidades de texto estudada no domínio da leitura desta disciplina – a carta de apresentação formal, 

como resposta a um anúncio para um posto de trabalho. Assim, foi indicado o desafio de escrita criativa 

que consistia em redigir uma carta de apresentação, supostamente, de resposta a alguns anúncios de 

empregos ou postos de trabalho, de natureza ficcional. Os temas dos anúncios propostos foram:                                                                                                      

•Explorador(a) de minérios no Asteroide Psyche / empresa de recrutamento – NASA  

•Mecânico(a) de corações partidos  / empresa de recrutamento  - Coisas, Loiças e Emoções 

•Encantador(a) de ursos polares / empresa de recrutamento -  Coisas fofas & companhia 

      Os resultados foram surpreendentes, o que significa que a criatividade e a imaginação, de facto, são 

ingredientes que não faltam aos nossos alunos. Ora vejam! Ou melhor … Ora leiam! 

                         Milharado, 24 de dezembro de 2020 

     Excelentíssimos senhores,     

     Tendo tomado conhecimento do vosso anúncio de oferta de uma vaga para o 

cargo de Explorador de Minérios no Asteroide Psyche, venho, por esta via, apresen-

tar a minha candidatura, uma vez que considero preencher os requisitos necessários 

para garantir o sucesso desta magnífica missão espacial. 

     Como poderão observar no meu curriculum vitae, modelo Europass, que envio em 

anexo, tenho mais de dez anos de experiência como explorador na área da Astrono-

mia e desde que me conheço, sinto uma fervorosa admiração pelos mistérios do 

Universo e a minha paixão pela observação da imensidão dos céus é infinita. Com 

apenas três anos de idade, construí, com peças de lego, o meu primeiro telescópio 

onde fui capaz de descobrir e identificar o famoso DA43 que passou entre a Terra e a 

Lua em 2010. 

     Assim, considero que os meus conhecimentos na área da Engenharia e da Geolo-

gia espacial, aliados à minha paixão e às minhas qualidades como explorador, serão 

benéficos para este projeto tão ambicioso.  

     Aguardo a oportunidade de me ser proporcionada uma entrevista, para que possa 

falar um pouco mais das minhas realizações profissionais e qualificações para assu-

mir o meu ludar e um cargo nesta grandiosa missão.  

     Coloco-me à disposição para futura entrevista e agradeço a atenção dedicada. 

     Atenciosamente, 

                    Póvoa da Galega, 1 de janeiro de 2021    

        Ex. mos senhores. 

     Em resposta ao anúncio de oferta de emprego para “Mecânico(a) de corações 

partidos”, publicado na internet, no sítio “Reacender corações. net”, venho, por 

este meio, apresentar a minha candidatura a este posto de trabalho.  

     Efetivamente, considero que na minha formação e no meu perfil, reúno as con-

dições requeridas para este emprego, entre as quais destaco as seguintes: 

- diploma em métodos e técnicas de empatia e amizade; 

- técnicas de fortalecimento e reparação de corações agredidos; 

- licenciatura em boas práticas em carinho e afetos. 

     No meu ponto de vista, estes são traços do meu perfil necessários e essenciais 

para o desenvolvimento de atividades na área de Corações destroçados, partidos. 

     Conforme solicitado no anúncio, envio, em anexo, o meu curriculum vitae, mo-

delo Europass, onde poderão confirmar as minhas atribuições formativas na área 

desta atividade. 

     Manifestando a minha total disponibilidade para uma futura entrevista,  

subscrevo-me com os melhores cumprimentos, 

 

              

 

Peri Guinaydin – 8.º E     

Gustavo Loureiro  (8.º G)        
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                                                        Venda dos Ursos, 05 de janeiro de 2021 
 
     Ex.mos senhores, 

 

     Em resposta ao anúncio de emprego “Encantador(a) de ursos polares” publicado 

no sítio da Internet Ursos do norte, venho por este meio, apresentar a minha candida-

tura na área de coisas fofas e brincadeiras com animais, uma vez que julgo preencher 

as condições requeridas para o referido emprego. Conforme solicitado, envio em 

anexo o meu currículo modelo EuroUrso. 

     Desde já, informo que sou uma pessoa muito engraçada, divertida, admiro ursos 

polares desde criança, consigo fazer magia com estes animais e quero trabalhar com 

eles para o resto da minha vida. 

     Até posso contar uma situação bestial que vivi com ursos polares:  trabalhei duran-

te algum tempo com estes animais lindos e maravilhosos num circo russo, um circo 

bem diferente dos que por aí circulam. Era um circo sem tigres e leões, tinha apenas 

ursos polares, pinguins e algumas aves raras. Nesta experiência, tive oportunidade de 

desenvolver as minhas competências na área de treino e encantamento de ursos 

polares.  

     Dado o meu enorme interesse em participar nesta maravilhosa experiência profis-

sional, venho manifestar a minha disponibilidade para uma futura entrevista. 

     Sem outro assunto, neste momento,  

                       subscrevo-me com os melhores cumprimentos, 

                                           Maria Urso Alecrim 

     

    Matilde Luz – 8.ºG 

Venda do Pinheiro, 23 de dezembro 2020 

     Ex.mos senhores, 

     Em resposta ao anúncio de emprego “Encantador de ursos polares” publicado na página 

oficial net-empregos pela empresa de recrutamento “Coisas fofas e companhia”, venho, por 

este meio, apresentar a minha candidatura na área do encantamento destes animais tão espe-

ciais, uma vez que acredito possuir as condições  necessárias para encantar, tanto os ursos 

mais novos como os de maior idade, que atingem em média os trinta anos, venho apresentar a 

minha candidatura a este posto de trabalho. 

     Efetivamente, destaco na minha formação o seguinte: 

- curso de Técnica da flauta transversal´, indispensável para os chamar e captar a sua atenção;   

- curso de técnicas de relaxamento e de cuidados do pelo e do corpo -  onde terei oportunida-

de de executar massagens e outras  técnicas de relaxamento; 

- curso de técnicas de encantamento - tenho capacidade para desenvolver algumas estraté-

gias, como vestir um fato de urso para os encantar e motivar para os conduzir até onde for 

necessário, entre outras técnicas diversas de encantamento para suscitar o seu interesse pelos 

alimentos mais saudáveis, evitando, assim a sua extinção, ou a técnica de prender um peluche 

a um fio transparente, deixando-o  num local estratégico para que o urso pense que se trata 

de uma cria, depois basta puxar o fio para encantar o verdadeiro urso polar, de forma a que 

este se desloque até à base, entre outras estratégias e técnicas.  

     Conforme solicitado no anúncio, envio em anexo o meu curriculum vitae onde poderão 

verificar outros conhecimentos que adquiri sobre o maior carnívoro terrestre conhecido, bem 

como de outros animais selvagens. 

     Afirmando a minha disponibilidade para uma futura entrevista, subscrevo-me, com os me-

lhores cumprimentos, 

                                      Mariana Gil Machado – 8.º E   

Sob orientação da professora de Português,  

Maria de Fátima Pratas 

DE LEITORES A ESCRITORES 
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     PROMOÇÃO DA LEITURA 

     Entre as iniciativas levadas a cabo pelos professores de Português, no âmbito do contrato de leitura 

ou  de outras atividades que se vão desenvolvendo em contexto escolar, eis alguns dos  trabalhos elabo-

rados pelos nossos alunos com o objetivo de incentivar à leitura de obras literárias na vertente da leitura 

autónoma e recreativa – uma interessante ´campanha de marketing`  literário, não acham?        

                                                     Professora Maria de Fátima Pratas 

   Criação de slogans de promoção da leitura de obras para leitura autónoma 

Hogwarts é mágica!  
Assim é a nossa mente 
quando a vemos.   
 
            Diana Lopes, 8.º E 

Pelo, penas, bigodes     
e ovos  -  tudo isto e  
muito mais neste livro          
encontrarás!   
 
   Matilde Keulen,  8.ºG  

Vem sentir uma aventura 
de terror incrível,             
humorística e oceânica!  
 
   Rodrigo Conceição, 8.º E 

After – uma história de 
amor inesquecível e 
apaixonante!   
 
         Miriam Pinho, 8.º E 

A Corrente, o livro que te 
faz questionar a tua 
mente!   
 
        Peri Gunaydin, 8.º E 

Presos em blocos?  
         Presos na alegria! 
 
    Santiago Sousa, 8.ºG  
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     PROMOÇÃO DA LEITURA 

 

Neste policial, o preço da 

fama é a morte!  

 
       Miguel Rocha, 8.º G 

 

Estás farta de histórias 

banais?     Então,           

acompanha a Sara nesta        

aventura e sê única!  

 
    Beatriz Almeida, 8.º G  

 

O livro das peripécias que 

te vão fazer rir até cair!  

 

        Maria Cardoso, 8.º G  

 

Vem conhecer a             

família que cria drama,           

diversão, tristeza e        

algumas loucuras num 

só dia!   

 
                Eva Costa, 8.ºG 

 

Vem descobrir os fantásti-

cos antepassados da tão 

misteriosa espécie dos 

répteis, os dinossauros!   

 
   Mateus Marcelino, 8.º E 

    sob a  orientação da professora de 
Português, M.ª Fátima Pratas 

   Criação de slogans de promoção da leitura de obras para leitura autónoma 
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Vencedores de um concurso de cartazes promotores da Leitura (7.ºano) 

Tomás Caetano—7.ºE 

     PROMOÇÃO DA LEITURA 

       Concurso organizado no âmbito da atividade de Português, “Contrato de Leitura” 
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PARTILHA DE EMOÇÕES ATRAVÉS DA LEITURA  

     A atividade "O quadro dos desejos" foi realizada com 

a turma do 5ºH, na sala de aula, no contexto das fábulas. 

     Os alunos, com o material apropriado, expressaram 

ideias e sentimentos provocados pela leitura dos textos 

literários: "Fábulas". 

     De uma forma lúdica, apresentaram e defenderam 

opiniões. Cada um deles pensou no seu desejo e posteri-

ormente apresentou-o aos restantes colegas, colando-o 

no quadro. E assim se contruiu um “jardim de emoções” 

com esperança e na perspetiva de um mundo melhor. 

Tivemos um momento de grande partilha... 

     A atividade “Biblioteca de Turma”, no âmbito do Projeto Ler + , conta sempre com a colaboração 

dos Recursos Humanos da Biblioteca Escolar/Centro de Recursos, e com o material e equipamento 

necessários para a dinamização da mesma “PARA QUE NÃO HAJA LIVROS TRISTES!”. 

     Ao longo do presente ano letivo, decorre a dinamização da atividade  “Partilhar Leituras”, no 

cumprimento do Contrato de Leitura. Os alunos do 5ºE e do 5ºH tiveram que fazer diante da sua  

turma, a apresentação individual do seu livro e justificar a escolha do tema, tendo sempre como base 

os princípios orientadores de como fazer um resumo da história. Quanto mais conhecimento textual 

o leitor tiver, quanto maior a sua exposição a todo tipo de textos, mais fácil será a sua compreensão. 

     Falar com as crianças a propósito do que se está a ler, dialogar, refletir em conjunto, ouvir as 

suas palavras é a mediação perfeita entre a linguagem textual, a linguagem da criança e, conse-

quentemente, a construção de sentidos na promoção da leitura recreativa. 

     Neste contexto, torna-se fundamental continuarmos a desenvolver um espaço na Escola para a 

motivação para a leitura, com o apoio da disciplina de Português e da Biblioteca, recorrendo às ativi-

dades que esta implementa para que os alunos sintam vontade de iniciar ou continuar o seu percur-

so de leitor. O objetivo principal de muitas atividades foi conduzir os alunos a lerem obras recomen-

dadas e descobrirem também outros livros na aula e na Biblioteca para, posteriormente, se sentirem 

curiosos e motivados para ler mais e com mais prazer. 
A professora de Português,  Susana Alves 
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E AINDA SOBRE O REGRESSO DE MARIA BÁRBARA AO SEU PALÁCIO 

     No âmbito das disciplinas de História e Geografia de Portugal e de Português, foi dinamizado o        

Projeto “Regresso da Infanta Maria Bárbara ao seu Palácio” com as turmas do 5ºE, 5ºG e 5ºH.  

     Os alunos pesquisaram e procederam ao tratamento da informação para posterior apresentação na 

sala de aula. Os mesmos realizaram atividades de enriquecimento curricular, onde deram a conhecer as 

origens da Infanta, desde a vertente cultural  até à vida familiar e o contexto político associado,  criando-

se, assim, nos alunos, o gosto pelo conhecimento do património nacional e local em que vivem. 

 

                                                                                       A professora, Susana Alves 

turmas do 5.ºE, 5.ºG e 5.ºH 
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“SAUDADE”  -  PALAVRA DO ANO 2020 

“Em 2020, o COVID-19 privou-nos dos nossos planos. Éramos felizes 
e não sabíamos dar valor a isso. Teve de vir a pandemia para apren-
dermos a valorizar a alegria do passado.  Tenho muitas saudades dos 
meus avós, saudades dos abraços, dos beijos, das viagens que fazia. 
Tenho saudades do que ficou por dizer, por fazer… E sinto medo 
deste vírus que mudou as nossas vidas para sempre.    Clara P.  7.ºE 

Oficina de escrita -  

 sob orientação da professora 
de Português, Sílvia Morais 

     “Saudade” foi eleita a Palavra do Ano de 2020 no concurso que, anualmente, a Porto Editora promove. 

“Dos cerca de 40 mil internautas que participaram nesta votação, 26,8% escolheram “saudade”,  vocábulo 

tantas vezes associado à alma dos portugueses. A votação em “saudade” superou a de “covid-19” e 

“pandemia”, colocadas em segundo e terceiro lugar. “Covid-19” ficou em segundo lugar, não muito distante, 

com 24,4%, seguida de “pandemia”, com 17,03%, segundo a editora.  

                                              Fonte: https://www.publico.pt/2021/01/04/p3/noticia/saudade-palavra-ano-2020-1944995/amp 

“Sinto saudades da liberdade  de poder abraçar quem eu quiser, sem 
ter medo de prejudicar a minha saúde ou a das outras pessoas. Sinto 
saudades de viver.”               Inês L. 9.ºE 

“Ao longo de 2020, 

Deixei de viver normalmente. 

Tenho saudades do que não tive 

Tenho saudades de ser gente. 

 

Saudade de sorrir ao mundo 

Dos abraços, de dar a mão. 

Saudades dos que partiram 

Saudades dos que cá estão. 

                       Jaime N.- 9.ºE 

“Sinto falta de ir à praia com os amigos e ficar até tarde a ver o pôr 
do sol, enquanto partilhamos uma pizza. Sinto falta de abraçar os 
meus avós; de ver os sorrisos das pessoas à minha volta. Sinto falta 
de viver sem restrições e de ter liberdade para “respirar.”             
   Ana Margarida B. -  9.ºC 

“Sinto saudades das “pequenas 
coisas” que nos fazem felizes.” 

                      Sofia A.  - 7.ºE 

“Saudades do que lá vai. Saudades do que não voltará . Tantas foram 
as páginas que ficaram em branco. Muitas foram as descobertas que 
perderam a sua oportunidade. A vida feita de momentos não         
aproveitados.                 Carolina D. -  9.ºC 

Tendo perguntado aos nossos alunos aquilo em se traduz a  SAUDADE  causada pelo ano que ficou para trás,  

estas foram as palavras mais referidas por eles: 
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“SOMOS UMA ESCOLA E-TWINNING” 

    A turma A do sétimo ano encontra-se a participar num projeto e-Twinning denominado “Take a Selfie 

and Talk About It” com o professor de Inglês, juntamente com parceiros da Turquia.  

     Até ao momento já foi realizada uma videoconferência com os alunos e o professor turco, e os alunos, 

em grupo, fizeram apresentações que serão partilhadas com os nossos parceiros sobre os seguintes      

temas: informações sobre a escola, uma entrevista com a Sra. Diretora do Agrupamento, informações    

sobre o concelho de Mafra, os dez mais famosos Portugueses, músicas locais, festividades, aspetos cultu-

rais e tradições portuguesas. Em breve, teremos mais surpresas …. 

     O Agrupamento de Escolas da Venda do Pinheiro foi         

agraciado com o Selo Europeu de Escola e-Twinning para o ano 

letivo 2020/2021, valorizando o trabalho de diversos professo-

res e alunos que participaram em muitos projetos ao longo de 

vários anos letivos. Os projetos ajudaram os nossos alunos a 

tomarem consciência do que é ser cidadão europeu e a ter no-

ção do que nos aproxima e nos diferencia dos países parceiros.  

     Este ano, fruto da pandemia que vivemos, a cerimónia da 

entrega do prémio foi realizada online, por videoconferência, e 

contou com a presença da Sra. Diretora do Agrupamento e do 

mentor e-Twinning do Agrupamento. A placa está já afixada na 

entrada da escola sede.     

O professor de Inglês, Pedro Moura 

UM PROJETO COM A TURQUIA 

 

https://live.etwinning.net/projects/project/231038
https://live.etwinning.net/projects/project/231038
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UM “ALEGRE” 2.º LUGAR NO CONCURSO DE CARTAZES DA APPF 

Mots cachés de Noël 
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     A Associação Portuguesa de Professores de Francês promoveu no passado mês de novembro  um 

concurso de cartazes para assinalar o Dia do Professor de Francês (26 de novembro) que foi depois       

sujeito a votação. O nosso Agrupamento não podia deixar de participar!  

      As professoras Paula Ponte e Sílvia Morais elaboraram um cartaz que pretendeu homenagear o papel 

do professor de Francês, mas acima de tudo, celebrar as boas memórias partilhadas com os alunos ao   

longo do passado ano letivo e que refletem “ a alegria de ensinar “ (“la joie d’enseigner”). 

      Foram 537 os votos obtidos, o que colocou o cartaz do nosso Agrupamento em 2.º lugar!  

      É mesmo pela alegria, pelo sonho que vamos..."Partimos, vamos, somos". Juntos!  

                                                                            As Professoras de Francês, Paula Ponte e Sílvia Morais 

AMUSE-TOI À LA DÉCOUVERTE DES MOTS. 
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NAVIDAD EM ESPANA 



                                                                        Pontos nos ii  - janeiro 2021  

       Agrupamento de Escolas da Venda do Pinheiro                          47 

A professora de Espanhol, Sandra Alves 
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Ingredientes: 

650 g de harina de fuerza 

250 ml de leche tibia 

25-30 g de levadura fresca 

120 g de azúcar 

120 g de mantequilla o margarina derretida 

2 huevos y 1 yema 

10 g de sal 

2 y 1/2 cucharadas de agua de azahar 

Piel rallada de 1 limón grande y 1 naranja 

 

Para decorar: 

Frutas escarchadas al gusto 

Azúcar 

1 huevo batido 

Una naranja 

Figuritas horneables 

*Primero se mezcla un poco de los 250 ml de leche tibia con 2 ó 3 cucharadas de la harina de 

fuerza. Se añaden 25-30 gr de levadura fresca desmenuzada y lo removemos todo. Se tapa y se 

deja fermentar unos 15 ó 20 minutos en un lugar cálido para que fermente. 

*Una vez la masa de arranque ha fermentado, en un bol grande añadimos el resto de la harina y 

vamos añadiendo poco a poco el resto de ingredientes: azúcar, ralladura de limón y naranja, sal, 

leche, 2 huevos, azúcar, la masa de arranque que teníamos en otro recipiente fermentando, el 

agua de azahar y por último la mantequilla o margarina derretida. Removemos hasta que quede 

una masa homogénea. 

*Enharinamos una superficie lisa, y amasamos durante unos minutos con nuestras manos. Le 

vamos dando forma de bola  y una vez bien amasada, la guardamos en un recipiente hermético o 

tapada con uno o dos paños húmedos durante un par de horas en un lugar cálido. 

*Después de un par de horas la masa debe haber crecido aproximadamente el doble. La sacamos 

del recipiente y en una superficie lisa enharinada, la amasamos de nuevo y poco a poco le vamos 

dando forma a nuestro roscón. Con esta masa nosotros hemos hecho dos roscones, uno más 

grande y otro más pequeño, pero podéis hacer uno más grande o hacer dos medianos. Si vamos a 

hacer dos roscones, separamos la masa y amasamos cada una de ellas dándole forma y haciendo 

el agujero con los dedos. El agujero se hará más pequeño al hornearlo, así que es conveniente 

hacerlo grande. Los debemos dejar nuevamente reposar durante aproximadamente una hora 

bien cubiertos y en un lugar caliente, un buen truco es encender el horno previamente a 50°C y 

apagarlo, y meter los roscones en el horno apagado para que se mantengan calientes. 

*Finalmente, podemos pintar nuestros roscones con huevo, y decorarlos a nuestro gusto, por 

ejemplo con fruta escarchada, naranjas confitadas, almendras laminadas, azúcar, o lo que prefira-

mos. Si queremos añadirle una figurita, es el momento de esconderla bien dentro de la masa. 

*Una vez tenemos nuestros roscones de reyes decorados, los metemos en el horno precalentado 

a 18o°C durante unos 20 minutos, si tenemos un roscón pequeño posiblemente esté listo a los 15 

minutos. Los sacamos, los dejamos enfriar un poco y si nos gusta, podemos cortarlos por la mitad y 

rellenarlos de nata, trufa o nuestro relleno favorito. ¡Buen provecho! 

       A professora de Espanhol, Sandra Alves 

https://www.pequerecetas.com/escuela-
de-cocina/regalos-para-cocinillas-ideas-
originales-para-regalar-a-cocineros/ 

¡A comer!                Roscón de Reyes 

Preparación: 
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“E TODOS JUNTOS IREMOS VENCER” 

 
Ainda era Verão 

e todos com emoção 

À escola voltámos 

E amigos reencontrámos. 

 

Na Sala da Unidade, sorrisos encontrámos 

Aqui, dançámos, jogámos e às vezes, até chorámos. 

Queremos mostrar a todos vós 

O trabalho realizado por nós. 

 

Dias ou épocas festivas vão aparecendo, 

importantes datas que não vamos esquecendo. 

Com trabalho, dedicação e paciência 

Resultarão obras de referência. 

 

Longo é o caminho a percorrer 

e muitos obstáculos a vencer. 

Nem a covid nos irá apanhar, 

Pois todos juntos nos vamos acautelar. 

 

Pais e comunidade escolar, 

Todos juntos vamos lutar. 

Um longo trilho iremos percorrer 

E todos juntos iremos vencer! 

  

                               Equipa da sala CAA  
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     ESTE NATAL, O PAPEL É NOSSO! 

 

 

 

 

      Com a chegada de um novo Natal, continu-

amos a luta pela sobrevivência do nosso planeta. 

      As equipas do Plano Nacional de Cinema, do 

Centro de Recursos Poeta José Fanha  e do     

projeto Eco - Escolas uniram forças e desafiaram 

os alunos de 2.º e 3.º ciclos a verem o filme de 

José Miguel Ribeiro - Papel de Natal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

     

 Este filme, de 2014, sensibiliza-nos para a pro-

blemática do elevado consumo de papel na épo-

ca do Natal e para a importância de este ser colo-

cado no eco-ponto certo - o Azul. Consumimos 

diariamente toneladas de papel nos mais diver-

sos formatos. É urgente que todos nós façamos a 

nossa parte! É com este material que são feitos a 

maioria dos cenários e as próprias personagens.  

      O filme combina imagens reais com a anima-

ção em stop motion, onde a personagem   Dodu,  

 

feito em cartão, se torna um amigo especial   

nesta viagem que conta uma história de amizade 

e coragem.  

     Simultaneamente, pretendemos que os nos-

sos alunos vejam e reconheçam cinema portu-

guês de autor e que reflitam sobre as técnicas 

envolvidas.  

      Foi o que os nossos alunos fizeram. Viram o 

filme, responderam a um questionário e aos nos-

sos desafios: criar um slogan em que convences-

sem os seus colegas a reciclarem o papel de em-

brulho de Natal. Tivemos vários professores e 

turmas a participarem e estão todos de para-

béns. Quanto aos vencedores, deixamos aqui os 

seus nomes, pois, para além de terem participa-

do, chamaram a atenção pela sua criatividade:  

• “Natal é reciclar, com papel de embrulhar!”, 

da Diana Lopes do 8.ºE;  

• “Para ouvir o Jingle Bell, vais ter que reciclar o 

teu papel!”, do Gonçalo Mó do 6.ºB; 

•  “O embrulho faz parte do presente, reutiliza-

o para preservar o futuro!”, do Samuel       

Nogueira do 6.ºF.  

       Paralelamente, tivemos outro desafio: a 

construção de postais de Natal com materiais 

reutilizáveis. Os vencedores estão de parabéns 

pelas suas ideias originais:  

  •     figura 1 - Diana Venâncio do 6.ºF.; 

  •     figura 2 - Gonçalo Neves do 6.ºF. 

figura 1 

figura 2 

Professora Sara Inácio  

(Equipa do Plano Nacional de Cinema) 

 

     Desejamos que todos continuem a cumprir 

o seu papel – reciclar, sempre!  
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 POSTAIS DE NATAL 2020 

     Estes postais de Natal foram desenvolvidos no âmbito da disciplina de Educação Visual do 5. Ano,      

turmas B, D, F, G e H da professora Ana Isabel Figueira, utilizando a técnica do Vitral. Os materiais explora-

dos foram os marcadores e as canetas de feltro. Este tipo de atividades promove o estímulo da criatividade 

que é fundamental para o desenvolvimento intelectual e emocional das crianças deste nível etário.”  
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NADIR AFONSO, UMA HOMENAGEM  

 

M.ª Teresa Verdier, Retrato de Nadir Afonso, aguarela sobre 

papel, 2020. 

O texto de Gonçalo Moura: 

Esta obra é uma pintura abstrata geométrica de 

Nadir Afonso, um arquiteto, pensador e pintor 

português. Nesta pintura, encontramos diferen-

tes formas geométricas, como a circunferência e 

a espiral, as predominantes, linhas principalmen-

te curvas e algumas formas irregulares. 

Principalmente, no centro e no lado direito da 

imagem, observamos diversos exemplos de espi-

rais que transmitem uma sensação de movimen-

to. Nesta pintura, existem cores quentes (como o 

amarelo, o cor de laranja e o vermelho) cores 

neutras (como o branco, o preto e o cinzento),  

 

mas as que predominam são as cores frias, com 

diferentes tons de azul. A presença acentuada do 

azul leva-nos a uma associação ao mar, à água e 

aos oceanos. As espirais alimentam mais essa 

interpretação, pois lembram-nos as ondas e as 

suas marés. 

Eu considero esta pintura muito interessante, 

porque, com a junção de todos os elementos 

(cor, formas, linha...), transmite-nos tranquilida-

de, por associação às ondas a vaguearem no mar 

suavemente, num dia ensolarado. 

 

     Em 2020, mais precisamente no dia 4 de 

dezembro, celebrou-se o centenário do nas-

cimento de Nadir Afonso, pintor, ensaísta e 

arquiteto português, oriundo de Chaves. 

Como forma de homenagear esta personali-

dade ímpar da arte portuguesa do século XX, 

escolhemos uma das suas pinturas abstratas 

geométricas como ponto de partida para o 

projeto didático-pedagógico, “Composições 

no Plano”, desenvolvido com as turmas do 

8.º ano na disciplina de Educação Visual. 

Após uma conversa sobre a pintura escolhi-

da, a qual reproduzimos aqui, os alunos    

foram convidados a escrever um texto sobre 

a sua leitura denotativa (descritiva) da obra. 

Entre os vários textos escritos, destacaram-se 

os textos de Gonçalo Moura e Margarida 

Marques, ambos alunos da turma F, cuja qua-

lidade da escrita e o entusiasmo do olhar ex-

presso nos textos exigem a sua partilha com 

toda a comunidade escolar. Nos seus textos, 

a Margarida e o Gonçalo vão para além de 

uma leitura descritiva, procurando expressar 

o que a pintura sugere aos seus sentidos e 

sensibilidade, dando, assim, corpo à relação 

singular que estabeleceram com esta.  

             A professora de Educação Visual,  

           Maria Teresa Verdier 

Gonçalo Moura, 8.ºF 
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O texto de Margarida Marques: 

Nadir Afonso nasceu a 4 de dezembro de 1920  

e foi um dos grandes pintores do século XX . 

Formou-se em arquitetura optando mais tarde 

pela pintura e é o autor de muitas obras abstra-

tas geométricas como esta. 

Abstrato geométrico é a designação que damos 

ao seu tipo de pintura, neste caso executada a 

óleo sobre a tela, e que se encontra exposta na 

sua fundação. 

Circunferências, linhas curvas e espirais são as 

figuras predominantes nesta obra, o que nos faz 

compreender a opinião de Nadir “...o círculo é a 

figura geométrica perfeita...” que é várias vezes 

abordada nas suas telas, transmitindo a beleza 

infinita do abstrato. 

É uma pintura que transmite luz e movimento, 

este último devido à expressão que as linhas 

curvas dão ao quadro, distinguindo-se a ação 

que ocorre no centro da pintura representada 

pelo entrelaçado dessas linhas curvas e espirais 

coloridas. 

 

As cores quentes (amarelo e vermelho) fazem o 

contraste com as frias dominantes (diferentes 

tons de azul) e as cores neutras (preto e branco) 

equilibram a obra. 

São várias as opiniões e interpretações desta 

obra, sendo esse o objetivo do abstrato. Pesso-

almente, relaciono a pintura com um jardim, 

num dia claro, onde os elementos azuis repre-

sentam o céu,  o centro de amarelo faz lembrar 

duas pessoas ou indica para tal, do lado esquer-

do da tela. Distingo ainda figuras que formam 

uma identidade a observar a ação central. As 

espirais sugerem o vento que com ele traz o 

movimento sobreposto à pintura. 

Podemos concluir que para o abstrato, não há 

uma única resposta certa, depende da visão de 

cada um, fazendo-nos refletir sobre tudo o que 

se passa numa tela.  

53 

Nadir Afonso, sem título, guache sobre papel. 

Margarida Marques, 8.ºF 



                                                                        Pontos nos ii  - janeiro 2021  

       Agrupamento de Escolas da Venda do Pinheiro                          
54 

AS TIC EM 3D @ MAKER FAIRE GALICIA 2020 

     Fomos aceites para participar na Maker Faire Galicia 2020, este ano, a decorrer apenas online. Se 

por um lado, se perde a componente de partilha presencial, por outro, ganha-se a oportunidade de os 

alunos do clube estarem presentes e interagirem com colegas, projetos e público de outros países.   

 

     No primeiro dia educativo da Faire, um excelente e inesperado momento: a  organização selecionou 

dez dos projetos educativos participantes que considerou mais inovadores, e fomos incluídos nessa 

lista. Os nossos alunos do clube de robótica tiveram de fazer uma rápida apresentação dos nossos pro-

jetos, em três minutos. Problema: apenas alguns são alunos de espanhol, e só tiveram dois meses de 

aulas. Como resolver? 

 

 

     Os alunos organizaram os tópicos e, com ajuda da professora de Espanhol, prepararam aquilo 

que cada um ia dizer. Notem que isto foi preparado numa semana, nos tempos livres, num ano em 

que os alunos só estão na escola durante o horário letivo, sujeitos às restrições pandémicas. É por   

estas atitudes que temos orgulho nos nossos alunos e nos esforçamos por manter viva a possibilidade 

de fazerem algo fora dos currículos escolares.  
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     Estar presente na Maker Faire já nos dei-

xou imensamente contentes, pois é um pri-

vilégio ser aceite nestes eventos, partilhan-

do e aprendendo. Termos sido incluídos 

num conjunto de projetos inovadores, foi 

algo que nos deixou ainda mais orgulhosos. 

Mas a Faire ainda nos reservava uma      

surpresa: numa votação aberta ao público, 

que assinalava os projetos que os visitan-

tes consideraram mais interessantes,       

ficámos em segundo lugar. Mais uma     

conquista, que nos dá ânimo para continuar, manter o espírito e a chama da criatividade na             

tecnologia. E, essencialmente, continuar a apostar nos nossos alunos, que, de forma informal,      

aprendem,  desenvolvem os seus conhecimentos e capacidades, graças ao Clube de Robótica. 

     E, quando chegou o momento da apresentação,  os alunos, nervosos, mas entusiasmados, representa-

ram muito bem o clube de robótica e a nossa escola. Foi um momento especialmente emotivo! 

     Os alunos apresentaram o clube no espaço do Centro de Recursos Poeta José Fanha. Este momento 

Maker Faire foi um regresso, pontual, onde eram notórias as saudades que os nossos alunos têm do     

espaço, das suas valências, e da convivência com os seus pares. (Este ano, o clube está a funcionar em 

modo virtual, e o espaço Maker que os nossos alunos tanto adoram está sem uso.) 

     Foi também muito interessante ver os projetos que os alunos galegos apresentaram. Suspeito que os 

nossos tiraram ideias... 

 

     Nos dias seguintes, tínhamos agendadas sessões de apresentação abertas. À distância, não tem tan-

to o sentimento de partilha do que estando lá, mas a riqueza desse espírito mantém-se. O segundo dia 

do Maker Faire Galicia foi com o possível. Nenhum de nós estava na escola (foi fim de semana de reco-

lher obrigatório a partir das 1300), e a partir de casa, dinamizámos uma sessão de apresentação que, 

felizmente, decorreu em conversa e troca de ideias entre nós e os visitantes. Foi fundamental a ajuda 

preciosa de um dos nossos alunos, que dominou a sessão. Ainda bem, é esse o objetivo, a vantagem 

deste tipo de Maker Faire online é que se torna possível algo que, de outra forma, seria muito difícil: 

colocar os nossos alunos em contacto com realidades estrangeiras. Representámos bem a nossa escola 

e o nosso país! 

               https://3dalpha.blogspot.com/2020/12/tic-em-3d-maker-faire-galicia-2020.html 

                                                         O professor de TIC, Artur Coelho 
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     Ter um animal de estimação faz bem à saú-

de física e mental. Eles ajudam no desenvolvi-

mento das crianças, na sua atividade física, no 

seu sentido de responsabilidade e na sociali-

zação. Vários estudos têm demonstrado a im-

portância dos animais em diversas áreas e na 

ajuda que eles representam em diversas tera-

pias de desenvolvimento. 

     Ter um animal de estimação é ter um ami-

go para a vida!            Matilde Gregório  -  7.ºI 

     Os animais de estimação são os nossos companhei-

ros, pois eles estão sempre connosco quando nós mais 

precisamos. Eles demonstram-nos carinho e amor,  

brincando connosco.  

      Sabem por que razão Deus não permitiu que os 

cães falassem? Deus não permitiu que eles falassem  

para ensinar aos homens que o amor, a fidelidade e a 

lealdade podem ser demonstrados só com ações, sem 

necessidade de usar palavras.  

       É importante estimar o seu animal de estimação 

porque ele tem muito para nos ensinar. 

                     Marcos Silva - 7.ºI 
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           Para mim, ter um animal de estimação traz 

mais benefícios do que desvantagens. Os animais 

fazem-nos muita companhia. Por vezes, percebem 

que estamos tristes e vêm ter connosco para dar e 

pedir mimos.  Outras vezes, fazem traquinices, como 

comer bolas da árvore de Natal, o que pode ser abor-

recido e preocupante, mas também divertido. 

     A minha família sempre teve cães, mas eu tinha 

medo deles. Até que numas férias de verão tive que 

conviver com um cachorro num apartamento duran-

te um mês. Admito que, no início, foi difícil, mas 

aprendi a estar com ele e perdi o meu medo. Aliás, 

passei a adorá-lo! Nunca soubemos de onde veio es-

se meu medo, mas agora fico muito, mas mesmo 

muito feliz quando convivo com cães!  

     O carinho e a alegria que os animais de estimação 

podem trazer para a vida dos humanos são bens pre-

ciosos que contribuem para a felicidade de todos. 

               Maria Correia - 7.ºI 

Alunos do 7.ºI - Trabalho de CIDE  

em articulação com Português 

(sob orientação da professora Sílvia Morais) 

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO  

                      Os nossos fiéis amigos 

“Foi depois de termos lido um excerto da obra 

Marley e eu, , numa aula de Português, que nos 

lembrámos de explorar o tema do “bem - estar 

animal” nas aulas de CIDE. Cada um de nós parti-

lhou uma foto do seu animal de estimação  -  com 

todas elas se compôs um mural - cada um partilhou 

vivências, memórias e muitas emoções. Em conjun-

to, refletimos sobre os benefícios inestimáveis com 

que os nossos bichos preenchem as nossas vidas.” 
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 1- Fizemos a recolha e a entrega de 200 kg de material informático para a Escola Electrão. 

2- Aceitamos o desafio das espécies invasoras, no Facebook e no Instagram: de 10 a 18 de outubro de 

2020, fizemos um padlet sobre essa temática. 

3- Durante a Semana da Alimentação, em outubro, numa articulação entre o PES, CIDE e o DMCE,          

elaborámos um padlet sobre comida sustentável e como evitar desperdícios alimentares. 

4- Aderimos à Semana Europeia de Redução de Resíduos, de 21 a 29 de novembro, tendo confecionado 

ecopontos para as salas de aula. 

5- Participamos na atividade “Quiz da água”.  

6- Em cada turma, foram nomeados eco-alunos, que fazem a nossa auditoria ambiental da gestão de      

resíduos, luz e água (É a Brigada da monitorização!) e participam nos eco-conselhos. 

7- Aderimos à Academia Ponto Verde: somos ponto de recolha de resíduos da comunidade, através da 

adesão e parceria estabelecidas com a Academia Ponto Verde. 

8- Hasteámos a bandeira Eco-Escolas, no dia 14 de dezembro, pelas 10h, numa cerimónia simbólica, onde 

alguns alunos surgiram com cartazes e frases alusivas ao nosso eco-código a implementar, futuramente. 

9- Pelo Natal, em parceria com o CR e o PNC, no âmbito da reciclagem de resíduos de papel, nomeada-

mente na confeção de cartões de Natal, fez-se uma reflexão sobre a sustentabilidade subjacente a peque-

nos gestos diários. Foi feita ainda a recolha de tampinhas de plástico e alimentos para a Associação SOL. 

10- Não tivemos adesão à atividade das aulas ao ar livre, no dia 5 de novembro, porque estava a cho-

ver... Mas este é um dos desafios do Eco-Escolas que ainda teremos que pôr em prática este ano letivo…  

     Esperamos ter contribuído para o sucesso da nossa escola. 

  

 

 
Hastear da 

Bandeira 

 

A professora  

responsável  

pelo Eco-Escolas,  

Ana Jorge 

DESAFIOS ECO-ESCOLAS 

   Estamos em tempos de Covid, mas os nossos alunos trabalharam muito para cumprir tudo a que nos 

propusemos. E foram várias as atividades Eco -Escolas em que  nos envolvemos: 
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 DIA MUNDIAL DE COMBATE AO BULLYING  

     O dia 20 de outubro foi o Dia Mundial de Combate ao Bullying e, à semelhança dos anos anteriores, o 
nosso Agrupamento, apesar de toda a situação existente, assinalou este dia com algumas atividades, por-
que a prevenção é essencial e devemos fazer dela o foco principal da atenção e da intervenção de todos. 

     Este ano, centrámo-nos na comunicação e na interação positiva, onde contámos com a participação 
de alunos, professores e funcionários. Com o intuito de prevenir o Bullying, porque comunicar e interagir 
é uma parte essencial da nossa vida, ou não fôssemos nós seres sociais…! 

Várias foram as atividades que decorreram  no Agrupamento: 

- Atividade de reflexão: “Se não queres ter chatices, segue à 
risca” (EB 2,3 Venda do Pinheiro)  

- "Vem rodar o dado" e "Quantos - Queres" - atividades de 
promoção de comportamentos positivos e reflexão (EB 2,3 
Venda do Pinheiro) 

- Visionamento de vídeos e reflexão em grupo; Definição de 
características de um bom amigo; "Faz alguém sorrir hoje" - 
promoção de comportamentos e atitudes positivas. (1º ciclo) 

Psicólogas Cátia Gregório e  Joaquina Carvalho  

  (SPO -  AEVP) 
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 DIA MUNDIAL DE COMBATE AO BULLYING  

  Exposição de trabalhos no átrio da escola sede  

realizados pelas várias escolas do Agrupamento 

“DE MÃOS DADAS CONTRA O BULLYING” 
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     NOTÍCIAS DE EMRC 

      Se antes já tínhamos tantas famílias para auxiliar, esta pandemia veio duplicar, triplicar ou ainda mais, 

os pedidos de ajuda de famílias que tinham um nível médio de vida e que, de repente, se viram na necessi-

dade de pedir ajuda. Uns porque ficaram sem emprego e outros pela doença. Como sempre, a nossa esco-

la escutou o som dos pedidos de ajuda e não ficámos indiferentes a eles. Todos metemos mãos à obra, 

professores, turmas, pessoal não docente e encarregados de educação.  

      Este ano, os donativos foram entregues ao grupo de vicentinos da paróquia da Venda do Pinheiro, 

que, por sua vez, os fez chegar às famílias mais carenciadas que estão a ser assistidas por este grupo de 

voluntários. Em breve voltaremos a repetir a iniciativa.  

      Bem hajam todos os que contribuíram! As famílias agradecem. 

 

      Apesar das restrições a que estamos sujeitos por causa da pandemia por Covid-19, os nossos alunos de 

EMRC do 5.º ano não deixaram de construir os seus presépios em materiais recicláveis e que ficaram ex-

postos junto à nossa linda árvore de Natal, tendo contribuído assim para espalhar o espírito de Natal  pela 

escola. 

                                                                                                                          

  

ESPÍRITO DE NATAL NA ESCOLA SEDE 

Professora de E.M.R.C., Céu Pombinho 
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CARTAS DOS LEITORES 

                      Mafra, 28 de novembro 2020 

     Saudações, srª coordenadora,  

     espero que se encontre bem! 

     Antes de mais, gostaria de informar que gosto muito do 
jornal da nossa escola e que acho muito interessante ler as 
notícias sobre a escola, sejam trabalhos, sejam atividades ou 
qualquer outro assunto. 

     Queria dar a minha opinião sobre alguns assuntos que 
considero importantes, como por exemplo, publicar no jornal 
da escola uma entrevista ao escritor José Fanha, porque acho 
que eu e os outros alunos iríamos gostar de conhecer um 
pouco melhor a vida de José Fanha. Acho que seria um tema 
interessante! Também iria gostar que o Jornal entrevistasse 
um aluno exemplar, empenhado e que pudesse 
explicar aos outros estudantes como consegue 
ser tão trabalhador, empenhado e tirar notas tão 
boas. 

     Espero que aceite as minhas propostas! 

     Um abraço. 

 Martim Jerónimo, 6ºG 

                                      Mafra, 13 de dezembro de 2020 

     Boa tarde, sra coordenadora do jornal “Pontos nos ii”, 

     Mando-lhe esta carta, porque gostava de falar sobre o jor-
nal da escola, pois acho que devia ser publicado mais vezes 
ao ano. 

     No ano passado, dois trabalhos meus foram publicados na 
primeira edição do jornal e um trabalho na segunda edição, 
no final do ano, em versão digital. Fiquei muito animada ao 
ver que o meu trabalho apareceu no jornal! 

     Como é o segundo ano que estou nesta escola, não sei se 
o assunto que eu gostaria que fosse publicado já foi coloca-
do noutro jornal, mas gostaria que fosse publicado um artigo 

sobre quem mandou construir a escola, quantos 
anos esta escola tem, porque foi mandada cons-
truir, pois eu gostaria de ler essas informações 
porque tenho curiosidade em saber. 

     Acho que o jornal é importante, porque serve 
para os estudantes e os pais dos estudantes le-
rem o que se passa no nosso agrupamento. 

     Cumprimentos, 

                              Maria Santos, 6ºC 

                                              Mafra, 18 de dezembro de 2020 

      Boa tarde, sra coordenadora do jornal, 

     Espero que se encontre bem. 

     Eu sou uma leitora que costuma comprar o jornal. Gosto 
de o ler e acho os assuntos muito importantes. 

     Gostaria de saber se a coordenadora tinha interesse em 
publicar no jornal um artigo sobre a equitação. Eu pratico 
equitação e gostava que o agrupamento soubesse mais sobre 
este desporto, porque assim os alunos podiam ganhar algum 
interesse numa atividade desportiva diferente do habitual. 

     Também gostaria que fosse publicada uma biografia sobre 
a banda Now United, que é uma banda muito apreciada pelos 
jovens. Pessoalmente, gosto muito deles e acho que chamaria 
o interesse de todos os alunos. 

     Na minha opinião, o jornal “Pontos nos ii” devia ser publi-
cado mais vezes por ano, porque acho que é do interesse da 
comunidade escolar saber o que se faz de mais importante no 
nosso agrupamento.  

     Espero que me possa realizar os meus pedidos. 

     Beijinhos! 

 Liliane Santos, 6ºG 

          Venda do Pinheiro, 13 janeiro de 2021 

      Boa tarde, professora Sílvia,  

     Eu gostava que o jornal da escola tivesse três 
edições por ano, para que toda a comunidade escolar sou-
besse o que se passa na nossa escola. No ano passado, 
quando eu estava no 5º ano, tentei comprar o jornal, mas 
quando fui ao átrio com o dinheiro, já não havia mais jornais 
para vender. Fiquei um pouco triste.  

     Venho sugerir dois assuntos para serem publicados na 
próxima edição do jornal. Primeiro, eu gostava que fosse pu-
blicado um texto sobre o coronavírus e sobre a economia do 
nosso país.  

     O outro assunto que gostava que fosse publicado era uma 
biografia sobre os irmãos Grimm, por exemplo quando nasce-
ram, onde viveram, o porquê de escreverem, quais os seus 
sonhos… 

     Eu acho que o jornal é muito importante, porque os alunos 
não vão às outras escolas do agrupamento ver o que estas 
estão a fazer e, se não fosse o jornal, não saberíamos o que 
se vai fazendo no nosso agrupamento. Aí está o motivo de eu 
gostar e apoiar o jornal da escola.  

     Obrigado pela atenção. 

     Cumprimentos,  

       André Pereira, nº 2, 6ºC 
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            Mafra, 20 de  dezembro de 2020 

      Boa tarde Sra Coordenadora do jornal, 

     Espero que esteja tudo bem consigo. 

     Eu queria dizer-lhe que adoro o jornal. Gostaria de 
saber se podia publicar alguns trabalhos que a minha tur-
ma tem feito, porque eles têm ficado muito bons. Gostava 
ainda que publicasse uma pequena biografia do Cristiano 
Ronaldo, porque ele é um dos melhores jogadores de fute-
bol do mundo. Ele tem muito potencial e joga bastante 
bem!  

     Acho que o jornal da escola é importante, para nós 
sabermos o que se passa à nossa volta. 

     Espero que esta carta chegue  a si. 

     Um abraço, 

                        João Sorreluz, 6ºG 

                                                                                 Mafra, 12 de janeiro de 2021    

      Bom dia, coordenadora do jornal “Pontos nos ii”! 

     Venho escrever-lhe esta carta, porque gostava que no jornal 
da escola aparecessem mais assuntos de que eu gosto. Tenho 
lido alguns jornais da escola e acho-os muito engraçados, in-
teressantes e educativos. 

    Eu gostava que na próxima edição do jornal existisse um 
artigo sobre cavalos e sobre competições neste desporto. Por 
exemplo, há pouco tempo, houve uma competição em que um 
português venceu. Como há alunos desta escola que fazem 
competições, acredito que seria um tema de interesse geral. 

     (…) 

     Obrigada por ler as minhas sugestões. Para 
mim, o jornal da escola é muito importante, 
porque eu gosto de ver os trabalhos e as ativi-
dades dos outros alunos e das outras escolas.         
Assim, até aprendo mais! 

     Atenciosamente, 

                               Vitória Ramos, 6ºG 

                 Mafra,13 de novembro de 2020 

     Bom dia, professora Sílvia,           

     Eu nunca comprei o jornal da escola, mas 
gostaria muito de o começar a comprar para 
estar mais informada sobre o que está a acontecer na nossa 
escola e no nosso agrupamento escolar. 

     Eu gostaria de sugerir dois assuntos para serem colocados 
no jornal. Um deles, gostaria que fosse um texto informativo 
sobre o coronavírus, porque acho muito importante que os 
alunos, professores e pais sejam informados sobre o que fazer 
para o combate à pandemia. Outra sugestão seria um texto in-
formativo sobre a economia do país, porque acho importante 
as pessoas terem noção de que estamos em crise económica e 
que há muitas famílias que podem estar em dificuldades. 

     O jornal da escola é importante para todos, porque todos 
nós temos direito de saber e estar informados sobre os assun-
tos do nosso agrupamento de escolas. 

     Gostei muito de lhe escrever esta carta. 

      Beijinhos! 

                        Beatriz Franco, nº3, 6ºC  

          Venda do Pinheiro, 15 de janeiro de 2021 

Caros leitores,  

É com grande satisfação que leio as vossas 
cartas e percebo a importância que atribuem 
à existência do jornal escolar “Pontos nos ii” 

no nosso Agrupamento.  

     Sugiro que “vistam a pele de jornalista” e partam à 
descoberta da informação que poderá satisfazer a vos-
sa curiosidade e a dos vossos colegas. Fico à espera 
dos vossos artigos como contributo para a edição de 

junho.  Que tal este desafio?     

     Para o próximo ano letivo, talvez seja possível uma 
terceira edição e, principalmente, voltar à venda do 
jornal em papel, que é tão importante para manter este 
projeto jornalístico mais próximo de todos dentro e 

fora da nossa comunidade educativa. 

      Obrigada pelo vosso incentivo e desejo que o jornal 

se mantenha para vós e para todos os alunos do nosso 
agrupamento uma fonte de conhecimento e uma opor-

tunidade de projeção de tudo o que de bom se faz no 

AEVP. 

 A responsável pela coordenação do jornal escolar      

“Pontos nos ii”,  prof.ª Sílvia Morais 

Cartas elaboradas sob orientação  

da professora  de Português, Elisabete Frazão 
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     E porque é sempre bom recordar, aqui ficam as capas 

das edições do jornal Pontos nos ii que nos têm acompa-

nhado desde 2019… 

    Esta edição de janeiro 2021 termina com um desafio 

lançado a todos os alunos do AEVP: participar na com-

posição da capa da edição de junho 2021. Sejam vocês a 

propor os destaques, as cores, os diferentes elementos 

que a constituem. Peçam ajuda aos vossos professores. 

Eles saberão orientar-vos no que precisarem 

     Fico à espera dos vossos contributos. Até lá…          

Boa leitura!  

 

PARTICIPAÇÃO NA COMPOSIÇÃO DA CAPA DA EDIÇÃO DE JUNHO 2021 

A responsável pela coordenação do  

jornal escolar “Pontos nos ii”,   

                            prof.ª Sílvia Morais 
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