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DMCE 

CSH 

Expressões 

AEVP  dá seguimento ao         

Plano Nacional das Artes 

(PNA) através da                      

implementação de um            

Projeto Cultural de                

Escola (PCE)  

Serão no teatro: 

Pela 1.ª vez, alunos, pais e professores saíram juntos, à noite,       

para assistir à peça Diário de Anne Frank, no Teatro da Trindade 

Sidónio Muralha:  

“Escritor semeador de Futuro”,              
homenageado por alunos e professores, 

através das bibliotecas escolares do 

Agrupamento 

Outono  inspira            

miúdos e graúdos: 

Feiras e tradições inspiradas no Outono 
multiplicaram-se pelos Jardins de Infância 

e Escolas de 1.º ciclo do Agrupamento 

Iniciativas várias  e encontro Eco-escolas 
em Valongo  reforçam o empenho do AEVP 

em ações de preservação do ambiente 

“Somos um ECO-AGRUPAMENTO!” 
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EDITORIAL 

Estamos de volta a mais uma edição do nosso Pontos nos ii ! E que bom é recordar tantas 

atividades realizadas pelos nossos alunos ao longo deste período. 

Mais uma vez, o AEVP aposta num plano anual 

de atividades variado e que vai ao encontro das      

expectativas dos nossos alunos e encarregados 

de educação: recordemos a ida ao teatro a         

Lisboa, à noite, atividade com alunos e pais do 

9.º ano, ou as comemorações do mais recente 

aniversário da escola sede em que, ao serão,     

fomos visitados por cerca de 200 pais e encarrega-

dos de educação, e tanto que eles descobriram e se divertiram. 

Este ano, após integrarmos em 2021 o Plano Nacional das Artes, preparamos a nossa    

presença na Bienal Cultura e Educação do PNA, a acontecer em março de 2023. Sendo           

o AEVP um agrupamento convidado a estar presente, estamos neste momento a ultimar        

o nosso projeto, cujo tema é Conceito sem Preconceito, com o qual pretendemos divulgar a 

cultura saloia e tendo como centro a vida e obra de três mulheres: Beatriz Costa, Paula Rego 

e Anne Frank. Estejamos atentos ao que se aproxima. 

No presente ano letivo, mantemos também a participação em projetos europeus,         

Etwinning e Erasmus+, aguardando-se, para breve, uma visita de alguns professores            

espanhóis, que nos acompanharão durante uma semana numa iniciativa de Job Shadowing, 

semana esta que se prevê rica em troca de saberes e competências.  

Sendo, um dos eixos fundamentais da educação e formação dos nossos alunos, a cidadania 

e a cultura democrática, procedemos, mais uma vez, à eleição da Associação de Alunos,     

processo por excelência para os nossos alunos iniciarem a sua aprendizagem sobre o            

funcionamento das instituições democráticas. Estamos também, e mais uma vez, envolvidos 

no projeto da “Assembleia Municipal Jovem do Município de Mafra”, participando, de igual 

modo, na iniciativa “Parlamento dos Jovens”,  programa da responsabilidade da Assembleia 

da República. 

Para além destas atividades específicas, regressam, ao nosso plano anual, as visitas de     

estudo que os nossos alunos tanto gostam e com as quais tanto se aprende e tanto se         

enriquece o currículo. Programam-se visitas de estudo ao estrangeiro, Londres e Paris, e dias 

em parques de atividades um pouco mais radicais, para além das visitas a museus e idas ao 

teatro. 

Convidamos todos a uma viagem pelas páginas do nosso jornal e a revisitarem o que foi 

feito ao longo do 1.º período pelas nossas escolas e pelos nossos alunos! 

Votos de um Feliz e Próspero Ano Novo! 

                      Pontos nos ii  - dezembro 2022 
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Texto coletivo  -    2º AS    -   E.B.1 Santo Estêvão das Galés 
 

Escola Básica de Santo Estêvão das Galés 
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            O Outono inspira-nos...  

O outono chegou de mansinho com folhas caindo; depois, veio o Pão-por-Deus, trazendo 

frutos da época e um docinho.  

Dias depois, Martinho apareceu, montado no seu cavalo, e fez a sua boa ação (dividiu a 

sua capa ao meio e cobriu o mendigo) e, logo, logo, pôs-se a caminho.  A sua atitude foi tão 

generosa e humilde que o passaram a chamar de São Martinho. 

Querem saber que mais? Os meninos e meninas da sala verde gostaram tanto desta histó-

ria que quiseram representar/dramatizar a Lenda de São Martinho, que lhes incute atitudes 

e valores para crescerem, fazendo o bem e ajudando aqueles que se atravessam no seu          

caminho.  

Agora sim, aprendemos a repartir o pouco que temos para ajudar alguém que necessita da 

nossa ajuda e colaboração.  

Sala verde da EBSEG 

Educadora Tânia Teixeira 

     Entretanto, veio a Feira do Outono e nós          

contribuímos com atividades feitas na sala (reciclámos 

materiais e decorámos uma embalagem para colocar 

as chaves e um porta-lápis) para expor na bancada da 

Feira. 

Feira de S. Martinho 

Placar Outono 

Escola Básica de Santo Estêvão das Galés 
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Visita à Escola de Armas de Mafra – “Alista-te por um dia” 

 

         No dia 27 de setembro, a nossa turma 

(4.ºAS) foi fazer uma visita de estudo à Esco-

la de Armas de Mafra. 

         Saímos da escola por volta das nove 

horas e, quando lá chegamos, assistimos ao 

hastear da bandeira portuguesa.  

         A seguir, fomos ver a evolução da 

bandeira portuguesa ao longo da história do nosso país e cantámos o Hino Nacional       

“A Portuguesa”.  

Depois do lanche, fomos andar de cavalo e, de seguida, 

fizemos exercícios militares. Quando acabámos os exercícios, 

fomos experimentar as atividades da Força Aérea, em que colo-

cámos uns óculos de realidade virtual e parecia que estávamos 

dentro de um cockpit de um avião e a saltar de para-quedas.  

Após o almoço, fomos andar num tanque de guerra. Foi 

uma atividade muito divertida. A seguir fomos ver como funciona 

a saúde: ouvimos o coração, vimos a nossa pulsação e aprendemos o que fazer quando 

alguém se sente mal. Também vimos uma ambulância militar, por dentro. Por fim, fomos 

ver o arriar da bandeira e cantamos o hino e fomos lanchar. Quando acabámos de 

lanchar, voltámos para a escola, onde chegámos muito cansados, mas contentes. 

Gostámos muito desta visita de estudo à Escola de Armas de Mafra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Gabriela Jorge 4.ºAS 

                                                                                                          Prof.ª Vera Paulo 

Escola Básica de Santo Estêvão das Galés 
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A visita de estudo a Valongo – “Dia das Bandeiras” 

No dia 12 de outubro, 19 alunos da    

nossa escola representaram o nosso agru-

pamento de escolas, em Valongo, no Dia 

das Bandeiras Verdes, uma atividade do          

programa Eco-Escolas. 

Encontrámo-nos na escola da          

Malveira, despedimo-nos dos nossos pais e 

entrámos no autocarro para começar a    

nossa longa viagem. 

Quando chegámos a Valongo, perto do 

Porto, recebemos vários presentes: uma camisola do Eco-Escolas e um saco com alguns 

brindes e comida. Logo na entrada, visitámos alguns stands, incluindo o do Jardim Zoológico, 

que nos brindaram com algumas ofertas de que gostámos 

muito. Em seguida, fomos para o enorme insuflável que já   

estava apinhado de crianças. Quando saímos do insuflável,  

fomos à tenda do Planetário, onde vimos animações projeta-

das no teto. Logo de seguida, fizemos um piquenique num 

jardim perto do recinto. 

     Depois do almoço, tentamos fazer o máximo de atividades 

que nos faltavam: o dominó gigante e a pontaria com as bolas 

das cores dos ecopontos. Ainda no exterior, assistimos ao desfile dos bombos. Já dentro do 

pavilhão, onde decorreu a cerimónia de entrega dos Galardões, vimos exibições de outras 

escolas participantes: o balé, o hip-hop e a atuação de um grupo musical de rock foram as 

que mais gostámos. No final das atuações, 

todos os agrupamentos de escolas 

presentes foram aplaudidos, por distrito. 

Assim que terminou a cerimónia, pusemo-

nos a caminho, de regresso à Malveira, 

onde nos esperavam os nossos pais. 

Foi um dia muito longo e cansativo, 

mas também foi muito bom, porque 

fizemos atividades muito divertidas. 

 

Escola Básica de Santo Estêvão das Galés 

 

 Dinis Chaves e Santiago Alcobia 4.ºAS 

Prof.ª Vera Paulo 
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 Na nossa Cesta da Feira  

      Neste primeiro período  na sala Azul do Jardim de infância de S. Estevão das Galés,   

temos vivido momentos muito enriquecedores para o nosso crescimento. 

      No dia da alimentação “saudável”, dia 16 de outubro, fizemos frutos gigantes com       

rasgagem e colagem de papel de lustro, foi uma atividade muito divertida.  

      Depois veio o S. Martinho, dia 11 de novembro, realizou-se a feira do Outono. A nossa 

colaboração foi fazer uns marcadores de livros personalizados e fizemos umas deliciosas   

bolachas de chocolate. Foram dias de grande entusiasmo e alegria. As nossas bolachas      

estavam simplesmente deliciosas. 

      Na nossa escola, temos a excelente oportunidade de ir à nossa biblioteca escolar, de 15 

em 15 dias para ouvir histórias muito giras e criativas contadas pela nossa educadora         

Fátima. Uma das histórias que gostámos muito de ouvir foi um poema chamado “A Cesta da 

Feira”, que depois explorámos, fazendo o registo gráfico, trabalhando a noção de número 

associando à quantidade dos frutos. 

       Somos um grupo de 25 crianças Azulinhas muito divertidas, sempre prontas para a 

aventura neste nosso Planeta Azul! 

Escola Básica de Santo Estêvão das Galés 

                                                                                    
Sala Azul do JI de S. Estevão das Galés 

Educadora Paula Quintas 
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                                          Da série “MoSaiCos” 

     Neste ano letivo, o nosso jardim de infância tem, como um dos propósitos, o trabalho 

colaborativo entre salas, do qual um dos objetivos principais é mostrar que todos temos 

ideias diferentes e formas diferentes de nos expressarmos, mesmo que o tema/conceito 

seja comum. Os mosaicos são, assim, o produto final de composições individuais que    

revelam técnicas plásticas diversas, harmonia de cores ao gosto de cada um, capacidade 

gráfica de crianças (com idades entre os três e os seis anos) e, também, o conhecimento 

do mundo que cada criança possui.  

     O primeiro mosaico – o do Outono – foi construído com material que restou de uma 

atividade sob o título “Caixas… há 

muitas!”, levada a efeito no dia 23 de 

setembro. Cartão e folhas naturais 

caídas das árvores, cola e tintas foram 

os materiais      usados.  

     O segundo mosaico, integrado na 

Semana do Animal, revelou os         

animais preferidos das crianças e 

mostrou diversas técnicas 

(carimbagem de mãos, colagens,     

pintura e origamis).  

     Na Semana da Alimentação, o    

mosaico fez uma “homenagem” aos 

frutos favoritos e é um elemento    

decorativo do refeitório onde as cri-

anças almoçam. O mosaico de Natal 

revela-se como uma festa colorida: 

pinturas, colagens e geometria que compõem, harmoniosamente, um mural convida-

tivo a olhares mais demorados. 

     O resultado de cada um destes mosaicos é, também, sinónimo de aprendizagem: as 

crianças conhecem o que os colegas de outras salas constroem e identificam simi-

laridades e diferenças. Este fator é, também, potenciador da capacidade de respeitar o 

que o outro faz e promove a curiosidade, a criatividade e a capacidade de observação e 

atenção.   

Jardim de Infância Beatriz Costa  

 

As Eucadoras JIBC 
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Pão por Deus / Halloween 

     É possível misturar “o sagrado e o profano”? 

Será possível vivenciar duas tradições completa-

mente distintas e, ainda assim, compreender            

o  significado e o lugar/contexto de cada uma, sem 

desprestigiar a sua importância?  

     Desafiamos os encarregados de educação         

a construir aranhas (resistentes às intempéries) 

para decorar o nosso espaço exterior, no qual    

instalámos teias gigantes. O resultado desta 

colaboração foi mesmo muito bom! O nosso 

recreio estava assustadoramente interessante, 

com uma diversidade de aranhas divertidas, de 

variados tamanhos, construídas com materiais inusitados, revelando criatividade e                

habilidades artísticas (a imagem só apresenta alguns exemplares, mas a exposição total       

estava de “arrepiar”!). 

      A tradição ficou dentro da sala da escola: confecionámos pão e broas, segundo receitas 

típicas da zona saloia. Pedimos o Pão por Deus com sacos construídos pelas crianças e apren-

demos a “cantar” o pedido e o agradecimento a quem nos ofereceu os doces tão desejados. 

Neste dia, foi iniciado um projeto da nossa escola que tem como objetivo, a ajuda social em 

colaboração com a Associação Mais: até ao Natal, estamos a recolher bens alimentares, bens 

de higiene pessoal e de higiene da casa. Vamos tentar oferecer um Natal mais doce a quem 

mais precisa.  

     Estas notícias (e muitas outras) também podem ser lidas no Padlet do nosso Jardim de           

Infância, no nosso link.                                                             As Educadoras JIBC 

 

                                                                  

São Martinho 

         Nesta notícia perfumada de castanhas assadas, 

assinalamos a nossa pequena feira com artigos feitos 

pelas crianças (frascos de receitas, frascos com a      

Lenda de S. Martinho, velas decorativas, calendários, 

marcadores de livros, quadros com vasos…) e cujo   

objetivo é angariar verbas para apetrechar o nosso 

recreio de jogos/espaços interessantes. As crianças 

também ajudaram a dinamizar a feira.  

     Agradecemos aos encarregados de educação a   

participação e colaboração nestas iniciativas. 

Jardim de Infância Beatriz Costa  
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 Notícias do JI de São Miguel do Milharado 

 

Olá a todos!! 

“Somos 25 astronautas, 

Neste espaço a viajar, 

E viemos convidar-vos 

Para connosco brincar!!” 

 

 

 

Já fizemos umas coisinhas que convosco queremos partilhar!! 

                                                                                Já começamos a tratar da nossa horta!! 

 

 

Já temos a nossa porta decorada!! 

     Este ano, somos “astronautas à 

descobertas das histórias” e fizemos um 

foguetão   para nos levar até ao imaginário 

das histórias e dos contos!! 

Escola Básica de São Miguel do Milharado  
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     Fizemos doce de abóbora com laranja e nozes e oferecemos às outras salas. 

                                                  Fomos nós que cortámos a abóbora em pedacinhos pequeninos!!! 

E estava tão bom!!! 

Na altura do Magusto, ouvimos a história da Castanha Lili e fizemos as nossas Lilis!! 

Daqui a uns dias, regressaremos com mais novidades!! 

 

 

Sala Azul São Miguel do Milharado 

                                                                                                        Educadora Albertina Tomé   

Assistente Operacional Elisabete Lopes 
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Feira de Outono 

11 de novembro de 2022 

Este ano recuperámos uma tradição da nossa 

escola, que interrompemos durante dois anos, a         

realização da Feira de Outono. 

Com a organização, trabalho e contributos das 

famílias, esta feira contou com bancas decoradas pelas 

turmas, que vendiam produtos da região como: frutas 

e legumes, frutos secos, compotas e bolos caseiros, 

pão saloio e parrameiros e as deliciosas filhós...e não 

podia faltar a quermesse!  

Este ano, novas bancas surgiram na nossa feira, uma banca que incentiva à leitura e 

também à solidariedade, pois cada criança deu um livro usado, que foi vendido a um preço 

simbólico para, com a verba angariada, podermos, através da nossa biblioteca,  financiar 

uma atividade relacionada com a leitura e os livros; uma outra  banca, onde as turmas de 

4.º ano venderam os objetos por si elaborados, no âmbito de um projeto de                      

empreendedorismo e que ajudará no financiamento da sua viagem de finalistas. 

A feira foi um sucesso (tão grande que nos esquecemos de tirar fotografias a tudo!) 

e o Verão de São Martinho materializou- se e deu uma ajuda. 

      Semana do Pijama 

    14 a 21 de novembro de 2022 

         Na nossa escola, esta foi uma       

semana especial… a Semana dos Direitos 

da Criança! 

        Ao longo da semana, as salas/        

turmas  foram explorando os materiais 

enviados pela “Mundos de Vida” e no dia 

 21, todos entraram na escola vestidos de 

pijama, alunos, professores, assistentes operacionais… 

é já uma tradição que adoramos manter! 

     Para além de toda a diversão deste dia, com a       

coreografia da dança e o aconchego que trazem os 

pijamas, durante a semana, temas e valores              

importantes se trabalharam como amizade, amor e 

solidariedade e todos tomaram consciência de como é 

importante ter uma família. 

Escola Básica de São Miguel do Milharado  

 

 

A coordenadora de estabelecimento 
Prof.ª M.ª Teresa Mota 
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                             Hastear da Bandeira Eco-Escolas   

No dia 8 de novembro de 2022, realizou- se na escola  a cerimónia hastear da bandeira 

Eco- Escolas, referente ao trabalho que realizámos no ano letivo passado. 

     Cada turma/ sala enviou o seu representante no Conselho                  

Eco-Escolas, que apresentou o compromisso da sua turma para este 

ano letivo.  

     Esta é sempre uma cerimónia emocionante, que nos enche de          

orgulho, pois é o reconheci-

mento do  trabalho feito em 

prol do Planeta! 

     Este ano, continuaremos 

a trabalhar com afinco. 

Escola Básica de São Miguel do Milharado  

                 Halloween 

     Este ano, como proposta da docente de Inglês do 

3.º e 4.º anos, Marta Moutinho, realizou- se na última           

semana de outubro, um concurso de objetos assustadores, 

relacionados com a tradição do Halloween.  

As famílias foram então convidadas a participar e    

surgiram  trabalhos excecionais que demonstram que há por 

aí muita  imaginação… A quantidade e qualidade dos            

trabalhos deixou-nos perante uma tarefa quase                      

impossível…escolher os melhores.  

        Primeiro, foram os próprios alunos que votaram e depois da contabilidade feita, 

os adultos atribuíram os prémios: dois 

1.ºs prémios, três 2.ºs prémios e quatro 

3.ºs prémios. Todos tiveram direito a um 

certificado de participação, pois todos  

estavam de parabéns! 

 

 

 

A coordenadora de estabelecimento 
Prof.ª M.ª Teresa Mota 
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   A nossa feira de Outono 

 

     No Jardim de Infância de Venda do Pinheiro, comemorou-se o Outono com a           

realização de uma Feira que ocorreu nos dias 28, 29 e 30 de novembro. Esta           

comemoração resultou do trabalho colaborativo entre toda a equipa do JI, Associação de 

Pais e Famílias. 

     Os preparativos começaram nas 4 salas com o envolvimento das crianças na escolha e 

confeção da decoração e dos produtos a fazerem parte da feira. 

     Durante estes três dias do evento, o JI esteve aberto, em horários pré-estabelecidos, à 

comunidade. No último dia, os nossos amigos das 4 turmas do 1º ano da EB1 de Venda 

do Pinheiro vieram visitar-nos. 

     Sentimos que os objetivos foram cumpridos e que esta atividade resultou num         

excelente trabalho de equipa que envolveu a nossa comunidade educativa. 

 

 

Jardim de Infância da Venda do Pinheiro  

A Equipa JIVP 
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     O que têm em comum Sidónio Muralha, Bichos e a Biblioteca Escolar? 

O que parecia uma combinação pouco 

provável, tornou-se no mote perfeito para   

alunos e professoras do 2º ano da Escola EB 1 

da Venda do Pinheiro realizarem um trabalho 

em  parceria com a Biblioteca Escolar. 

Em outubro, celebra-se o dia do animal, o 

Mês Internacional das Bibliotecas Escolares e 

uma justa homenagem a um poeta português 

que escreveu poesia infantil, tendo publicado 

inúmeras obras dedicadas às crianças e aos 

bichos. 

Assim, reunidos estes três ingredien-

tes, iniciámos o nosso trabalho com uma 

visita à exposição na Biblioteca da nossa 

escola, relacionada com a vida e obra de 

Sidónio Muralha que faleceu há 102 anos. 

Percebemos que além da escrita, Sidónio 

foi um homem de causas políticas e defen-

sor da liberdade, sendo também conhecido 

como um dos poetas de abril e semeador 

de futuro, dada a mensagem que tentava 

enaltecer e na esperança que depositava 

nas crianças e gerações futuras. 

Escola Básica n.º1 da Venda do Pinheiro 
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Após a exposição, colocámos mãos à obra e fomos conhecer o livro de poesia " Bichos, 

bichinhos e bicharocos" e as quatro turmas do 2º ano, escolheram o poema que mais gosta-

ram e fizeram um trabalho criativo à volta do mesmo.  

Joaninhas, melros, bichinhos-de-conta e macacos invadiram as salas de aula e deram     

lugar a rimas, quadras e muita risota, que culminou numa exposição no hall da nossa escola 

para partilhar com as outras turmas. 

Deixamos um pequeno registo do trabalho que proporcionou momentos de alegria,     

pesquisa e de efetiva interação entre turmas, docentes e a nossa tão querida biblioteca       

Historinha Mil Maravilhas. 

As docentes de 2º ano da EB1 da Venda do Pinheiro 

16 
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                           Broas dos Santos  
 

No dia 31 de outubro, da parte da manhã, as turmas do corredor azul da E. B. 1 da 

Venda do Pinheiro (3.º A, 3.º D, 4.º C e 4.º D) juntaram-se para confecionar os bolos típicos 

do Pão por Deus. 

Para realizar esta atividade foram envolvidas as diferentes famílias com a oferta dos 

vários ingredientes. 

Os alunos destas turmas reuniram-se no corredor azul e começaram a juntar os          

ingredientes, amassaram-nos e, posteriormente, moldaram-nos em forma de bolinhas    

para irem ao forno. 

Por fim, ainda quentinhas, cada aluno provou as suas 
broas e levaram, as restantes, para oferecerem às     
famílias. 

Enquanto as broas estiveram a cozer, os alunos      

envolvidos regressaram às salas para a escrita da        

receita e a decoração do saco de papel. 

Foi uma experiência 
deliciosa! 

Alunos do 3.ºA (Prof.ª Patrícia Tomé), 3.ºD (Prof.ª Isabel Almeida), 

do 4.ºC (Prof.ª Eva Seixas) e do 4.ºD (Prof.ª Sofia Alípio) 

Escola Básica nº 1 da Venda do Pinheiro 
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     Escola Básica nº1 da Venda do Pinheiro 

        Workshop de Cultivo 



      No final do mês de setembro,  os      

alunos dos 1ºsA e C , do 1º/2ºD, do 2ºC 

dos 3º A e B da EB1 da Venda do         

Pinheiro  juntaram-se aos Saloinhos da 

Venda do Pinheiro (sala verde, JI Beatriz 

Costa, 1º BVP e 3ºCVP) e prepararam a 

chegada do Natal. Do Natal? Tão cedo? 

Ainda estamos em outubro. 

     No âmbito da Horta Biológica e      

Solidária da EB1 da Venda do Pinheiro, 

limparam o terreno e prepararam-no   

para receber mais de 600  couves.  Entre 

estas, encontram-se as couves portu-

guesas, as couves que costumam ser  

comidas no jantar de Natal. 

 

 

 

 

 

     Com esta plantação, pretendem    

conseguir oferecer uma couve nos      

cabazes de Natal que se vão organizar 

para apoiar algumas instituições de soli-

dariedade local. 

 

SER SAUDÁVEL, SER SUSTENTÁVEL E SER  ATIVO! 

SOLIDARIEDADE EB1 DA VENDA DO PINHEIRO 
 

  

 

 

 

 

     Contaram mais uma vez com a colaboração 

da Junta de Freguesia local, da comunidade 

educativa (familiares dos alunos) e da loja 

Agrivenda. 

     Agora é, preciso mondar o terreno, com 

regularidade, pois tem chovido muito e cuidar  

das mesmas, prevenindo, de forma biológica, 

que as lagartas e os caracóis não devorem as 

couves (são muito saborosas, são biológicas, 

não são tratadas com produtos prejudiciais  à 

nossa saúde). 

 

 

 

 

       Não é só esperar que cresçam de forma 

espontânea: Quem semeia colhe! 

                                                        3ºCVP 
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SER SAUDÁVEL, SER SUSTENTÁVEL E SER  ATIVO! 

     Durante o mês de outubro, os alunos do 

1ºA/B/C  do 1º/2ºD,  dos 3ºs A/B/C da 

EB1 da Venda do Pinheiro desenvolveram 

várias atividades lúdico-pedagógicas no  

âmbito da Educação Alimentar. Foram     

promovidas pela Associação Portuguesa 

Contra a Obesidade Infantil (Heróis da     

Fruta) pela Mimosa e pela própria escola. 

      Redescobriram a Roda dos Alimentos. 

Repensaram os lanches escolares. Cada tur-

ma após a reflexão foi desafiada a criar sua 

lancheira saudável.  

 

 

 

 

 

       

 

     Reforçaram a necessidade de que um 

lanche saudável deve ter: cereais, fruta e 

lacticínios. Segundo ao aluno, Valentin Vicol 

(3ºCVP), um lanche BOOOOMMM é um 

lanche não embalado! 

 

               Semana da Comemoração do Dia Mundial da Alimentação 
 

    A teoria é muito interessante! Há que 

passar para a prática. Será que já sabem 

preparar um lanche fantástico e saudável? 

Nada melhor do que experimentar! Organi-

zaram um MEGA LANCHINHO BOOOM  

partilhado . Claro, um lanche variado,     

completo e saudável! 

 

 

 

 

 

 

      Com estas atividades, as professoras  

envolvidas pretenderam estimular as         

crianças a pensarem sobre ações concretas 

nas suas vidas onde estão, de alguma forma, 

a ser saudáveis, a cuidar do ambiente e/ou  

a ter bons hábitos de vida. 

      Estas práticas  foram reconhecidas pela 

equipa do Projeto Lanchinho BOOOM,     

tendo sido a nossa escola uma das vencedo-

ras a nível nacional deste desafio: Comemo-

ração do Dia Mundial de Alimentação –  16 

de outubro. Parabéns a todas as turmas  

envolvidas!                                         3ºCVP 

Escola Básica nº 1 da Venda do Pinheiro 
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Dia Nacional do Pijama– 20 de novembro  

A EB1 da Venda do Pinheiro, tem vindo nos 

últimos anos a juntar-se à iniciativa da             

Associação Mundos de Vida e a comemorar o 

Dia Nacional do Pijama. 

Assim, as turmas do 1º A, 1º B, 1º C, 1º D, 

2º A, 2ºB, 2º C, 2º D, 3º B, 3º C e 4ºA, vieram 

vestidas de pijama para a escola, no dia 21 de 

novembro, como símbolo da casa e de conforto, 

recordando a importância de que todas as      

crianças têm direito a crescer numa família. 

   

 

 

 

 

 

 

 

A escolha da data de 20 de novembro para a 

comemoração do Dia Nacional do Pijama não é 

inocente, pois coincide com a data do Dia     

Universal dos Direitos da Criança. 

Foram antecipadamente dinamizadas na tur-

ma diversas atividades em torno deste dia, lida 

a história oferecida pela Associação " O ladrão  

 

 

 

de girassóis" e realizado em colaboração com as 

famílias um girassol que simboliza a paz e            

a união. 

As famílias responderam ao repto e             

colocaram mãos à obra. O resultado foi a afixa-

ção de painéis/mural da paz no átrio da nossa 

escola, dando-lhe um colorido e uma mensagem 

de paz muito tocante. 

Como não poderia deixar de ser e porque este 

é um dia de festa, houve um momento de união 

de todas as turmas envolvidas no pavilhão, para 

a Dança do Dia do Pijama 2022. 

    Para março haverá a continuação deste dia    

magnífico, com a plantação das sementes de   

girassol. Estamos ansiosos!   

 Sara Policarpo (docente titular 2ºAVP) 

Docente Titular de Turma 2º A 

Escola Básica nº 1 da Venda do Pinheiro       Pontos nos ii  - dezembro 2022 
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   No dia 11 de novembro, Os Saloinhos da 

Venda do Pinheiro (sala verde, JI Beatriz Costa, 

1º BVP e 3ºCVP) comemoraram 13 anos da 

sua existência.  

    Este grupo de folclore infantil é formado por 

crianças dos 3 aos 9 anos de idade. São alunos  

que frequentam o  JI Beatriz Costa (sala verde) 

e alunos das turmas do 1ºB e do 3ºC que fre-

quentam a EB1 da Venda do Pinheiro 

     Este grupo é dinamizado pela Educadora 

Regina Garcia e pelas professoras Sandra     

Gomes e Anabela Tibério. Contou com a       

colaboração de vários ensaiadores ao longo da 

sua existência. Sem eles, não seria possível a 

sua continuidade . É acompanhado , atualmen-

te, pela ensaiadora e acordeonista, Dulce     

Henriques. 

     Tem como patrono, desde a sua existência, 

a  Câmara Municipal de Mafra. Ao longo destes 

anos, tem colaborado com os alunos, com as 

professoras e com as suas famílias na  

 

      Décimo terceiro aniversário! 

OS SALOINHOS DA VENDA DO PINHEIRO  

aquisição de trajes regionais saloios. Este ano, doou 

mais oito trajes saloios para os mais novinhos, as cri-

anças de três anos. Ora espreitem  os seus graciosos  

trajes saloios! 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Estes alunos, graças à empresa Auto Santo Estêvão 

podem deslocar-se à EB1 da Venda do Pinheiro,     

quinzenalmente,  para ensaiar. 

      Muito obrigada a todos os que têm possibilitado 

a continuidade deste grupo. 

     As danças de roda, são, efetivamente um contribu-

to importante na aprendizagem de conceitos tão     

diversos como a socialização, a cidadania, a matemáti-

ca, a música e o conhecimento do mundo/tradições. 

As crianças da Sala Verde manifestam um interesse 

muito grande na participação dos ensaios e das atua-

ções do grupo de Danças e Cantares “Os Saloinhos”. 

Aprendem as modas e as canções de forma entusias-

mada e, por consequência, de forma rápida. As crian-

ças que integraram, neste ano letivo, este grupo, assu-

miram este projeto com alegria e têm vindo a revelar 

um desempenho muito capaz, apesar de terem apenas 

três anos de idade.            (Educadora Regina Garcia) 
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Não se sabe ao certo onde nasceu, é um enigma.  O fado foi evoluindo e cada vez mais 

pessoas o foram apreciando. Começou a ser mais conhecido, em 1840, em Lisboa. O fado 

vadio começou a ser cantado nas «Casas de Fado», nos bairros de Alfama, do Castelo, da 

Mouraria, no Bairro Alto, na Madragoa,…  

Qual é a sua origem? 

O que é o fado? 

O fado é um estilo musical português. Habitualmente, é  

cantado por uma só pessoa (o/a fadista). Os instrumentos 

acústicos que o acompanham são:  a guitarra portuguesa e 

a viola do fado.  

A palavra fado e fada vêm do latim (fatum) ; significam     

destino e Deusa do Destino respetivamente . Os seus         

significados estão relacionados no latim, contudo, hoje, em 

dia, nada têm em comum.  Fado significa  sina, destino e 

fada significa um ser imaginário , como a fada dos dentes. 

Escola Básica nº 1 da Venda do Pinheiro 

O FADO VAI À ESCOLA 

No dia 22 de novembro, no Auditório Nunes 

Forte (gentilmente, cedido pela Santa Casa da 

Misericórdia da Venda do Pinheiro), as turmas  

do 1º A, 1º B, 1º C, 1º/2ºD, 3º A, 3ºB e 3º C 

participaram numa atividade lúdico-pedagógica  

para valorização do nosso património cultural: o 

Fado. Aprenderam muito! 

Pontos nos ii  - dezembro 2022 
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Quais são os tipos de fado que existem? 

Como foi reconhecido, mundialmente, este estilo musical? 

Quem são os fundadores do Fado? 

 

Maria Severa é uma das fundadoras do fado.  

Foi considerado pela UNESCO Património Imaterial da Humanidade                    

(homenagem mundial muito importante). 

Os primeiros fados eram o Fado Menor( mais triste) e o Fado     

maior (mais alegre). 

Atualmente,  existe o fado tradicional e o fado canção. É importan-

te sabermos identificar este estilo musical. 

Vários fadistas como Amália Rodrigues e Carlos do Carmo deram a 

conhecer, mundialmente, este estilo musical. Atualmente, Mariza, 

Ana Moura,  Nuno  Sérgio, Sílvia   (entre outros)  cantam-no e    

encantam-nos. 

O Fado é um estilo de música português, único, especial, 

interessante, bonito, único,  emotivo, (transmite o      

sentimento  do (a) fadista.  

Adorámos ouvir a nossa colega Luísa Silva a cantar o   

Fado. Sabiam que ela deseja ser fadista? 

3ºCVP 
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                             TRADIÇÕES NA  EB1 DA VENDA DO PINHEIRO 

     No dia 26 de outubro  de 2022, das 9:00 às 

12:00, os alunos do 1º, do  2º,do  3ºano (A/

B/C) e 4ºA da EB1 da Venda do Pinheiro           

recordaram a tradição do Pão por Deus com a 

colaboração do Senhor Nunes Forte que, ama-

velmente, aceitou o convite e veio partilhar 

connosco a sua sabedoria e as suas vivências.  

     A antiga tradição do Pão Por Deus que tem, 

na Venda do Pinheiro, o apoio das escolas, dos 

estabelecimentos comerciais e dos particulares, 

persiste na atualidade bastante ligada à tradi-

ção. O peditório das crianças, com sacos de  

pano - os talegos, em muitos casos feitos de 

retalhos - resulta com várias dádivas tradicio-

nais, como broas, parrameiros, romãs, casta-

nhas, nozes, pinhões, pevides, tremoços, além 

de doces. 

     O Dia das Bruxas a 31 de outubro e o 

Pão por Deus em 1 de novembro  são   

tradições que se realizam em dias        

consecutivos, mas não devem ser confun-

didas. O  Dia de Halloween é uma           

tradição americana com gostosuras e  

travessuras e máscaras associadas ao 

imaginário das bruxinhas com chapéus 

pontiagudas  e vassouras. 

O Pão Por Deus é  uma tradição portu-

guesa cuja memória nos remete para o 

trágico sismo de 1755 e para memória e 

onda de solidariedade que a partir daí se 

instalou no ADN dos portugueses em  

geral e com particular intensidade nos da 

região saloia (Mafra, Loures e Sintra) 

também no Alentejo e Algarve, que     

também sofreram com o terramoto.   

Escola Básica nº 1 da Venda do Pinheiro Pontos nos ii  - dezembro 2022 
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PÃO POR DEUS NA EB1 DA VENDA DO PINHEIRO 

     Para promover a tradição do Pão por Deus, os alunos fizeram os seus talegos atuais 

(sacos de papel) decoraram-nos e foram entre salas de aula pedir o Pão por Deus , 

entoando quadras tradicionais. Algumas turmas (1ºBVP e 3ºCVP) confecionaram as 

famosas broas dos Santos e colocaram, nos saquinhos, a oferecer a outros coleguinhas 

estas iguarias que não podem faltar nos saquinhos do Pão  por Deus. 

3ºCVP 

Agradecimentos:  Vicentinas, Nunes Forte, Fernanda Carvalho. 

HALLOWEEN EB1 DA VENDA DO PINHEIRO 

     Ambas as tradições foram trabalhadas de forma diferenciada pelo alunos da EB1 da 

Venda do Pinheiro:  lanches saudáveis associados ao Dia das Bruxas, concurso de chapéus 

originais e assustadores promovido pelo professor de Inglês, travessuras e o consumo de 

doces saudáveis. 

Pontos nos ii  - dezembro 2022 
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 Feira de São Martinho  

      No passado dia 11 de novembro, a EB1 da Venda do Pinheiro recriou, com a colabora-

ção da Associação de Pais, a tradicional Feira de São Martinho. 

   Nesta feira, foram vendidos vários produtos típicos da época, doados pelos encarregados 

de educação dos alunos, nas várias bancas tais como: doces tradicionais, frutos de outono, 

castanhas assadas, a fritada de carne de porco, bolos,  quermesse e a venda de livros. 

   Os visitantes puderam assistir às atuações do grupo de danças e cantares "Os Saloinhos da 

Venda do Pinheiro" e dos "Cavaquinhos da Ericeira". 

   Foi uma tarde de muita animação, convívio e confraternização entre toda a comunidade 

educativa. 

A coordenadora de estabelecimento 

Helga Peso 

 

                                                                                    
A Coordenadora de Estabelecimento 

Helga Peso 

Escola Básica n.º1 da Venda do Pinheiro 
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Houve Corta-Mato da nossa escola 

 O Corta-Mato da nossa escola, dinamizado    

pelos técnicos das Atividades de Enriquecimento 

Curricular, decorreu no dia 14 de novembro de 

2022, tendo participado nesta atividade cerca 

de 365 alunos. 

       Os objetivos são particularmente dirigidos   

para a promoção da saúde, da prática desportiva, 

para prevenir fatores de risco, orientando os alu-

nos para a aquisição de hábitos saudáveis e para aplicar conhecimentos adquiridos nas aulas. 

 Em grupos, por anos, os alunos deslocaram-se ao local da prova e, após fazerem o       

aquecimento, realizaram a atividade. Os participantes demonstraram grande empenho e     

esforço em realizar uma boa corrida. Foi uma atividade de que todos os alunos gostaram. 

       Agradece-se o apoio prestado a todas as pessoas que estiveram envolvidas na organiza-

ção do Corta-Mato e que contribuíram para o sucesso desta atividade. 

        

A Coordenadora de Estabelecimento 

Helga Peso 

Escola Básica n.º1 da Venda do Pinheiro 
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       Hastear da Bandeira Verde Eco-Escolas 

      No dia 28 de novembro, realizou-se na E.B1 

da Venda do Pinheiro o hastear da  Bandeira    

Verde Eco-Escolas, alcançada no ano letivo 

2020/21, na presença de alguns dos nossos        

parceiros, que colaboram connosco em prol da educação ambiental: representantes da    

autarquia, dirigentes do agrupamento, representantes da Santa Casa da Misericórdia da 

Venda do Pinheiro, representantes da Associação de Pais, das equipas de professores,      

assistentes operacionais, alunos e familiares.  Este galardão é o reconhecimento pelo        

trabalho de todos os que contribuíram para tornar mais sustentável o dia a dia da nossa 

escola e da comunidade. 

       O programa “Eco-Escolas” pretende encorajar o desenvolvimento de atividades para          

melhorar o desempenho ambiental das escolas, contribuindo para a alteração de              

comportamentos e do impacto das preocupações ambientais nas diferentes gerações,      

reconhecendo e premiando o trabalho por elas desenvolvido. Visa, ainda, criar hábitos de 

participação e de cidadania, tendo como objetivo principal encontrar soluções que             

permitam melhorar a qualidade de vida na escola e na comunidade. 

A Coordenadora de Estabelecimento 

Helga Peso 

Escola Básica n.º1 da Venda do Pinheiro 
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O “Barbatanas”  

     A EB1 da Venda do Pinheiro está cada vez mais bonita e ecológica!  

     No âmbito do projeto Eco-Escolas, no ano anterior, as atuais turmas do 3º D, 4º A, 4º 

B, 4º C e 4º D iniciaram o projeto da escultura do peixe. Assim, depois de angariadas     

algumas verbas, a escultura foi construída maioritariamente com lixo marinho e foi           

colocada no   espaço exterior da nossa escola. O alimento preferido deste ser marinho são 

garrafas plásticas que, depois de colocadas nos espaços de recolha “Mafra Reciclar a      

Valer +”, são convertidas em vales. Com o apoio da Associação de Pais da nossa escola, os 

vales são transformados em material escolar (no início do ano letivo, os alunos do 1º ano        

receberam um lápis, de boas-vindas!).  

     No Dia Nacional do Mar (16 de novembro), foi a vez da nossa escultura ganhar nome. 

Cada uma das turmas envolvidas no projeto sugeriu um nome: “Roplaste”, “Capitão 

Guelras”, “Marinho”, “Barbatanas” e “Garrafinhas”. Toda a comunidade escolar foi         

convidada a votar no seu preferido.  

     O grande vencedor foi o “Barbatanas” com um total de 142 tampinhas. Esperamos 

poder continuar a contar com a colaboração de todos para “alimentar” o nosso 

“Barbatanas.  

 

 

 

 

     Escola Básica nº1 da Venda do Pinheiro 

Alunos do 3.ºD (Prof.ª Isabel Almeida), do 4.º A 

(Prof.ª Hermínia Cabaço), do 4.º B (Prof.º Carlos 

Roque), do 4.ºC (Prof.ª Eva Seixas)  

e do 4.ºD (Prof.ª Sofia Alípio)  
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Olá amiguinhos, 

As salas 3 e 4 da EB1 Professor João Dias Agudo juntaram-se para refletir sobre os      
Direitos da Criança. 

Pesquisaram e descobriram que, desde o dia 20 de novembro de 1989, existe um      
acordo, entre muitos países que formam as Nações Unidas, chamado Convenção sobre os 
Direitos da Criança, que protege todas as crianças do mundo. 

A CPCJ de Mafra, no dia 20 de novembro, assinalou a comemoração do Dia Universal 
dos Direitos das Crianças e nós decidimos colaborar enviando os trabalhamos que            
realizámos em conjunto. 

Deixamos aqui a nossa contribuição coletiva e alguns trabalhos individuais que               

realizámos e gostaríamos, com este artigo, de alertar para a importância do respeito por  

estes direitos. 
Salas 3 e 4 da EB1 Professor João Dias Agudo  

     Escola Básica Professor João Dias Agudo 
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          Maria de Fátima Pratas - Prof.ª de Português 

Ao longo de cerca de um ano (com início em janeiro), esta foi uma simples forma de,    

juntos (a BE e o grupo dos docentes de Português), assinalarmos o centenário de Saramago. 

De facto, foi uma iniciativa muito profícua, que nos trouxe muita satisfação, já que esta 

homenagem feita ao autor nos permitiu não apenas conferir e reconhecer a genialidade 

consubstanciada na sua obra e no seu pensamento, bem como os proveitosos momentos de 

reflexão sobre uma vasta diversidade de temáticas e sobre os valores que orientam a nossa 

humanidade, tantas vezes negligenciados e  esquecidos. A tudo isto acresce a grande  dose 

de aprendizagem realizada. 

Disponibilizamos, pois, neste mural o conjunto de todas as citações por nós recolhidas, 

para que, sempre nos aprouver, as possamos reler ou manter presentes. 

Ligação para o padlet com todas as publicações desta iniciativa: 

https://padlet.com/crpjf/ox07syh0cg6gibrx 

Fonte:   https://www.josesaramago.org/biografia/ 

 

Escola Básica 2,3 da Venda do Pinheiro 
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Dar voz aos alunos 

(sob orientação da prof.ª de Português, Eugénia Soares, 

e da  prof.ª bibliotecária, Jacqueline Duarte ) 

     Nos passados dias 16, 17 e 19 de 

setembro, ocorreu a Cimeira da Educação Transformadora em Nova Iorque, convocada pelo 

Secretário-Geral António Guterres, onde foi discutido o ensino e a sua importância. No       

seguimento desta conferência, a Rede de Bibliotecas Escolares lançou a iniciativa 

‘’Transformar a Educação’’, que tem como objetivo tornar as escolas um lugar equitativo, 

relevante e de qualidade para os alunos. Neste período, já ocorreram as sessões da escola 

e as sessões à distância.  

     No nosso agrupamento, tiveram lugar várias sessões, nas quais participaram alunos do 

pré-escolar, 1.º e 3.º ciclos, em atividades como “Ser quem quiser”, “Apelo à ação” e 

“Acima e além”. Aqui, foram discutidos temas e ideias, como “A forma de ensinar é igual 

para todos?”, “A escola cria oportunidades de aprendizagem que permitam aos alunos 

terem sucesso e, assim, prepará-los para enfrentar os desafios deste século?” e “Quais são 

os principais obstáculos que impedem as escolas de criar oportunidades de aprendizagem 

que permitam aos alunos terem êxito?". 

     De seguida, tiveram lugar as sessões à distância, para o que foram selecionados alunos 

representantes do agrupamento, tendo  levado à discussão as conclusões anteriormente 

retiradas. Nestas reuniões, alunos de todo o país apresentaram as suas propostas e opiniões 

quanto ao desenvolvimento e melhoria das escolas e do sistema de educação.       

     Finalmente, através desta atividade, chegou-se a várias propostas e soluções para 

melhorar o ensino, das quais destacamos os seguintes exemplos: aumentar os salários dos 

professores, dar mais importância às aulas com coadjuvação, aumentar a formação dos 

mesmos a nível pedagógico, dar às escolas o poder de escolher o seu corpo docente, criar 

mentorias dedicadas a alunos medianos, de forma a não sobrecarregar o mentor, melhorar 

o equipamento informático e o acesso à Internet, aumentar a variedade de clubes e os seus 

horários, garantir o acompanhamento psicológico a todos os alunos e conceder o devido 

destaque a assuntos como educação sexual, financeira, autodefesa, entre outros. 

 Beatriz Cachola e Joana Jesus, 9.º F 

Bibliotecas Escolares  
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      A Rede de  Bibliotecas Escolares (RBE) 

lançou às BE o convite para se ouvir a voz 

dos alunos em relação a diversos temas    

relacionados com Educação e na EB1 da 

Venda do Pinheiro, escolhida a linha temáti-

ca para o debate- "Reimaginar a escola", 

vinte alunos representantes das turmas de 

4.º ano defenderam na biblioteca os seus 

pontos de vista quanto ao que imaginam como sendo a escola do futuro. Claro que, ao 

falarmos de futuro, estivemos também focados no presente e no que deve e pode ser 

melhorado na escola. 

     Os nossos alunos imaginaram, por exemplo, uma escola com um recreio mais apelativo, 

com mais elementos de diversão e espaços verdes onde possam ter mais contacto com a  

natureza e brincar livremente; falaram de uma biblioteca maior, com mais pessoal de apoio 

para que pudéssemos abrir a BE em todas as horas de intervalo e almoço; defenderam um 

sistema de avaliação da comida servida no refeitório, sendo que gostariam que houvesse 

mais opções de menu; pedem mais professores de apoio, de modo a que todos os alunos se 

sintam apoiados em determinados momentos e referiram a necessidade de haver pessoal 

que os oiça mais, pois sentem falta de desabafar com alguém ou falar de problemas            

familiares que, por vezes, não os deixam concentrar-se na escola. 

     Pela importância desta iniciativa em que se quer dar voz aos alunos em questões que lhes 

dizem diretamente respeito, algumas das suas reflexões e sugestões foram levadas a reunião 

de estabelecimento e apresentadas numa 

reunião com outros alunos de escolas 

nacionais e elementos da RBE. 

     Na Escola Básica Professor João Dias Agudo, na Póvoa da Galega, a aluna Rute Esteves, 

do 4.º ano de escolaridade, também participou nesta reunião, abordando o tema da    

igualdade de género. O debate iniciou-se na turma da Rute, da Professora Lúcia Latas,     

numa sessão na Biblioteca “A Casa do Folhas”, onde as conclusões foram que não há 

grandes diferenças entre rapazes e raparigas, para além das diferenças físicas óbvias, ou 

seja, não há profissões específicas para homens e mulheres, nem roupas ou cores espe-

ciais. O que é importante é cada um usar e fazer aquilo que o faça sentir-se bem e todos 

devemos respeitar as opiniões dos outros.             

Transformar a Educação 

Bibliotecas Escolares  

 

Testemunho: 

      “Na escola devia haver auxiliares ou outras pessoas especializadas em ouvir", 

Manuel Fevereiro (4.ºA, profª Hermínia Cabaço), representante da EB1 na reunião nacional 

 

(Pedro Moura, professor bibliotecário) 

(Rosário Anselmo, professora bibliotecária) 
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             Sidónio Muralha- Semeador de futuro 
    

     Passados 102 anos sobre o nascimento de Sidónio Muralha (1920-1982), a  Laredo          

Associação Cultural, em parceria com a Associação Ações e Conexões e a produção gráfica de 

Miguel Horta e das Estrelas de Papel, lembra a importância do autor no panorama literário 

português através de uma exposição itinerante alusiva à sua vida e obra, que  rodou em 

outubro pelos estabelecimentos do nosso agrupamento. 

     Sidónio Muralha- escritor semeador de futuro integra dez painéis informativos, uma 

máquina de escrever e telefone de época, bem como um guião de exploração. Turmas da 

escola sede, das EB1 e salas dos Jardins de Infância foram convidadas pela equipa das BE a 

visitar a exposição, desenvolvendo-se várias dinâmicas e trabalhos para se conhecer mais 

sobre o poeta, cujo livro Bichos, bichinhos e bicharocos faz parte da Educação Literária dos 

alunos do segundo ano de escolaridade. 

                                                                                                                                 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

        Cruzando o lema do Mês 

Internacional das Bibliotecas 

Escolares e a obra de Sidónio 

Muralha Todas as crianças da 

terra, os meninos do Jardim 

de Infância Beatriz Costa, 

após visitarem a                   

exposição,  trabalharam o 

tema da paz. 

 

 

 

Bibliotecas Escolares  

Equipa BE 
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A paz é uma flor 

Ora morta ora viva 

E para lhe dar cor 

Há que proteger a vida. 

 

Essa flor não nos é dada 

Há que a fazer crescer  

É necessário regá-la 

Para que possa viver. 

 

                                             Miguel Peso, 5.º A 

 

 

A paz é tão boa  

como a amizade. 

É bom ver as pessoas 

cheias de felicidade. 

 

A paz é tão boa 

como um abraço. 

Muito obrigada 

por não haver bombas  

no meu terraço. 

 

 

No âmbito da visita à exposição “Sidónio 

Muralha - semeador de futuros” e da sua obra 

Todas as crianças da terra, foi lançado um    

concurso às turmas de 5.º ano - criarem      

quadras iniciadas pelo mote “A paz é…”.  

Publicamos aqui os textos vencedores,       

ex-aequo. Parabéns aos poetas!  

Como escreveu Sidónio Muralha:              

“Ter asas como a poesia / É uma coisa tão boa!” 

 

A paz é ter orgulho 

da nossa família. 

Somos felizes para sempre 

ninguém pode mudar  

a nossa harmonia. 

 

A paz é ser livre 

sem ninguém mandar. 

Eu estou feliz! 

Agora vou celebrar! 

 

           

Ana Reis, 5.º A 

Bibliotecas Escolares  

Concurso de Poesia 
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O mundo é tão bonito, e eu tenho tanta pena de morrer!” 

Palavras da avó Josefa que José Saramago reproduziu na homenagem que lhe fez na        

crónica “Carta para Josefa, minha avó”. O texto foi um dos motes para as oficinas de               

“Black Poetry” com as quais assinalamos o centenário do autor, a 16 de novembro de 2022, 

na Biblioteca.  

Várias turmas de 2.º e 3.º ciclo participaram, no âmbito da disciplina de Português, nesta 

atividade de escrita e, em alguns casos, ilustração. Recriaram o texto original, selecionando 

palavras. No caso do 2.º ciclo, partiram de um excerto de A maior flor do mundo.  

Em suma, os alunos responderam empenhadamente ao desafio de José Saramago no final 

desta obra, quando questiona os seus leitores: “Quem sabe se um dia virei a ler outra vez    

esta história, escrita por ti que me lês, mas muito mais bonita…?”   

 Jacqueline Duarte  
(Professora bibliotecária /  Centro de Recursos Poeta José Fanha) 

Texto: 

“A mais bela história de morte… Não entendes grandes ódios. Transportas           
contigo, no entanto, o mundo., ainda é para ti um mistério inacessível  

onde o silêncio é tão bonito.” 
      Sara Moreira, 9.º H  

 

Bibliotecas Escolares  

Oficina de Poesia  -  BLACK POETRY 
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Oficina de Poesia  -  BLACK POETRY 

Natália Barcaru, 9.º H  

Matilde Ramos, 7.ºE 

Beatriz Marques , 5.ºG 
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     O RAP do 6.ºB 

     Neste ano letivo, a turma do 6ºB voltou a tocar o Rap para celebrar o Dia Internacional 

das Bibliotecas Escolares. A nossa turma fez duas apresentações com duas músicas cada, 

nomeadamente o ”RAP do CR” e a “Valsa”. 

      Atuámos no átrio e tivemos como público os funcionários da Secretaria, as assistentes 

operacionais e alguns alunos e professores da unidade. Além disso, também atuámos na 

biblioteca, onde o nosso público foi uma turma de 7º ano e a professora bibliotecária. No 

RAP, alguns alunos tocaram xilofones, metalofones e jogo de sinos enquanto outros canta-

vam. Já na Valsa, enquanto alguns alunos tocavam xilofones, metalofones e jogo de sinos,    

o resto da turma tocava flauta. Na nossa opinião, as apresentações correram muito bem. 

Afonso Marques ;  Jaime Lourenço ; Mariana Adão  e Sara Almeida 
da turma do 6.ºB 

Texto realizado sob orientação da professora Elisabete Frazão.  

Fotografias cedidas pela professora Jaqueline Duarte 

O centro de recursos é um sítio bestial! 

Livros sem pagar, que ideia genial! 

Ainda tenho acesso a revistas e jornais 

Música e jogos e muitas coisas mais. 

 

O nosso patrono é um grande poeta! 

José Fanha é o seu nome, tem uma obra repleta 

Tem um dom para escrever e sabe cativar  

Gostamos de o ouvir e também sabe “REPar”! 

 

Os professores pedem trabalhos, vou para lá pesquisar, 

Copy Paste não é comigo, as referências vou guardar. 

Depois de trabalhar, também me quero divertir 

No PC tenho uns jogos que dão para curtir. 

 

E se quero ouvir música, tenho muita p´ra escutar 

Peço uns “phones” no balcão, pois não posso incomodar. 

Os DVD 's são atuais, que bela forma de aprender. 

É uma maneira divertida de a matéria perceber! 

RAP do CR  
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É  tempo das histórias... 
O fantasma guloso 

 

Numa noite escura, na casa de Ana, uma menina que acreditava na existência de    

fantasmas ansiava pelo Halloween, pois só queria sair à procura de guloseimas e encontrar 

um fantasma assustador para apanhar um bom "susto". Escusado será dizer que a Ana       

adorava histórias de terror.  

Na noite 31 de outubro, mascarou-se com os seus amigos e foi em busca de doces e 

um pouco de aventura. Quando regressou a casa, depois do jantar e já sem o disfarce,        

encontrou um bom sítio para guardar todas as guloseimas que tinha ganhado. Escondeu-as 

muito bem, pois não queria partilhá-las com ninguém. Pouco depois, adormeceu. À meia   

noite, um barulho acordou-a e, de imediato, pôs a cabeça de fora dos lençóis. Aos pés da 

cama, estava nada mais nada menos que um fantasma! 

Todo de branco, deslizava, flutuando, e Ana observou-o quase sem respirar. De        

repente, o fantasma desapareceu. De manhã, a Ana contou à sua família o que tinha           

acontecido. A mãe tentou convencê-la que era apenas um sonho, mas a Ana insistiu para que 

os pais a acompanhassem até ao quarto e mostrou-lhes o local onde o fantasma tinha    

aparecido e... surpresa: o esconderijo das guloseimas tinha sido assaltado! Não havia sinal 

dos    caramelos, dos chocolates, nem dos chupas conseguidos no dia anterior. Teria sido o 

fantasma? Os fantasmas comem doces? Passaram-se horas e Ana continuava sem saber 

quem     tinha assaltado o seu esconderijo... Então, Ana percebeu que tinha aprendido uma 

grande lição: se tivesse partilhado os doces, não teria ficado sem eles. Por isso, não te         

esqueças, no Halloween, partilha os teus doces… a não ser que queiras ficar sem eles! 

 

Lara Pereira, 7.° C   

      A Cadeira 

 

      Num dia chuvoso, um rapaz passeava numa estrada onde não passavam carros. 

      No meio da chuva e do nevoeiro, o rapaz viu uma cadeira. Como ele estava cansado, foi 

sentar-se nela. 

      De repente, a cadeira começou a voar. O rapaz ficou assustado, pois não sabia muito bem 

o que se estava a passar. Quando se apercebeu de que a cadeira estava a voar loucamente, 

tentou remediar a situação… 

      Passaram-se duas semanas e o rapaz acabou por morrer à fome, porque não tinha        

conseguido sair da cadeira voadora. Reza a lenda que ainda é possível ver o esqueleto do    

rapaz a pairar na cadeira. 

     Agora já sabes: Não te sentes em cadeiras desconhecidas, pois não sabes se elas voam! 

Matilde Lourenço, 7.º H  

Sob orientação da prof.ª de Português,  

Inês Mateus 
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           Em tempo de guerra na Europa, em pleno século XXI, algumas turmas do 8.º ano, 

sob orientação da prof.ª Sílvia Rebocho, começaram o ano letivo a escrever sobre os 

diferentes tipos de amor. Todos escreveram e partilharam os seus sentimentos. No final, 

cada turma elegeu o seu representante.  

 

 

   Muitas pessoas dizem que o amor é uma coisa má, mas, no meu ponto de vista, são as 

pessoas que não sabem amar que o transformam nisso, pois o amor verdadeiro é lindo! 

   Toda a gente ama pelo menos uma pessoa, é impossível que exista alguém que não sinta 

isso por ninguém. Muitas vezes podemos não nos aperceber que amamos tal pessoa, ou 

então só percebemos quando a perdemos, mas o sentimento está lá.  

   Uma coisa que me ensinaram é que não nos devemos apegar facilmente a pessoas e a  

objetos, porque eles vão e vêm, e se eles forem é porque já fizeram o que tinham a fazer na 

nossa vida, significa que por algum motivo não precisamos mais deles… e se eles voltarem é 

porque só precisámos de os perder durante um tempo para percebermos algo que não   

conseguiríamos perceber com eles ao nosso lado. Quando perdemos algo ou alguém, só 

nos restam as memórias e as saudades, porque nada dura para sempre além delas. 

   Há vários tipos de amor: o amor entre amigos, o amor entre pessoas apaixonadas, o amor 

entre família, o amor entre humanos e animais, etc. Por exemplo, eu amo os meus amigos, 

a minha família e os meus animais, e tenho a certeza que vocês também, mesmo que não 

saibam disso.  

   Existe também outro tipo de amor: o amor por um objeto. Há pessoas que sentem um 

carinho especial por um determinado objeto porque foi uma pessoa importante que o 

ofereceu, ou uma pessoa que já não está mais presente… ou então só sentem porque é 

uma coisa que elas gostam. No meu caso, eu tenho uma pulseira que, por mais que não a 

use, adoro-a, porque ela tem um valor sentimental para mim. 

   Podemos demonstrar o amor de diversas maneiras! Pode ser através de palavras,           

atitudes… e por aí fora. Por exemplo, na maioria das vezes eu demonstro este sentimento 

através de toque físico ou de tempo de qualidade com as pessoas, mas também há pessoas 

que o demonstram com abraços, presentes ou textos. Cada um deve demonstrar da forma 

como se sente mais confortável e temos sempre de respeitar isso, até porque, se não o fiz-

ermos, podemos acabar por magoar alguém. Temos 

que respeitar sempre o espaço das pessoas, ou seja, 

se, por algum motivo, alguém não gostar da nossa for-

ma de demonstrar amor, devemos parar e tentar en-

contrar outras      maneiras de o fazer. 

                                                                                                    

  * Título da autoria de Diogo Guedes, 8.º C 

 

É Tempo de Reflexão... 

E tu? Que tipos de amor conheces? 
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   Resumindo, o amor não é um sentimento mau como algumas pessoas o fazem parecer ser. 

É normal que as coisas nem sempre corram bem mas não é por isso que o amor vai deixar 

de ser algo bom. Se não correu bem é porque não estava destinado. O amor é incrível, para 

quem o sabe sentir e demonstrar de formas que respeitem os outros! 

Maria Leonor Esteves, 8.º D 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Na minha opinião, as formas dos seres vivos viverem o amor são imensas. 

   Esta temática tem várias perspetivas como, por exemplo, o amor entre família. Este senti-

mento pode ser entre pais e filhos, sendo eterno e difícil de ser quebrado. 

    Uma outra forma de o expressar é através da amizade. Este não é um amor tão forte, mas 

pode ser sentido pela vida fora. Os amigos de infância, por exemplo, vão ter sempre um    

lugar na nossa vida, porque foram as primeiras pessoas com quem nós brincamos e com 

quem convivemos. 

   Em suma, há diversas formas de manifestar o amor e esse sentimento não tem fim! 

 

Tiago Silva, 8.º F 

 

 

   Na minha opinião, são muitas as formas de os 

seres vivos procurarem companhia e de             

manifestarem carinho. 

   Normalmente aqueles que procuramos para nos 

fazerem companhia, aqueles que nos vêm à 

memória nas melhores e nas piores alturas, são 

aqueles que mais amamos. 

   Existem diferentes tipos de amor que vão desde 

o amor maternal, paternal, fraternal, até ao amor 

por outras pessoas, animais ou atividades. 
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   A intensidade com que expressamos o amor que sentimos, pela pessoa a quem nos     

dirigimos, é tanto maior quanto maior for o sentimento que temos por ela. No meu caso, a 

relação que tenho com a minha mãe é a  de maior proximidade. Por essa razão, demonstro 

frequentemente o meu afeto por ela e é  ela que procuro sempre que preciso de alguma 

coisa. Mesmo quando discutimos, até aí há demonstração de preocupação, o que também 

é uma forma de amar! 

   No que diz respeito aos animais, eles também têm formas muito particulares de expres-

sar o  amor que sentem pelos seus donos. Por exemplo, as minhas gatas, quando saio de 

casa, ficam a miar atrás da porta na expetativa de que eu fique com elas. 

   Para finalizar, podemos então dizer que existem várias formas de demonstrar amor e 

qualquer uma delas pode ser excelente aos olhos de quem a recebe.  
 

                           Marta Pedro, 8.º C 

 

 

 

 

 

 

   Se estivermos atentos, conseguimos compreender que existem várias maneiras de demonstrar 

cada tipo de amor, porque, parecendo ou não, os tipos de amor são vários. 

   O amor entre amigos, entre humanos e animais, o amor familiar, são todos diferentes mas têm 

como base um carinho enorme, sendo este muito ou pouco percetível. 

   Na minha opinião, todos os tipos de amor são belos e a tentativa de o demonstrar pelo próximo é 

mais bela ainda. 

   No que diz respeito a expressar sentimentos, o ser humano pode não ser o melhor, mas tenho a 

certeza de que toda a gente tem um carinho especial por alguém. 

   Uma vez que as nossas bases vêm de quem nos cria, o amor familiar é para mim algo bastante 

importante. Sinto que, sem o apoio familiar, nada seria possível, pois todos nós temos uma certa 

dependência emocional da família. 

   Do mesmo modo que acho o amor familiar importante, também acho o mesmo sobre a amizade. 

A amizade é algo maioritariamente maravilhoso! Os nossos verdadeiros amigos podem ser           

considerados como família, pois são eles que muitas das vezes nos acolhem e nos fazem sentir em 

casa.   A amizade é necessária. Acredito que todos nós tenhamos um alguém especial que seja o 

nosso refúgio. Na verdade, penso que sem amigos não seriamos minimamente felizes. 

   Há quem acredite em almas gémeas, como  eu. Muitos de nós pensam que almas gémeas são 

apenas pessoas com as quais poderemos ter uma relação amorosa, mas eu já descobri o contrário. 

A nossa alma gémea pode ser, sim, uma pessoa com a qual namoramos, mas não só. Pode ser um 

amigo, ou até mesmo um familiar. 

   Terminando o meu raciocínio, todas as maneiras de demonstrar os vários tipos de amor são vál-

idos, pois o lado mais belo do amor é cada pessoa senti-lo de forma única e incrivelmente tocante! 

Áurea Galrão, 8ºE 
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     Na minha opinião nem todos expressamos amor da mesma forma. Há quem tenha mais 

dificuldade em manifestar o que sente. Existem vários tipos de amor, logo são demonstra-

dos de formas distintas. 

     Primeiramente, o amor fraternal, o que sentimos por um irmão, pode ser expresso de 

maneiras belas. No meu caso, tenho uma irmã adotiva que é invisual e, para mim, ela é   

mesmo muito importante, não só por estar com ela desde os meus seis meses, mas também 

por aprender muito com a sua grande sabedoria. Quando lhe apetece ir a algum lado, faço-

lhe sempre companhia e, se ela quiser comprar roupa, esforço-me ao máximo para            

descrever aquela peça. Achei necessário falar sobre este tipo de amor ,visto que não só 

menciono amor fraternal como também refiro o respeito que todos devemos ter para com 

os portadores de deficiência. 

     Em segundo lugar, destaco o amor por animais. A maneira como nos recebem quando 

chegamos a casa, aquela alegria deles é inexplicável. Podemos sempre perder tempo com 

eles, seja a brincar, a passeá-los ou a dar-lhes carinho. Por exemplo, eu tenho muitos         

animais, no entanto, o meu preferido é a minha cadela Marta. Todas as semanas compro-

lhe um brinquedo novo ou os biscoitos que ela tanto gosta. Para mim, a minha cadela é uma 

grande companhia e dedico parte do meu tempo para estar com ela. Acompanho-a às suas 

consultas e tento fazer o melhor para ela. A Marta sempre foi e sempre será bastante        

importante na minha vida. Os animais também merecem ser amados e respeitados. 

     Por todos estes motivos, julgo que existem vários tipos de amor, sendo todos eles          

importantes e demonstrados de maneiras diferentes. A meu ver, o amor é uma das coisas 

mais lindas que existe, se souberem como manifestá-lo. 

 

Filipa Claudino, 8.º B 

É Tempo de Reflexão... 
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Na tentativa de pôr os alunos mais jovens a conhecerem melhor as figuras famosas da sua 

terra, Carolina Almeida,  aluna do 8.º B, decidiu pesquisar sobre Beatriz Costa e imaginou 

uma entrevista com a saloia mais conhecida da região.  

 

Beatriz Conceição, mais conhecida como Beatriz Costa 

ou “A Menina da Franja”, nasceu a 14 de dezembro de 

1907. Foi atriz, cantora e escritora portuguesa. A razão 

desta entrevista é para que todos nós a possamos 

conhecer melhor.   

    

   Carolina Almeida - Olá, Beatriz, como está? Posso en-

trevistá-la? 

   Beatriz Costa - Claro que sim, Carolina,  

 

   CA - Então, vamos lá! Primeira pergunta: qual foi o 

seu maior sonho de infância? 

   BC- Acredito que tenha sido pisar um palco e o povo levantar-se para me aplaudir. 

 

   CA- Deve ser incrivel! Segunda pergunta: o que a faz mais feliz? 

   BC- Pensando nisso, há  tanta coisa que me deixa feliz, como atuar, já o faço desde 

pequenina, amo fazê-lo e fico contente ao saber que atuei para muitas pessoas. 

 

   CA- Como é que dá a volta às dificuldades? 

   BC- Talvez seja a representar, fazendo um novo papel, uma personagem diferente. 

 

   CA- Qual é o seu maior medo? O que é que a mais assusta? 

   BC- O meu maior medo é não falar, não exprimir o que o meu coração me diz. E 

jamais adormecer eternamente. 

 

   CA– Sente-se livre ou a fama incomoda-a? 

   BC- Livre, sinto-me sempre! Até porque a mim não me calam, não consigo deixar de 

dizer o que penso. 

 

   CA- É assim que se deve ser! Última pergunta: não conseguiria passar sem o quê? 

   BC- Não conseguiria passar sem atuar, sem pisar um palco. 

 

   CA- Com isto, concluímos que Beatriz Costa ama o palco, é uma pessoa atrevida e 

com uma opinião vincada. Assim termina a nossa entrevista, Obrigada pelo seu tempo 

Beatriz! 

Sob orientação da prof.ª de Português, Sílvia Rebocho 

Entrevista a Beatriz Costa 
É Tempo de Recordar... 
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É Tempo de Recordar… 
Biografia de Anne Frank 

     Anne Frank nasceu no dia 12 de junho de 1929, na cidade alemã de Frankfurt, no 

seio de uma família judaica.  

     Naquela época a Alemanha passava por um período de muita pobreza e Adolf Hitler, 

juntamente com o seu partido, culpavam os judeus pelos problemas do país. Os                

movimentos antissemitas e de ódio pelos judeus 

levaram os pais de Anne (Otto e Edith Frank) a 

mudar-se para Amesterdão, na Holanda. Aí, Otto 

Frank fundou uma empresa e Anne sentiu-se em 

casa, aprendeu a língua, fez novos amigos e         

frequentou a escola.  

     Em 1939, a Alemanha nazi invadiu a Polónia e 

começou a Segunda Guerra Mundial.  Em 1940, os 

nazis invadiram a Holanda e iniciaram uma forte 

perseguição aos judeus. O pai de Anne perdeu o 

negócio e a vida dos judeus tornou-se difícil.             

É então que o seu pai, em 1942, constrói um 

esconderijo secreto para ele e para a família, à qual 

depois se juntaram mais quatro pessoas. 

        Pelo seu 13º aniversário, pouco antes de passar 

a viver no esconderijo, Anne recebe um diário de presente. Durante os 2 anos em que     

permaneceu escondida, Anne escreveu sobre o que viveu no anexo, sobre o que sentiu         

e sobre o que pensou. Escrever ajudou-a a aguentar os dias. 

     Depois de 2 anos escondida, Anne foi descoberta e detida pela polícia, em agosto de 

1944. A família foi enviada para o campo de concentração e extermínio de Auschwitz-

Birkenau. Anne viria a morrer de tifo, no campo de concentração de Bergen-Belsen (para 

onde foi transferida com a irmã Margot), em março de 1945. 

     De todos os que se esconderam no anexo, apenas Otto, o pai de Anne, sobreviveu            

à guerra.O diário que Anne escreveu durante este período, causou uma profunda             

impressão no seu pai, que o decidiu publicar em 1947.  

     Traduzido em mais de 70 idiomas e publicado em mais de 40 países, o Diário de Anne 

Frank tornou-se uma das obras mais lidas em todo o mundo. 

 

      Ana Gonçalves, 8.º C 

Anaisa Soares, 8.º C 

 

 

Webgrafia consultada: 

https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Anne_Frank 

https://www.annefrank.org/en/anne-frank/who-was-anne-frank/quem-foi-anne-frank/ 

 

Sob orientação da prof.ª de 

Português, Sílvia Rebocho 

https://pt.m.wikipedia.org/wiki/Anne_Frank
https://www.annefrank.org/en/anne-frank/who-was-anne-frank/quem-foi-anne-frank/
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No âmbito da comemoração dos 75 anos da 

1.ª edição do Diário de Anne Frank e em articula-

ção com o Departamento de Ciências Sociais e 

Humanas, a disciplina de Cidadania e Desenvolvi-

mento, o Plano Nacional das Artes e o Plano      

Nacional de Cinema, o Departamento de  Línguas 

propôs à comunidade escolar (alunos de 9.º ano 

e encarregados de educação) a possibilidade de assistir ao espetáculo teatral “Diário de Anne 

Frank”, encenado por Diogo Infante, no Teatro da Trindade, no dia 10 de novembro,                

às 21 horas.  

           Uma Noite no Teatro inesquecível 

  https://teatrotrindade.inatel.pt/espetaculo/o-diario-de-anne-frank/ 

Foi uma noite memorável, que proporcionou        

momentos de convívio ímpar e a oportunidade única 

de assistir a um espetáculo teatral emocionante,         

inspirado numa obra de referência da literatura         

universal e num exemplo de vida e sobrevivência, na 

figura de Anne Frank.   

Aqui fica um conjunto de testemunhos de quem  

assistiu a esta peça de teatro (alunos, encarregados de 

educação e professoras) e se emocionou ao longo de 

uma representação tão intensa quanto inesquecível.  https://padlet.com/f1625/rhgzbi4cekgk0ahh 

 

https://teatrotrindade.inatel.pt/espetaculo/o-diario-de-anne-frank/
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  Plano Nacional das Artes - Projeto Cultural de Escola  

Este ano letivo, o Agrupamento de Escolas da Venda do Pinheiro deu 

seguimento ao Plano Nacional das Artes (PNA) através da implementação 

de um Projeto Cultural de Escola (PCE) em parceria com entidades locais, 

estruturas artísticas, culturais e patrimoniais e a comunidade educativa. 

A missão do PNA é promover a transformação social, mobilizando         

o poder educativo das artes e do património na vida dos cidadãos: para todos e com cada 

um. O PNA é uma estrutura de missão instituída pelo Ministério da Cultura e pelo Ministério 

da Educação. 

      No âmbito deste projeto e do seu mote “Conceito sem preconceito”, surgiram diversas   

iniciativas pedagógicas e culturais: 

 

• Podcast “O que é ser saloio?” (comunidade escolar); 

• “Trouxa de ideias” e mural; 

• Comemoração do Dia Europeu das Línguas em que os 

alunos usaram t-shirts com conceitos e preconceitos 

escritos em vários idiomas; 

• Estendal das t-shirts; 

• Ida ao teatro para assistir à representação de          

O Diário de Anne Frank; 

• Estética da Receção (painel de emoções a propósito 

da ida ao teatro); 

• Palestra orientada por Nunes Forte (Ser saloio); 

• Máquina da Poesia a partir do quadro “A dança”,      

de Paula Rego; 

• Pintar Paula Rego em articulação com o Clube Oficina 

de Azulejo e os encarregados de educação. 

Máquina da Poesia 

Saber mais: 
 
https://www.facebook.com/
profile.php?id=100087627213011 
 
https://instagram.com/pcepna?igs
hid=YmMyMTA2M2Y=  

Fiquem ATENTOS às atividades a serem 
dinamizadas por todo o Agrupamento! 

A Equipa do Plano Nacional das Artes 

(Ana Raposo, Jacqueline Duarte, Paula Ponte e Sara Inácio)  

Estendal das t-shirts  

Pintar Paula Rego 

Painel de emoções 

Palestra orientada por Nunes Forte 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100087627213011
https://www.facebook.com/profile.php?id=100087627213011
https://instagram.com/pcepna?igshid=YmMyMTA2M2Y=
https://instagram.com/pcepna?igshid=YmMyMTA2M2Y=
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 Os alunos que       

frequentam o   

Centro de Apoio            

à Aprendizagem   

participaram, com 

muito entusiasmo, 

na atividade do Dia 

Internacional das 

Línguas. Que boni-

tas t-shirts fizeram! 

No dia 26 de setembro, celebrou-se o Dia Europeu das Línguas com uma atividade           

dinamizada pelos professores de línguas que consistiu na escolha e tradução em vários idio-

mas de palavras simbólicas, tendo as mesmas  sido,  

depois, reproduzidas em camisolas brancas e vestidas 

nesse mesmo dia pelos alunos. Nos dias seguintes a este 

agradável convívio linguístico, foi montado, no átrio da 

escola, um estendal com todas as camisolas, o que     

permitiu divulgar a grande criatividade dos alunos.             

Dia Europeu das Línguas  

 

O Departamento de Línguas 
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O Halloween é uma celebração popular de culto aos mortos comemorada anualmente no 

dia 31 de outubro. 

O termo tem origem na expressão em inglês All Hallow’s Eve (“Véspera de Todos os         

Santos"), pois é comemorado um dia antes do feriado de 1 de novembro. 

A tradição do Halloween foi levada pelos irlandeses para os Estados Unidos, onde a data é 

considerada feriado. 

Como não poderia deixar de ser, os nossos alunos celebraram este dia na escola, no âmbito 

da disciplina de Inglês. 

Este ano, na escola sede, as professoras decidiram apresentar uma exposição de witches 

shoes (sapatos de bruxas). 

Os alunos aceitaram o desafio e participaram com empenho e criatividade, fazendo do 

átrio da escola uma autêntica witches shoe shop.  

HALLOWEEN 

   Texto da autoria da prof.ª de Inglês, Sónia Figueiredo 
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         Para assinalar o Día de los Muertos, as turmas de Espanhol           

participaram num concurso de “calaveras” mexicanas. A “calavera” 

vencedora foi a elaborada pelo 9ºE, tenho sido atribuídos prémios     

também às “calaveras” do 8ºD e do 7º F.         

Na sala de professores, a data assinalou-se 

com a degustação de “dedos de bruja”.   

                    

                                               CELEBRAÇÃO DE “LO DÍA DE LOS MUERTOS” 

 

 

As professoras de Espanhol,  

                Sandra Alves e Telma Carvalho 
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     Celebração do Dia de São Martinho  

A sala de professores da Escola Básica da Venda do Pinheiro homenageou                                    

o São Martinho com mesa farta, voz e cavaquinho e não faltou a inspiração para cruzar rimas 

e jogar com palavras que bem traduziram o espírito do momento e a excelsa inspiração dos 

que, em breves, mas belas quadras, responderam ao desafio lançado pelo Departamento de 

Línguas.  

Do duro esforço de versejar, foram selecionadas e premiadas três quadras vencedoras: 

       Texto e apresentação das quadras: pela Prof.ª Eugénia Soares 

Inês Mateus 
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VIVA A IMPLANTAÇÃO DA REPÚBLICA! 

    Integrada no Plano Anual de Atividades do Departa-

mento de Ciências Sociais e Humanas, esteve patente, de 

3 a 7 de outubro, a exposição  evocativa da Implantação 

da República - 5 de outubro de 1910.  

     Os trabalhos expostos foram realizados por alunos do  

9.º ano, no âmbito da disciplina de História, e pela turma 

do 8.º H, na disciplina de Cidadania e Desenvolvimento. 

Dias com História  

Departamento CSH 
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VIVA A RESTAURAÇÃO DA INDEPENDÊNCIA! 

    A fim de assinalar a Restauração da             

Independência, a 1 de dezembro de 1640, as 

turmas do 8.º ano, da docente Sónia Araújo, 

elaboraram trabalhos alusivos à efeméride. 

Estes estiveram expostos no átrio da escola 

sede.  

Dias com História  

Departamento CSH 
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     Notícias do Mundo  

      No dia 15 de novembro, as Nações Unidas estimaram que o mundo atingiu os                    

8 mil milhões de habitantes. O planeta atinge um novo marco significativo de habitantes.                       

Os continentes asiático e africano são os mais contribuem para esse marco. 

         No ano 1950, éramos 2,50 mil milhões de pessoas 

em Portugal. Estima-se que o planeta deverá ter 8,5 mil 

milhões de pessoas em 2030; 9,7 mil milhões em 2050 e 

10,4 mil milhões em 2086.  

          O crescimento acelerado da população mundial já 

consome mais recursos do que aqueles que a Terra        

consegue regenerar. 

sob orientação da prof.ª de Geografia, Carla Serra 

9.ºA: Aleksey Bielinskyi, André Custódio, Catarina Ferreira, Cristina 

Estevão, Laura Alexandre, Leonardo Gaspar, Leonardo Lourenço, 

Maria Ferreira, Martim Machado e Simão Carneiro. 

      O Dia Internacional da Rapariga celebra-se a 11 de outubro por iniciativa das Nações 

Unidas. Para assinalar a data, os alunos do 9.ºA e 9.ºG visualizaram o documentário 

“Período: o estigma da menstruação” desenvolvendo os seus conhecimentos a nível           

geográfico e cultural. O documentário fala sobre a menstruação na Índia, vencedor de um 

Óscar em 2018. Se em muitos países desenvolvidos a menstruação continua envolta num 

véu de mistério e tabu, na Índia estar menstruada é sinónimo de isolamento.  

       O Dia Internacional da Rapariga tem como objetivo sensibilizar para as questões da       

desigualdade de género bem como apelar à reflexão sobre os preconceitos e os estereótipos 

que colocam entraves na vida escolar e pessoal das raparigas.  

 

9.ºA: Sofia Alves, Lua Dias, Beatriz Lourenço, Leonor Pinto, Tiago 

Simões, Miguel, Martim Coelho, Martim Gonçalves e Inês Santos. 
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Comemoração do Dia Mundial da Alimentação  

A 16 de outubro comemora-se o Dia Mundial 

da Alimentação. Esta comemoração, que teve início 

em 1981, é na atualidade celebrada em mais de 150 

países como uma importante data para conscien-

cializar a opinião pública sobre as questões da        

nutrição e  alimentação. 

   Este ano, o Programa Educação para a Saúde e 

o Departamento de Matemática e Ciências              

Experimentais, dinamizaram algumas atividades de 

forma a assinalar a data: 

      - Construção de uma roda de alimentos real para doar ao GMASA. Durante cerca de uma 

semana, os alunos e respetivas famílias enriqueceram a “Roda Solidária” construída no 

átrio escolar com vários géneros alimentares;  

Roda Solidária  

     - Confeção de uma salada de fruta. Os docentes do DMCE prepararam uma salada de fruta 

que foi distribuída a todos os alunos durante os intervalos. 
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     - Ações de educação e promoção da saúde. De 14 a 21 de outubro foram dinamizados três 

ateliers. A higienista oral, Patrícia Vicente, dinamizou o atelier “Orgulha-te da tua boca”      

destinado às turmas de 5.º ano. A nutricionista, Andreia Simões, e a naturopata, Cristina 

Monteiro, dinamizaram, respetivamente, os atelieres “Orgulha-te da tua alimentação” e 

“Orgulha-te da tua mente, controla a ansiedade de forma natural”. Nestes ateliers estiveram 

presentes os Embaixadores da Saúde, dois alunos de cada turma que levaram a mensagem a 

todos os colegas.  

Atelier “Orgulha-te da tua alimentação” 

   - Exposição de trabalhos sobre “Desperdício Alimentar” elaborados pelas turmas D e E          

do 6.º ano de escolaridade. 

      Atividades desta natureza só são possíveis 

com a colaboração das famílias e dos parceiros 

(profissionais de saúde e Frutoeste).  

      Um muito obrigado a todos que tornaram 

possível concretizar estes pequenos projetos. 

 

 

Prof.ª Célia Mota, Coordenadora PES 

 

 

57 
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Dia Europeu do Desporto na Escola 

     Celebrou-se, no dia 30 de setembro, o “Dia Europeu do Desporto na Escola”, uma iniciativa 

da União Europeia, integrada na Semana Europeia do Desporto, que tem como objetivo        

promover o Desporto e a Atividade Física em toda a Europa. Assim, na escola sede, alunos de 

todas as turmas, do 5.º ao 9.º ano, participaram em diversas atividades desportivas sob a       

supervisão dos docentes de Educação Física. 
          Prof.ª Maria Antónia Lemos - Educação Física 
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     Aula de Surf  na Ericeira  

     No dia 7 de outubro, a convite da Câmara Municipal de Mafra, o 8.ºA realizou uma aula 

de surf, integrada no EDP Vissla Pro Ericeira, em Ribeira d´Ilhas, Ericeira. 

     No dia 7 de outubro, os alunos do 8°A realizaram uma atividade de surf em Ribeira D’ilhas: 

“fomos levados até à praia em automóveis pertencentes ao realizadores da atividade, onde conhe-

cemos os  instrutores e vestimos os respetivos fatos. 

     Ao chegar ao areal,  fomos informados de como usar a prancha e partimos para mar. No   final 

da atividade, tivemos um momento de convívio e regressamos à escola.” 
 

 

 

Margarida Baptista , 8.ºA  

sob orientação da prof.ª de Ed. Física, Maria Antónia Lemos 
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           ENCONTRO ECO-ESCOLAS DECORREU EM VALONGO 
 

Mais uma vez, fomos receber a bandeira Eco-escola, no dia 12 de outubro, em Valongo.  

Somos um eco-agrupamento. 

           Partilhámos experiências com outras escolas do país que          

também desenvolvem atividades no âmbito deste projeto. 

           Assim, recebemos a bandeira Eco-Escolas, símbolo máximo 

e comprovativo das nossas atividades em prol da defesa do meio 

ambiente. As atividades prosseguem no presente ano letivo, 

sempre lutamos e continuaremos a lutar, pela mudança de        

atitude e pela necessidade de preservar a “Saúde” do nosso      

planeta, único que permite a existência de Vida. 

 As eco - professoras,  

Ana Jorge e Etelvina Pereira 
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           ASSEMBLEIA MUNICIPAL JOVEM: PROJETOS QUE NOS MOVEM!  

Já vem sendo tradição a participação empenhada da escola Básica da Venda do Pinheiro 

nas várias edições da Assembleia Municipal Jovem, uma iniciativa da Assembleia Municipal 

de Mafra (AMM) e da Câmara Municipal de Mafra (CMM), dinamizada pela Mesa da AMM e 

pela Divisão de Educação e Juventude do Departamento de Desenvolvimento Socioeconómico.  

A participação neste projeto desafia os jovens para uma cidadania ativa, em que desde cedo 

assumem responsabilidades cívicas e comunitárias, refletindo sobre a realidade do concelho 

onde vivem e, sob uma perspetiva crítica, concebem e partilham propostas de intervenção,    

experimentando uma parcela das atribuições 

de alguns autarcas. Assim, é  inegável               

o contributo da experiência para o conheci-

mento dos órgãos do poder local e seu           

funcionamento e para o desenvolvimento da            

consciência cidadã.  

Na segunda edição, no ano letivo de 

2020/2021, a escola apresentou o projeto  

Mafra' a Ler, tendo sido uma das propostas 

de recomendação mais votadas entre as   

apresentadas pelas escolas do 3.º ciclo, o que 

lhe valeu a participação numa visita                  

à Assembleia da República, organizada pelo senhor presidente da Assembleia Municipal de 

Mafra, doutor José Bizarro. A equipa de jovens usufruiu, no dia 13 de outubro deste ano, de 

uma visita guiada ao edifício e do privilégio de assistir ao debate no hemiciclo. A curiosidade, 

antes, e o entusiasmo, depois, dominaram o espírito dos jovens participantes.  

Terá germinado, aqui, o embrião de futuros políticos?  

Prof.ª Eugénia Soares  

( Coordenadora da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento) 

         Prepara-se, agora, a participação na 4.ª edição da Assem-

bleia Municipal Jovem, estando prevista a sessão de apresenta-

ção das propostas de recomendação para o dia 11 de maio de 

2023. Assim, teve lugar na nossa escola, no dia 17 de outubro, 

uma sessão de apresentação e esclarecimento   sobre o projeto, 

dinamizada pelo doutor José Bizarro, que de forma simples e in-

terativa, apresentou aos jovens representantes das várias turmas 

do 3.º ciclo, as estruturas do poder local e, em particular, o funci-

onamento da Assembleia Municipal e mais concretamente o da 

Assembleia Municipal Jovem.  

        Os olhos atentos e as respostas prontas dos nossos jovens 

revelaram o envolvimento nestes assuntos e o empenho na   

construção de uma cidadania abrangente e ativa.  
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Projeto de Cidadania e Desenvolvimento: 8.ºG 
 

RECOLHA DE TAMPINHAS – Fazendo o bem, juntos! 
 

 
       Somos o 8.ºG da Escola Básica da Venda do Pinheiro. Ficámos a conhecer a história da 

Daniela e não pudemos ficar indiferentes. Decidimos ajudar, mas precisamos também da 

vossa colaboração porque “FAZENDO O BEM, JUNTOS” podemos criar um mundo melhor. 

 
 

HISTÓRIA DA DANIELA: 
 

      A Daniela Silvestre ficou tetraplégica, no ano passado, no 

dia 6 de novembro de 2021, depois de sofrer um enfarte   

medular, que comprometeu seriamente a sua mobilidade e a 

sua capacidade respiratória. Tinha apenas 20 anos quando 

tudo aconteceu e desde aí a sua vida passou a ser feita no 

hospital, em tratamentos e tentativas de reabilitação.         

Entretanto, em março, fez 21 anos, mas a evolução do seu 

estado tem sido pouco significativa. 

      A fim de lhe ser permitida uma melhoria na sua qualidade 

de vida, a Daniela vai precisar de uma cadeira elétrica que 

tem, por valor base 35.000€, fora as adaptações necessárias.  

 

   Turma 8.ºG - sob orientação da prof.ª Paula Lourenço (D.T.) 
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     Em 2022, a iniciativa Europe Code Week comemorou 

o seu décimo aniversário. Têm sido dez anos de cresci-

mento que começaram como um projeto embrionário, e 

hoje é uma rede que interliga escolas e instituições de 

todo o espaço europeu, e mais além. Uma iniciativa que 

envolve centenas de escolas, instituições e professores, 

focados num objetivo: levar milhares de alunos a experi-

mentar programação, robótica, inteligência artificial e outras tecnologias avançadas.       

Apoiada pela Comissão Europeia, a Code Week é uma rede informal coordenada por um 

núcleo de voluntários em todos os países da União Europeia, e dinamizada por elementos da        

EuropeanSchoolnet. 

     A iniciativa Europe Code Week surgiu com um propósito muito utilitarista. Sabemos que 

o desenvolvimento económico europeu, a médio e longo prazo, depende dos sectores de 

alta tecnologia. Automação avançada, robótica, Internet, Inteligência Artificial são as áreas 

que garantem empregabilidade e crescimento sustentável. Mas as estatísticas mostram um 

deficit formativo. As empresas e instituições necessitam de trabalhadores com conhecimen-

tos avançados nestas áreas, mas a formação destes está em números muito inferiores às 

necessidades. A Europe Code Week surgiu como parte das respostas da Comissão Europeia 

para este problema. Procura incentivar aprendizagens STEM, com foco especial na                 

programação e robótica, nos mais novos, desmistificando e ajudando a perder os medos da 

tecnologia. 

     Pode-se ir mais longe do que este objetivo utilitário. Vivendo numa sociedade do 

conhecimento, assente no digital avançado, é importante que todos tenhamos conhecimen-

tos profundos sobre estas tecnologias. Mesmo que não trabalhemos diretamente com elas, 

estão por detrás de boa parte do nosso dia a dia. Compreender o papel que robótica,         

automação e Inteligência Artificial desempenham nas 

nossas vidas é uma componente fundamental da cidada-

nia do futuro, e já de hoje. parceiro na rede de fablabs 

portuguesa. Ao longo destes dez anos, a Europe Code 

Week tem vindo a desenvolver um trabalho crescente de 

promoção de capacitação tecnológica, que anualmente se 

mede num envolvimento de números cada vez maiores 

de alunos do espaço europeu, e até além da Europa.  

        O nosso Agrupamento tenta dar o seu contributo, tendo sempre no horizonte um    

objetivo maior: despertar e capacitar os nossos alunos para a tecnologia, cujo domínio 

avançado será fundamental para o seu futuro. Cá estaremos, a desenvolver trabalho para 

comemorar mais anos de Code Week. 

 

 

 

 

Dez Anos de EU Code Week 

    Prof.  Artur   Coelho   -  

         Coordenador   PTD 
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     Depois de se apresentar a todas as turmas, a equipa do Serviço de Psicologia promoveu uma    

atividade de acolhimento para todos os alunos.  

     Tendo por base a Psicologia Positiva, foram selecionadas 8 forças (Persistência, Empatia, Coragem, 

Criatividade, Gosto pela aprendizagem, Autocontrolo, Curiosidade e Entusiasmo) que se consideram 

essenciais para o decorrer de um ano letivo com sucesso.  

     Num primeiro momento, todos os alunos foram convidados a escolher e a levar consigo uma ou 

duas forças, que considerassem fundamentais para si, para alcançar esse objetivo.  

     Posteriormente, num segundo painel, deixaram a sua mensagem de motivação 

                     SPO: Atividade de acolhimento - Ano letivo 2022/2023  (19-09-2022) 

Equipa SPO 
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       Há dias para uma série de acontecimentos ou assuntos mundialmente relevantes, o dia 21 de 

setembro, é Dia Mundial da Gratidão e Dia Internacional da Paz. Não será, certamente, uma         

coincidência a comemoração destes dois valores na mesma data. Paz e Gratidão alimentam-se      

mutuamente: sentir gratidão traz paz interior e viver em paz é um benefício incalculável ao qual    

temos que estar gratos! 

     Tendo em conta os últimos tempos vividos por todo o mundo, consideramos importante           

assinalar este dia na nossa escola, como forma de demonstrar a Gratidão pela Paz! 

     Foi pedido a toda a comunidade escolar que vestisse uma peça de roupa branca, cor que          

sabemos representar simbolicamente a Paz! E neste dia, verificámos que houve uma boa adesão à 

iniciativa, quer de alunos, docentes e não docentes.   

  

 

Equipa SPO 

                SPO:  Dia Mundial da Gratidão e Dia Internacional da Paz  (21-09-22) 
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     No Dia Mundial da Gratidão e Dia Internacional da Paz, foi pedido a toda a comunidade escolar 

que vestisse uma peça de roupa branca, cor que sabemos representar simbolicamente a Paz! E neste 

dia, verificámos que houve uma boa adesão à iniciativa, quer de alunos, docentes e não docentes.   

  

Não podemos deixar esquecer que: "Não existe um caminho para a paz, a paz é o caminho! 

Mahatma Gandhi 

Equipa SPO 
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     Sempre com o objetivo de promoção do bem-estar na escola, o Serviço de Psicologia 

e Orientação mantém a realização de atividades que impulsionam o relacionamento   

interpessoal positivo dentro da comunidade escolar.   

     Assim, no dia 7 de outubro, assinalámos o dia Mundial do Sorriso, colocando uma 

faixa na entrada principal da escola e vários cartazes alusivos ao tema. 

     No dia 10 de outubro, o Dia Mundial de Saúde Mental, foram enviadas para            

Encarregados de Educação várias estratégias de proteção da saúde mental dos seus   

educandos e foi disponibilizado aos professores informação referente ao “Burnout”,   

associado à sua profissão.  

     À semelhança dos anos anteriores, no dia 20 de outubro, Dia Mundial de Combate 

ao Bullying, promovemos a reflexão sobre as emoções positivas, pedindo às turmas  

para selecionarem uma emoção/comportamento positivo e escreverem numa peça de 

dominó. Posteriormente, todas as peças se juntaram para um belíssimo “efeito dominó” 

de emoções positivas!  

     Percebemos que tudo o que fazemos ou dizemos tem um impacto nos outros, então 

que seja positivo! 

               Equipa SPO 

Equipa do SPO impulsiona  

relacionamento interpessoal positivo  
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