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Ano letivo 2017-2018

C

aros professores, estimados alunos e respetivos encarregados
de educação/pais, caros assistentes técnicos, assistentes operacionais, bem como toda a Comunidade Educativa, agradeço a
forma como este ano letivo decorreu, dentro da qualidade expectável!
Encerramos mais um ano letivo e descobrimos que, todos juntos, podemos vencer todos os obstáculos e desafios.
Mais um ano se finaliza e com ele muitas lembranças, muitas histórias
para contar, muitos sonhos realizados, outros que ficaram por realizar… Esta é a dinâmica da vida, e nesta imensa luta diária vamos vivendo e aprendendo a cada dia uns com os outros.
E é por este aprender diário que, venho por meio desta mensagem,
agradecer a toda a Comunidade Educativa a contribuição dada no Sucesso deste Agrupamento.
Cada ano parece que passa mais rápido. A cada ano mudamos um pouco, evoluímos, tendo a certeza
de que a vida académica e o mundo serão melhores.
O objetivo maior do nosso trabalho sempre esteve voltado para a formação das gerações, das que
aqui passaram e das que em breve virão, criando um ambiente favorável ao seu bem estar e ao seu
desenvolvimento pessoal e social, tendo como retorno, indivíduos ativos, comprometidos com a
transformação do meio em que vivem!
A todos os que se dispuseram, apoiaram e colaboraram empenhadamente na construção deste Projeto Educativo, imbuído na otimização do Nosso Projeto Piloto de Inovação Pedagógica, os meus sentidos agradecimentos. Aos alunos que terminaram o seu percurso escolar, desejo que levem as boas
lembranças, com as maiores realizações pessoais e académicas. Aos que permanecem, fica o desafio
de continuarmos com esta união e vontade de crescer cada vez mais, rentabilizando o processo de
ensino e de aprendizagem, acreditando que todos juntos faremos mais e melhor, em nome da Qualidade do Sucesso Escolar do Nosso Agrupamento.
A Todos o Meu Sentido Bem Haja!
Paulo Tavares (Diretor)

O Futuro é ser Empreendedor

O

dia 26 de abril fica
m a r c a d o
p e la
apresentação dos
Projetos do Empreendedorismo no Agrupamento, relativamente ao ano
letivo 2017/2018. Os alunos e
professores ficaram muito
agradados com o resultado do
magnífico trabalho desenvolvido, na disciplina de Projeto
Para Todos.
Por sua vez, assistiu-se à
Inauguração da Escultura alusiva ao Agrupamento...Somos
uma Escola com o Projeto Piloto de Inovação Pedagógica.

IV Vila Saúde—Dia 11 de maio de 2018

N

o transato dia 11 de maio, realizou-se a Nossa IV Vila Saúde. O Programa era muito vasto e riquíssimo, tendo sido amplamente divulgado por todos os meios de comunicação
social, local e regionalmente.
Podemos afirmar que o evento foi um Sucesso, tendo sido o mesmo avaliado pelos parceiros participantes na atividade e obtido uma avaliação de 4.75,
numa escala de 1 a 5.
Em meu nome e em nome do Agrupamento de Escolas de Vila Nova da Barquinha expresso o meu/nosso sentido bem haja a todos os envolvidos, os quais
foram fundamentais para o Sucesso deste nosso dia, imbuído no espírito
"Mente Sã, num Corpo São", reconhecendo o quanto é imperioso saber quem
somos!
O Nosso Sentido Obrigado!

Ana Santos

O Empreendedorismo permitiu mostrar, na IV Vila
Saúde, aos alunos e à comunidade um novo olhar
sobre o mundo, por essa razão e como Escola PPIP,
a nossa escola acolheu e dedicou-se a esta tarefa,
de forma bem planeada e organizada com responsabilidade e liderança, dando largas à criatividade e
inovação, promovendo o trabalho em grupo entre
outros até levando a ter curiosidade cientifica.
Foi um trabalho com o contributo de todas as disciplinas desenvolvido de forma ativa pelos alunos.
Permitiu a aquisição desenvolvendo competências
aplicando os conhecimentos adquiridos.
Este projeto obteve resultados bastante positivos,
traduzindo-se numa mais valia para toda a comunidade escolar e não só.
A Vila saúde terminou com o gosto de Sopas do
Mundo. Esta atividade envolveu uma minuciosa pesquisa
realizada por diversas turmas que em conjunto com os
seus professores pesquisaram receitas de sopas saudáveis em vários países. Durante a confeção destes deliciosos e saudáveis pratos foi notória a sã convivência entre professores e alunos do 2º Hexaciclo e o alargamento do processo de aprendizagem que extravasou para
fora das salas de aula. Tendo o 12ºA participado com o
gaspacho à espanhola, o 9º B com uma sopa tradicional
grega e o 9ºC com uma sopa de legumes à italiana.
Neste evento, também podemos contar com as tradicionais, saborosas e saudáveis sopas portuguesas que ficaram ao cargo da Educação Especial, Associação de
Pais e de turmas do 1ºCiclo.
Foram diversas especialidades que os membros da
comunidade escolar puderam provar e apreciar. Além das sopas, a comunidade escolar
pode provar e aprovar deliciosos tapas cuidadosamente preparados pelas funcionárias das nossas escolas.
Parabéns a todos os envolvidos.

Tertúlias Literárias Dialógicas

N

o âmbito do nosso PPIP, desenvolvemos
as Tertúlias Literárias Dialógicas nos 5º
B; 6º C e 8º A. Trata-se de fazer leituras
em grupo, em contexto externo à sala de aula,
onde tudo é combinado previamente entre os
participantes e no dia da Tertúlia todos eram
convidados a partilhar um excerto, título, uma frase, uma palavra que nos tenha tocado, do ponto de vista literário, sentimental, pessoal, profissional e / ou académico.
Os resultados foram muito positivos, tendo sido um produto muito rico, em termos de relação pedagógica e afetiva.
A todos os participantes … agradecemos e … para o ano… continuamos !

Exposição—EcoCarnaval com Amor

E

steve patente no hall principal da escola D Maria II a exposição “EcoCarnaval com
Amor”. Trata-se de um conjunto de trabalhos elaborados com materiais reutilizados, pelos alunos do Projeto Artes, saberes e sabores. Foram utilizados diversos
materiais desperdiçados. As máscaras foram construídas com pasta de papel de jornal
e caixas de ovos. A exposição também aborda a temática do amor, fazendo referência ao dia dos Namorados, ao mesmo tempo que apela à não violência no
namoro. Esta última temática trabalhada em articulação com o PES, que apela à sinalização do dia escolar
da Não Violência e da Paz, a 30 de janeiro.

Exposição -Rosas dos Ventos

N

o âmbito da disciplina de Geografia decorreu no átrio da Escola D. Maria II (de 30 de janeiro a
2 de fevereiro) uma Exposição de Rosas dos Ventos. Os trabalhos expostos foram realizados
pelos alunos das turmas de 7º ano, com o objetivo de reconhecer a importância da Rosa dos
Ventos na localização relativa.

As Hortas Ecológicas
A NOSSA HORTA NO JARDIM DE INFÂNCIA DE MOITA
DO NORTEo dia 21 de fevereiro, no JI de Moita do Norte deu-se
início à "Nossa Horta". O avô Júlio veio ajudar. Plantámos alfaces, couves e alho francês. E semeámos rabanetes,
ervilhas
e
feijões.
Posteriormente,
plantámos morangueiros em garrafões de plástico e semeámos salsa e coentros.As crianças adoraram estas
atividades e agora vão continuar a tratar da horta, regando e arrancando ervas daninhas até chegar a
hora de colher.Foram feitos registos da atividade através de desenhos e fotografias.Tudo isto foi possível, graças à colaboração incondicional da Associação de Pais .

N

HORTA ECOLÓGICA NO JARDIM DE INFÂNCIA DE ATALAIA

A

s crianças construíram a “Horta do Jardim de Infância”
com a ajuda de familiares que ofereceram diversas sementes. Juntos mexemos na terra, e plantámos morangos, couves, cebolas e também semeámos salsa e coen-

tros.
Como uma horta, mesmo muito pequenina, necessita de ser tratada com muita dedicação todos, diariamente, cuidamos dela com muita alegria. As crianças mostraram-se entusiasmadas com esta atividade e estão ansiosas por provar os alimentos da “Horta do Jardim de Infância”.
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Jornal vertical

O

s alunos do 12.° ano de Línguas e Humanidades aceitaram o desafio proposto pelo professor de Geografia
C (Hélder Marques): elaborar um jornal de parede
cujo tema seria o papel das Organizações Internacionais no
contexto de um Mundo Policêntrico.
Os alunos constituíram dois grupos de trabalho para se debruçarem, respetivamente, sobre as organizações formais e
informais. Contudo, o objetivo era elaborar apenas um jornal de parede. Assim, era preciso que os grupos coordenassem várias decisões tais como a seleção de informação, a
organização do espaço que o jornal iria ocupar e a articulação dos conteúdos. À partida, esta seria uma das dificuldades. No entanto, o empenho e contributo de todos proporcionou uma dinâmica de trabalho que deu
bom resultado, o que nos motivou ainda mais para concluir o Jornal!
Apesar da apreensão inicial por parte dos alunos, à medida que a tarefa se foi desenvolvendo, as dificuldades foram diminuindo. Contudo, manteve-se até ao fim a convicção de que se trata de uma tarefa que exige o domínio de várias competências tais como sentido crítico, interpretação de documentos, seleção de informação e encadeamento de ideias, quer na produção do jornal quer na apresentação oral do mesmo, a qual também já efetuámos. Assim, acreditamos que foi muito importante termos realizado o Jornal de Parede que se encontra exposto na sala 11 do bloco C.
Sem dúvida, foi uma tarefa que nos deixou satisfeitos pelo resultado final e, mais ainda, pelo facto de
termos trabalhado em equipa.
Os alunos: André Gonçalves, Rui Silva, Tatiana Cardoso, Tatiana Duarte, Tatiana Sanguinho e Tiago
Silva.

Portugal Open Championship

N

o passado dia 24 de fevereiro, realizou-se em Lisboa, no Pavilhão
do Casal Vistoso, o maior evento
internacional promovido pela Federação
Portuguesa de Dança Desportiva em Portugal, com a participação de grandes nomes da Dança a nível mundial. Duas das nossas alunas sagraram-se
campeãs do Portugal Open Championship em duas categorias diferentes: Joana Grilo do 10º A na categoria Adultos Intermédios e Catarina Costa, do 12º A na categoria
de Juventude Pré-Open. Para elas os nossos parabéns e que continuem!

Igualdade de Género

N

o dia 26 de fevereiro decorreu em Santarém a sessão distrital
do Parlamento dos Jovens, edição 2017/2018, destinada ao
ensino básico sob o tema Igualdade de Género. Participaram
como representantes do Agrupamento de Escolas de Vila Nova da Barquinha os alunos
Beatriz Marques Pereira (8.º B), Beatriz Ribeiro Neves (9.º B), Afonso José Couteiro Martins (9.º B) e
Diogo Jorge Carvalho Centeio Grácio (9.º C). Apesar de não terem sido apurados para a sessão nacional, devemos estar orgulhosos da sua prestação e do empenho que revelaram neste projeto.

Comemoração do Dia da Mulher

O

Agrupamento de escolas de Vila Nova da Barquinha assinalou o dia
8 de março, dia internacional da Mulher oferecendo flores elaboradas com materiais reutilizados pelos alunos do projeto Artes, saberes e sabores. Caixas de ovos, constituíram a matéria-prima reutilizada,
um apelo à consciência ecológica da comunidade educativa. No âmbito do
dia da mulher, foram também, expostos trabalhos em cartolina elaborados
por estes alunos, subordinados aos temas – a importância da mulher na nossa sociedade, descriminação e formas de dizer não à violência, temas propostos pela equipa PES.
A este acontecimento juntou-se o 10ºA (da componente de Inglês) e além de corações, ofereceu
também postais a todas as mulheres da Escola.
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Concerto Solidário: Queremos ir a Espanha

N

o dia 9 de março, no salão da Associação dos Bombeiros Voluntários de Vila
Nova da Barquinha, os alunos participantes na visita de estudo a Espanha
promoveram um Concerto Solidário subordinado ao tema “Queremos ir a
Espanha!” para os ajudar a concretizar a visita que tanto anseiam.

Foram várias as tarefas em que os alunos estiveram envolvidos desde a venda de
bolos e bebidas, venda de rifas, flores e entradas, sendo auxiliados por várias docentes do agrupamento.
O Concerto só foi possível realizar devido à boa vontade da Banda Filarmónica da
Associação dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova da Barquinha e ao grupo de
danças de salão do Clube União e Recreios da Moita do Norte pelas suas prestações
e, ao senhor presidente dos Bombeiros Voluntários, que cedeu o salão. Agradecemos a todos eles pois foram fantásticos quer nas atuações quer na disponibilização do salão para outros eventos que se possam realizar. No intervalo houve uma agradável surpresa e agradecemos afavelmente ao senhor presidente da junta de freguesia de Vila Nova da Barquinha pelo donativo.
Salientamos que apesar de uma noite terrivelmente chuvosa e fria o ambiente vivenciado foi abrasador, mágico e muito caloroso.

Promoção da Saúde nos Jardins de Infância

A

equipa da Educação para a Saúde tem vindo a dinamizar nos jardins de infância do nosso agrupamento
sessões com a colaboração da enfermeira Manuela Azevedo. Este ano letivo ocorreram
de 6 a 16 de março e foi abordada a temática
“Higiene Oral”. "A atividade baseou-se na apresentação de uma história elucidativa dos problemas causados por não existir uma boa higiene oral. Depois todas as crianças puderam aprender experimentando,
numa dentadura feita em material reciclado, como se faz uma escovagem
dentária. As crianças mostraram -se sensibilizadas para a escovagem dos
dentes e ficaram a saber os procedimentos e cuidados necessários para
efetuar uma correta higiene oral.

Dia do Pai

O

s alunos do
projeto Artes, saberes
e
sabores,
elaboraram cartões
para oferecer no
dia 19 de março,
dia do pai e uma
pequena exposição
em cartolina demonstrando o valor
da parentalidade e a importância de respeitar os mais velhos.

Mês de abril

O

Agrupamento de Escolas
de Vila Nova da Barquinha
assinalou abril como mês
da prevenção dos maus tratos na
infância. Nesse âmbito foram expostos trabalhos alusivos a esta
temática elaborados pelos alunos
do Projeto Artes, Saberes e Sabores em articulação com o Projeto de Educação para a Saúde.

Dragonologia

N

o âmbito do programa cultural em rede CAMINHOS DE FERRO, uma criatura andou pela ruas
da região, incluindo a nossa escola, no passado dia 13 de Abril de 2018, a alargar os seus
horizontes. O seu nome é «Tiro», um dragão que esteve sempre acompanhado pelo seu dono
«Liro». Mas ele não é como os dragões maléficos das histórias, ele é um dragão
muito carinhoso e que precisa de muitos afetos e atenção, super inofensivo.
Ele é fruto da Companhia Projeto EZ que cria a cenografia e o teatro através de
veículos únicos criados por João Pinto.
Beatriz Neves

Brigadas Verdes

N

o âmbito do Projeto Esco-Escolas, cada turma dos 7º, 8º
e 9º anos constituiu uma brigada verde. Cada Brigada
tinha como objetivo recolher os resíduos disseminados
pelas ruas de Vila Nova da Barquinha e posteriormente colocá-los
no ecoponto respetivo. Paralelamente decorreu também uma campanha de sensibilização da população para separação dos resíduos, tendo cada brigada desenvolvido a sua

atividade junto de diversas instituições, nomeadamente: Centro de Saúde, Junta de Freguesia de Vila Nova da Barquinha e GNR.
A preservação do meio ambiente começa com pequenas atitudes diárias, que fazem toda a
diferença – uma das mais importantes é a separação dos resíduos.
Visita de Estudo a Espanha

E

ntre os dias 3 e 5 de maio de 2018, 52 alunos, desde o 7.º ao 11.º
ano, a maioria dos quais inscrita na disciplina de Espanhol, juntamente com 4 professoras da Escola D. Maria II de Vila Nova da
Barquinha, rumaram à Andaluzia, mais concretamente a Córdoba e Sevilha. Apesar do seu contentamento e êxtase, todos fizeram sacrifícios começando por uma direta, pois a partida da escola ocorreu à 01h00 do
dia 3 de maio. Na Catedral/Mesquita surgiu uma guia inesperada mas,
em simultâneo, muito divertida, a professora Antónia Coelho, que foi recrutada para dar as explicações através do rádio guia. Todos observaram os vitrais, os 856 arcos
magníficos em jaspe e granito, e a Catedral, mandada construir pelo Rei D. Carlos I no século XVI,
localizada bem no centro da Mesquita, e os fantásticos tetos. Foi curioso comprovar o convívio e a
junção entre religiões tão distintas como o Islamismo, o Judaísmo e o Cristianismo e também ver-se
a um canto o nosso Santo António ali representado. O almoço realizou-se no Patio de los Naranjos,
jardim interior da Mesquita, onde surgiu a primeira fotografia de grupo.
No dia 4 de maio, o pequeno-almoço ocorreu cedinho, pois havia horários a cumprir. Visitou-se a Catedral de Santa Maria da Sede, a maior da Espanha, e a terceira maior do Mundo, em estilo gótico,
um estilo diferente, mas muito bonito. Quanto à Giralda, uma torre com 97,5 metros de altura, só
duas professoras e um aluno tiveram coragem de subi-la. Note-se que a vista é compensatória! No
espaço exterior da Catedral, surgiu a segunda fotografia de grupo. O almoço foi livre, sendo que a
maioria preferiu ir ao McDonald’s, a fim de matar saudades de uma comida já conhecida e tão apreciada pela juventude.
A tarde foi pelo Real Alcázar, um complexo palaciano situado em Sevilha composto por vários edifícios de diferentes épocas, desde a romana até à visigoda, onde foi também gravada a série Game of
Thrones. Pôde observar-se, numa das salas, que existe uma grande tela com o escudo português. De
seguida, passeou-se pela Praça de Espanha e Parque María Luísa, onde se tiraram muitas fotografias,
desfrutou-se da paisagem e foi-se jantar ao restaurante Meson Serranito. A comida estava muy buena, mas em nada se compara à comida portuguesa!
O dia 5 de maio foi mais um dia de madrugar, refazer as malas e desfrutar da Isla Mágica, experienciando-se todas as atividades. Mais uma vez, alguns dos elementos do grupo foram mais atrevidos do
que outros e aqui tirou-se a última fotografia de grupo. Foi um dia bastante divertido e cansativo.
O regresso iniciou-se ao final do dia, descansando-se no autocarro e com a esperança de um dia poder voltar a visitar-se Sevilha.
Para finalizar, é importante frisar que esta visita não teria sido possível concretizar-se sem a preciosa
ajuda monetária ofertada pelo Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova da Barquinha,
bem como sem o apoio que a Ala Viagens prestou, mais concretamente na pessoa de Andreia Rodrigues, que foi a monitora que acompanhou todo o grupo. Um grande bem haja!

Visita de Estudo a Mação e a Proença-a-Nova

N

o passado dia 3 de maio de 2018, as turmas do 5.º
ano de escolaridade (A a D) partiram da Escola D.
Maria II em direção a Mação, tendo sido acompanhadas pelos respetivos diretores de turma: Elisabete Martins, Hélder Durão, Maria do Céu e Carla Rosa. As docentes
Ana Paula Graça, Luísa Leal e Maria Celeste Menino também foram acompanhar as turmas . De referir que esta
Visita de Estudo foi organizada pela docente Luísa Leal e
que a professora Maria do Céu Lopes foi substituir a docente Maria Helena Moura. Como foram cerca de 70 alunos,
optou-se por dividi-los em 2 grupos, sendo que, enquanto
o primeiro grupo visitou o Museu de Arte Pré-Histórica, o segundo visitou o Instituto Terra e Memória
e vice-versa. O Museu de Arte Pré-Histórica encontra-se ligado à ciência e podem encontrar-se nele
vários objetos expostos como por exemplo colares de conhas, taças de barro, pedras afiadas que
eram utilizadas como facas pelo homem e restos de esqueletos. O Instituto da Terra e da Memória,
situado nas instalações duma antiga Escola Primária, foram vistas várias salas onde se encontram
diversos objetos e utensílios antigos como: bonecas, loiça, escadas, máquinas de escrever, selas e
muitas outras coisas. Posteriormente, foi visionado um filme acerca da arqueologia e da arte rupestre. De seguida as quatro turmas e os professores acompanhantes almoçaram no Jardim até chegar
a hora de partir para Proença-a-Nova. Chegados a este local, os docentes e discentes visitaram o
Centro de Ciência Viva da Floresta. A visita iniciou-se
com o visionamento de um filme que mostrava a desflorestação do nosso planeta e da vida das plantas. De seguida, os alunos tiveram a oportunidade de usufruir desta visita, de uma forma divertida e, ao mesmo tempo,
enriquecedora, benéfica e dinâmica, desenvolvendo diversas atividades em grupo, tais como: simulador de
carros dos bombeiros, aviões, sistema de rega dentro de
uma horta, conhecer onde se situam determinadas árvores; jogos de cheiros; jogos do ciclo da água e da energia eólica.
Em suma, foi um dia muito bem passado e que permitiu
a consolidação de conhecimentos nas disciplinas de História e Geografia de Portugal e Ciências Naturais.

Visita de estudo a Lisboa

N

o dia 10 de maio, o 6º ano, foi a uma visita
de estudo a Lisboa, ao “Museu dos Coches”
e ao “Pavilhão do Conhecimento”. De manhã
visitaram o “Museu dos Coches” onde realizaram
um “peddy paper” para conhecerem melhor os coches e obterem mais informação. O preferido dos
alunos foi o “coche dos oceanos” puxado por caudas
de peixe. Algo que despertou a curiosidade dos alunos foram a maior parte dos coches serem revestidos com talha dourada. Após terem feito várias actividades interessantes, seguiram para almoçar.
De tarde seguiram para o “Pavilhão dos Conhecimentos”. Vibraram com a exposição dos “Angry
Birds”, mas também com todas as outras actividades que podiam fazer neste espaço cultural e onde também ficaram a conhecer muitas coisas novas.
Foi um dia muito ativo e muito rico.
6º C

Prova de Canoagem do Desporto Escolar

F

oi no dia 16 de maio, em Tomar e, mais uma vez, os alunos da nossa escola brilharam. A todos
muitos Parabéns pelo vosso esforço, empenho, dedicação e comportamento exemplar que demonstraram em todos os momento. Ao Clube Náutico Barquinhese e aos Encarregados de Educação o nosso muito obrigado por todo o apoio e disponibilidade que sempre têm.

Dia Mundial sem tabaco

A

pesar do feriado, dia 31 de maio,
o dia Mundial sem tabaco foi assinalado na escola D. Maria II. Uma
articulação entre o Projeto Artes

Saberes e Sabores e o

PES. Os alunos

construíram cigarros reutilizando matérias
e exporão imagens alusivas aos malefícios
do tabaco.

III mostra- Barquinha de experiências, Barquinha de vivências
INAUGURAÇÃO DA EXPOSIÇÃO “Tink”

T

eve lugar nos dias 17, 18 e 19 de maio, na Escola
Ciência Viva de Vila Nova da Barquinha, a III
mostra- "Barquinha de experiências, Barquinha de vivências" que contou com a inauguração de
uma exposição denominada TINK...no espaço CIEC, cuja
diretora é a Drª
Ana
Rodrigues,
da Universidade de
Aveiro. Este novo
espaço conta com
vários jogos de
desenvolvimento de capacidades cognitivas de uma forma lúdica. A inauguração deste espaço contou com a presença de ilustres convidados, como o o novo reitor da Universidade de Aveiro, Dr Paulo Jorge dos Santos Gonçalves Ferreira, o senhor presidente da Câmara Dr. Fernando Freire, o Dr Fernando
Franco da DGE e o Sr. Diretor do Agrupamento de Escolas de
Vila Nova da Barquinha.
EXPOSIÇÃO DOS TRABALHOS DA DISCIPLINA “PROJETO PARA TODOS”

A

s turmas do 1º ciclo da Escola Ciência Viva, participaram na "III
Mostra Barquinha de Experiências, Barquinha de Vivências", estando envolvidos os alunos do 1º ao 4º ano de escolaridade.
Quem visitou a Mostra, teve oportunidade de assistir a exposições, teatros, danças e demonstrações associadas às ciências experimentais. Salienta-se a exposição de trabalhos elaborados no âmbito da disciplina
PPT (Projeto para Todos), onde cada setor/ano apresentou e desenvolveu atividades aliadas ao seu tema anual.

Entrevista a Carolina Carpinteiro
Carolina Carpinteiro, aluna do 10ºA, já foi vice-campeã nacional de natação na categoria 50 metros livres pelo Desporto Escolar. Entre outras classificações conquistou o terceiro lugar na categoria dos 100 metros bruços e o quarto lugar na categoria 50metros mariposa.
Tomás Castro (T): Desde que idade pratica natação?
Carolina Carpinteiro (C): Desde os 2 anos, comecei a competir aos 6.
T: De onde surgiu esta paixão?
C: Uma vez experimentei fazer natação e gostei bastante, decidi que era isso que
queria fazer.
T: Os teus familiares sempre te apoiaram a praticar natação?
C: A minha mãe sim. Vai assistir às minhas provas.
T: Como te sentiste ao conquistares o teu primeiro lugar? Quando foi?
C: Não me lembro, foi há muito tempo. Senti-me feliz por ver o meu trabalho recompensado.
T: Porque achas que consegues obter tão bons resultados?
C: Nos treinos tento sempre dar o meu máximo e ultrapassar o meu limite porque sei que o que custa no treino não vai custar na prova.
T: Como concilias o desporto com a escola?
C: Sempre que tenho tempo para estudar aproveito.
T: Queres dar alguma dica a quem queira seguir natação?
C: Fico muito contente por ir ao pódio mas o que interessa são os tempos e saber ganhar e perder.
T: Obrigada e continuação de um bom sucesso.
Tomás Castro

Visita de Estudo ao Centro de Ciência Viva de Constância

E

ste centro é um ótimo sitio para quem quer conhecer as estrelas
e adquirir conhecimentos sobre Astronomia. O
Planetário de Constância simula o espaço no
presente, no passado e prevê o futuro. Mostra estrelas
e plantas que conseguimos ver na Terra, desde que
não haja poluição luminosa e indica quando são vistos
da Terra determinadas estrelas e planetas. Também
há uma loja onde se pode comprar ímans, jogos,
puzzles, tudo relacionado com a Astronomia. Vale a
pena visitar este espaço tão agradável e cheio de conhecimentos para nos mostrar. Com a sua visita irão
interessar-se pelas maravilhas do espaço celeste. Adorámos esta visita de estudo que foi proporcionada ao 8º A no âmbito da disciplina
“Projeto Para Todos” pelas professoras Maria Conceição Jorge e Manuela Santos.

Pintar Corações
Sinto-me bem ao teu lado,
Estando longe de ti,
Eu estou enamorado
Por ti, quem gosta de mim?
Mas e tu? Gostas de mim?
Talvez sim ou talvez não
E aqui nesta prisão:
“Retrato do coração”
Deste-me o meu verão
Eu dei-te a minha mão,
Mas sonhos, sonhos serão.

Rodrigo Matias
O verão vai acabar

Matemática e as Artes

Contigo eu vou sonhar

O

E depois vão terminar:

s alunos do 5º ano turma A
realizaram trabalhos de articulação no âmbito das disciplinas de matemática e

Sonhos, esperança…..tudo
Um dia sim ….só talvez

artes.
Assim se reforçam as relações entre disciplinas e áreas do saber, a
Matemática saiu da sua caixa e as Artes acolheram o que se aprende e
ajudaram a tornar mais belo o nosso dia a dia na escola. Também porque o aluno do séc. XXI não guarda o conhecimento em gavetas fechadas, antes o espalha numa "mesa de trabalho" ampla e diversificada e o mostra aos colegas, professores, pais , a toda a comunidade.
O resultado foi o que se segue...

Alunos do 5º A

Sim eu sei que também
mudo
Mas diz-me só desta vez:
“Contigo quero estar!”
Tomás Sousa10ºA

Caminhada Eco-Escolas

N

o dia 5 de Junho de 2018, trezentos e
vinte alunos da Escola Dona Maria II,
acompanhados dos seus professores,
realizaram uma caminhada com um percurso
de 6 Km. Esta atividade esteve integrada, no
âmbito da Comemoração do Dia Mundial do
Ambiente e foi organizada pelo projeto EcoEscolas.
A caminhada foi uma iniciativa de sensibilização junto da população escolar,
para a importância da sustentabilidade da Terra com
a finalidade de preparar os
jovens, para o exercício de
uma cidadania consciente,
dinâmica e informada face
às problemáticas ambientais atuais. Este
evento proporcionou a todos um
passeio pela Natureza, onde se
verificaram
momentos de diversão e a partilha de comportamentos ecologicamente sustentáveis. Ao longo da caminhada contou-se
com a colaboração da Eng. Alexandra Carvalho do Município, dos elementos da GNR e dos Bombeiros Voluntários da Barquinha, aos quais agradecemos a participação. Agradecemos também a colaboração do Intermarché de Vila Nova da Barquinha, que forneceu as garrafas de água, e do Pingo
Doce do Entroncamento, que cedeu maças para todos os participantes.
As fotografias tiradas durante a caminhada foram recolhidas e com a ajuda do prof. Óscar Coelho,
foi criado um mural “Natureza – Vida” no hall da escola.
Dora Oliveira

Concurso Vamos construir um cartaz com o PAFI
O Nosso Agrupamento participou num concurso, em parceria com o Intermarché
(obrigada Intermarché da Barquinha) e ficámos Selecionados com a turma do 3.ºC.
A Escola Ciência Viva ganhou o 1º prémio no concurso nacional "Vamos construir
um cartaz com o PAFI" (A mascote do Intermarché).

Exposição Malas do Mundo

N

o âmbito da disciplina de Geografia,
os alunos do 9.º ano decoraram e
apetrecharam malas de viagem com
informações, símbolos, souvenir e imagens
de países que já visitaram ou gostariam de
visitar. Os alunos deram asas à sua imaginação e surgiram trabalhos muito criativos.
Os trabalhos foram expostos na Biblioteca Escolar.

Dia Europeu do Mar

N

o âmbito da comemoração do dia Europeu do Mar, a
turma B de 8º ano, realizou uma campanha de sensibilização para a proteção dos oceanos, chamando
mais uma vez a atenção da comunidade educativa, para a
problemática dos plásticos e para a importância da preservação da água.
Sónia Santos

Livros, textos, leituras e outras literaturas

A

s bibliotecas do agrupamento continuaram a
somar pontos positivos nas atividades desenvolvidas e a dedicar-se à sua causa maior. Como prova do que aconteceu por cá ao longo
dos meses de 2018, seguem-se alguns dos acontecimentos mais marcantes:
 Pais Leem para Alunos no Dia Mundial da Mãe Terra –
turmas de 7.º ano
 Projeto internacional de troca de marcadores de livros
 os alunos do 11.ºB (curso de Multimédia) trocaram
marcadores com a Halcyon London International School.
 Na Semana da Leitura realizou-se: a Feira do Livro na
biblioteca da Escola Ciência Viva; a final do Concurso
de Leitura Expressiva, no qual participaram alunos do
3.º ao 12.º anos; a escritora Isabel Ricardo apresentou o seu livro “As aventuras do Xico-Larico” a todas
as crianças do Pré-Escolar e alunos do 1.º e 2.º anos.
 No âmbito do projeto Alunos Leem para Alunos, alguns alunos do 5.º C declamaram o poema “Trem de
ferro” de Manuel Bandeira, para várias turmas da escola D. Maria II.
 Tertúlia no Dia Mundial da Luta contra o Cancro –
com a presença da jornalista Célia Ramos, autora do livro “Garra de Viver” e os alunos do Ensino
Secundário.
 Pais Leem para Alunos no Dia Internacional da Família – turmas de 8.º ano.
 Alunos do 4.º ano dramatizam um excerto da peça
“Vem aí o Zé das Moscas”, de António Torrado.
 Concurso Nacional de Leitura – os alunos Daniel Silva
(6.ºC) e Beatriz Pereira (8.ºB) representaram o agrupamento na fase intermunicipal em Mação.
 Pais Leem para Alunos no Dia da Língua Portuguesa e
da Cultura – turma do 10.ºA.

