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E, de repente, tudo mudou. 
Tudo mudou, mas a relação pedagógica continuou. Alunos e professores mantêm atividades letivas, agora online. O 
Diretor e a Direção do agrupamento, cargos intermédios e restante classe docente assumiram as rédeas, adaptaram 
recursos e estratégias e os nossos alunos demonstraram estar à altura, correspondendo à situação de emergência.  

Recolhidos em casa, como lhes foi pedi-
do, as crianças e jovens estudantes da 
Barquinha estão a responder, na sua gran-
de maioria, às atividades propostas pelas 
diferentes disciplinas. Há até alunos que 
se revelam surpreendentemente mais 
ativos e reativos, o que só prova a neces-

sidade de variar os métodos e suportes 
para chegar a todos os jovens. Agora, 
depois do choque do fecho das escolas a 
13 de março - e foi um choque para mui-
tos - há que resistir em casa por mais 
umas semanas, certos que nos voltaremos 
a ver e a abraçar brevemente. Vamos 

aproveitar estes momentos de distancia-
mento social para depois dar mais valor à 
Escola, aquela instituição afinal insubsti-
tuível, que faz parte do nosso crescimen-
to em sociedade. E, já agora, para apren-
der um pouco mais, porque há tanto a 
descobrir! Voltaremos mais fortes.  

No momento em que sair de casa e do país não é de todo aconselhável ou possível, vamos recordar algumas saídas importantes. 

Cristóvão, Sofia e Matilde com colegas do Erasmus+ da ilha 
Martinica, França. Textos do Cristóvão e Matilde no interior. 

Erasmus+ explora  
Martinique exótica 

Diretor organiza bela 
viagem a Londres 

Informa-se que o Jardim 
de Infância de V. N. da 
Barquinha é a escola de 
acolhimento para filhos 
de médicos, enfermeiros 
e forças de segurança.  

O Congresso Internacional de Geologia cons-
tituiu uma iniciativa corajosa e totalmente 
conseguida. O grupo dinamizador merece 
todos os nossos aplausos. Texto e imagens 
com pormenor no interior desta edição. 

Alguns dos alunos de vários anos e cursos do agrupamento 
da Barquinha que puderam sentir a descoberta de Londres. 



Entrevista ao Professor 
Leandre, de Barcelona 

 

No dia 14 de fevereiro o aluno Francisco  
Casa Nova do 9ºB conversou com o pro-
fessor Leandre Mondria Virigili  que veio 
à nossa escola no âmbito do Erasmus K1. 
A conversa foi a seguinte:  
Francisco— A partir de que idade entram 
os alunos na sua escola e quantos são? 
Professor— Os alunos entram aos 12 e 
saem aos 18 e são cerca de 700. 
F— Que atividades desportivas existem na 
sua escola ? 
P— Existem poucas atividades desporti-
vas porque a nossa escola está perto da 
Catalunha. 
F— O que achou dos nossos professores? 
P— Penso que são muito bons e os alunos 
portam-se muito bem e entendem a ma-
téria muito bem.  
F— De que cidade vem o professor? 
P— Cordova, fica a 11 km de Barcelona. 
F— Já visitou o Castelo de Almourol? E o 
que achou dele? 
P— Sim, e está muito bem recuperado.  
F— Gosta da nossa comida local?  
P— Sim, sim, muito boa, 5 estrelas! 
F— E é tudo. Obrigado! 

Entrevista de Francisco Casa Nova, 9ºB 

O Professor Leandre Virgili visitou o nos-
so Agrupamento no âmbito do projeto 
europeu Erasmus K1. É Diretor da escola 
secundária de Cornellà, em Barcelona, e  
um adepto convicto das boas e inovado-
ras práticas pedagógicas. Veio testemu-
nhar o nosso ambiente pedagógico e 
partilhar a sua experiência na Catalunha. 
Adorou Portugal e a nossa Educação.  

Visita amiga catalã para 
partilhar experiências Visita de estudo do 10.º ano, no âmbito 

das disciplinas de Português e Educação 
Física. Assistiram à peça "Farsa de Inês 
Pereira" e visitaram o Estádio da Luz.  

Há sempre livros novos na Biblioteca. Vem ver e ler! 

Teatro e Desporto Professores satisfeitos… 
é essencial  

para uma boa ESCOLA. 



AVISO do DIRETOR 
O Diretor informa que o Agrupamento dispõe do Plano de Contingência para o vírus Covid19 e alerta para a obrigatorie-
dade da sua atenta leitura, tendo entrado em vigor a 6 de março 2020. Avisa ainda todos os elementos da comunidade 
de escolar que, em caso de sintomas de febre ou de mal-estar devem permanecer em casa e contactar a linha 24. 

“Esparguete dançarino”  
com o 6ºC no Clube  
Janela para a Ciência 

Biblioteca vai ser requalificada 
A Dra. Manuela Pargana Silva - Coordenadora Naci-
onal da Rede de Bibliotecas Escolares, a Dra. Maria 
João Filipe - elemento do gabinete da RBE e a Dra. 
Ana Paula Ferreira - Coordenadora Interconcelhia 
da RBE visitaram a Escola D. Maria II para se inteira-
rem dos projetos implementados na BE e do espaço 
que irá ser requalificado. (Blog Biblioteca Escolar) 

Desfile de Carnaval do Jardim de Infância da 
Moita do Norte no dia 21 de fevereiro 

Carnaval da Escola da Praia do Ribatejo em 
articulação com o Lar de Idosos  



O CRIT de Torres Novas enviou-nos esta imagem como forma de agradecimento pelo empe-
nho e solidariedade que as entidades regionais dão ao projeto "Educar para  a PAZ!". Na fo-
to, o Presidente da Câmara de Vila Nova da Barquinha e o Diretor do nosso Agrupamento. 

 
 Todos somos 

Proteção Civil 
A turma 9ºB já começou a trabalhar a 
Ideia a Concurso sob o tema "Todos so-
mos Proteção Civil", sub-tema "O Papel 
do Cidadão na Proteção Civil". O objetivo 
é participar na fase municipal do Dia 
Mundial da Proteção Civil. Numa fase 
posterior, o grupo-turma irá defender a 
sua ideia em Almeirim, a nível distrital. 
     Esta é uma iniciativa que a Câmara de 
Vila Nova da Barquinha propôs ao agru-
pamento. O tema a trabalhar enquadra-
se nos domínios definidos pela Estratégia 
Nacional de Educação, nomeadamente 
no 2º Grupo—Risco. 
     Entre os objetivos do concurso, pre-
tende-se estimular a participação dos 
jovens, contribuir para um país mais se-
guro e resiliente aos riscos, promover o 
aparecimento de ideias para projetos 
sustentáveis, incentivar a intervenção 
local nas comunidades em que os jovens 
se inserem e ter ganhos efetivos de sensi-
bilização pública para uma maior cultura 
de segurança. 

10 Minutos a Ler 
De 9 a 13 de março comemorou-se a 
Semana da Leitura. Uma das várias ativi-
dades foi a iniciativa  "10 minutos a 
ler". A atividade consistiu em dez minutos 
de leitura diária, ao gosto de cada leitor. 
No Pré-Escolar, a educadora a selecionou 
a leitura.  
     Mas, antes da leitura, de 2 e 6 de mar-
ço, os diretores de turma e professores 
titulares de turma motivaram os alunos 
para trazerem livros de casa ou que re-
quisitassem na biblioteca da escola para a 
leitura diária. 
     Para além disso, a equipa da Biblioteca 
Escolar preparou uma caixa de livros, 
revistas e jornais para cada turma. A lei-
tura realizou-se maioritariamente na aula 
das 08h30 da Escola D. Maria II ou às 9h 
no caso da Escola Ciência Viva. Na escola 
Básica de Praia do Ribatejo e nos Jardins 
de Infância, a atividade iniciou-se às 
09h30m. 

A Coordenadora da BE, Luísa Morais.      A aluna Catarina Antunes, do 3.°ano do 
curso profissional Técnico de Informática 
de Gestão, tornou sua a voz dos colegas e 
fez algumas perguntas, sobre a leitura e o 
papel da biblioteca escolar, à Coordena-
dora Nacional da RBE, Manuela Pargana 
Silva, cujas respostas pode ver no blog: 
     “Se temos a informação à distância de 
um clique, que papel devem desempe-
nhar as bibliotecas escolares?” 
     “O que devem fazer as bibliotecas para 
atraírem os alunos?” 
     “Como se consegue cativar um aluno 
que não gosta de ler?” 

Do blog da Rede de Bibliotecas Escolares 

Desporto Escolar suspenso 
 

O agrupamento recebeu este email da 
DGE para suspender todas as atividades: 
 

“Tendo em conta as orientações emana-
das pela DGS e considerando os princípios 
de cautela, prudência e bom senso que 
nos devem nortear nesta fase de conten-
ção do Corona vírus, informa-se que fi-
cam suspensas, até informação em con-
trário, todas as competições no âmbito 
do Desporto Escolar (locais, regionais, 
nacionais e internacionais).” 

Paulo, do Porto, visita escolas para 
mostrar e vender produtos de vidro 
feitos na hora. E explicou tudo em ví-
deo, no Facebook. Na Escola D. Maria 
II de Vila Nova da Barquinha, 3 março.  

AJUDE OS BOMBEIROS COM O IRS  



 

No dia 18 de dezembro de 2019 decor-
reu a apresentação da Peça de Teatro 
“Deixemos o Sexo em Paz” às turmas de 
Ensino Profissional e do 8º aos 12º 
anos pela Companhia de Teatro Maria 
Paulos. Esta espetáculo, dinamizado pela 
equipa PES, inseriu-se no âmbito do Pro-
jeto de Educação Sexual das turmas. 
     Tratou-se de uma peça de teatro pe-
dagógica onde se apresentou a sexuali-
dade sem tabus, de modo leve e diverti-
do. Durante uma hora, a atriz interpre-
tou o papel de uma conferencista que 
expõe factos do dia-a-dia, pertinentes, 
como a atitude dos pais perante o sexo, 
a primeira experiência sexual, a virginda-
de, o aborto, a menstruação e a relação 
com o outro sexo, entre outros. 
     O texto da peça transmitiu a mensa-
gem de que se deve encarar a vida sexual 
como uma forma de ser feliz, praticando-
a de uma maneira consciente e informa-
da e, desta forma, preservar a saúde 
individual e coletiva. Durante as duas 
sessões a plateia manteve-se sempre 
com grande curiosidade, manifestando 
muita atenção e entusiasmo. 
     A Equipa do PES agradece à Direção 
da Escola, aos serviços administrativos, 
aos alunos e aos Professores envolvidos, 
toda a colaboração prestada que permi-
tiu o êxito da atividade. 

A equipa PES: Antónia Oliveira e  
Cláudia Bacalhau 

Colaboração de Espanhol 

Mona de Pascua 

  
La mona de Pascua es un postre con gran 
tradición en España y se toma al finalizar 
la cuaresma. Tradicionalmente el padrino 
regala la mona a su ahijado el Domingo 
de Pascua, después de misa.  
     El Lunes de Pascua, además, es tradi-
ción que se reúnan dos o tres familias o 
un grupo de amigos y que vayan a comer 
la mona juntos a algún lugar.  
     En la actualidad, las pastelerías hacen 
el agosto vendiendo monas, pero no hay 
que ser un maestro repostero para pre-
pararla en casa. Escanea el código QR 
para acceder a la receta:  

 
Alunos do 11ºA de Espanhol, orientados 
pela professora Teresa Cerejo. 

 

A Direção informa que passámos a dispor 
de uma nova estrutura a trabalhar com o 
Agrupamento, o CLDS 4G, ou Contrato 
Local de Desenvolvimento Social—4.ª 
Geração, promovido pelo Município de 
Vila Nova da Barquinha. A equipa CLDS é 
constituída pelo  coordenador técnico Dr. 
Luís Bento e a Assistente Social Dra. Rita 
Ferreira. O eixo de intervenção escolhido 
foi a “Intervenção familiar e parental, 
preventiva da pobreza infantil” Assim, o 
CLDC 4G irá funcionar numa sala TIC - 
ATL, ao pé da Escola D. Maria II (junto ao 
quiosque), para alunos do 1.º Hexaciclo, 
dos 1.º aos 6.º anos, sendo prioritário o 
atendimento aos alunos carenciados 
financeira e socialmente. 

Deixemos o Sexo em Paz 

A Rádio Escola AEVNB não nos dá só músi-
ca… Tem também colaborado com algumas 
atividades do agrupamento, mas agora 
temos o Twitter para lhe pedir músicas! 

Assim, no dia 12 de fevereiro, tivemos 
a segunda sessão ação de formação e 
sensibilização intitulada "Segurança 
contra Incêndios", no âmbito das Me-
didas de Auto-Proteção, dirigida a 
todos os docentes e não docentes do 
Agrupamento de Escolas de Vila Nova 
da Barquinha, em articulação com o 
Município da Barquinha e com a 
CIMT, Intermunicipal do Médio Tejo. 

Nos dias 5 e 12 de fevereiro realizou-se 
uma Ação de Formação/Sensibilização 

"Segurança contra Incêndios", no âmbi-
to da Medidas de Auto-Proteção, no 

Auditório da Escola D. Maria II. O convi-
dado José Luís Campos, formador, da 

empresa XZ Consultores SA, esclareceu 
tudo sobre incêndios. O evento foi or-
ganizado por Sónia Santos, coordena-

dora do projeto na CIM do Médio Tejo.  

Segurança contra 
Incêndios 



Dia Internacional da 

Matemática 
Dia Mundial do π  

Dos trabalhos dos alunos: 
“O PI é um número. Representa-se pela 
letra grega π (PI). Embora o PI tenha um 
número infinito de casas decimais, para 
os cálculos simples é comum usar 3, 14. 
     O PI serve para designar a razão entre 
o comprimento de uma circunferência e 
o seu diâmetro. A utilização deste núme-
ro é muito útil aos cientistas, engenhei-
ros, entre outros.  
     As antigas civilizações não tinham mui-
tos conhecimentos sobre o valor do PI e, 
como tal, utilizavam outros valores apro-
ximados. 

Global Teacher  
Prize Portugal 

Foi apresentado o Projeto Global 
Teacher Prize Portugal na Escola D. Maria 
II, a 26 fevereiro 2020. Presentes, entre 
outros: autarcas da Barquinha e de Cons-
tância, Direções de agrupamento de 
Constância e da nossa escola, um profes-
sor já galardoado e o empreendedor do 
Projeto.  
     Fernando Freire, Presidente da Câma-
ra de Vila Nova da Barquinha, realçou a 
grande aposta do município na educa-
ção, mas agora o grande desafio é a mo-
tivação dos professores. Citou António 
Gedeão: ensinar é motivar. 
     Afonso Mendonça Reis, o grande dina-
mizador deste prémio  de professores, 
vem da área das empresas e dos empre-
endedores. Salientou o impacto positivo 
que os professores têm nos jovens. E 
explicou: o prémio de 30.000 euros é 
para investir na comunidade escolar ao 
longo de dois anos. 
     O professor José Jorge Teixeira, de 
Chaves, do agrupamento Dr Júlio Mar-
tins, vencedor do prémio 2018, revelou 
que os alunos intermédios tiveram de-
pois maior sucesso porque se adaptaram 
melhor a aulas mais práticas. E explicou 
as razões de uma candidatura: valorizar e 
partilhar, ensinar a pensar. Para que ser-
ve o prémio? Para mudar as práticas leti-
vas. É um prémio que valoriza a escola e 
a região. 
     Podem candidatar-se a este prémio 
professores e educadores do pré-escolar 
ao 12. ano ou propostos por grupos de 
pais ou alunos. Um ou vários.   



 A Direção informa que temos no Nosso 
Agrupamento a nutricionista Marisa 

Geraldes. Esta está a realizar um está-
gio profissional, indo desenvolver várias 
atividades no Agrupamento, relaciona-
das com as questões alimentares e com 

a Escola Promotora de Saúde.  

  
 

Realizou-se no dia 24 de janeiro um torneio 
de futsal, organizado pelos alunos do 2ºB do 
Profissional de Desporto, com a participa-
ção de 13 equipas entre o 5º e o 12º 
ano. Houve bom envolvimento entre alunos 
e professores, entrega total na atividade e 
respeito mútuo.         Prof. António Baptista  

Aula de Cidadania: o lado feminino 
Três Mulheres do Exército estiveram na Escola D. Maria II a 5 de março: a 
Tenente Ana Fernandes, a Furriel Sandra Barbosa e a 2º Cabo Maria Dias. As 
convidadas explicaram aos alunos o papel que desempenham no Exército e 
motivaram os jovens de ambos sexos para a carreira militar. Obrigado! 

Elizabete Jacinto  
na Escola D. Maria II 

Elizabete Jacinto é uma profissional de 
rallies mundiais. Conduz um camião nu-
ma equipa de três. Esteve connosco na 
Barquinha no dia 3 de março, no Auditó-
rio da Escola D. Maria II. Disse: "Conduzir 
bem um camião é o resultado do traba-
lho psicológico e físico de uma equipa." E 
acrescentou: "Parem um minuto para 
pensarem nas coisas boas que temos."  

Torneio de FUTSAL 

No dia 14 fevereiro o 9ºA 
aceitou o Desafio do  

Clube HandsOnScience 

Janela para a Ciência 

Geologia em ação 
14 fevereiro 

Os alunos puderam “viajar pelo corpo 
humano” através de “champimóvel” 
durante 30 minutos dentro do simula-
dor, disponibilizado pela Fundação 
Champalimau. Assim, os jovens aperce-
beram-se melhor do seu corpo e 
aprenderam mais e com diversão. 

A palestra "Racionalidade Científica" foi 
dinamizada pelo professor Desidério 
Murcho, autor dos manuais de Filosofia 
adotados no Agrupamento. O convida-
do é professor universitário na Univer-
sidade de Ouro Preto, no Brasil. 
A palestra do dia 5 de fevereiro desti-
nou-se sobretudo aos alunos do 11.º A, 
mas as turmas do 10.º A e 10.º B tam-
bém assistiram. Podem ver vídeos no 
Facebook do agrupamento. 

Palestra  
“Racionalidade  

Científica” 

Champimóvel 



A “Missão Sombra” pretendeu dar mais 
conforto na passagem do Bloco C para o 
Bloco Principal. Um objetivo cumprido!  

Com a finalidade de partilhar as boas práti-
cas de gestão e pedagogia, o nosso Agrupa-
mento de Escolas foi visitado por professo-
res do concelho de Loures.  

No âmbito das celebrações do Dia da Internet mais Segu-
ra, iniciativa Europeia que se comemora em Portugal e se 
alarga a todo o mês de fevereiro, a Biblioteca da Escola 
D. Maria II promoveu uma sessão de esclarecimento para 
alunos do 5º ano sobre o tema “Internet Segura”. 
     Foram convidados a participar nesta iniciativa os alu-
nos do 3.º ano do Curso Profissional de Informática de 
Gestão, que procuraram captar o interesse e a motivação 
dos mais jovens para esta temática, falando-lhes de 
uma utilização segura da internet e de como evitar correr 
riscos nesta rede mundial de comunicação. 
     Agradecemos a presença das professoras Elisabete 
Neves e Cláudia Garcia, do grupo de Informática.  

Do Blog da Biblioteca Escolar 

Intenet Segura na BE 

Dia dos Namorados—S. Valentim 
A BE da Escola D. Maria II celebrou  o Dia dos Namorados. Os 
miúdos — e graúdos — puderam oferecer uma pequena prova 
do seu Amor aos namorados… ou apenas amigos.  

Os alunos do 4º ano participaram na campanha de sen-
sibilização "Eu sou... Eu vou", que marcou o Dia Mundi-
al da Luta Contra o Cancro. Seguiram-se mais eventos. 

Eu sou… eu vou! 

Loures visita Barquinha 

Os Conselhos para teres “Internet Segura” estiveram 
afixados na Biblioteca. Já não tens desculpa!...  



 

Visita ao Centro de  
Interpretação Templário  

de Almourol 
No dia 22 de janeiro de 2020, os alunos 
do 5º A, 5º B e 5º C, entre as 9.30 e as 
12.30 visitaram o Centro de Interpreta-
ção Templário de Almourol, em Vila Nova 
da Barquinha. Esta visita integrou-se nas 
atividades de articulação vertical do 3º, 
4º e 5º anos do Agrupamento. 
 Durante a visita os alunos pude-
ram visitar o Centro de Interpretação, 
que é composto por uma sala de exposi-
ção permanente, um espaço de exposi-
ções temporárias e de uma sala de proje-
ção de filmes sobre a temática dos tem-
plários. No mesmo edifício funciona tam-
bém a Biblioteca – Arquivo Templário, 
que dispõe de um vasto leque literário 
dedicado a este tema. 

CONVERSAS SEM TABUS 
Para assinalar o Dia Mundial da Luta Contra 
a SIDA, no passado dia 3 de dezembro, de-
correram no anfiteatro da nossa escola Con-
versas sem Tabus, dirigidas pelo Dr. Sérgio 
Luís da Associação ABRAÇO. 
     Ao longo deste dia foi possível estabele-
cer várias conversas, num tom informal e 
próximo, que visavam o esclarecimento da 
população escolar (do 8.º ao 12.º ano) e 
quebrar tabus, bem como pré-conceitos e 
preconceitos. 
     O tom informal e o ambiente intimista 
foram cruciais para que expuséssemos as 
nossas dúvidas e incertezas; sem dúvida, o 
Dr. Sérgio é um comunicador nato que, de 
uma forma muito simples e direta, esclarece 
as nossas dúvidas. 
     Durante estas conversas, ficámos a saber 
quais as portas de entrada do VIH no nosso 
corpo, quanto tempo este vírus/doença de-
mora a manifestar (e, admirem-se, pode 
demorar 15 anos), quais as soluções medica-
mentosas a aplicar, quais os testes que exis-
tem para despistar a existência deste vírus 
no corpo humano e os locais onde os pode-
mos adquirir e realizar, bem como os locais 
onde podemos encontrar ajuda para superar 
o choque do anúncio/conhecimento da do-
ença no nosso organismo. 
     Comunica-se que no âmbito do processo 
de votação online para eleição do melhor 
laço gigante, as turmas vencedoras são: 
 

1.º lugar – Turma  4.º ECV (1030 votos) 
2.º lugar – Turma ECV  (875 votos) 
3.º lugar – Turma 6.ºD - D. Maria II (305 v) 

A equipa do PES 

EMPREENDEDORISMO 
Depois de reunir com as entidades en-
volvidas no projecto, o júri decidiu por 
votação escolher os melhores  projetos 
de empreendedorismo relativamente 
ao ano letivo transato. 
Os vencedores são: 
1.º lugar - TemplaTur - 7.ºA; 
2.º - Pekunia Verde - 10.ºA; 
3.º - Castelos com Arte - 4.º anos ECV. 
Parabéns aos merecidos vencedores e a 
todos os participantes! 

Direitos dos animais 
Realizou-se no dia 18 de fevereiro, pelas 
10.40 horas, no Auditório D. Maria II, 
uma interessante palestra com uma mé-
dica veterinária e uma enfermeira vete-
rinária da TorresPet (Clínica Veterinária 
de Torres Novas). 
     Estiveram presentes nesta atividade, 
no âmbito da disciplina de PPT, as tur-
mas do 5º ano, cujos alunos foram 
acompanhados pelos respetivos profes-
sores: do 5º A, Maria do Céu Lopes; do 
5ºB, Luís Condeço e do 5º C, Henrique 
Alexandre. 

Alterações Climáticas 
No dia 18 de fevereiro, entre as 14:30 e 
as 16:30, tivemos, no Auditório D. Maria 
II, uma intervenção do especialista 
em Alterações Climáticas João Camargo. 
Esta ação destinou-se aos alunos de 8.º 
ano, no âmbito do trabalho desenvolvi-
do na articulação vertical  - "Ver e Vi-
ver....Ciência e BE".  

Realizou-se no dia 24 de janeiro o  
torneio de xadrez na Biblioteca do  

Agrupamento de escolas da  
Barquinha.  Participaram 8 alunos  

tendo sido vencedora a aluna  
Iris Martins do 6C.       

Informação do Prof. António Baptista  

Alguns dos LAÇOS executados pelos alunos, orientados pelos seus professores no Dia Mundial de Luta Contra a Sida.  

Torneio de Xadrez na Biblioteca 



Congresso Internacional de Geologia com Erasmus+ 

Contexto do Congresso e Acolhimento nas Famílias 
O concelho de Vila Nova da Barquinha e a 
escola D. Maria II receberam o primeiro 
Congresso Internacional de Geologia du-
rante uma semana com estudantes e 
professores da Bélgica, Itália, Letónia, 
Espanha e Portugal. 
     Estiveram presentes neste evento, 
além dos alunos portugueses e estrangei-
ros, professores, um arqueólogo, geólo-
gos,  jornalistas e esteve aberto ao público 
em geral. 
     No âmbito do projeto “Science is all 
around” e através do intercâmbio de alu-
nos e professores, foram discutidos dife-
rentes aspetos da ciência, tendo-se orga-
nizado reuniões científicas em 5 escolas: 
Bélgica (Biologia), Itália (Ambiente), Letó-
nia (Química), Portugal (Geologia) e Espa-
nha (Física).  
     A escola D. Maria II em Vila Nova da 
Barquinha foi a primeira a dar forma a 
esta iniciativa, que decorreu de 20 a 24 
de janeiro de 2020. 
     No Dia-1, 19 de janeiro, as Famílias da 
escola D. Maria II acolheram os estudan-
tes de Erasmus+. Os alunos da Bélgica, 
Letónia e Itália foram recebidos de uma 
forma calorosa junto à escola. Após bre-
ves momentos de apresentações, os alu-
nos seguiram para o conforto das casa 
dos anfitriões.  
     Enquanto isso, os professores da Bélgi-
ca, Letónia e Itália, juntamente com o 
professor coordenador Vasco Lourenço e 
o diretor Paulo Tavares e ainda dois alu-
nos italianos foram repor as energias ao 
restaurante Tasquinha da Adélia. 

Professor Vasco Lourenço 



Congresso Internacional de Geologia com Erasmus+ 

Welcome, Tour no CIEC e D. Maria, Abertura 
     No Dia-2, 20 de janeiro, logo pela ma-
nhã, assistimos à cerimónia de boas-
vindas e apresentação de todos os 23 
alunos e 8 professores estrangeiros e dos 
6 respetivos alunos portugueses selecio-
nados para a mobilidade à Bélgica. 
     De seguida o grupo deslocou-se ao 
CIEC onde tomaram conhecimento do 
espaço escolar bem como realizaram 
algumas atividades interativas.  
     Pelas 11h regressaram à Escola D. Ma-
ria II e fizeram um tour pela escola, visi-
tando laboratórios, biblioteca (espaço 
inexistente nas escolas que acolhemos) 
interagiram com turmas, assistiram a ativi-
dades vulcânicas e por fim foram almoçar 
na cantina. 
     De seguida procedeu-se à abertura do 
Congresso Internacional de Geologia no 
auditório com a presença do Presidente 
da Câmara e realização das atividades 
experimentais. 

Professor Vasco Lourenço 



Na visita ao Carsoscópio os congressistas visitaram as 
exposições ali presentes e fizeram um percurso pedestre 
ao longo do qual viram algumas das principais caracterís-
ticas das paisagens geológicas. À tarde foram à descober-
ta da Serra de Santo António com belas paisagens cársi-

cas, nomeadamente uma dolina, uma pia calcária, o polje 
de Mirad'Aire ou Mira Minde e uma nascente temporária, 

ou ressurgência. (Professor Vasco Lourenço) 

Congresso Internacional de Geologia com Erasmus+ 

Carsoscópio, Alviela, Olhos D’Água, Serra D’Aire 

         No terceiro dia, 21 de janeiro, o 
grupo visitou o Carsoscópio, no Centro 
Ciência Viva do Alviela, onde realizaram 
visitas às exposições interativas, visita-
ram a nascente dos Olhos d’Água e passe-
aram por vários locais de interesse geoló-
gico no Parque Natural da Serra de Aire. 

Professor Vasco Lourenço 



O Algar do Pena é uma gruta não 
comercial com estalactites, estalag-

mites e colunas. A pedreira Filstone é 
comercial mas muito sustentável. 

Congresso Internacional de Geologia com Erasmus+ 

Algar da Pena, Dinos, Filtstone e Fátima 
No dia 22 de janeiro, quarto dia, a excita-
ção pela manhã previa uma experiência 
marcante: os alunos foram presenteados 
com uma gruta espetacular – o Algar do 
Pena. 
     Após esta visita, a melhor forma de 
continuar a nossa jornada foi fazer uma 
pausa para o almoço reconfortante e re-
por energias num restaurante na Videla. 
De seguida visitámos o Monumento Natu-
ral das Pegadas de Dinossauros, com cer-
ca de 175 milhões de anos. 
     Pelo meio da tarde, fomos muito cari-
nhosamente recebidos na pedreira Filsto-
ne, que se dedica à exportação de rochas 
ornamentais.  
     Já o dia ia longo, e não podíamos dei-
xar passar ali ao lado o Santuário de Fáti-
ma, que os nossos colegas estrangeiros 
tão ansiosamente desejavam conhecer. 

Professor Vasco Lourenço 



Relato de uma aluna italiana 
Uma semana depois do Congresso Inter-
nacional de Geologia, E. Rachele, que 
esteve connosco durante uma semana 
no final de janeiro, escreveu-nos: 
     “A minha experiência em Portugal foi 
uma das mais bonitas da minha vida. 
Tive o oportunidade de conhecer pessoas 
de países diferentes do meu e melhorar o 
meu inglês. Encontrei pessoas fantásti-
cas, professores, jovens e principalmente 
famílias. Eu senti-me confortável imedia-
tamente com todos. A minha família anfi-
triã foi maravilhosa, gentil, prestativa e, 
acima de tudo, muito acolhedora. Reali-
zámos muitas atividades durante a sema-
na, mas as que mais me impressionaram 
foram as experiências com todos os alu-
nos, porque realmente tivemos a oportu-
nidade de conversar e tentar comunicar 
com todos os alunos estrangeiros. Achei 
tudo lindo e acho que não poderia ter 
sido melhor organizado. Sempre tivemos 
os nossos espaços e momentos livres, 
bem como os momentos em que tivemos 
de andar e fazer tarefas. Eu faria essa 
experiência mil vezes, o que certamente 
recomendarei a todos e falarei da melhor 
maneira possível.” 

E. Rachele, 05/02/2020 

Congresso Internacional de Geologia com Erasmus+ 

No Convento de Cristo, I.S. Tomar e Fados 
O quinto dia, 23 de janeiro, teve início 
com uma palestra com a Professora Amé-
lia Dionísio, cuja abordagem central foi 
novamente a importância da geologia na 
sociedade, a par de atividades experi-
mentais com os alunos. 
     A seguir ao almoço viajámos até ao 
Convento de Cristo, que foi muito do 
agrado dos professores estrangeiros. Já 
no final do dia os alunos ainda ficaram a 
conhecer o Instituto Politécnico de Tomar, 
os seus cursos e os laboratórios. 
     No jantar de despedida, pais, profes-
sores e alunos cantaram, foram brindados 
com a voz da fadista Rita Inácio, ouviram 
o hino da Europa, dançaram… viveram-se 
momentos intensos! 

Professor Vasco Lourenço 

Estas excelentes fotos são 
do GIC (Dora Oliveira) e 
outros. Muito obrigado! 



      

Congresso Internacional de Geologia com Erasmus+ 

Almourol, CITA, emoções e gratidão 
O último dia de atividades, 24 de janeiro, 
começou com uma visita ao Castelo de 
Almourol e ao CITA. Aproximava-se a hora 
da despedida, cerca das 12h30,  através 
da cerimónia de encerramento com a 
entrega dos certificados de participação e 
outras lembranças. 
     Entre abraços e lágrimas entre os alu-
nos, estava instalada uma desordem 
emocional. Ficaram as fortes emoções, 
como a saudade, que os portugueses 
tentaram explicar ao grupo. 
     Para além das trocas de experiência na 
área da ciência, este projeto Erasmus+ 
pretende, também subtilmente, conscien-
cializar os alunos para a diversidade cultu-
ral, ensinando-os a tolerar e valorizar 
essa mesma diversidade através de expe-
riências e atividades que visam conhecer 
o património histórico, cultural e ambien-
tal dos países parceiros. 
     A organização e execução deste Con-
gresso Internacional de Geologia foi uma 
árdua tarefa, tendo sido a nossa primeira 
experiência na escola ao nível da organiza-
ção deste tipo de evento. As atividades 
foram muito enriquecedoras e contribuí-
ram para a formação dos alunos, enquan-
to os professores estrangeiros mostraram 
uma enorme satisfação e consideraram a 
organização excecional.  
     Concluímos todas as atividades pro-
postas no projeto, mas o trabalho conti-
nua até 2021. Os parceiros partiram com 
uma enorme satisfação e alegria, deixan-
do mensagens de parabéns pelo sucesso 
alcançado. Momentos inesquecíveis que 
ficarão para sempre na nossa memória! 

Professor e coordenador de Erasmus+ 
Vasco Lourenço 



Desfile de Carnaval no Agrupamento de Escolas de Vila Nova da 
Barquinha, com a Escola ECV da Barquinha, Praia do Ribatejo, os 
Jardins de Infância da Moita do Norte e da Atalaia e outros... 



Dia Mundial da Luta 
Contra o Cancro 

 
No dia 4 de fevereiro de 2020, comemorou-se o Dia 
Mundial da Luta contra o Cancro. A nossa Escola 
associou-se a esta tão nobre causa e os alunos dos 
1º aos 12º anos, no âmbito do projeto PES, dinami-
zaram um conjunto de atividades destinadas a sensi-
bilizar a comunidade escolar para este tema. Uma 
vez que acreditamos nesta luta, juntámo-nos à Liga 
Portuguesa Contra o Cancro (LPCC), a qual é repre-
sentada neste agrupamento pela enfermeira Sónia 
Bouça, e pedimos a colaboração de todas as turmas 
no visionamento do vídeo “EU SOU E EU VOU “ da 
autoria da LPCC.   
     No seguimento deste vídeo, solicitámos aos alu-
nos que refletissem sobre a sua vivência pessoal e 
escrevessem mensagens para afixarem no mural, 
colocado no átrio da Escola Dona Maria II, como 
forma de sensibilização para esta causa. Também a 
rádio escola se envolveu na celebração deste dia e 
passou durante os intervalos das aulas, o spot da 
LPCC, a fim divulgar a campanha de sensibilização. 
     Ainda no dia 4 de fevereiro, a equipa PES do Agru-
pamento de Escolas de Vila Nova da Barquinha e a 
UCC de Almourol, promoveram, pelas 18H30, no 
salão nobre AHBVVNB, uma Ação de Educação para 
a Saúde sobre a temática “Cancro: Prevenção e Fa-
tores de Risco”. 
     Efetivamente, o cancro é um problema de saúde 
pública devido à sua elevada incidência, mas é im-
portante destacar que, na maioria das vezes, o seu 
surgimento está associado a fatores de risco que são 
evitáveis. Com esta iniciativa, as entidades promoto-
ras pretenderam sensibilizar a população para o 
cancro e a sua prevenção, ajudando o cidadão na 
tomada das decisões mais adequadas. Nesse evento 
estiveram presentes o Presidente dos Bombeiros da 
Barquinha, o Presidente da Câmara de V. N. da Bar-
quinha, a equipa da UCC Almourol, a equipa PES do 
nosso Agrupamento de Escolas e representantes da 
Liga Portuguesa da Luta Contra o Cancro.  
     Como palestrantes, contámos com a amável con-
tribuição do tenente coronel António Ribeiro, da 
médica de família, Dra. Francelina Costa, da Psicóloga 
da LPCC, Cláudia Almeida, da Nutricionista Marisa 
Geraldes, da Enfermeira da UCC de Almourol, Cláudia 
Mourão, e da instrutora de yoga, Elsa Arrojado.  
     Este evento contou, ainda, com um belo momen-
to musical levado a cabo pelo músico Pedro 
Dyonysyo. 
     Apresentaram-se casos de vida, infelizmente nem 
todos com final feliz, falou-se de cancro como uma 
doença que não escolhe idades nem género, que 
aparece quando menos o esperamos e da necessi-
dade de sermos fortes e ir à luta! Há que unir esfor-
ços, abraçar os amigos e a família e incentivá-los a 
lutar! 

Equipa PES: Antónia Oliveira, Sónia Bouça, Cláudia 
Bacalhau e Marisa Geraldes. 

O Agrupamento de Escolas Vila Nova da Barquinha promoveu no dia 4 
de fevereiro, pelas 18H30, no salão nobre da Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários de Vila Nova da Barquinha, uma Ação de 
Educação para a Saúde sobre a temática “Cancro: Prevenção e Fatores 
de Risco”. O cancro é um problema de saúde pública devido à sua ele-
vada incidência. Mas é importante destacar que a maioria das vezes o 
seu surgimento está associado a fatores de risco que são evitáveis. Com 
esta iniciativa, o Agrupamento pretendeu, assim, sensibilizar a popula-
ção para o cancro e a sua prevenção, ajudando o cidadão na tomada 
das decisões mais adequadas. Os nossos agradecimentos ao Presidente 
dos Bombeiros da Barquinha na pessoa do Sr. António Ribeiro, ao Presi-
dente da Câmara de V. N. da Barquinha Dr. Fernando Freire, à equipa 
da UCC Almourol na pessoa de Enf. Elisa Vicente, à equipa PES do Agru-
pamento, à Liga Portuguesa da Luta Contra o Cancro e a todos orado-
res, António Ribeiro, Dra. Francelina Costa, Psicóloga Cláudia Almeida, 
Nutricionista Marisa Geraldes, Enfermeira Cláudia Mourão, Elsa Arroja-
do e, ao artista de música Pedro Dyonysyo. (Do site do agrupamento) 



Concurso Nacional de Leitura—Fase Municipal 

Saber ler ajuda a estudar e a crescer... 



A Viagem a 
Martinique 

A minha viagem do Erasmus+ começou 
com a surpresa de ter sido escolhido. An-
tes, tive de levar vacinas, ir a reuniões com 
os professores e preparar a minha mala. 
Nessa altura senti-me mesmo ansioso e 
impaciente. 
     No dia combinado, encontrámo-nos na 
escola pelas 2h da manhã e seguimos para 
o aeroporto de Lisboa. Para chegar ao 
destino tivemos de apanhar dois aviões e 
um autocarro, demorámos 24 horas. 
Quando chegámos, já estavam as famílias 
à nossa espera.  
     Na segunda-feira de manhã apresentá-
mos os cartazes que havíamos realizado 
sobre os benefícios da caminhada e, em 
seguida, fomos caminhar. Todos os dias 
realizámos várias caminhadas de forma a 
conhecermos o local.      
     Na sexta-feira votámos o melhor cartaz, 
almoçámos comida típica e ao final do dia 
fomos para uma casa alugada. 
     No sábado fomos à praia. No final do 
dia fomos para o aeroporto e fizemos o 
caminho de regresso a Portugal. Quando 
chegámos, as nossas famílias já estavam à 
espera à porta da escola. 
     Foi uma viagem muito proveitosa que 
irei recordar para o resto da minha vida. 

Cristóvão Machado, 9ºC   

Another Hike, Another History 
A minha experiência em Martinique foi 
uma das mais incríveis da minha vida! 
Durante a semana visitei sítios fantásticos 
na ilha, bastante selvagens e paradisíacas. 
     Tudo lá é completamente diferente, o 
que torna tudo ainda mais único! Foi in-
tensa a adaptação aos novos horários e 
hábitos, mas com tempo habituei-me e 
usufruí ao máximo… 
     Conheci pessoas de diferentes países, 
partilhámos juntos momentos inesquecí-
veis que vão ficar no meu coração para 
sempre! 
     Vou tentar relembrar-me, todos os dias, 
do que aprendi esta semana, que, sem 
dúvida alguma contribuiu bastante para o 
meu futuro.                    Matilde Lopes, 9ºA 



“Aquilo que vivemos e experienciámos 
jamais nos poderá ser retirado ou rouba-
do. Essa recordação permanecerá para 

sempre junto do nosso coração e alojada 
na nossa mente para mais tarde recordar, 

pois recordar é viver.... E são estas vi-
vências que nos fazem crescer enquanto 
seres humanos nas mais variadas zonas 

do saber e estar.” 

Viagem de Erasmus+ a Martinique 
Fotos e texto de Pedro Branco e Vasco Lourenço 

“Fomos ali a um canto da casa Europa, à ilha Martinique, França (5900 km), onde Cristóvão Colombo passou. Ali fomos parti-
lhar boas práticas com a escola de Basse-Pointe, em conjunto com Espanha, Grécia e Estónia. Para os professores são partilhas 
muito positivas. Mas para os alunos que nos acompanham, ERASMUS é mistura de sensações e emoções. Em Erasmus tudo é 
possível, vive-se na tristeza da saudade, mas de um momento para o outro vive-se o melhor momento já alguma vez vivido!” 



Fotos da viagem inesquecível a Martinica dos Professores 
coordenadores Erasmus+ Pedro Branco e Vasco Lourenço 

Kayak, Hiking e 
picnic na localida-
de de Le Robert. 
Passadiços em 
Sainte-Marie 

“Walking on the 
sea”, apresenta-

ção do Projeto de 
Portugal, comer e 

divertir-se. 



     Enquanto Diretor do Agrupamento 
de Escolas de Vila Nova da Barquinha, à 
semelhança do ano transato (Açores), 
otimizei uma visita de estudo a Londres. 
Estas visitas anuais assentam no princí-
pio de tornar os nossos alunos cidadãos 
em pleno, abrindo horizontes e criando 
sinergias que vão ao encontro do perfil 
humanista do aluno do século XXI. 
Uma palavra de enaltecimento aos adul-
tos que acompanharam os nossos alu-
nos, bem como, as famílias que cumpri-
ram sempre com o previamente estipu-
lado. Aos alunos que participaram na 
visita uma palavra de apreço pela forma 
exemplar com que vivenciaram esta 
experiência inesquecível! 
     Foram dias de grande conhecimento, 
onde foi possível contactar com contex-
tos diferentes do nosso quotidiano. Lon-
dres é uma cidade cultural, dinâmica, 
cheia de energia… Conseguimos captar 
estas sinergias e imagens únicas que 
iremos guardar na nossa mente e no 
nosso coração “forever”! 
     Obrigado a Todos!! Para o ano… ou-
tro destino espera por nós!  

Paulo Tavares, Diretor 

Um Banho de Cultura em Londres 



Captar Sinergias em Londres 



Sentir toda a Vida em Londres 



Foi aprovado e distribuído o documento 
da Estratégia de Educação para a Cidada-
nia da Escola - EECE, aprovado em Conse-
lho Pedagógico, no dia 19 de fevereiro.  

Atividades da Escola 
Ciência Viva 

Semana da Leitura 
Ler sempre! Ler em qualquer lugar! 
No Agrupamento de Escolas de Vila 
Nova da Barquinha a Semana da Lei-
tura realizou-se na data sugerida pelo 
Plano Nacional de Leitura, de 09 a 13 
de março. 
No cumprimento das normas emana-
das pela Direção Geral de Saúde e 
pela Tutela, algumas atividades pre-
vistas foram canceladas. Ainda assim 
conseguimos celebrar a leitura, o 
livro e o leitor e promovemos ativida-
des para festejar a leitura como ato 
comunicativo. Recebemos os escrito-
res Elisabete Jacinto e João Tordo e 
realizámos, diariamente, em todas as 
escolas e Jardins de Infância do agru-
pamento a atividade "10 minutos a 
ler".  
O Agrupamento agradece o apoio 
prestado pelo Município e pela Co-
munidade Intermunicipal do Médio 
Tejo.  

Coordenadora da Biblioteca Escolar, 
Luísa Morais. 

Concurso de  
Leitura Expressiva adiado 

Atendendo ao Coronavírus COVID-19 
e mediante orientações da tutela, o 
Município e o Agrupamento de Esco-
las decidiram, conjuntamente, adiar o 
Concurso de Leitura Expressiva para 
data a anunciar.  

O Clube de Ciência, em colaboração com a 
professora Rosália, colocou na sala de alu-
nos a "Biblioteca Cool". A recuperação de 
um velho frigorífico ao serviço do estímulo 
à leitura resultou em pleno. Vai ao frigorífi-
co e vê que leituras são mais frescas. Lê! 

Biblioteca Cool 

No dia 19 fevereiro realizou-se mais uma 
atividade da Janela para a Ciência, desta 
vez com a colaboração dos alunos do 9ºA. 
O evento tinha uma frase mistério "O que 
aconteceu ao esferovite?..." 

O que aconteceu ao 
esferovite? 
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