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Projeto Newsletter 

Caminhar para a Paz 

Congresso Internacional de Geologia de 20 a 24 de janeiro 

Como é do conhecimento de todos, o nosso Agrupamento participa pela primeira vez no programa Erasmus+ e com dois projetos. Um deles 
denomina-se "Science is all around" e com este pretendemos d sobre diferentes aspetos da ciência e faremos isso organizando reuniões 
científicas em 5 escolas: Bélgica (Biologia), Itália (Ambiente), Letónia (Química), Portugal (Geologia) e Espanha (Física). O concelho de Vila 
Nova da Barquinha e a escola D. Maria II recebem já no próximo domingo e durante uma semana, estudantes e professores dos referidos 
países. Para além das atividades científicas, culturais e gastronómicas, os convidados participarão numa noite de convívio (quinta-feira, dia 
3). Esperamos que se sintam bem na escola, para que, juntamente com os estudantes portugueses, possam formar uma comunidade estu-
dantil rica, em que o respeito pela diferença possa ser construído no dia-a-dia para uma Europa mais coesa e inclusiva. Que a nossa escola 
continue a contribuir para a felicidade das nossas crianças e jovens e que seja sempre um espaço da promoção da paz, progresso e o bem-
estar dos seus cidadãos, segundo os objetivos da União Europeia.                              Professor Vasco Lourenço, coordenador do Erasmus+ 

Não foi só a Caminhada: os alunos puderam cantar, jogar, ler,   
gritar para exigir, ouvir conselhos dos responsáveis locais… E 
para celebrar o Dia Mundial da Paz foi também descerrada a 
placa da “Praça da Paz”, a bela praça da Câmara da Barquinha. 



Vitrais de Natal 

Palestra sobre os Direitos Humanos 

FUTSAL 
O Curso Profis-
sional Técnico 

de Desporto vai 
organizar um 
TORNEIO DE 

FUTSAL no dia 
24 de Janeiro. 
Há prémios! 
Inscreve-te! 1. En España los niños reciben 

los regalos… 
     A. del niño Jesus 
     B. de Papá Noël 
     C. de los Reyes Magos 
2. El premio más grande de la 
Lotería de Navidad se llama... 
     A. el Delgado 
     B. el Premiazo 
     C. el Gordo 
3. Después de hacer una bro-
ma a otra persona el día 28 
de diciembre los españoles 
dicen... 
     A. “listo, listo” 
     B. “inocente, inocente” 
     C. “tonto, tonto” 
4. El 5 de enero Melchor, 
Gaspar y Baltasar aparecen 
en las ciudades españolas en: 
     A. carrozas 
     B. carreteras 
     C. cabalgatas 

5. Antes de la Nochebuena, 
en las casas españolas apare-
cen los dulces navideños, 
entre otros: 
   A. camellos y mantecados 
   B. polvorones y turrones 
   C. mazapanes y roscones 
6. El día de Nochebuena por 
la noche se cena en familia y 
se cantan... 
     A. villancicos 
     B. décimos 
     C. músicas 
7. El sorteo de la Lotería Na-
cional en España tiene lugar 
el día ___ de diciembre. 
8. El postre típico que se sirve 
el 6 de enero se llama…* 
     A. turrón 
     B. roscón 
     C. mantecado 
Respuestas:  
1c; 2c; 3b; 4c; 5b; 6a; 7-22; 8b. 

Quiz do Clube de Espanhol — Professora Teresa Cerejo 

La NAVIDAD en España 

Exposição com trabalhos das turmas 5ºA, B e C 
em Arte-EVT, orientados pela Professora Rosá-
lia Gralha. A atividade sobre “Vitrais de Natal” 
aplicou os vários conhecimentos técnicos espe-
cíficos das expressão com materiais riscadores, 
pigmentos, suportes físicos e materiais básicos 
do desenho. Os alunos identificaram os ele-
mentos: linha, textura, superfície, volume, luz-
cor, usando canetas de feltro e guache, agua-
relas, dando atenção ao equilíbrio visual e inte-
racção no espaço. “Educar para a Paz”. 

O escritor João Tordo irá estar presente na Escola D. Maria II no dia 
10 de março para realizar duas Oficinas de Escrita destinados a alu-
nos do 11º e 12º anos. É uma iniciativa conjunta da CM da Barqui-
nha, CIMT, Portugal 2020, RBPMMT e do nosso Agrupamento. 

Última Hora: 60 alunos da Barquinha vão 
conhecer Londres, a capital da língua e 
cultura anglófonas. Enjoy and send pics! 

João Martins, 
antigo aluno 

da nossa Esco-
la, economis-
ta, deixou o  
testemunho 

dos Médicos 
sem Fronteiras 
sobre o valor 

da solidarieda-
de com povos 
que precisam 

de ajuda. 

O Clube Happening continua a animar vários 
momentos e locais, incluindo a sala de profs. 

Projeto Entreler 
O sr. António Roldão, grande 
figura local, e a psicóloga An-
dreia Vitório dinamizaram uma 
sessão de leitura para a turma 
B do 3º ano do ensino profis-
sional na Área de Integração. 

Prémio Pafi Parabéns, 5ºC! 

 

Mensagem de Natal do Diretor 
Nesta Quadra Natalícia gostaria de expressar os votos sentidos 
com que todos nós consigamos presentear as pessoas com 
amor, carinho, bondade, sinceridade, sabedoria, cumplicidade, 
por forma a que nos sintamos mais seguros, mais confiantes e 
mais capazes para abraçar os novos desafios que se adivinham! 
 O ano 2020 está a chegar e com ele um conjunto de 
sonhos e de realizações estão ao nosso alcance! Para tal, ne-
cessitamos de espírito de equipa e de colaboração de todos e 
de cada um, rumo ao Sucesso. 
 O Agrupamento de Escolas de Vila Nova da Barquinha 
tem vindo a desenvolver um trabalho dinâmico, em nome das 
novas metodologias e dos novos ambientes educativos, no 
sentido de encontrar as respostas mais felizes para as nossas 
crianças, os nossos alunos. Sabemos que nem sempre é fácil…
cada caso é um caso, com as suas necessidades específicas… 
No entanto, reitero o que já foi afirmado, imensas vezes, acre-
ditem que todos os dias existe um trabalho árduo e dinâmico 
neste contexto. 
 É com imenso orgulho que enalteço todos os agentes 
educativos nesta Missão. Igualmente importante frisar as dinâ-
micas de todos os agentes da Comunidade Educativa que Acre-
ditam no Nosso Acreditar e que trabalham afincadamente, em 
nome de um Futuro Melhor! 
 Em meu nome e em nome do Agrupamento de Esco-
las de Vila Nova da Barquinha desejo um Feliz Natal a toda a 
Comunidade Educativa, repleto das maiores realizações pesso-
ais, profissionais e familiares e que 2020 seja um Ano Genero-
so, imbuído nos Maiores Sucessos… Saúde e Paz para Todos! 

Paulo Tavares (diretor)  
(texto publicado a 20 de novembro de 2019 na página do agru-
pamento, com 175 acessos em 2 de janeiro 2020) 

Barquinha com o sr. Presidente da República e… Elizabete Jacinto 



O Natal no Agrupamento de Escolas da Barquinha 

 A Escola da Praia do Ribatejo publicou 
este bonito vídeo da sua Festa de Natal. 

O concerto de Natal na Escola D. Maria II 
foi espetacular e cheio de emoções. 

Os meninos do pré-escolar foram ao 
centro comercial TorresShopping ver o 
filme “O Abominável” no final de dezem-
bro.  O filme americano, de Jill Culton, 
passa-se em Shangai, China, e conta a 
história de um Yeti adotado por três 
amigos, apesar da oposição da zoóloga e 
do terrível Burnish.  

A Escola Ciência Viva levou à cena a peça 
de teatro “Feliz Natal, Lobo Mau”. Este 
espetáculo foi organizado por um grupo 
de professoras e teve a participação de 
todas as turmas. No elenco, a Natália fez 
de Duende, a Manuela representou o 
Lobo, a Sofia fez de Coelhinho e a An-
dreia Martins foi o Capuchinho. Segundo 
as reações, tantos os pequenos como os 
graúdos adoraram. Até o Lobo Mau me-
receu um Feliz Natal! 

O Jardim de Infância da Moita do Norte 
também organizou a sua Festa de Natal. 

A Festa de Natal da Praia do Ribatejo 
(EB1 e JI) também foi muito bonita. 

Natal na Escola 
Ciência Viva 

Os alunos dos 3º, 4º e 5º 
anos vão realizar no dia 22 
de janeiro, quarta feira, da 
parte da manhã, uma visita 

de estudo ao Centro de 
Interpretação Templário 
de Almourol (CITA), em 
Vila Nova da Barquinha.  

O Desporto 
Escolar  

continua as 
suas atividades: 
no Corta-Mato 
de novembro 
(foto) e com 

sete alunos no 
2º torneio local 

de ténis de 
mesa.  

O Teatro Maria Paulus desmontou al-
guns preconceitos sobre a sexualidade. 
Excelente performance! Útil para todos. 

Organização e 
tratamento de 
dados no Jar-
dim de Infância 
da Moita do 
Norte. As ida-
des: “Quantos 
anos tens?” 



 

Nova Página do Agrupamento 
“Já está online a renovada página do agrupa-
mento de escolas. Esta página destina-se a 
manter a ligação entre toda a comunidade 
escolar Barquinhense.” Um trabalho inesti-
mável que o nosso amigo webmaster Filipe 
Morais tem desempenhado com entusiasmo a 
favor do agrupamento, nunca esmorecendo 
perante os desafios das novas tecnologias. 
Ao longo de vários anos, este nosso colabo-
rador, de uma forma persistente e discreta, 
tem sido o grande dinamizador da implemen-
tação das inovações tecnológicas que preten-
dem disponibilizar uma comunicação mais 
fácil, direta e amiga do utilizador entre todos 
os utentes das escolas locais. Obrigado! 

Clube da Ciência 
HandsOnScience 

 
Como foi referido no primeiro número desta 
Newsletter, este Clube, dinamizado por pro-
fessores dos grupos científicos da Biologia, 
Física e Química, começou as suas atividades 
com a iniciativa “Janela para a Ciência”, que 
decorreu durante uma semana de setembro 
durante o intervalo de vinte minutos da ma-
nhã através… adivinhem… de uma janelo de 
um laboratório. 
 O desafio foi: “És capaz de meter 
um ovo (bem cozido, pelo menos cinco minu-
tos) dentro de uma garrafa sem o empur-
rar?” E o grupo também dava a resposta: 
“Sim, aquecendo o ar dentro da garrafa”. A 
explicação científica foi dada durante a expe-
riência: “o algodão em chama consome o 
oxigénio dentro da garrafa. Assim, a pressão 
do ar no frasco diminui, fazendo com que a 
maior pressão no exterior empurre o ovo 
para dentro. O ovo vai ser forçado a entrar 
na garrafa para diminuir a diferença entre a 
pressão no interior e no exterior.” 
 Depois disso o Clube efetuou várias 
outras atividades. Por exemplo, no último dia 
de aulas antes do Natal o tema foi ‘Equilíbrio, 
coordenação e orientação”, a par da “Janela 
para a Ciência” com o 6ºB. 

Clube de Programação e 
Robótica 

Os dinamizadores do Clube de 
Programação e Robótica de-
sejaram a todos “um Natal 
cheio de luz, alegria e encanto 
e que 2020 traga muitas felici-
dades e realizações para to-
dos nós.” Obrigado, CPR-VL! 

Convívio de Natal do Agrupamento 
18 dezembro 2019 - Reportagem fotográfica: Dora Oliveira (GIC) 

 

Haja  
Paz e  

Saúde! 

Queres saber se tens 
jeito para ser ator ou 

atriz? Vai testar-te 
neste “casting” em 

Torres Novas! 

O Agrupamento da Barquinha quer ajudar os Palha-
ços D’Opital. Compre o nariz vermelho na papelaria. 


