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Pandemia 
Uma breve pesquisa na Biblioteca 

com enciclopédias físicas 
 

Pretendeu-se usar o material escolar dis-

ponível na Biblioteca Escolar da sede de 

agrupamento de Vila Nova da Barquinha. 

 

Apesar da internet ser um mundo de co-

nhecimento sem fim, a seleção de textos e 

autores pode ser um problema, em especi-

al  para os jovens e sobretudo se não fo-

rem orientados na pesquisa. 

 

Por outro lado, a Escola D. Maria II con-

tinua a dispor de um manancial de infor-

mação no suporte de papel não negligen-

ciável. Há livros, coleções, enciclopédias 

e revistas com muitos e bons dados sobre 

temas que interessam os alunos de agora. 

 

Seria indesculpável não utilizar este ma-

terial complementar. Nas linhas seguintes 

daremos alguns exemplos práticos da 

utilidade dos nossos recursos. 

 

Segundo a Verbo Enciclopédia Luso-

Brasileira de Cultura, edição de 1973, 

volume 14, pp 1194 e 1195, de autoria de 

L. Cayolla da Motta. 

 

Afinal, o que é uma “Pandemia” ? É uma 

Epidemia de doença transmissível que 

atinge numerosos países do mundo, ou 

mesmo a sua totalidade, simultânea ou 

sucessivamente, dentro de um curto espa-

ço de tempo. 

 

As Pandemias exigem quarentena, por 

isso também são chamadas doenças qua-

rentenárias. Exemplos: varíola, peste, 

cólera, febre amarela, tifo exantemático. 

 

Algumas razões para surgirem mais pan-

demias: aumento das deslocações interna-

cionais, maior troca de mercadorias. 

 

Como se difunde a pandemia: difusão dos 

reservatórios e dos vetores dos agentes 

causais das doenças. 

 

A pandemia de maior letalidade terá sido 

a gripe de 1918-19. (Não se referem ou-

tros exemplos.) 

 

Por outro lado, a Nova Enciclopédia Por-

tuguesa, edição de 1991, tomo 19, p. 

1783, apenas frisa que a doença epidémi-

ca atinge, de forma generalizada, uma 

grande área, região ou país. (Nada mais.) 

 

Quer saber mais? Pois, a internet… O 

problema é a quantidade de informação! 

Entrega de Equipamentos 
No âmbito do Projeto Escola Digital, os Diretores de Tur-

ma procederam à distr ibuição de equipamentos infor -

máticos aos alunos dos diferentes anos de escolaridade. 

Assim, os alunos do 5º ao 9º anos receberam as novas tec-

nologias nos dias 3 e 4 de maio, em reuniões com pais e 

encarregados de educação depois das aulas. É uma fer -

ramenta essencial para estudar e aprender melhor. 

“Neste dia 05 de 

maio, Dia Mundial 

da Língua Portu-

guesa, a turma 

6.ºD esteve a traba-

lhar na biblioteca 

da escola D.Maria 

II e tentámos fazer 

uma brincadeira 

com os alunos. Ve-

jam uma pequena 

amostra:” 

A Nossa Horta - Jardim de Infância de Atalaia 
“Este ano fizemos uma horta diferente e biológica, plantámos morangueiros, 

tomateiros e alfaces em paletes. Cada criança tem um espacinho da palete 

onde plantou um morangueiro e um tomateiro ou alface que tem que regar 

todos os dias, tendo assim a oportunidade de ver crescer e perceber o ciclo 

das plantas. Qualquer dia damos notícias sobre a colheita. Agradecemos à 

Associação de Pais que gentilmente colocou as paletes e a terra e ofereceu 

as plantas.”                                         (Publicado no facebook por Dora Oliveira) 

Brincar e Aprender ao Ar Livre 
 

A nossa escola vai participar no Dia de Aulas ao Ar Livre no dia 20 de maio. Os alunos 

do Agrupamento da Barquinha foram chamados a dar o seu contributo na construção 

da Agenda da Juventude para a Saúde na próxima década 2021-2030. Os contributos 

recolhidos foram discutidos em debates, envolvendo a participação das crianças e jovens 

do Agrupamento e a comunidade sobre a sua saúde e bem-estar físico e mental, tendo 

sido organizada no âmbito das comemorações do Dia Mundial da Saúde, em 2021. Um 

dos contributos propostos foi aumentar o número de aulas ao ar livre. Muitas vezes a 

atividade de brincar é desvalorizada.” Não, não é perder tempo! (profª Antónia Oliveira) 



Vigilância Adicional 
Todos os utentes da Escola D. Maria II já notaram a presença de dois vigilantes suple-

mentares nos espaços escolares da escola sede de agrupamento. São os senhores Eva-

risto Martins e José Santos, r eformados das forças de segurança, que há 12 anos 

acorrem aos estabelecimentos de ensino porque, segundo a análise e decisão da Dire-

ção Geral da Segurança Escolar do Ministério da Educação, necessitam de vigilância 

adicional por tempo determinado. Na breve conversa que tivemos com os elementos 

de segurança, ficámos a saber que a dupla de vigilantes pode ser requisitado para toda 

a região do Restelo, Lisboa, até ao Entroncamento. A sua impressão sobre a atitude 

dos alunos nesta escola é, talvez sem surpresa, um “mar de rosas”. Nas várias sema-

nas em que temos tido a sua ajuda, os vigilantes sob requisição não assistiram a qual-

quer atitude de confrontação ou desrespeito, o que é de saudar. Se fosse necessária a 

sua intervenção, os procedimentos obrigariam à participação da ocorrência aos seus 

superiores do Ministério e a dar conhecimento à Direção do agrupamento de escolas. 

A Newsletter agradece a disponibilidade e abertura dos vigilantes para o esclareci-

mento. No fundo, tudo o que possa ser feito para melhorar a Escola é bem-vindo. (SS)  

Entrega de computadores a alunos do agrupamento 

Com a presença da senhora vereadora da educação, Marina Honório, o Diretor do Agrupamento de Escolas 

de Vila Nova da Barquinha, professor Paulo Tavares, procedeu à entrega formal dos computadores atribuí-

dos pelo Ministério de Educação aos alunos elegíveis, pelas 17h30 de sexta feira, dia 16 de Abril 2021, no 

Auditório da Escola D. Maria II. Compareceram muitos dos encarregados de educação convocados para a 

entrega da mochila com equipamento informático, que continha o portátil, o carregador, o router e as se-

nhas de acesso (que devem ser fotografadas). Esta sessão pública teve também a ajuda da professora Mar-

garida Faria, adjunta do Diretor. Com mais e melhores equipamentos, o ensino-aprendizagem será melhor. 

Oferta de máscaras 
 

Os alunos do 1º ciclo (1º ao 4º anos) 

do agrupamento receberam no dia 7 

de abril um conjunto de três máscaras 

laváveis para utilizarem no  trimestre 

seguinte. Segurança primeiro! 



A Sara sabe ler e argumentar 
 

Resultados da Fase Intermunicipal do  

Médio Tejo do Concurso Nacional de Leitura 
 

A aluna Sara Ribeiro Rafael, da Escola Básica de Vila Nova 

da Barquinha (ECV), que representou o concelho da Barqui-

nha na fase intermunicipal do Médio Tejo do Concurso Naci-

onal de Leitura, teve um brilhante desempenho e foi apurada 

para a Fase Nacional do mesmo concurso. 

  

A Sara faz parte da turma B do quarto ano (cuja professora é 

Ana Maria Ferreira) e foi acompanhada, entre outros, 

pela senhora vereadora da Educação Marina Honório, Ana 

Santos, assessora do Diretor , e o professor  Nuno Santos. 

 

No mesmo dia, 23 de abril, foram também apurados para a 

fase nacional os seguintes alunos da área do médio Tejo: 

Francisco de Brito, de Mação, no nível de primeiro ciclo, co-

mo a nossa Sara; Ana Rita Claro, de Mação e Francisco Fer-

raz, de Ourém, ambos pelo segundo ciclo; Lara Nunes, da 

Sertã, e Leonor Pereira, de Ourém, ambos do 3º ciclo; e Mar-

garida Saramago e Saúl Santos, ambos de Mação e do nível 

do ensino secundário. 

 

Esta informação foi enviada ao agrupamento por Gabriela 

Alexandre, técnica superior, da Unidade de Educação, Cultura 

e Turismo da Divisão Municipal de Desenvolvimento Social 

da Câmara Municipal da Barquinha. (Fotos de Pérsio Basso) 

Ilse Losa escreve para lembrar 
 

A biografia da autora do “Fidalgo de Pernas Curtas”, um dos 

livros analisados na fase intermunicipal do Concurso Nacional 

de Leitura, é deveras uma prova de memória e sobrevivência. 

     Ilse nasceu em 1913, filha de judeus alemães, mas foi cria-

da pelos avós na sua infância. Quando o pai faleceu, imigra-

ram para Inglaterra e a jovem Ilse tomou conta de crianças. 

     O regresso à Alemanha apanhou já a escritora no clima 

nazi antissemita. A família foi atacada, interrogada e ameaça-

da pela Gestapo de ir para um campo de concentração. 

     Em 1934 decidiu emigrar com a mãe para o Porto, onde o 

irmão Fritz já vivia e que muito as ajudou. Casada com um 

arquiteto luso, adquiriu a nacionalidade portuguesa. 

     Publica a sua primeira obra, “O mundo em que que vivi”, 

em 1949, onde relata os horrores que viu e sofreu no princípio 

do nacional-socialismo. Para além de escritora (10 romances e 

23 obras infanto-juvenis), foi uma tradutora do alemão de re-

nome (Brecht), tendo traduzido o “Diário de Anne Frank”. 

     Faleceu em 2006, com 92 anos, em Portugal. (S.S.) 

Ajudem os animais! 
 

“No âmbito da disciplina de PPT, os 

alunos do 7ºD irão proceder a uma re-

colha de alimentos para animais do-

mésticos abandonados,  

no dia 30 de abril,  

entre as 08:15 e as 10:10. 

Os alimentos recolhidos serão entre-

gues ao Canil Intermunicipal. 

 

OS ANIMAIS NECESSITAM DO 

SEU CARINHO!” 

Atividade física e alimentação: como gerir o meu corpo?  
Foi uma iniciativa da Agenda da Juventude para a Saúde na Próxima Década 2020-

2030 - DGE, com o projeto PES. Neste webinar de abril “os alunos debateram as prio-

ridades e políticas para uma melhor saúde e bem-estar das crianças e jovens para os 

próximos 10 anos”. Nas fotos, os participantes Inês Alves e o Tiago Macedo. 

1 de junho - Dia da Criança 
 

“É com imensa satisfação que dou conhecimento da proposta 

e respetiva planificação para a Comemoração do Dia Mundi-

al da Criança - 01 de junho. 

     Importa frisar que, neste dia, o pavilhão desportivo não 

poderá ser utilizado pelos alunos da Escola D. Maria II, uma 

vez que terá de ser rentabilizado para as atividades supra-

mencionadas. 

     Um agradecimento sentido e especial à Sra. Vereadora da 

Educação - Dra. Marina Honório - que nos irá presentear 

com este dia, contribuindo para momentos inesquecíveis para 

as Crianças e Alunos do Nosso Agrupamento.” 



Palestra Covid-19 
No dia 13 de maio, às 8h20, decorreu no Anfiteatro da Escola D. Maria II a primeira de 

duas palestras sobre Covid-19, com a presença dos alunos das turmas 5°B e 7ºB. A se-

gunda sessão decorreu no dia 19 de maio, com as turmas do 6.ºA e D. 

     Cada uma destas palestras sobre a pandemia é composta por vídeos, dramatizados e 

gravados previamente por três alunas, intercalados com a respetiva explicação dos conte-

údos pela professora Alexandra Pamplona, numa sequência coerente entre discurso oral 

presencial e diálogo dos clips de vídeo, que introduzem o conteúdo a ser contextualizado. 

     Destaque para as alunas do 7ºB Ana Marta (nº3), Beatriz Ferreira (nº6), e Lara Silva 

(nº14), que, mesmo com dificuldades causadas pela pandemia, deram o máximo para a 

preparação das dramatizações patentes nas gravações em vídeos exibidas nas palestras. 

     Alexandra Pamplona dinamizou esta atividade enquanto professora de Ciências Natu-

rais e dinamizadora do Clube Happening, em articulação com a Biblioteca Escolar, PES-

Plano de Educação para a Saúde e ainda com Cidadania e Desenvolvimento. 

Dinis Barbosa, 6ºC  

 

Poema  

sobre Covid-19 
 

O vírus apareceu de repente 

E mudou a nossa vida. 

Já não é como antigamente. 

A doença é desconhecida! 

 

Por isso não há vacina, 

Então ficamos de quarentena. 

Mudamos a nossa rotina… 

Mas que cena!... 

 

Regras há várias. 

Algumas desnecessárias, 

Outas necessárias. 

Mas há pessoas otárias!... 

 

Continuam a sua vida, 

Não respeitam o distanciamento social. 

Parece uma missão suicida!... 

Parece que o Covid é normal?! 

 

Se eu pudesse combater este flagelo 

Fazia-o desaparecer  

          com pozinhos de perlimpimpim!... 

Será que este pesadelo, 

Um dia, terá fim? 

Regresso da Canoagem no CFD 
 

Os Professores Paula Fonseca e Pedro Branco informam que no dia 6 de 

maio terão início as atividades do Centro de Formação Desportiva de Canoa-

gem (CFD) da nossa escola. 

     Estão previstas descidas do rio Tejo para todas as turmas da Escola D. 

Maria II. Assim sendo, enviamos as seguintes informações para poderem 

esclarecer os Encarregados de Educação mais preocupados. 

     As turmas do 5º ano ao 8º ano fazem a descida com início no Castelo de 

Almourol e as turmas do 9º ano ao 12º ano fazem a descida com início em 

Constância sendo o términus de todas as turmas em Vila Nova da Barqui-

nha (Parque Ribeirinho). 

     Todas as turmas são acompanhadas pelo professor de Educação Física e 

pelos professores Paula Fonseca e Pedro Branco (ou outro da turma).  

     Durante a atividade todos os alunos usam colete de flutuação. 

     As atividades respeitam o calendário previsto ou o estado do tempo.  

     A deslocação para o local de início da atividade será no autocarro da Au-

tarquia, com saída da escola pelas 10h15. Todos os alunos regressam à escola 

acompanhados pelos professores  

     Os alunos devem levar água e almoço volante. As mochilas com a roupa e 

almoço acompanham os alunos até ao local de partida.  

     Não é aconselhado o uso de telemóvel durante a atividade.  

     Os alunos que tenham necessidade de usar óculos devem usar uma fita 

que impeça a sua queda.  

Palestra sobre Investigação Forense 
 

Os alunos do 11.º A irão assistir a numa palestra no âmbito da Investigação 

Forense, na próxima 4.ª feira, 19 de maio, pelas 12:00, na Biblioteca Escolar. 

Com esta atividade, dinamizada pelos professores de Fisico-química, preten-

de-se que os alunos alarguem os seus conhecimentos relativos à temática, 

permitindo-lhes efetuar escolhas mais assertivas e conscientes, no futuro. 

     O palestrante é Perito Forense e desenvolve a sua atividade profissional 

no Laboratório de Polícia Científica.  



Como pão para a boca 
 

Nuno Garcia Lopes declamou poesia de vários autores para 

deleite dos utentes do nosso agrupamento. Transcrevemos 

aqui um dos seus “posts”, que, para além da informação con-

textualizada, é um bom naco de escrita enriquecida. 

 

     “Chegou ao fim a primeira temporada de “Como pão 

para a boca”. 

     Durante mês e meio, todas as manhãs, entreguei-vos pão 

para o espírito com a assinatura de grandes poetas clássi-

cos, alguns óbvios, outros nem tanto. 

     Um único se repetiu, pois, de tão diverso, igualmente se 

prestava à diversidade. E aqui está hoje de novo, no encer-

rar deste ciclo: Fernando Pessoa. 

     Porém - como convém com um autor que com tantas teias 

urde a sua tapeçaria, bem maior do que ele próprio -, fui 

buscar dois poemas que em si mesmos se enredam, separa-

dos por três anos mas próximos na forma e conteúdo: “Não 

digas nada” e “Não, não digas nada”. 

     Nada mais direi, pois, por hoje. Domingo celebra-se a 

Poesia, e estarei, nesta rede, de regresso aos espectáculos na 

Biblioteca de Sobral de Monte Agraço e, na segunda-feira, o 

“Como pão para a boca” estará também de regresso, na 

segunda temporada, mais contemporâneo e, tanto quanto 

possível, igualmente mais desconfinado. Quem sabe, até 

mais próximo das bibliotecas que foram um dos seus motivos 

e dos seus pilares. 

     Podem continuar a deixar o saco de pano pendurado na 

porta – e se vierem ao postigo, só para trocarmos um sorri-

so, melhor ainda.” 

Sessão de Leitura Online 
 

No terceiro dia da Semana da Leitura, 10 de março, realizou-se 

uma sessão de leitura online através da plataforma Zoom. Parti-

ciparam alunos, pais e professores, e cada um leu um excerto de 

um dos seus livros preferidos. Foi uma bonita celebração da 

leitura, dos livros e dos leitores! O nosso agradecimento a todos 

os participantes. O vídeo da sessão foi publicado na página das 

bibliotecas escolares http://www.escolasbarquinha.pt/biblioteca. 

Green Power para F24 
 

O projeto Green Power, inserido no clube de Ciência Hand-

sOnScience, começou na teoria em 2019, mas o seu desenvolvi-

mento prático só teve início em setembro de 2020. 

     O principal objetivo é inspirar os jovens a desenvolver com-

petências nas áreas da Ciência, Tecnologia, Engenharia e Mate-

mática através de um desafio único: projetar e construir um car-

ro de corrida elétrico e, cereja em cima do bolo, participar em 

competições de F24 com ele.  

     A turma A do 10º ano está toda envolvida no projeto, encon-

trando-se dividida em 5 equipas técnicas: Aerodinâmica, De-

sign, Eletrónica, Marketing e Mecânica. Estão ainda envolvidos 

alunos do 6º ano e do 12º de Física. 

     O Kitcar já está montado e em total funcionamento, faltando-

lhe a cobertura. Este é o nosso próximo desafio, para o qual 

contamos com a ajuda de patrocínios.  

     Este projeto tem espaço próprio no facebook em nome da 

equipa de competição VNB Racing, onde se pode acompanhar o 

desenvolvimento dos trabalhos.                  (Profª Dolores Silva) 



Biblioteca Escolar da D. Maria II 

 

BIBLIODICAS 2 

 

A professora coordenadora Luísa Morais divulgou a edição do 

“Bibliodicas 2”, com as seguintes informações: 

 

     O Concurso Nacional de Leitura pretende incentivar o gosto 

pela leitura e teve a fase intermunicipal nos dias 22 e 23 de abril. 

Participaram dez alunos deste agrupamento, numa organização 

da Biblioteca Municipal da Sertã. 

     “Miúdos a Votos” pretende selecionar o livro que os jovens 

mais gostaram de ler. É uma iniciativa da revista Visão Júnior, 

que a BE recebe todos os meses. Os alunos podem candidatar o 

seu livro preferido e organizar a sua campanha eleitoral. Desta 

vez, as turmas concorreram até 23 de abril e as eleições nacio-

nais decorreram a 27 de abril. 

     No que respeita ao nosso agrupamento, candidataram-se duas 

turmas com os livros “O Fidalgo de Pernas Curtas” e “Bicicleta à 

Chuva”. Sempre com orientação dos professores da disciplina de 

PPT, os alunos defenderam os seus livros com argumentação 

sólida e tiveram uma interacção pouco comum, tendo no final 

alcançado excelentes resultados. 

     As turmas dos 3º, 4º, 5º e 6º anos continuam a visitar as diver-

sas turmas nas suas salas com o fim de apresentar novos títulos 

para incentivar os colegas a requisitar mais livros.  

     Vários projetos estiveram em implementação: o 7ºA dina-

mizou o projeto “Lê e Sente… Ciência e BE; “Aprender com a 

Biblioteca Escolar” foi o tema das turmas 5ºA, 5ºB, 6ºA, 6ºC e 

6ºD; o 9ºA, 9ºB e 9ºC dinamizaram o projecto “Aprender e Parti-

lhar com a Biblioteca Escolar”; os 9ºA e 9ºB também incentiva-

ram os colegas a “Entreler”. 

     Podes sempre ler as excelentes revistas National Geographic 

e Visão Júnior. No mês de abril, realçamos na primeira publica-

ção o texto sobre “Abelhas: porque precisamos delas”, onde 

aprendemos que a sua missão polinizadora contribui para a agri-

cultura sustentável, os ecossistemas e a biodiversidade. Outro 

aspeto relevante é o número de 11.625 explorações apícolas em 

Portugal. A capa e o tema de fundo está reservada ao lince ibéri-

co, com muita e var iada informação, incluindo uma interes-

sante infografia a cores de duas páginas. 

     Quanto à revista “Visão Júnior”, a edição de abril dá relevo a 

Fernão de Magalhães e aos 500 anos da pr imeira volta ao 

mundo. Com cinco navios, descobriu a passagem sul do Atlânti-

co para o Pacífico e morreu nas atuais Filipinas. Mas o herói 

português já conhecia bem a região: tinha participado na con-

quista de Malaca em 1511, tinha casado com uma princesa de 

Java e viveu anos nas Molucas, onde se enriquecia facilmente 

com o negócio do cravinho, uma especiaria. 

     Também se fala do “Miúdos a Votos”, até porque esta revista 

organiza a eleição escolar em conjunto com a Rede de Bibliote-

cas Escolares. Relatam-se alguns exemplos de escolas e turmas 

que, com o seu entusiasmo e empenho, conseguiram espalhar o 

vírus da leitura pelos seus colegas e amigos. 

JÁ VISTE ou LESTE OS  

NOVOS LIVROS  
NA TUA BIBLIOTECA ? 

 

Dentro da extensa lista de novos livros recebidos todos os 

dias pela BE, salientamos estes chegados em abril:  

 

- “Zorro, o Começo da Lenda”, de Isabel Allende, ed. Ina-

pa/DIFEL, tradução do espanhol de J. Teixeira de Aguilar, 

de 2005. Título original: “El Zorro, Comienza la Leyenda.” 

Romance com base na vida real de Zorro. 

- “Leandro, Rei da Helíria”, de Alice Vieira, ed, Caminho, 

de 1991. Livro da 22ª edição, de 2014. História popular 

adaptada ao teatro. 

- “Lote 12, 2º Frente”, também de Alice Vieira, ed. Cami-

nho, 16ª edição de 2009. Quando mudas de casa, tudo mu-

da, não é só a casa… 

- “O Trio da Dama Negra”, de Irene Adler, ed. Civilização. 

Da colecção Sherlock, Lupin & Eu, com tradução de Fran-

cesco Mai. 2ª edição de 2013. Título original: “Il Trio Della 

Dama Nera”, de 2011, Itália. A calma das férias em St. Ma-

lo, França, é alterada por crimes e factos estranhos...  

- “O Grito da Máscara Maldita”, de R. L. Stine, da colecção 

Arrepios Terrorlândia, Porto Editora, 1ª edição. Tradução 

de Miguel Marques da Silva, de 2010. Título original: The 

Scream of the Haunted Mask. 

- Da colecção Diário de uma Totó, os números 6 e 8: 

“Histórias de uma Miúda Pouco ou Nada Feliz para Sem-

pre” e “Histórias de uma Quebra-Corações Pouco ou 

Nada Feliz”, ambos de Rachel Renée Russell. Tradução 

de Marta Nazaré, de 2013. Título original da colecção: “The 

Dork Diaries”.  

- “O Detetive Esqueleto”, de Derek Landy, de 2015. Da 

Porto Editora, sem indicação de tradutor. Título original: 

“Skulduggery Pleasant”, de 2007. Quando se descobre que 

as histórias de terror afinal não são inventadas… 

- “75 Conselhos para Sobreviver a um Campo de Férias”, 

ed. Booksmile, de 2014. Original espanhol de 2013. Tradu-

ção de Rita Grana. Quando sofres de bullying porque és a 

única que não tem Facebook… 

- da colecção Os Irmãos Koala… “Ensinam as Boas Manei-

ras” para as idades 4/6, Porto Editora, 2010. Or iginal: 

Koala Brothers. Atividades interessantes… 

- “Pucca no Mundo do Cinema”, de Cláudia Sofia d’Almei-

da. Porto Editora, de 2007. Quando tu entras no filme sem 

querer… 

 

   Mas há mais! Muito Mais!... Todos os dias chegam vários 

livros que te podem interessar. É só estares atento! 



Concurso Nacional  

de Leitura  
 

Fase Intermunicipal 
 

Realizou-se mais uma fase do Concurso Nacional 

de Leitura na Biblioteca Escolar da Escola D. 

Maria II. Desta vez foi a Fase Intermunicipal do 

Médio Tejo, organizada pela escola da Sertã, que 

decorreu em todas as escolas desta região, inclu-

indo a Escola D. Maria II, no dia 22 de abril 

2021, pelas 10h30. 

 

Estiveram presentes 10 alunos, que se empenha-

ram em dar o seu melhor: 3 alunos do 1° ciclo, 3 

do 2° ciclo, 3 do 3° ciclo e um do secundário. Os 

alunos que participaram foram: do 4ºA, Tiago 

Morais; 4ºB, Eva Mendes e Sara Rafael; 5ºA, 

Vasco Prata; 6ºD, Inês Alves e Rita Louro; 

7ºA, Nuno Lopes; 8ºC, Tiago Martins; 9ºB, Dani-

el Alves; e do 10ºB, Rafael Lobo. 

 

Orientaram a sessão as professoras Luísa Morais 

e Clotilde Chouriço, com apoio dos professores 

Nuno Santos e Fernanda Santos.  

 

O Nuno Lopes, do 7ºA, foi um dos participantes 

na fase Intermunicipal do Médio Tejo do Concur-

so Nacional de Leitura. No final da sua prestação, 

fomos falar com ele para nos dar as suas impres-

sões. Eis o que o Nuno nos disse: 

 

“O concurso foi fácil e em geral o concurso esta-

va bem feito. O tema era muito engraçado. Foi o 

primeiro livro de que gostei sobre Teatro. Nor-

malmente é a primeira página que me motiva 

para a leitura, ou não… E, neste caso, gostei… É 

o princípio do livro que me diz se o livro é bom 

ou não. Depois desta experiência, talvez venha a 

ler mais livros de teatro…” 

 

Eis os livros que os alunos leram para poderem 

participar no Concurso Nacional de Leitura: 

“A Vida Íntima de Laura”, de Clarisse Lispector, 

para o 1º ciclo; 

“O Livro Que só Queria ser Lido”, de José Jorge 

Letria, para o 2º ciclo; 

“Vanessa Vai à Luta”, de Luísa Costa Gomes, 

para o 3º ciclo; 

“A Vida de um Homem que Perseguia Poemas”, 

de Joana M. Lopes, para o Ensino Secundário. 

 

Entretanto, no dia 23 de abril, a aluna Sara Rafael 

do 4ºB passou à fase seguinte, com provas dadas 

em argumentação oral e leitura. A Sara foi acom-

panhada pela professora Manuela Pires. 

 

Parabéns a todos os participantes e, claro, em 

especial à Sara! 

 

(Ver noutro artigo a excelente participação da 

Sara Rafael na fase Intermunicipal do Concurso 

Nacional de Leitura.) 



Mentes Empreendedoras  

Inspira o teu professor 
 

Dentro do programa 2020-2021, o Mentes Empreendedoras 

organiza o projeto “Inspira o teu Professor”, dirigido ao 3º 

ciclo do Ensino Básico, tendo realizado três workshops virtu-

ais ao longo do ano lectivo. 

 

     O grande objetivo destes workshops foi “a cr iação de 

campanhas inspiradoras que reforcem e reconheçam a missão 

social dos Professores”. Como objetivos específicos, os men-

tores do projeto salientam o reforço e “a valorização do Pro-

fessor e o estreitar da relação Professor-aluno, aumentando a 

sua motivação e contribuindo desta forma para um melhor 

desempenho dos alunos”, assim como “promover nos alunos 

o reconhecimento do impacto dos professores na sua vida.” 

     Nas edições anteriores, esta iniciativa já teve 630 conteú-

dos inspirados e produzidos pelos alunos, 250 workshops, 33 

dos quais online, e  4990 alunos envolvidos directamente. 

 

     Quem são as “Mentes Empreendedoras”? 
São oito jovens que, desde 2010, tem como intenção formar 

uma “geração de cidadãos de impacto na comunidade” com 

os seus programas que já envolveram mais de 100 escolas e 

4500 alunos de todo o país. Para além deste “Inspira o teu 

professor”, a equipa tem outros dois projectos: “Leadership 

Fellows” e “Clubes”. 

     Mas afinal quem são? Eles são: Afonso Reis, Inspirati-

on Chief; Rafaela Lopes, Visionary Coach; e as Inspirati-

on Officers são: Ana Moreira, Mariana Martins, Patrícia 

Lopes, Sofia Duarte, Rita Pereira e Sofia Silva. 

 

     Nas suas actividades, estas “mentes” apoiam, desenvol-

vem e implementam os projectos dos alunos; desenvolvem as 

suas competências e atitudes; promovem o desenvolvimento 

da comunidade e pretendem criar impacto social; criam e 

estreitam ligações entre “alumni” e empresas; valorizam o 

papel dos professores e reforçam a relação entre alunos e 

docentes. 

     Este é um projecto cofinanciado por  SIC Esperança, 

Portugal Inovação Social, POISE—Programa Operacional de 

Inclusão Social e Emprego.  

Notas do Workshop online com as Mentes Empreendedoras 
 

ideias com impacto 
 

No dia 19, pelas 15h30, tivemos a oportunidade de assistir a 

uma das sessões previstas no âmbito do projeto “Inspira o teu 

professor”. Depois dos preparativos tecnológicos e da testagem 

do equipamento online, com a ajuda das professoras Paula Dias 

e Luísa Morais e da operacional Zita Gouveia, os alunos da 

turma 8ºC ocuparam uma parte da Biblioteca da Escola D. Ma-

ria II para aprenderem a organizar um plano com boas ideias e 

saber comunicá-las à comunidade. A ideia é os alunos ajuda-

rem os professores a criar impacto na sociedade com a imple-

mentação das ideias criadas pelos grupos de alunos. 

     A primeira parte da sessão foi reservada para descomprimir. 

Os mentores no grande écran digital cumprimentaram o público 

virtual da Barquinha e perguntaram como estavam a decorrer 

as actividades escolares, já que o desconfinamento escolar era 

recente. “Já tinham saudades de ver os colegas e professores?” 

Os gestos e o silêncio comprometedor comunicaram a resposta 

afirmativa. “Infeliz não podemos estar aí…”, o que seria muito 

melhor para todos. 

     “Alguma pergunta?” Como não houve, até por alguma timi-

dez, passaram um vídeo musical para descongelar… Obedecen-

do às imagens com música ritmada, os jovens na Biblioteca 

exercitaram o corpo humano com movimentos e gestos corpo-

rais correspondentes ao vídeo: bateram as palmas em simultâ-

neo, as pernas pisaram o chão e aceleraram, apontaram o dedo 

em uníssono, fizeram as pausas no momento certo, riram-se, 

sorriram em conjunto… 

      “Espetacular!... Foi fácil? Pois foi, mas há outros níveis 

mais complexos… Bem, agora vamos ao workshop propria-

mente dito…” E passaram ao resumo da sessão anterior… A 

aluna Laura usou da palavra e brilhou no resumo oral, tanto 

mais que a Mente não ousou acrescentar ou modificar qualquer 

palavra. 

     O trabalho é simples: escolher o tema, registar as opiniões,  

implementar o projeto... Devem escolher ideias para inspirar, 

neste caso em grupos, porque é mais fácil na condição não pre-

sencial. Também podia haver projectos individuais ou familia-

res… Muito importante: ver as datas para candidatar as ideias. 

O prazo começava naquele dia... Cuidado: só se podem candi-

datar se apresentarem os projetos anteriormente. O melhor é 

capricharem, porque só serão selecionados os  melhores... Pré-

mios? Claro que há: Visitas à Rádio Comercial e a Dublin. 

Acesso a um Parque Temático com a família. Mas o maior pré-

mio é o de saber que são criadores. 

     “Hoje vamos dar algum tempo para organizar as vossas idei-

as... Como divulgar a vossa ideia? Pode ter muito importân-

cia... Porquê? —Porque ajudamos mais pessoas… Depois da 

Laura, o Simão serviu de porta-voz da turma. Questionou e 

interagiu com propriedade. 

     Chegou a vez do segundo vídeo-exemplo: uma aula online 

em que os alunos prepararam uma surpresa ao professor... Gra-

varam a surpresa e partilha-

ram o clip, tendo consegui-

do  milhões de parti-

lhas... “Vocês também po-

dem surpreender e ter mi-

lhões de visualizações…” 

Lembrem-se: uma boa expe-

riência faz com que outros 

também o tentem fazer. O 

trabalho ainda só agora esta-

va no começo… (Sam.Seb.) 



Norberto, o Pescador 
 

     O Norberto Martinho é um aluno do 2ºC, do Curso Profis-

sional de Turismo e adora a pesca.  

     Desde os 3 anos de idade que anda a tentar a sua sorte com 

os peixes. Começou no rio Tejo, com a modalidade mais bá-

sica: “à francesa”. Pesca barbos, bordalos e alburdios…com 

uma boia parada de francesa… Depois passou para a pesca ao 

fundo…com uma chumbada e um anzol. Começou a conse-

guir barbos, os maiores. 

     Há 3 anos passou para pesca FEEDER. Já pescou nas bar-

ragens do Maranhão, Montargil e Pracana. Também pesca 

com gaiola em português, ou com method feeder, engoda-

dor). Vou à pesca com o meu pai, avô, com amigos… Quan-

do vou à pesca do achigã, pesco ao spinning (corricar) 

     “Já pesquei grandes barbos, com cerca de 3kg… Bem, 

como qualquer bom pescador, às vezes minto um bocadi-

nho… O meu sonho como pescador?!… A pesca não se es-

creve, sente-se… Quando pesco, sinto nostalgia… Gosto da 

luta que o peixe dá. E sinto-me vitorioso quando venço a luta 

com o peixe.” 

     (a partir de uma conversa com o Norberto com o autor 

desta Newsletter, na Biblioteca, no dia 7 de maio, de manhã) 

Erasmus+ 

Inspire Creativity 
 

     A aluna Sara Lopes do 7.ºD venceu o concurso para o 

logótipo do projeto Erasmus+  “USING STEM TO INSPIRE 

CREATIVITY”. O aluno João Carvalho também merece o 

destaque, pelo seu esforço e dedicação! Até sexta feira, dia 30 

de abril, foi possível votar no melhor logótipo, entre os 5 paí-

ses representados: Turquia, Roménia, Itália e Macedónia, para 

além de Portugal, claro. O projeto Erasmus+ é dinamizado na 

Barquinha pelo professor Vasco Lourenço. Mais informação 

no site ou na conta facebook do agrupamento. 

Melhor LOGO do Erasmus+ 
 

E no dia 7 de maio procedeu-se à entrega do prémio relativo à 

criação do Logo, um dos projetos ERASMUS+ do Agrupamen-

to. O melhor trabalho foi considerado o da aluna Sara Lopes. 

Parabéns à Sara e a todos os participantes! 

TIKA—Khan Academy 

Torneio de Matemática 
 
     Os alunos Martim Brás, do 5ºC, e Ana Marques, do 5ºB, 

acompanhados pela professora Rosalina Antunes, participa-

ram no torneio TIKA—Torneio interescolas Khan Academy, 

e foram apurados para a fase a nível nacional, zona centro. 

     O torneio, que teve o seu início com os alunos inscritos de 

cada turma, inclui vários exercícios de Matemática ao longo 

de várias fases e ao longo do ano letivo.  

     Este torneio é promovido pela Fundação Altice Portugal, 

Educom e Direção-Geral da Educação, em colaboração com 

os professores de matemática do nosso Agrupamento.  

     Depois de terem sido apurados cinco alunos na fase preli-

minar, foram agora selecionados os dois melhores desta fase, 

que vão ter a responsabilidade de representar o agrupamento 

de escolas da Barquinha. Continuem a gostar de Matemática. 



Workshop online - notícia com o previsto 

 

Beleza Emocional 
 

No dia 7 de maio, pelas 14h30 e até cerca das 18 horas, 

decorreu um workshop online (via Zoom) e presencial no 

auditório da Escola D. Maria II. Dinamizado por Cidália 

Espadinha, esta oficina gratuita via web foi limitada a 40 

pessoas inscritas e abordou o tema “Makeup Artist 3D 

Ilusão - Pintura predimensional corporal. 

     Durante os primeiros 30 minutos, referiram-se os cui-

dados de pele que antecedem a maquilhagem, como com-

bater Mask/Masken e foram sugeridos os produtos de-

monstrados. Na segunda parte da sessão a maquilhagem 

correctiva: introduziu-se a temática emocional e a sua 

relação direta com autoestima e confiança.  

     A palestrante demonstrou exemplos de “makeup cor-

reção” em alunas do agrupamento, seguido de vários ca-

sos de “camuflagem”, como no acne, nas manchas ver-

melhas das peles sensíveis ou reativas, nas olheiras pro-

fundas, nos problemas de pigmentação ou despigmenta-

ção, com manchas escuras e claras. 

     Depois de um pequeno intervalo, deu-se início à parte 

sobre Makeup Body Arte! 3D ilusão. Esta técnica de ilu-

são ótica derá emonstrada ao vivo peor Cidália Espanhia 

no corpo de algund alunos do agrupamento Referiram-se 

vários artistas de referência internacionais, como Mimi-

Choi, de Macau e Luca Luce, de Itália. Os inscritos pude-

ram ver vários exemplos e o workshop terminou com 

exemplos de diferentes tons de base na face. 

     A convidada vai oferecer um PDF com todas as etapas 

para quem quiser treinar em casa. Basta seguir estas re-

gras: seguir o perfil do Instagram de Cidália Espalinha, 

seguir o perfil de Alma Hair, deixar o comentário “quero 

assistir e receber o PDF tutorial”, e “tagar” 2 amigos. 

     Esta iniciativa teve o apoio, para além do nosso Agru-

pamento de Escolas, da Farmácia da Terra, Mehron ma-

keup, AlmaHair, autarquias da Barquinha e 2 Gerações. 

Notas ao vivo da palestra  

Beleza Emocional 
 

A sessão teve início às 14h45 com a introdução da professora Ana 

Santos, que agradeceu aos presentes no auditório (alunos, professo-

res e funcionários) e via web (com oito turmas de todo o país a par-

ticipar), aos convidados e patrocinadores. Um agradecimento espe-

cial à Make-up Artist em 3D e Ilusão, Cidália Espadinha, com cré-

ditos já firmados nos gabinetes estéticos da produção televisiva. 

     Esta foi uma ação de sensibilização completamente diferente. 

Um dos objetivos era que qualquer um de nós aceitasse as nossas 

virtudes mas também os nossos defeitos. Neste caso, defeitos no 

rosto. Para nos sentirmos mais seguros connosco. 

     Para além dos outros agradecimentos, mencionados noutro tex-

to, a nossa convidada salientou a sua ex-professora Antónia Olivei-

ra, que tomou a iniciativa de a trazer à Barquinha para, naquele 

encontro tanto presencial como virtual, aconselhar jovens e menos 

jovens a ganhar confiança com o seu aspeto físico nos vários ambi-

entes que frequentam. 

     Os corretores são usados para dar maior confiança, sem insegu-

rança, com termos maior autoestima. Sabemos que há jovens com 

problemas muito sérios, que se refletem na escola, no convívio ou 

no trabalho. Os corretores coloridos, testados dermatologicamente, 

servem precisamente para corrigir os defeitos do rosto, sejam sar-

das, sinais, rugas, formas, acne, olheiras profundas... Mas, atenção: 

problemas de pele, como as secas, oleosas ou rugosas, devem ser 

seguidos por dermatologistas.  

     O verde aplica-se nos problemas com vermelho. O amarelo ou  

laranjas para cinzentos. As manchas, como sardas, com lilás. Man-

chas claras aplique-se o vermelho. Claro, sempre antes da base.  

     A correção do rosto pode fazer-se com “correctores”: é a mode-

lação do rosto. Quem tem uma testa grande, uma cabeça alta, um 

rosto volumoso, pode atenuar as formas não desejadas  criando 

sombras falsas. Os jovens podem fazer testes em casa e aplicar téc-

nicas ali demonstradas com exemplos de ilusão. 

     A estilista convidada agradeceu às alunas que concordaram em 

servir de exemplo, expondo as suas fragilidades. A aluna Gabriela, 

por exemplo, apresentava um problema de acne. Foi aconselhada a 

usar um bocadinho de verde, já com a pele limpa e hidratada, para 

não mostrar as manchas. Aplica-se a esponja, quase sem tocar, com 

movimentos suaves e circulares, em camadas finas, com quantida-

des mínimas. 

     A cor do rosto deve ser igual à do pescoço. Deve-se aplicar o 

produto devagar, para ir entrando na pele, até quase como fizesse 

parte da pessoa. A zona dos olhos e o queixo pode ser aclarado, 

sempre equilibrando os tons. Se estiver pálida, use “bronzer” ou 

“blusher”, com tons de caramelo. Em geral, deve passar à volta do 

rosto, de baixo para cima, para não ficar a marca. A ideia é não se 

ver os tons definidos. Ah, e nunca esquecer a luz nos olhos...  

     Depois das técnicas de ilusão, sela-se a maquilhagem com o pó. 

Se for bem feito, pode dar a face para beijo no rosto sem correr o 

risco de estragar a make-up de ilusão ou 3D. Um conselho: numa 

maquilhagem rápida, como aquela que vimos, não se deve desenhar 

a  sobrancelha. 

     A aluna Soraia, que aceitou maquilhar-se ao vivo, tem um rosto 

mais redondo. “Vamos então fazer sombra de lado na face, da ore-

lha até quase à boca. Tem que ser uma cor que faça mesmo contras-

te com o tom de pele. Agora, com o pincel com movimentos circu-

lares e de baixo para cima. 

      Por fim, quanto ao Homem, “deve-se corrigir com tonalidades 

da pessoa, mas nunca aplicar nos olhos, senão parecem uns bone-

quinhos de cera…” E a palestra continuou...  
 

Notas recolhidas por Prof. Samuel Sebastião 



Atividades da Biblioteca 

 

Questionário sobre o 25 Abril 
 
A professora Fernanda Santos, no âmbito das suas ativida-

des na Biblioteca Escolar da escola D. Maria II, elaborou 

um interessante questionário sobre o antes, o durante e o 

depois da Revolução do 25 de abril 1974, que esteve dispo-

nível em abril para os alunos na biblioteca.  

 

Tente também você responder às seguintes questões e veja 

se acertou nas opções corretas (soluções em baixo): 

 

1. Antes do 25 de abril, havia muitas proibições que hoje 

achamos estranhas. Uma destas, poe exemplo: 

   A) Comer sardinha no pão 

   B) Saltar à corda na rua 

   C) Beber Cola-Cola 

2. No dia 16 de março 1974 houve um “ensaio” para o 25 

abril conhecido como: 

   A) A Guerra as Rosas 

   B) A Batalha Falhada 

   C) O Golpe das Caldas 

3. Antes do 25 de abril as mulheres não podiam ser: 

   A) Padeiras 

   B) Professoras 

   C) Juízas 

4. Com o 25 de abril, terminou nas colónias: 

   A) A guerra colonial 

   B) As eleições livres 

   C) A escola obrigatória 

5. O grupo de militares que organizou a Revolução foi: 

   A) o MFA - Movimento das Forças Armadas 

   B) o MMU - Movimento dos Militares Unidos 

   C) o SUV - Soldados Unidos Vencerão 

6. A primeira senha da Revolução chama-se: 

   A) E depois do Adeus 

   B) Grândola Vila Morena 

   C) Filhos da Madrugada 

7. A polícia política contra quem pensava diferente era: 

   A) PADE 

   B) PEDE 

   C) PIDE 

8. A sigla (ou acrónimo) PIDE significa  

   A) Polícia Interna de Defesa do Estado 

   B) Polícia Internacional e de Defesa do Estado 

   C) Polícia Interior de Descanso do Estado 

9. No dia 25 de abril, no Terreiro do Paço, Salgueiro Maia: 

   A) ia sendo atirado ao rio Tejo 

   B) ia sendo morto 

   C) ia sendo atacado por um bando de pombos 

10. Pouco depois, no Quartel da GNR do Largo do Carmo, 

refugiou-se o presidente do Conselho de Ministros, que era: 

   A) Marcelo Caetano 

   B) Ramalho Eanes 

   C) Mário Soares 

11. A frase “O povo unido jamais será vencido” não foi 

inventada pelo portugueses. Foi inspirada em: 

   A) El pueblo unido, jamás será vencido, do Chile. 

   B) O ovo mexido, jamais será cozido, de Lisboa 

   C) O povo vencido, jamais será unido, da Nicarágua. 

 

    

Soluções: 

1. c); 2. c); 3. c); 4. a); 5. a);  

6. a); 7. c); 8. b); 9. b); 10. a); 11. a) 

Autora do Mês 

Alice Vieira 
 

A Biblioteca Escolar da D. Maria II salienta um autor todos os 

meses. Em abril coube a vez a Alice Vieira, uma das escritoras 

mais presentes nas estantes dos jovens.  

 

Aqui fica uma breve lista do longo rol de livros que compõem a 

sua extensa obra. Na nossa BE estão disponíveis:  

 

A Lua Não Está à Venda, 9ª edição, original de 1988;  

Trisavó De Pistola À Cinta, 3ª edição, original de 2001; 

Águas De Verão, 1ª edição, de 1985; 

Este Rei Que Eu Escolhi, 4ª edição, original de 1983;   

Meia Hora Para Mudar a Minha Vida, 1ª edição de 2010;  

Os Olhos De Ana Marta, 5ª edição, original de 1990;  

Chocolate À Chuva, 16ª edição, original de 1982; 

Vinte Cinco a Sete Vozes, 1º edição de 1999; 

Se Perguntarem Por Mim Digam Que Voei, 5ª edição, de 1997; 

Caderno de Agosto, 1ª edição de 1995; 

Um Fio De Fumo Nos Consfins Do Mar, ed. 2004, de 1999.  

Às Dez A Porta Fecha, 6ª edição, original de 1988;  

Graças E Desgraças Da Corte De El-Rei Tadinho, 3ª ed., 1984; 

Flor De Mel, 4ª edição, original de 1986;  

Úrsula, A Maior, 3ª edição, original de 1989; 

Macau, Da Lenda à História, 1ª edição de 1990;  

Contos E Lendas De Macau, 2º edição, original de 2002; 

A Que Sabe Esta História?, 4ª edição, original de 2007;  

 

Se consultarem a net, verão que a autora já publicou 56 livros 

para crianças ou jovens, para além de 13 livros para adultos, dois 

livros de poesia e 7 livros em conjunto com outros autores. Aqui 

ficam alguns dados da sua vida: 

 

Nasceu em Lisboa, mas os pais eram aqui das Lapas, Torres No-

vas, perto de Vila Nova da Barquinha, em 20 de março de 1943, 

em plena II Guerra Mundial. Tem 78 anos, portanto, e viveu 

quase sempre em Lisboa. Chama-se Alice Vieira, mas o seu no-

me é mais complexo: Alice de Jesus Vieira Vassalo Pereira da 

Fonseca… Estudou no Liceu Dª Filipa de Lencastre, na capital, 

tendo depois a licenciatura de Filologia Germânica. Podia ser 

professora de inglês e ale-

mão, mas preferiu ser jorna-

lista em vários jornais. De 

salientar a direção do suple-

mento juvenil do Diário de 

Lisboa, que muitas crianças 

de outrora seguiam. Come-

çou a publicar só em 1979, 

com 36 anos. Durante 11 

anos da sua infância, passou 

os verões nas Termas de 

Caldelas, o que lhe viria a 

dar boas histórias para além 

da cidade. Colaborou em 

vários programas infanto-

juvenis da televisão. Já obte-

ve sete prémios de literatura  

pela sua obra e papel educa-

tivo. Em 2020, no ano pas-

sado, recebeu a condecora-

ção de Grande-oficial da 

Ordem da Instrução Pública. 



MÚSICA e 

DANÇA 
 

A professora que leciona esta disci-

plina, Maria do Céu Lopes, publicou 

um esclarecedor “Vídeo que resume 

um pouco do trabalho dos alunos na 

disciplina de Música e Dança nos 

dois meses de E@D. O som de fundo 

são interpretações dos alunos, de 

trabalhos áudio que foram gravan-

do.” As legendas deste vídeo, dispo-

nível no facebook, explicam bem:  

 

     “Aprendemos de novo, tocámos e cantámos”. Seguem-se algumas 

fotos das turmas do 5º e 6º anos. “Alguns dos alunos que trabalharam 

bastante na disciplina. Parabéns!” Todos merecem a referência. 

 

     5ºano: “Instrumentos de orquestra sinfónica, relembrámos e aprende-

mos de novo. Aprendemos as notas da escala de Dó na pauta e na flau-

ta… Cantámos e tocámos “Minha Canção” de Chico Buarque… Apren-

demos o “Hino à Alegria”, de Beethoven… Fizemos o nosso caminho na 

aprendizagem e interpretação musical, mesmo à distância… Enquanto 

houver estrada para andar, a gente vai continuar (Jorge Palma)” 

 

     6º ano: “Tocámos o tema “Dragon Pop”. Aprendemos o Si bemol e a 

sua dedilhação… Pesquisámos, cantámos e tocámos Rui Veloso… Pes-

quisámos e aprendemos o Fá#... cantámos e tocámos D.AM.A…. Apren-

demos a Síncopa e com ela tocámos e fizemos expressão corporal com 

um tema de Agir… E um desafio para tocar flauta… “Thousand Years”, 

de Christina Perri… não é fácil, mas muitos conseguiram… Parabéns!” 

      

     “Obrigado a todos os alunos que contribuíram para que, mesmo à 

distância, a música estivesse sempre presente a ajudar-nos nesta cami-

nhada de E@D.” No final, a data: fevereiro e março de 2021. 

NUTRIÇÃO SÃ 

 

A Barqu(L)INHA NUTRICIONAL continua a 

divulgar quinzenalmente as suas interessantes e 

úteis publicações editadas por Marisa Geraldes, 

nutricionista no agrupamento. Desta vez, a edição 

nº 10 de abril 2021 aborda o Pequeno-Almoço.  

 

A nutricionista sublinha “a importância de tomar o 

pequeno-almoço todos os dias”. Porquê? “para 

manter um peso corporal saudável, para melhorar o 

rendimento escolar e a concentração, para melhorar 

o humor, (já que) repõe a glucose no sangue, por-

que evita a sensação de fraqueza e cansaço” e por-

que tomar o pequeno-almoço em conjunto 

“promove o convívio familiar.” 

 

Deves tomar um pequeno-almoço saudável. Mas o 

que é isso de “saudável”? 

Escolher produtos com a menção “magro” ou 

“meio-gordo”; substituir laticínios por bebidas de 

soja, amêndoa, arroz; escolher farinhas menos refi-

nadas (mais escuras); preferir cereais com maior 

quantidade de fibra, menos açúcar e pouco sal; 

optar por fruta da época e fresca, sem açúcar;  

Beber um copo de água antes, durante ou no final 

da primeira refeição… 

 

Há pequenos truques que podes aplicar para o pe-

queno-almoço não te estrague o começo do dia. 

Esta publicação ajuda-te: 

“Deixa a mesa preparada no dia anterior; pensa 

com antecedência naquilo que vais consumir e pre-

para alguns sumos no dia anterior; acorda 10 a 15 

minutos antes” do que estás habituado. 

 

Além disso, Marisa Geraldes sugere “deliciosos e 

práticos pequenos-almoços”. Aqui ficam eles: ca-

neca de leite com cereais e pão de mistura com 

doce de amora e peça de fruta; tosta de trigo inte-

gral com ovo mexido e sumo de fruta sem açúcar; 

taça de leite meio gordo com uma mão cheia de 

flocos de milho e peça de fruta; pão de mistura 

com requeijão e peça de fruta; batido de fruta e 

leite com bolachas de água e sal; pão de sementes 

com fatia de queijo ou fiambre de aves e iogurte 

proteico com pedaços de fruta ao natural; papas de 

aveia tradicionais. 

Na Escola Sou Feliz 
 

Na Escola Básica da Praia do Ribatejo têm sido 

adotadas “dinâmicas e estratégicas diferenciadas 

adequadas a cada criança”. O projeto “Na Escola 

Sou Feliz” é um trabalho dinamizado pela técni-

ca do Serviço Social, Tânia Nair. 

Obrigado! 
 

Ana Santos, da 

Direção, informou 

que “os técnicos 

afetos pelo PEDI-

ME - Psicóloga 

Andreia Vitório e 

Assistente Social - 

Tânia Nair - termi-

narão as suas fun-

ções no Agrupa-

mento, no próximo 

dia 04 de maio.” 

“Obrigada pelo 

vosso trabalho, em 

nome do bom fun-

cionamento do 

Agrupamento.  

A Nossa Escola 

será sempre tam-

bém a ‘vossa Ca-

sa’! Os maiores 

sucessos pessoais e 

profissionais.  

Felicidades!” 

Posteriormente, a 

nutricionista pu-

blicou o nº11, 

desta vez sobre  

Sustentabilidade 

Ambiental e Ali-

mentar. 

No dia 22 de 

abril comemorá-

mos o Dia Mun-

dial da Terra. 

Este dia reconhe-

ce a importância 

de preservar os 

recursos naturais 

do mundo. 



“Miúdos a Votos” - Vota no meu livro!  
 

Foi uma iniciativa da Biblioteca Escolar com a disciplina de PPT de duas turmas: o 6ºD defendeu o livro “Bicicleta à 

Chuva”, de Margarida Fonseca Santos, e o 5ºB lutou pelo livro de Ilse Losa “Um fidalgo de Pernas Curtas”. Houve 

várias atividades para incentivar o voto no livro de cada grupo, como vídeos dramatizados no site e facebook do 

agrupamento, cartazes com apelos enfáticos, poemas e ilustrações... O dia 26 de abril foi reservado à reflexão, como 

os adultos fazem nas várias eleições e a votação decorreu no dia 27 de abril. Ambos estão de parabéns pelo empenho 

demonstrado. Um excelente exemplo de cidadania! A luta dos argumentos é a melhor preparação para a cidadania. 

A Democracia não deve ser um tema 

vago. Deve praticar-se. Os hábitos 

democráticos não nascem connosco. 

Deve ensinar-se, como a disciplina 

maior do currículo. Desde o princípio 

da vida social, na escola, os jovens 

devem aprender a tolerância e o res-

peito pelas ideias dos outros. Esta 

iniciativa é um exemplo a replicar em 

vários momentos escolares. (S.S.) 



Um Fidalgo de  

Pernas Curtas 
 

Escreveu Ilse Losa 

Desenhou João Machado 

1ª edição: 1979 

8ª edição: setembro 1997 

Nº8 da Coleção Juvenil Asa 

Edições ASA 

76 páginas 
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Numa “ilha” do Porto surgiu certa manhã, cedo, um 

cãozito que, até ali, ninguém vira. O seu corpo asseme-

lhava-se a um cilindro, o pelo parecia veludo negro e 

as orelhas, castanhas e macias, eram duas grandes fo-

lhas outonais. Dava a impressão de se mover sem per-

nas, tão curtas que elas eram. 

     — Olhem, olhem que bicho tão engraçado! diziam 

algumas pessoas. 

     A costureira Ermelinda era entendida em cães de 

raça. Sabia distingui-los bem uns dos outros, por costu-

rar em casas abastadas onde, como é sabido, há quase 

sempre um cão de raça. Por isso botou logo, com ar 

sabedor: 

     — Oiçam, é um Baixote alemão. Deve vir duma casa 

fina. Aposto que custou uns bons patacos. 

     Mas o cãozito, apesar de pertencer a tão nobre es-

tirpe, parecia ter fome como qualquer bastado vulgar, 

pois farejava desesperadamente a terra. 

     Não é novidade que numa “ilha” só mora gente po-

bre. Uns trabalham muito e arduamente para ganha-

rem pouco. Outros vivem a pedir esmola, ou por não 

encontrarem trabalho ou por não terem aprendido ofí-

cio algum. Mas há também quem tenha chegado à con-

vicção de que pedir esmola rende às vezes mais do que 

trabalhar, e é muito mais cómodo. Havia disto tudo na 

nossa “ilha”. 

     Também havia gatos. Dos peitoris das janelas e dos 

telhados observavam, de olhar oblíquo, o recém-

chegado. O que estava ali a fazer aquele chouriço de 

veludo lustroso com as suas orelhas de elefante e a ri-

dícula fita vermelha ao pescoço? Ali era lugar próprio 

deles, os gatos, por não pesarem a ninguém e por não 

exigirem nem almofadas fofas nem passeios de trela. Se 

fosse preciso dormiam ao ar livre e surripiavam os 

bons petiscos onde os apanhassem a jeito. E nunca se 

esqueciam do caminho de casa. Além disso, sabiam 

fazer-se úteis, porque caçavam os ratos, esses larápios 

insolentes que se instalam, sem mais nem menos, numa 

casa e que têm até o atrevimento de roer as paredes e a 

mobília. 

     Mas quanto àquele “papo-seco” com as suas pernas 

em saca-rolhas, devia estar habituado a pão com man-

teiga e carne de frango. Por que diabo tinha ele vindo 

meter o focinho ali na “ilha”? (…) 

Bicicleta à Chuva 
 

Escreveu:  

Margarida Fonseca Santos 

Ilustrou: Danuta Wojciechowska 

1ª edição em outubro 2015 

3ª edição em 2017 

Coleção: A Escolha É Minha 

Editora: BookSmile 

128 páginas 

 
I 

Jaime 
 
     Conheço de cor o muro que fica em frente à paragem 
de autocarro, com hera a passar de dentro para fora, 
como se fosse uma cascata congelada. Naquela tarde, ao 
ver uma bicicleta ali encostada, deu-me logo vontade de 
a desenhar. 
     Costumo ficar sozinho à espera do autocarro. Detesto 
correr que nem um maluco para apanhar o das quatro e 
dez, como fazem todos os outros. Talvez seja porque 
sou muito pesado, ou então porque não tenho muita 
vontade de perder, todos os dias!, a corrida aos lugares 
sentados. Os meus amigos queixam-se sempre: 
     — Vá lá, Jaime, despacha-te! — grita o Sebastian. 
     — Sigam, gosto mais de ir no outro… 
     — Oh, és mesmo aborrecido! — Este é o queixume 
da Teresa, 
     E vejo-os correr e entrar no autocarro, que quase fica 
a deitar alunos pelos vidros! Acabo por regressar a casa 
no outro, o das quatro e trinta e dois.  
     Nessa tarde, foi tudo igual. Não, houve algumas dife-
renças, mais precisamente, duas: estava a cair uma chu-
va miudinha, “molha-tolos”, como diz a minha mãe, e 
deixaram uma bicicleta encostada ao muro. 
     A bicicleta era daquelas a que o meu pai chama 
“pasteleiras”. Não tinha mudanças, nem pinturas moder-
nas, nada disso. Era tão verde como a hera e tão velha 
como o muro. Ficava linda, ali. Agarrei no bloco e no 
lápis, desenhei-a com uma facilidade que até me assus-
tou, e fiquei muito contente com o resultado. 
     — Estás a desenhar a minha bicicleta?! 
     Dei um salto no banco, assustei-me mesmo. 
     — Hum… estou. Algum problema? 
     — Não, não. Achei graça. — Estendeu-me a mão: — 
Joaquim. 
     — Jaime — disse eu, numa ginástica incrível para não 
atirar o bloco e o lápis ao chão, enquanto entalava a mo-
chila entre as pernas e tentava levantar-me. 
     — Ficas sempre muito tempo aqui, não é? Já te topei 
mais vezes. 
     — Prefiro ir no segundo autocarro. 
     — Eu ando de bicicleta. 
     — Mesmo quando chove? 
     — Mesmo quando chove, sim. 
     — Acredito — respondi eu, só para fazer conversa, 
     (…) A cara dele não me era estranha, mas não o re-
conheci logo. (…) 



Hélder Marçalo: No passado dia 8 de março a minha turma 

fez uma viagem através da história dos comboios. Nesta via-

gem, tivemos a possibilidade de conhecer diferente locomoti-

vas, bem como as suas evoluções ao longo do tempo. Dos 

comboios que vi, aquele que mais gostei foi o elegante Com-

boio Real. Por último, achei curioso o facto dos comboios 

terem nomes de figuras públicas. Foi uma experiência muito 

divertida e educativa. Gostaria de voltar a embarcar nesta 

viagem. 

Martim Ferreira: Eu adorei ir a esta visita de estudo pois o 

assunto falado é muito interessante para mim. A parte de que 

eu mais gostei foi quando mostraram o comboio real e o 

comboio do presidente. 

Liliana Cardoso: Eu não consegui ir à visita de estudo de 

PPT. Mas gostava de ter ido, porque eu já fui ao museu pes-

soalmente com a minha irmã e a minha mãe e gostei muito, 

mas gostaria de ter ido de novo.  

Profª Elisabete Martins: Já conheciam a história evolutiva 

do comboio? Pois vou-vos contar… As pessoas começaram 

por utilizar outros meios de transporte até se inventar o com-

boio movido pelas locomotivas a vapor. Mais tarde, no séc. 

XX, os comboios era movidos a combustível e hoje em dia 

movem-se a eletricidade. Sabiam que o comboio mais rápido 

de Portugal é o Alfa Pendular e que pode atingir 220 km por 

hora? E ainda houve tempo para conhecer o comboio real e 

o comboio presidencial. Embarquei numa viagem ao passado 

e ao presente. Adorei a visita. 

Lara Calvete: Esta visita de estudo foi muito divertida, pa-

recia que estávamos a viajar com os comboios a andar. A 

parte em que mostraram a variedade dos comboios que há e 

os seus nomes foi muito engraçada e interessante. Pudemos 

conhecer a locomotiva real e presidencial, para conhecer-

mos melhor o antigamente. E também pudemos conhecer o 

Alfa Pendular, o 

comboio mais rápi-

do do nosso país. 

Para mim foi uma 

tele visita muito 

divertida e espero 

que, quando passar 

o Covid, poder ir 

visitar ao museu 

pessoalmente. 

Guilherme Mourato: Na aula de PPT tivemos uma visita de 

estudo. Fomos ao Museu Ferroviário. Gostei muito e gostaria 

de lá voltar. Foi muito interessante e divertido. 

Francisco Belo: Eu achei uma experiência diferente, mas isso 

não impediu ser uma viagem fantástica sobre os comboios e a 

sua história. Foi-nos mostrada uma visão cultural que nunca 

foi apresentada ao longo do tempo. O comboio que eu mais 

gostei foi o Comboio Presidencial. O seu interior foi bem dese-

nhado para que todos os seus passageiros estivessem seguros e 

confortáveis. 

Afonso: Na visita de estudo parecia que eu estava lá… foi 

muito divertido. Começamos por ver um filme muito interes-

sante sobre os comboios e nesse filme também aprendi muitas 

coisas. Para mim, a parte mais interessante foi quando desco-

bri que havia locomotivas com nomes. Esta visita de estudo foi 

muto interessante. Espero voltar, mas desta vez ao vivo. 

Lara Rodrigues: Nesta visita de estudo ao museu ferroviário, 

nem parecia que estávamos no computador. Gostei do vídeo 

que foi passado, conhecemos algumas carruagens e um pouco 

das histórias delas. Uma das histórias e carruagens que eu 

achei interessante foi a locomotiva real, e a curiosidade que os 

príncipes tinham uma locomotiva pequena a vapor. Também 

achei interessante a questão que o funcionário deixou para 

trabalho de casa: “vão procurar uma locomotiva com o vosso 

nome.” Aqui está o resultado da minha pesquisa.  

Profª Rosalina Antunes: A turma viajou no tempo. Sentimos o 

vapor dos comboios de outrora e partimos à descoberta… Cla-

ro, a uma velocidade estonteante: 40 km/h. Também nos infor-

maram das locomotivas da Linha de Cascais (1926), que foram 

batizadas com nomes de grandes fadistas, como Amália e Ce-

leste. Foi uma Aventura!. Gostei muito! Espero voltar para 

mais aventuras!  

 

Martim Heleno: Eu 

adorei a visita ao 

museu. Foi bom 

aprender mais sobre 

os comboios.  

A parte de que eu 

mais gostei foi o 

comboio real. Gos-

tava de ir lá um dia.  

Visita ao Museu Nacional Ferroviário 
 

A turma do 6ºA realizou uma visita de estudo online ao Museu Nacional Ferroviário do Entroncamento no dia 8 de 

março de 2021. Acompanhados pelas professoras Elisabete Martins e Rosalina Antunes, os alunos da turma A do 

sexto ano interessaram-se muito pelo que viram e, logo a seguir, realizaram um “padlet” com as suas opiniões no 

âmbito da disciplina de PPT e em articulação com Cidadania e Desenvolvimento. Aqui ficam algumas das reações. 



Novos Manuais 
 

Até ao dia 23 de junho 2021, os pro-

fessores das diferentes disciplinas 

procederam à análise e seleção dos 

manuais escolares a adotar a partir 

do próximo ano escolar referentes 

aos sétimo e décimo anos escolares.  

Boas Práticas 

com Mentoria 
 

Os nossos ex-alunos Alexandra Alcobia, Ma-

dalena Messias e Tomás Castro, agora bolsei-

ros da Fundação Calouste Gulbenkian, estão 

a desenvolver um Programa de Mentoria arti-

culado com o Agrupamento. 

     Segundo a Madalena Messias, “a ideia foi 

de alguns bolseiros Gulbenkian e da Funda-

ção Calouste Gulbenkian. Eu, o Tomás e a 

Alexandra somos todos bolseiros e aceitámos 

a proposta. Na semana passada (final de abril) 

foram realizadas sessões de apresentação nas 

turmas do secundário. Agora vamos começar 

as sessões de mentoria direcionadas ao que os 

alunos pretendem, seja esclarecimento de 

dúvidas sobre os nossos cursos/cidade, para 

os ensinar a fazer pesquisa de universidades e 

cursos ou para os ajudar com os exames. 

Agora em maio, vamos também fazer apre-

sentações para as turmas de nono ano sobre 

os diferentes percursos que podem seguir no 

ensino secundário.” 

     Obrigado aos universitários pela feliz ini-

ciativa, mantendo as raízes no agrupamento 

que os viu crescer. 

Dia Internacional da 

Matemática e do π  
Já que não foi possível estar juntos para 

comemorar o Dia Internacional da Ma-

temática e do π, os alunos dos 7.º aos 

9.º anos realizaram trabalhos à distân-

cia no dia 14 de março. 

Apoio a utilizadores 365 
O Diretor de Agrupamento informou todos os 

interessados que “o nosso administrador da 

plataforma Office 365, Filipe Morais, vai 

estar presente durante os meses de maio e 

junho de 2021, todas as terças-feiras, das 

9h30 às 12h00, na Biblioteca da Escola D. 

Maria II, para prestar apoio aos utilizadores 

das aplicações Office 365 e outras.” 

Água Purificada 
 

A Direção de agrupamento informou 

os docentes que se encontra disponível 

na sala de professores uma máquina de 

água (purificador). Os utilizadores inte-

ressados no consumo desta água, com 

excelentes propriedades, devem trazer  

uma garrafa de 50 ml para uma boa 

utilização do equipamento. Mais se 

acrescenta que a máquina de água está 

na Escola D. Maria II sob a forma de 

empréstimo e é totalmente gratuita.  

     Por outro lado, e segundo a infor-

mação disponibilizada pela professora 

Antónia Oliveira e pela nutricionista 

Marisa Geraldes, a água da torneira é 

SEGURA, porque é sujeita a um con-

junto de avaliações muito rigorosas 

relativamente à sua qualidade. A água 

da torneira é SAUDÁVEL, porque 

possui zero calorias, zero açúcar e zero 

gordura. E mais: a água da torneira é 

BARATA, comparada com a água en-

garrafada. Por fim, a água da torneira é 

ECOLÓGICA, porque são precisos 3 

litros de água para fabricar uma garrafa 

que vai conter um 1 litro de água. 

OLHOS NOS OLHOS  

PELA IGUALDADE 
A equipa PES informa que a DGE 

dinamizou um webinar intitulado 

“Olhos nos Olhos pela Igualdade” 

dirigido aos alunos dos ensinos se-

cundário e profissional. Esta confe-

rência online abordou a temática da 

violência no namoro, assim como a 

masculinidade e a feminilidade na 

promoção da Igualdade de Género. 

O vídeo pode ser visualizado em 

youtube/HCZOnBI3VwM. A Profes-

sora Maria Antónia Oliveira mostrou

-se disponível para esclarecimentos.  

Lave as Mãos 
— Concurso da DGEstE — 

 

O agrupamento da Barquinha rece-

beu “um convite à participação numa 

atividade alusiva à importância da 

higiene das mãos na prevenção da 

doença, promoção da saúde e melho-

ria da literacia em saúde.” 

     A atividade foi dirigida aos alunos 

do 1º ciclo e era constituída por um 

concurso escolar a nível regional no 

âmbito do Dia Mundial da Higiene 

das Mãos, a 5 de maio. 

     Foi uma proposta da Organização 

Mundial de Saúde desde 2008, intitu-

lada “Save Lives: Clean Your 

Hands”, com o lema “Para que a CO-

VID-19 desapareça, mas a Higiene 

das Mãos permaneça.” 

     O objetivo é realizar vídeos ou 

outras atividades alusivas ao tema. 

Os vídeos devem ser entregues em 

suporte informático, com fiche técni-

ca. Cada aluno, grupo, escola ou 

agrupamento deve apresentar vídeos 

inéditos e originais, da autoria dos 

alunos e professores, com a duração 

máxima de 2 minutos.  

     Sendo uma “medida simples, tem 

um grande impacto na prevenção das 

infeções, na redução do consumo de 

antibióticos e das resistências a estes 

medicamentos.” 

     O convite teve a origem na DGEs-

tE, na pessoa de Florbela da Cruz 

Valente, Subdiretora-Geral dos Esta-

belecimentos Escolares. 

A delegação de Santarém do Sindica-

to  STFPSSRA informou o nosso agrupamen-

to que Maria Inês Cura Tomé Gonçalves foi 

eleita delegada sindical do local de trabalho. 



Exposição de obras sobre Rosa-dos-Ventos 

Rosa-dos-ventos com Arte 
Alguns dos excelentes trabalhos dos alunos do 7ºano que estiveram expostos no final de 

abril e princípio de maio na Biblioteca Escolar da D. Maria II. As obras cientifico-artísticas 

utilizaram diversos materiais e técnicas e foram executadas sob a direção da Professora 

Cristina Madeira, de Geografia. É a prova de que a Ciência pode elevar o gosto estético. 



Escola EB1 da Praia do Ribatejo 
 

     A palavra SOLIDARIEDADE esteve bem presente em 

mais uma das nossas atividades! 

     Desta vez, no âmbito do CLUBE DE LEITURA EX-

PRESSIVA E ESCRITA, dinamizada através da articulação 

da professora Sónia Margarida e da Técnica de Serviço 

Social Tânia Fernandes. (Dora Oliveira) 

Alimentos para os Animais 
 

No dia 30 de abril, entre as 08h15 e as 16h10, os alunos do 7ºD 

realizaram uma recolha de alimentos para animais domésticos 

abandonados e afixaram cartazes alusivos ao tema do respeito 

pelos animais. Os alimentos recolhidos serão entregues ao Canil 

Intermunicipal. 

     Foi uma iniciativa de alerta para o abandono e maus-tratos de 

animais, que incluiu a aprendizagem de como reportar um animal 

abandonado: denunciar às autoridades policiais (Serviço de Pro-

teção do Ambiente, GNR).  

     Também se definiu os maus-tratos: abandono, agressões físi-

cas  e  manutenção de animais presos a correntes ou cordas. Uma 

informação esclarecedora foi o número crescente de denúncias de 

maus-tratos, que aumentou 195% no primeiro semestre de 2020. 

     Os alunos dizem que podes sempre doar ração ou biscoitos. 

Ou então podes fazer voluntariado ou fazer mesmo um donativo. 

Alguns alunos mais criativos, até fizeram um poema: 
 

Sem ser vistos, eles sofrem,  

Sem ser escutados, eles choram, 

Em agonia, eles persistem,  

Em solidão, eles morrem. 

Ajude os animais de rua, eles contam! 

 

     Obrigado pela colaboração! (7ºD) 

O Centro de Formação Desportiva de Canoagem conti-

nua com as suas atividades. Desta vez, na manhã do dia 

6 de maio, recebeu os alunos do Curso Profissional de 

Desporto de Alcanena e de Vila Nova da Barquinha, que 

fizeram a descida do Rio Tejo, desde Constância até ao 

cais da Barquinha. Todas as nossas turmas do 5º ao 12º 

irão realizar a mesma descida até ao final do ano letivo. 



Notas sobre CiberSegurança  

No dia 27 abril 2021, pelas 10h30, no auditório da Escola D. 

Maria II, pudemos assistir a uma interessante palestra orienta-

da por dois agentes do departamento de investigação criminal 

de Leiria, em parceria com o CLDS da Barquinha sobre os 

perigos das redes sociais para os jovens, com a presença aten-

ta de alunos do 8º ano devidamente distanciados entre si. 

     Aqui ficam algumas notas tiradas na sala desta sessão 

“Cibercrimes e Medidas de Segurança a Adotar”. 

     A Internet tem vários perigos para todos, especialmente 

para os jovens. São os chamados “cibercrimes”, atividades 

ilegais  associados ao uso indevido das novas tecnologias. 

O que procuram os criminosos do mundo virtual: procuram 

dinheiro, sexo e atos de bullying. Tudo começa com conver-

sas banais, mas passam rapidamente para pedidos vários e até  

encontros físicos.  

     Perguntados, os alunos confessaram ter contas no Insta-

gram, Facebook ou outras redes, e foram avisados: “os casos 

não acontecem só com os outros. É que, atrás do monitor, 

qualquer pessoa pode ser o que quiser... Até o Brad Pitt…”  

     É muito vulgar haver chantagem de divulgação das ima-

gens trocadas aos familiares ou próximos: a “pornografia de 

vingança” entre ex-namorados é frequente. Um cuidado a ter: 

quando mandas imprimir fotos pela net, lembra-te que ficam 

para sempre na web, mesmo os ficheiros apagados...  

     Outro crime moderno é o Cyberbullying, que se divide 

entre ameaça e perseguição, roubos de identidade e humilha-

ção pública. No caso de sentirem que estão a ser vítimas, de-

vem reportar os factos e guardar as mensagens do ataque de  

cyberbullying. Talvez tenhas de mudar de email ou de contas 

pessoais de redes sociais.  

     Sabes que há pessoas na net que pura e simplesmente não 

existem? Pois há… Há até sites que criam caras e perfis apa-

rentemente credíveis, mas totalmente fake.  

     Escolhe as pessoas com quem te relacionas nas redes. “Se 

não falas com toda a gente na rua porque é que publicas tudo 

para toda a gente na web?” Ter muitos “amigos virtuais” não 

te define como mais popular. Deves ter cuidado com os ami-

gos dos amigos que aceitas. O agente, como exemplo do que 

é ter amigos, diz que tem apenas dois amigos, os verdadei-

ros... Atenção: os amigos só das redes sociais não são os teus 

verdadeiros amigos.                              

(Newsletter, Samuel Sebastião) 

Cibercrimes e Medidas  

de Segurança a Adotar 
 

Esta palestra "Cibercrimes e Medidas de Segurança a Adotar", 

dinamizada pelo Departamento de Investigação Criminal de 

Leiria, foi destinada aos alunos de 8.º ano. Neste caso, A pro-

fessora Ana Santos orientou a sessão. A iniciativa foi o resulta-

do da parceria com o CLDS 4G de Vila Nova da Barquinha. 

Obrigada a todos! (publicado no facebook por Dora Oliveira) 

Campanha dos Miúdos a Votos 
 

     “A campanha chegou ao fim! Nos dias 21, 22 e 23 de abril, 

as turmas 5.ºB e 6.ºD desenvolveram várias iniciativas de ape-

lo ao voto nos seus livros preferidos: 5.ºB - "Um fidalgo de 

pernas curtas", de Ilse Losa; 6.ºD - "Bicicleta à chuva", de 

Margarida Fonseca Santos. 

     Tal como em qualquer campanha eleitoral, o dia 26 de abril 

será de reflexão e no dia 27 terá lugar a votação nacional. A 

Biblioteca Escolar agradece aos docentes de PPT e aos alunos 

das turmas envolvidas, o seu empenho e dedicação a este pro-

jeto.” (publicado pela equipa da Biblioteca Escolar) 



O Agrupamento no Face: 
Morada: Rua D. Mar ia II 

 2260-434 Vila Nova da Barquinha  

Site: https;//www.escolasbarquinha.pt/ 

Telefone: 249 720 220 

Número de gostos: 2778 

Número de seguidores: 2896 

Dia Mundial da Saúde Oral  
 

No âmbito do PES, o dia 20 de março 2021 ficou 

assinalado por um evento realizado pelos alunos 

do 3.ºC, que efetuaram a leitura da história do 

João Dentão. Paralelamente, criaram este lindo  

mural alusivo à Saúde Oral. Nós gostamos muito 

de sorrisos... E vocês?...  

Boas Práticas no JI 
      
     Bem se divertiram os meninos e as meni-

nos do Jardim de Infância da Moita do Nor-

te com brincadeiras na caixa de areia, ao 

sol, e ao ar livre…  

     E não é só brincar, é sentir a areia, cons-

truir com areia, sós ou em conjunto, respei-

tar o que os amigos estão a fazer… desco-

brir com o grupo! Crescer, enfim! 

Concurso de 

Ideias 
 

A Comunidade Intermunici-

pal do Médio Tejo e o Médio 

Tejo Adapta(-se) informam 

os interessados acerca de um 

“Concurso de Ideias”, cujo 

objetivo é “apresentar solu-

ções que consideres impor-

tantes para promover a sus-

tentabilidade e diminuir ou 

erradicar os efeitos das altera-

ções climáticas à escala lo-

cal”. Segundo os promotores, 

“poderás ganhar um compu-

tador ou um tablet” se a tua 

ideia merecer destaque. Esta 

iniciativa tem o apoio da Co-

munidade Intermunicipal 

Médio Tejo, do POSEUR, 

Portugal2020 e da União Eu-

ropeia. Para mais informa-

ções consulta o site dedicado. 

MatemaTIC -  
Pensamento  

Computacional 

 

O agrupamento foi informado  

sobre o Evento Nacional Ma-

temaTIC - Pensamento Com-

putacional e o Currículo da 

Matemática em Portugal, que 

se realizou nos dias 7 e 8 de 

maio, entre as 17h00 e as 

19h15 (dia 7) e as 10h00 e as 

12h00 (dia 8). O objetivo foi 

a apresentação pública do 

Projeto MatemaTIC e o apoio 

à operacionalização do mes-

mo em contexto de sala de 

aula. 

     A informação foi transmi-

tida por João Miguel dos San-

tos Gonçalves, Diretor-Geral 

dos Estabelecimentos Escola-

res, com origem na DGE, 

assinado por José Victor dos 

Santos Duarte Pedroso, Dire-

tor-Geral de Educação. 

A Quercus está a recolher rolhas de cortiça 

usadas para reciclar, que revertem para a 

plantação de muitas árvores autóctones.  

     A Equipa do Projeto Green Cork, sedia-

da na Quinta da Gruta, Castêlo da Maia, 

reforçou o alerta para a colaboração das 

escolas do nosso agrupamento na campa-

nha Green Cork Escolas/IPSS, em parceria 

com a Missão Continente para comemorar 

o Dia da Floresta Autóctone, iniciada este 

ano pela Quercus a 23 de novembro 2020. 

     Relembrem-se que ao recolher as rolhas 

de cortiça contribuímos para a redução de 

resíduos enviados para aterro sanitário ou 

incineração, defendemos a rolha de cortiça 

como produto plenamente ecológico e 

plantamos árvores de espécies autóctones, 

tudo no projeto Floresta Comum. 

     O desafios e atividades a concurso estão  

subordinados ao tema Ano Internacional da 

Eliminação do Trabalho Infantil, com estes 

subtemas; Direitos em Cortiça, para o Pré-

Escolar e 1º Ciclo; Sobreiro dos Direitos, 

para os 2º e 3º Ciclos e IPSS; Direitos, 

Cortiça e … Ação, para o Ensino Secundá-

rio/Profissional. 

     Haverá também um Webinar com o 

tema “O papel da floresta e da cortiça no 

Ano Internacional da Eliminação do Traba-

lho Infantil.” 

     Serão atribuídos 3 prémios aos traba-

lhos mais votados na página do Facebook 

do projeto Green Cork. Os prémios serão 

livros publicados pela Quercus e enviados 

para as bibliotecas das escolas vencedoras. 



Dia da Água 
Bebe água, mesmo que não tenhas sede!  

 

No dia 22 de março celebrou-se o Dia da Água e foi divulga-

do um conjunto de slides com vasta informação útil, de onde 

retirámos algumas curiosidades. 

     Sabias que a água é o principal constituinte do organismo?  

E se começares a ter sede é sinal de que estás desidratado… 

Olha que, com o envelhecimento, o mecanismo regulador da 

sede vai perdendo a sua capacidade, pelo que há a tendência 

para bebermos menos água do que realmente necessitamos… 

     Sabias que os órgãos precisam de água, em percentagens 

diferentes, para funcionarem corretamente? Olha, o cérebro e 

os músculos precisam de 75% de água, a pele de 80%, o san-

gue de 85% e os pulmões de 90%! 

     Sabes qual a quantidade que deves beber por dia? Varia. 

Todas as crianças de 2 a 3 anos devem beber 1 litro, todas de 

4 a 8 anos devem ingerir 1,2 litros, dos 9 aos 13 anos de idade 

devem tomar 1,4 litros se forem meninas e 1,6 litros os rapa-

zes, e quanto aos adolescentes e adultos, as jovens a mulheres 

devem beber 1,5 litros e os masculinos adolescentes e adultos 

devem ingerir 1,9 litros. 

     Às vezes não é fácil beber muita água, mas há truques para 

facilitar a ingestão de água: disponibilizar a água potável, 

facilitar o acesso à mesma, fazer pausas nas aulas, utilizar 

garrafas de água atrativas e consumir alimentos ricos em 

água, como leite iogurte, fruta, vegetais, hortícolas, sopa, ge-

latina e chá. 

     BEBE ÁGUA, MESMO QUE NÃO TENHAS SEDE! 

Geometria e Arte 
 

Os alunos do 6.º ano realizaram vários trabalhos sobre o conte-

údo de Geometria e foi editado um vídeo com os mesmos, que 

pode ser visualizado nos vários “sítios” do agrupamento. Para-

béns aos alunos que elaboraram as tarefas pedidas e aos seus 

professores de Artes que os motivaram para dar largas à sua 

criatividade com orientações precisas e com êxito!  

Clube de Robótica 
O Clube, dinamizado pelo professor Vasco Lourenço, quer  

“promover o estudo e a aplicabilidade de conceitos multidisci-

plinares, como física, biologia, matemática, informática, mecâ-

nica, entre outras; estimular a criatividade e a inteligência pro-

movendo a interdisciplinaridade; tornar o aluno um agente ati-

vo de próprio conhecimento; incentivar o trabalho de grupo.” 

     “A Robótica é uma das ciências mais desafiantes. A perfeita 

fusão harmoniosa entre um sem fim número de ciências faz da 

robótica um excelente desafio, que nos convida a imergir neste 

grandioso mundo da tecnologia, e utilizar a construção de ro-

bots como uma forma única de explorar todas as ideias que nos 

surgem no dia-a-dia.” 

     O clube de Robótica está aberto a todos os alunos, em regi-

me de voluntariado.” Podes seguir o Clube no Instagram e ficar 

a par de todas as novidades em “cluberoboticavnb”.  


