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O Agrupamento de Escolas de Vila Nova da Barquinha oferece à comunidade para 2021-22 um
leque completo e variado
de oferta formativa: PréEscolar, Ensino Básico,
Secundário (3 cursos) e
dois atrativos Cursos Profissionais: Técnico de Turismo e Técnico de Informática de Gestão. Informe-se e decida-se por
uma Escola inovadora,
que valoriza a Qualidade,
Inclusão e a Cidadania.

Tudo começou com a leitura atenta do livro “O Mundo É Fácil - Aprenda a
Viajar com Miguel Cadilhe”, com dicas para descobrir o mundo. Depois
escolheram um país e investigaram as suas tradições culturais. Por fim,
expuseram os seus trabalhos e editaram um vídeo. Feito em articulação
com a Biblioteca Escolar, as professoras Paula Benvindo, Ana Salas e Dora
Oliveira, de Geografia e PPT, orientaram os 9ºs anos. (Foto: Luísa Morais)

Os 9ºs anos inspiraram os professores. Obrigado a
todos! Prémios para os melhores no dia 18 de junho.

A “nossa” Rainha
D. Maria II tem o
merecido destaque na exposição
“De princesa
brasileira a rainha de Portugal”, no Palácio
da Ajuda, Galeria
D. Luís, até 29 de
setembro 2021.
Informação
cedida pela Arqª.
Marta Ataíde,
Enc. Educação de
três alunos do
Agrupamento.
Os alunos do curso
profissional de Técnico de Desporto
vão apresentar as
suas PAPs (Provas
de Aptidão Profissional) no dia 21 de
junho 2021,
no auditório da
Escola D. Maria II.
A avaliação será
feita com um júri
que inclui peritos da
área convidados.

Lê lá dentro:
Inspira o teu professor
Dia de aulas ao ar livre

Polícia Científica

O Mundo é Fácil
Mês do Coração
Compromisso Verde
Concurso de Leitura

Descida do Tejo
Dia da Criança

INSPIRA
O TEU
PROFESSOR
O agrupamento da Barquinha
está de parabéns porque se
encontra entre os finalistas do
projeto INSPIRA O TEU PROFESSOR, e logo com três grupos! Eis
os finalistas a nível nacional:
Escola Básica da Gandarela, Celorico de Basto:
- Eva Teixeira, Ana Macedo, Andreia Carvalho, 9.º E
Escola Secundária de Lousada, Lousada:
- Leonor Magalhães, Joana Rodrigues, Bernardo Ribeiro, 8.º B
- Lúcia Moreira, 8.º A

Escola D. Maria II,
Vila Nova da Barquinha:
- Ana Marques, Beatriz Marques, Inês Santos, Inês Pires,
Mafalda Maia, 8.º C
- Joana Alves, Sara Silva, Soraia
Arrabaça, Daniel Alves, 9.º B
- Laura Simões, Érica Urbano,
Karen Martins, Matilde Felizardo e Matilde Soares, 8.º C
Escola Básica João Franco, Fundão:
- Beatriz Fradique, Joana Martins,
Margarida Pais, Marta Lopes, Matilde Nogueira, 7.º A
- Margarida Pais, José Pais, 7.º A
- Marta Lopes, 7.º A
Agrupamento de Escolas Morgado
Mateus, Vila Real:
- Inês Dias, 9.º C
Agrupamento de Escolas de Castelo
de Paiva:
- Lara Pinto, 8.º B
Agrupamento de Escolas de Briteiros, Guimarães:
- Daniela Macedo, 8.º D

A iniciativa do ‘Somos Mentes
Empreendedoras’ é apoiada
por: Rádio Comercial, TVI, Observador e Education First.

Fotogramas do vídeo de resumo das
colaborações enviadas.)

Editorial
A edição nº1 da Newsletter do agrupamento foi
o produto de um exercício de recolha e tratamento de informação feito em poucas semanas.
Esta 2ª edição tem os mesmos condimentos:
atenção e respeito pelos trabalhos de agrupamento, resiliência quando defrontado com bloqueios e amor diário em pitadas quanto baste.
A 3ª edição — sim, vai haver uma 3ª edição —
vai salvar o registo de algumas atividades (não)
esquecidas, desde setembro 2020, e continuar
relatar (quase) tudo até ao final do ano letivo.
Agradeço a colaboração e interesse de muitos
(mais) colegas que, conhecendo iniciativas de
mérito com alunos, sabem que aqui na Newsletter têm uma porta aberta para divulgar quem
faz por merecer o reconhecimento da obra. S.S.

Proibidos os Eventos
de final de ano letivo
Francisco Neves, Delegado Regional de Educação
de Lisboa e Vale do Tejo, reencaminhou o email
assinado por António Carlos da Silva e Ana Dinis,
da Autoridade de Saúde Regional de Lisboa e Vale
do Tejo, que enquadra a decisão de proibir cerimónias de final de ano escolar.
“As Autoridades de Saúde Regional de Lisboa e
Vale do Tejo (…) solicitaram à Direção de Serviços
Regional de Educação de Lisboa e Vale do Tejo que
transmitisse a seguinte informação:
Não sejam promovidas cerimónias ou eventos
de final de ano, em meio escolar, mantendo a
interação entre alunos limitada ao conceito da
mesma “bolha” da turma e respetivos docentes/
não docentes;
Sejam sensibilizados os alunos e respetivas
famílias para que estes eventos/aglomerações
também não ocorram fora do ambiente escolar.”

Dia de Aulas Ao Ar Livre
20 de maio de 2021 foi Dia de Aulas ao Ar Livre no Agrupamento de Escolas de Vila Nova da Barquinha. Uma das várias
e interessantes atividades foi a vinda dos Bombeiros Municipais do concelho. Vieram instruir e alegrar este dia com palestras para os alunos do 5° e 6° anos e com apresentação e
explicação detalhada de duas viaturas dos Bombeiros.
De facto, a presença dos elementos convidados dos Bombeiros de Vila Nova da Barquinha foi crucial para o êxito e
ilustração do Dia. Visitaram-nos o Subchefe João Redol, o
Bombeiro de 1ª classe Paulo Baptista, a Bombeira de 3ª classe Joana Forinho e o Bombeiro de 3ª classe André Alves.
Com as boas-vindas dadas pelas professoras Ana Santos,
adjunta da Direção, e Antónia Oliveira, da equipa PES, que
coordenou a organização do evento, João Redol e Joana Forinho tomaram as rédeas na palestra, com interpelação direta
aos alunos presentes, contextualização de conceitos e regras
e também com a interpretação de papéis em situações críticas reais para melhor explicar os casos.
E seguiram-se as perguntas, interjeições, dúvidas e esclarecimentos… Aqui ficam umas notas soltas da excelente interação entre palestrantes e alunos interessados: em caso de
emergência, qual o número a contactar? 112! 112! Deve darse o alerta o mais rapidamente possível! Digam onde estão...
Qualquer sítio... se não souberem a rua, deem quaisquer referências de localização: uma loja, uma ponte... Devemos
estar calmos… Tentem falar com clareza... e só desligamos a
chamada quando o técnico ao telefone nos disser... Então e
devemos tocar ou deslocar a pessoa em estado crítico? Não!
Exato! Não devemos mexer na pessoa! Bem, em caso de sobrevivência, num acidente com explosão ou incêndio…
Muito importante: não brincar com o 112, há muitas chamadas falsas, o que pode prejudicar o salvamento de vidas!
Um conselho: se não souberem a vossa morada completa,
escrevam-na num papel pequenino… Durante a palestra, alguns alunos relataram casos em que tiveram de chamar o
112. Disseram o que viram e transmitiram ao operador 112.
Então, o que devem dizer ao técnico de saúde 112? Confirmamos a morada, o sexo, a idade aparente da vítima e o que
estamos a ver... Mantenham a distância em relação à situação... Lembrem-se: vocês vão ser os olhos do operador técnico de saúde... O que dizem pode salvar muitas vidas, repito!
Se entretanto aparecer um agente de autoridade, repitam
tudo o que disseram ao telefone.
Segue-se uma situação real e procede-se a uma pequena
dramatização exemplificativa: o André é meu irmão e está a
sentir-se mal. Faço uma chamada ao 112 e dou várias informações... tem 21 anos, está suado, tem dores de peito… e
desligo. O que faltou de importante? Silêncio… Pois é: confirmar o teu número de telefone para futuros contactos!… Porque nem todos os telefones ficam registados no sistema 112.
O André pode ser qualquer um da nossa família. Pode ser
um dos nossos avós… Durante um jogo de futebol, o avô fica
com a cara branca, os ombros descaídos, a voz afetada, os
olhos estão diferentes, ficou calado... Neste caso, o que fazer? Não lhe façam nada... Telefonem, sempre para o 112...
A seguir foram ver as viaturas e a interação continuou...
Notas das palestras por Samuel Sebastião, Newsletter

Outro Dia Ao Ar Livre
Matemática, 5ºs e 6ºs anos

Física e Química do 11º ano

Ciências Naturais ao ar livre
para ver rochas e ecossistema
As turmas C e D do 7º ano realizaram uma saída de campo
para identificar rochas magmáticas e suas aplicações. Por
outro lado, as turmas A e D do 8° ano também fizeram uma
saída de campo mas a fim de caracterizar o ecossistema onde
a escola da Barquinha está inserida. As atividades foram realizadas no exterior da escola, permitindo aos alunos a observação in situ da paisagem/ecossistema e o registo das suas conclusões no respetivo guião da saída de campo.
Professora Sónia Santos

Geometria ao ar livre

Equações de
Matemática
ao ar livre
Os alunos da turma A do
sétimo ano estudaram equações do primeiro grau fora
das salas, utilizando a plataforma Khan Academy no
seus telemóveis. As orientações para esta aula diferente
no dia 20 de maio foram
dadas pela Professora de
Matemática Ana Perna.

As turmas B e C do sexto ano também usufruiu de um dia de
aulas diferente. Saíram da sala de aula do dia a dia para descobrirem o que o espaço em redor da escola lhes oferece
para observar, analisar e relatar. Nada como “ver” por nós
próprios. Como bem diz o professor Henrique Alexandre, que
orientou esta turma no dia 20 de maio, “Quando se aprende
na Rua com os Outros leva-se mais Saber pra Casa e para os
Nossos.” Usando o Tangram, os alunos estudaram Figuras
Planas, Isometrias, no âmbito da Geometria.

Dia de Aulas
ao Ar Livre
— Fundamentos
Aprender e brincar ao ar livre é muito importante, porque é uma dimensão crucial da infância, essencial para a saúde mental e bem-estar das
crianças, para o resto das suas vidas, fomenta o desenvolvimento
de competências socioemocionais como a resolução de problemas, a criatividade e a cooperação que são fundamentais para o seu futuro, num
mundo em constante mudança e contribui também para que as crianças
desenvolvam hábitos saudáveis, criando ao mesmo tempo uma ligação
emocional com o mundo natural, tornando-as cidadãos conscientes e
ativos na proteção da natureza.
O tempo lá fora – no Dia de Aulas ao Ar Livre e em todos os outros dias
– torna as crianças mais felizes, saudáveis e com uma maior disposição e
motivação para aprender. Depois de mais um período de confinamento, nunca foi tão importante defender o direito das crianças a brincar e
aprender ao ar livre.
A pandemia do COVID-19 desencadeou mudanças sem precedentes quer nas escolas, quer no estilo de vida e rotina das famílias. Apesar
de já não estarmos confinados às nossas casas, ainda sabemos pouco sobre o impacto da pandemia no bem-estar das crianças, por isso a nossa
ação única enquanto movimento do Dia de Aulas ao Ar Livre é tão urgente. Depois de mais um período de confinamento, nunca foi tão importante defender o direito das crianças a brincar e aprender ao ar livre.
No dia 20 maio 2021, milhares de escolas em todo o mundo participaram no Dia de Aulas ao Ar Livre. O Movimento Bloom e a Associação Nacional de Professores, lançaram desta forma simples o desafio às escolas
portuguesas: o compromisso para celebrarem o ar livre, dinamizando por
exemplo, 1 aula no exterior.
Desde 2017, só em Portugal, já participaram mais de 280 mil crianças.
(adaptação a partir do site oficial do Dia de Aulas ao Ar Livre, disponibilizado pela nutricionista do agrupamento Marisa Geraldes)

“A escola não é só a sala de aula.” Saia da sala!
“As crianças têm mais interação e concentração
quando aprendem ao ar livre”. Vá lá fora!

Exercícios de
Matemática
ao Ar Livre!
(Fotos de Dora Oliveira)

Dia da Doença Celíaca

Dia da Matemática
O dia da Matemática ou o Dia da Matemática, também conhecido
como o Dia do Matemático ou Dia Nacional da Matemática, é celebrado anualmente em 6 de maio. A data é destinada a homenagear
os profissionais dedicados a essa área do conhecimento, considerada essencial para o processo de evolução das sociedades.
Ana Margarida Horta Marques, 5ºB
A matemática está sempre presente! Podemos olhar para todo o
lado e encontramos sempre algum problema. Talvez um que se
resolva com equações, ou outro que se resolva apenas com trabalho, ou estudo. Sei também que se olharmos à nossa volta, vamos
encontrar também outra matemática: os sólidos geométricos. Mesmo que reparemos muito, ela está sempre em todo o lado!
Joana Cordeiro 6ºD.
A matemática é essencial no dia a dia, para fazermos compras ou
vendermos algo, para vermos as horas, para vermos quantos quilómetros andamos, para construirmos algo, e muitas mais coisas…
Sem a matemática o mundo não seria o mesmo, imensas coisas não
seriam possíveis. Por isso temos de aprender a usar a matemática
na escola para quando formos maiores podermos usar a matemática para fazer o mundo melhor. (…) Adoro a Matemática.
Carolina, 5ºC
A matemática é das ciências mais importantes que temos. E, como
prova disso, até nesta doença que nos obriga a estar todos fechados em casa, usamos a matemática todos os dias. Para realizarmos
estatísticas, para sabermos a dosagem necessária, para nos ajudar a
perceber a quantidade de população que foi infetada ou vacinada…
Guilherme Francisco, 5ºB
(…) Sem matemática não havia empregos, pois em todos eles a matemática é importante. Há pessoas que dizem “o dinheiro faz o
mundo girar” mas eu digo que “a matemática faz o mundo girar”.
Maria Ferreira, 6ºD
A matemática é interessante e divertida. Gosto de fazer contas,
posicionar os ângulos, fico curioso. Apetece-me sempre fazer mais!
Francisco Alves, 5ºB
Porque eu fazia do amor um cálculo errado: pensava que, somando
as compreensões, eu amava. Não sabia que somando as incompreensões é que se ama verdadeiramente. Porque eu, só por ter tido
carinho, pensei que amar é fácil.
Maria Inês, 6ºD
(…) A matemática é importante no nosso dia a dia. Exemplo: quando vamos ao supermercado e enchemos o carrinho das compras
temos de fazer os cálculos para ver se vale a pena comprar ou não.
Sara Correia, 6ºD
A matemática é importante para tudo o que fazemos. Nós temos de
fazer contas todos os dias. A matemática é importante nas aprendizagens, quando alguém constrói prédios ou casas, nas finanças…
entre outras. Muitas pessoas acham que é uma seca e não gostam
da matéria mas têm de se esforçar para terem um trabalho bom.
(sem nome)

No dia 14 de Maio celebrou-se o Dia da Consciencialização da Doença Celíaca, enquadrado no mês definido
para sensibilização desta doença.
Assim foi realizado, na turma do 7.ºA, entre outras
atividades, um lanche totalmente isento de glúten, partilhado entre todos os colegas da turma da criança celíaca, utilizando os produtos oferecidos pelos parceiros
da Associação Portuguesa de Celíacos.

10 dezembro - Dia Internacional dos

Direitos Humanos

DIGNIDADE, Igualdade, EQUIDADE, Responsabilidade,
NACIONALIDADE, Família, PROPRIEDADE, Religião,
EXPRESSÃO, Participação, DEMOCRACIA, Asilo, MOVIMENTO, Privacidade, JULGAMENTO JUSTO, Proteção, SOLIDARIEDADE, Reparação, JUSTIÇA, Personalidade, INTEGRIDADE,
Liberdade, VIDA, Bem-estar, LAZER, Saúde, EDUCAÇÃO,
Cultura, TRABALHO, Direitos Humanos…
(A partir do trabalho da turma 7ºD, em PPT)

Palestra sobre Criminologia

Polícia Científica
A palestra de Manuel Mourato sobre Criminalogia e Polícia Científica decorreu na Biblioteca Escolar da Escola D. MARIA II, pelas
12h do dia 19 de maio 2021, com organização dos professores
de Física e Química. O convidado é atualmente o Diretor do Centro Nacional de Contrafação, do Laboratório da Polícia Científica,
Polícia Judiciária.
O perito Manuel Mourato expôs aspetos essenciais da orgânica, âmbito e funções da Polícia Científica para que os alunos do
ensino secundário possam aferir todas as potencialidades que
esta carreira profissional lhes poderá oferecer.
Na hora de escolher o futuro, esta é uma boa hipótese a considerar, tanto mais que os exemplos das atividades ali apresentados foram bem esclarecedores. Os alunos da Barquinha (e
indiretamente as suas famílias) agradecem a oportunidade de
assistir esta palestra que lhes abriu mais horizontes.

Notas sobre Criminologia
O Laboratório de Polícia Científica (LPC) foi criado em
1957 (sob a direção do Professor Alberto Ralha) e é hoje
uma das maiores instituições especializadas na área.
Abrange saberes técnicos e científicos e a sua grande missão é o apoio à investigação criminal.
O LPC tem sede em Lisboa e possui outros laboratórios
em Faro, Coimbra e Porto, para além de mais gabinetes
por todo o país. A sede localiza-se no novo edifício-sede
da Polícia Judiciária, Rua Gomes Freire, em Lisboa.
Ao analisarmos o seu organograma, observamos três
grandes áreas: a Biotecnológica, a Criminalística e a Físico
Documental. A área de Biotecnologia inclui duas grandes
sub-áreas: a Biologia e a Toxilogia (drogas, substâncias
químicas e sintéticas, novas substâncias psicoativas, plantações ilegais…). A área Físico-Documental tem variadas
áreas de atuação: a escrita manual, os documentos falsos,
a moeda falsa (moedas ou notas), os documentos
(impressos)…
Para analisarmos a falsificação de escrita manual, a
melhor maneira é analisar um texto escrito à mão pelo
suspeito, com alguma extensão, de maneira a detetar
vários desenhos de letra comparáveis e relevantes.
Por outro lado, temos a análise dos resíduos de disparo
com a química laboratorial, no âmbito da balística forense, que compara disparos com bases de dados a nível nacional e internacional. Também se analisam os disparos
em carne, normalmente de porco, simulando o trajeto da
bala no corpo humano. Outra forma de análise dos projéteis é em bancos de gel. Outro campo de atuação é a
tridimensionalidade.
Na Criminalogística deve-se atuar o mais rapidamente
possível, com as viaturas adequadas para acorrer ao local
do crime. Um ponto crucial na investigação de um crime é
o pressuposto de que há sempre transferência de ferramentas para o local do crime e a contaminação de prova
deve ser evitada ao máximo.
No local do crime usa-se a luminescência para descobrir vestígios de sémen, sangue e a forma e direção dos
salpicos e manchas. Também se investigam os vestígios
lofoscópicos, das impressões digitais, ou as marcas de
calçado, usando a base de dados SICAR, para comparar
marcas e vestígio. A Criminalística também elabora infografias para contextualizar e compreender o caso em estudo.
As problemáticas da atuação da Polícia Científica são: a
custódia da prova, a problemática da contaminação e a
higiene e segurança no trabalho, apesar de haver regras
rigorosas com manuais de procedimento para quando se
intervém no local do crime. Aí, não se recolhem todas as
provas e evidências disponíveis, porque há critérios de
recolha: a necessidade e a proporcionalidade.
O LPC tem protocolos vários com muitas instituições,
entre eles com a Imprensa Nacional, a Casa da Moeda, o
LNEC, o Banco de Portugal, o Instituto de Medicina Legal,
a Polícia Marítima, o SEF, a ASAE… Por fim, uma das ações
importantes é alimentar a base de dados nacionais, mas
também a nível internacional, em cooperação com a EUROPOL, a Interpol, a CPLP, o AICEP.
(notas recolhidas pelo prof. Samuel Sebastião)

Webinar do Mês do Coração

Cuida do teu

Coração

Bullying: agir ou reagir?
Porque é que algumas crianças ou jovens fazem bullying?
Embora cada criança seja diferente e cada caso tenha a sua especificidade, existem
uma série de características comuns que se têm observado nos casos de crianças
“agressoras”. Conhecer algumas dessas características e o contexto em que essas crianças vivem, poderá ajudar-nos a entender melhor alguns dos seus comportamentos.
• Têm consciência dos seus atos e dos danos que causam.
Na generalidade, as crianças que não tenham um défice cognitivo significativo, a partir dos 8 anos têm consciência de estar a maltratar alguém e sabem reconhecer que o
outro se sente mal.
• Formas ou estilos educativos dos pais.
Estilos educativos autoritários e estilos educativos negligentes ou demasiado permissivos, podem contribuir para o desenvolvimento de características de relacionamento
interpessoal violento. Os pais que sistematicamente impõe regras, sem dar qualquer
explicação, passam a mensagem aos seus filhos de que essa é a forma de resolver os
problemas, isto é, usando a violência ou a força. A criança aprende que pode atuar
dessa forma com os outros.
• Falta de empatia.
Regra geral, a criança agressora desenvolveu pouca capacidade de empatia, ou seja,
pouca aptidão para se colocar no lugar do outro e compreender os seus sentimentos.
Estas aptidões também se ensinam e educam, cabendo aos pais um papel fundamental no desenvolvimento do respeito, tolerância e compreensão.
• Ambiente e contexto familiar.
Num ambiente familiar agressivo, seja entre pais e filhos ou entre os pais, a criança
acabará por seguir esses modelos de comportamento, interiorizando essas formas de
atuação, que depois irá aplicar nos seus relacionamentos. Violência gera violência! E a
criança aprende que os conflitos se resolvem com violência verbal ou física.
Muitos casos estudados mostram que as crianças agressoras, foram elas próprias
alvo de violência física ou psicológica, como por exemplo, insultos, humilhações ou,
até, situações de exigência muito elevada relativamente aos seus resultados escolares
e/ou comportamentos, que levam a sentimentos de frustração muito grandes.
• Agressões anteriores.
Existe uma percentagem de casos de crianças ou jovens que se tornam agressores
e que foram eles próprios alvo de agressões ao longo do seu desenvolvimento.
• Falta de competências sociais.
Ensinar as crianças a agirem corretamente em diferentes contextos e situações e
ajudá-las a reconhecer os seus erros, dotando-as de formas alternativas e mais ajustadas de resolver problemas e conflitos, vai apetrechá-las de recursos psicológicos e
comportamentais fundamentais para o seu desenvolvimento harmonioso. O diálogo
com os filhos é a base deste crescimento saudável! Explicar à criança que fazer uma
coisa mal, não significa ser mau.
Há uma diferença entre ser mau e portar-se mal! Evite frases como “és mau, já não
gosto de ti”. E substitua por “portaste-te mal, vamos pedir desculpa”
Trabalhar coma criança “agressora” não é fácil e requer um trabalho que inclua
ensinar-lhe competências sociais, novas formas de resolver conflitos e modificar princípios ou ideias erradas sobre as relações entre as pessoas. Esta tarefa difícil, necessita do apoio de um profissional na área da psicologia e requer igualmente a participação e aceitação dos pais, na modificação de formas de relacionamento e de estratégias de atuação mais corretas e eficazes.
Drª Teresa Pisco, (SPO - Serviços de Psicologia e Orientação)

No dia 19 de maio 2021, pelas 18
horas, decorreu uma palestra online
(webinar) via Zoom, intitulado “Cuida
do teu Coração!”
Esta sessão webinar surgiu no âmbito das atividades do mês de maio,
conhecido como "Mês do Coração".
Foram abordadas as temáticas da
alimentação saudável e da prática de
atividade física como formas de promover a saúde do nosso coração.
Participaram Ana Santos, adjunta
do Diretor, como moderadora do
debate e, como palestrantes, tivemos
a colaboração especializada de Fernando Santos, professor de Educação
Física e de Marisa Geraldes, nutricionista do nosso agrupamento.
Em caso de dúvida vá ao médico!

Barqu(L)INHA Nutricional
A edição nº12, de maio de 2001, da publicação quinzenal
Barqu(L)INHA NUTRICIONAL, elaborada pela nutricionista
Marisa Geraldes, versou sobre “Alimentação Vegetariana”. É
dirigida à comunidade vegetariana ou a quem pretende adotar este padrão alimentar e aborda esclarecer pontos alimentares e nutricionais essenciais para decidires com mais
bases científicas.
Em primeiro lugar uma definição: a Dieta Vegetariana
baseia-se em alimentos de origem vegetal, predominantemente. Nem carne nem peixe, mas pode incluir ovos ou laticínios. Assim, conforme as exclusões ou inclusões, há a dieta
Ovolactovegetariana, a Lactovegetariana ou a Ovovegetariana.
Depois, há a Dieta Vegetariana Estrita, ou Vegana, que
exclui todos os produtos de origem animal, e que abrange
uma série de escolhas mais abrangente, como o vestuário,
produtos de maquilhagem e os adornos que usas de origem
animal ou as formas de entretenimento com animais. Assim,
o veganismo exclui peles, couro, lã, seda, camurça, pérolas,
plumas, penas, marfim… E é contra touradas, circos e jardins
zoológicos.
O que podes comer para vegetariana(o)? Bem, os alimentos podem ser fontes variadas: de ómega-3, de cálcio, de
ferro, de zinco, de vitamina B12, de vitamina D ou de iodo. A
ÓMEGA-3 encontra-se em várias sementes de linhaça, chia
ou cânhamo, nozes, algas ou beldroegas. O CÁLCIO está presente em hortícolas de verde escuro, leguminosas, avelãs e
amêndoas ou em soja com cálcio. O FERRO encontra-se também nas leguminosas e hortícolas de verde escuro, nos cereais integrais, nos frutos gordos e no tofu. O ZINCO também
está nos cereais integrais, leguminosas, tofu e frutos gordos,
mas também no gérmen de trigo e tempeh. A VITAMINA B12
encontra-se na Levedura nutricional, no suplemento próprio
e noutros elementos fortificados. Podes tomar VITAMINA D
se estiveres ao sol ou com bebidas de soja com cálcio. Finalmente, o IODO pode ser ingerido com algas e sal iodado.
Lembra-te que o estilo de vida saudável faz parte da dieta.
Adaptação das infografias em texto por Samuel Sebastião

Detalhes do cartaz do 7º sobre Interculturalidade

O Gato Preto - The Black Cat
Para a história muito estranha e, no entanto, muito
familiar que vou inserir não espero nem solicitude nem crença. Realmente, seria louco se tal esperasse num caso em que
mesmo os meus sentidos recusam o seu próprio testemunho.
Contudo, não estou louco — e muito seguramente não sonho.
Amanhã, porém, morro e hoje gostaria de aliviar a minha
alma. O meu intuito imediato é colocar diante do mundo,
clara, sucintamente e sem comentários, uma série de simples
eventos domésticos. Nas suas consequências estes eventos
aterrorizaram-se — torturaram-me — aniquilaram-me. Contudo, não tentarei elucidá-los. Para mim apenas significaram
horror: para muitas pessoas parecerão menos terríveis que
boroques (barrocos). Mais tarde, talvez, encontrar-se-á uma
inteligência que reduzirá o meu fantasma ao estado de lugarcomum — alguma inteligência mais calma, mais lógica e muito menos excitável do que a minha, que só encontrará nas
circunstâncias que relato com terror uma sucessão vulgar de
causas e efeitos muito naturais.
Desde a infância, tornei-me notado pela docilidade e humanidade do mau caráter. A minha ternura era mesmo tão
notável que fizera de mim o joguete dos meus camaradas.
Era particularmente louco por animais, e os meus pais tinham
-me autorizado a possuir uma grande variedade e favoritos.
Passava quase todo o meu tempo na sua companhia e nunca
me sentia tão feliz como quando os alimentava e acariciava.
Esta particularidade do meu caráter aumentou com o crescimento e, quando me tornei homem, fiz dela uma das fontes
principais de prazer. Para os que votaram uma afeição a um
cão fiel e sagaz, não preciso de explicar a natureza ou a intensidade dos gozos que dela se podem extrair. Existe no amor
desinteressado de um animal, nesse sacrifício de si próprio,
algo que vai diretamente ao coração de quem teve frequentemente a ocasião de verificar a amizade insignificante e a fidelidade de gaze do homem natural.
Casei-me cedo e senti-me feliz por encontrar na minha
mulher uma disposição simpática para com a minha. Observando o gosto por estes favoritos domésticos, não perdeu
nenhuma ocasião de me proporcionar os da espécie mais
agradável. Tivemos pássaros, um peixe dourado, um belo cão,
coelhos, um macaquinho e um gato.
Este último era um animal notavelmente forte e belo, inteiramente preto, e de uma sagacidade maravilhosa. Ao falar da
sua inteligência a minha mulher, que no fundo muito pouco
era penetrada pela superstição, fazia alusões frequentes à
antiga crença popular que considerava todos os gatos pretos
como feiticeiras disfarçadas. Não é que falasse sempre a sério
acerca deste ponto — e se menciono a coisa é simplesmente
porque isso me ocorre, neste momento exato, à memória.
Plutão — era o nome do gato — era o meu preferido, o
meu camarada. Apenas eu o alimentava e ele seguia-me pela
casa para qualquer parte que eu fosse. Era até com dificuldade que conseguia impedi-lo de seguir-me pelas ruas.
(E a seguir… achas que esta amizade vai continuar?... Continua a ler — requisita-o na B.E. — e terás várias surpresas…)
De Edgar Allan Poe, Contos Fantásticos, Editora Babel/
Ulisseia, tradução de João Costa, 2ª edição de 2016

Agora escolhe a opção correta desta obra do Projeto de
Leitura do 10º ano, de acordo com o excerto ao lado:
1. A cor preta está associada...
A — à alegria.
B — às feiticeiras disfarçadas.
C — à esperança.
2. O conto “ O Gato Preto” é...
A — narrado na 1.ª pessoa.
B — contado no plural.
C — apresentado por um narrador omnisciente.
3. No início do conto, o narrador apresenta-se como...
A — um ser doce, simpático e muito humano.
B — um homem desprezível, encantador e malformado.
C — alguém altruísta, rancoroso e ternurento.
Para responderes as perguntas seguintes terás de continuar
a leitura da obra para além do excerto ao lado:
4. Ao longo do conto, o narrador sofre...
A — uma transformação macabra.
B — uma transformação condizente com o seu comportamento social.
C — uma reviravolta profissional.
5. Plutão é brutalmente...
A — estimado pelo seu dono.
B — enforcado em uma árvore pelo seu proprietário.
C — embalsamado por um colecionador de animais.
6. O 2.º animal de estimação do narrador é um gato...
A — igual ao 1.º, com uma diferença muito significativa.
B — totalmente diferente do 1.º animal.
C — caracterizado por ser independente e rebelde.
7. No final desta história, a mulher do narrador é...
A — assassinada pelo marido com uma espada e sepultada
em um túmulo.
B — decapitada pelo marido com uma machadada na cabeça
e emparedada.
C — pendurada em uma árvore do jardim.
8. Quando a polícia vai a casa do casal procurar a mulher do
narrador, este...
A — tem um comportamento inconsolável pela perda da
mulher.
B — apresenta um comportamento perturbado que leva à
descoberta do cadáver na parede.
C — fica apreensivo com a presença policial, mas consegue
disfarçar a sua angústia.
(Perguntas elaboradas pela profª Jacinta Inácio)

Menos Sal, Mais Saúde
Ao longo do mês de maio a nutricionista Marisa Geraldes partilhou alguns cuidados que todos devem ter para manter um
coração saudável!
Recomenda-se que a ingestão diária de sal seja de 5 gramas
ou então de 2000 mg de sódio, o que é equivalente a uma
colher de café. Mas, em Portugal, a média diária é superior ao
recomendado: exatamente 7,3g de sal. Os homens superam
as mulheres na ingestão do sal: 85,9% do sal consumido! E
calcula-se que as crianças consomem 4 vezes mais sal do que
deviam!
Como é possível que se consuma tanto sal? É que o sal está
escondido no pão, na sopa, na charcutaria na forma de sódio.
Mas há uma forma saudável de reduzires ou substituíres o
sal, usando mais ervas aromáticas, como salsa, coentros, tomilho, orégãos, alecrim, cebolinho… Ou então podes adicionar
especiarias, como a pimenta, o açafrão, pimentão doce, gengibre em pó… Ou podes ainda escolher o limão, cebola, alho,
pimento, vinho branco, vinagre balsâmico para temperar o
que comes sem te preocupares com o excesso de sal…
Cuidado com as conservas! Antes de utilizares o gão, feijão
ou outros produtos conservados em lata, deves passar o conteúdo por água para tirar o máximo dos líquidos cheios de sal.
Como exemplo, ficas a saber que uma lata de grão tem
0,95g de sal por 100 g, uma lata de atum tem 1,3g de sal por
cada 100 gramas, ou uma lata de salsichas tem ainda mais:
1,7g por 100g!
(Texto construído pela Newsletter a partir da publicação da
nutricionista do agrupamento Marisa Geraldes.)

As Palavras têm Sabor
O professor de Física e Química Vasco Lourenço informou que,
de 7 a 11 junho, os alunos do oitavo ano assistiram à palestra
“As palavras têm sabor” na Biblioteca Escolar. As turmas foram acompanhadas pelos seus professores e assistiram às
sessões de 50 minutos com muita curiosidade.

OLHOS NOS OLHOS - Sem Violência, Sem Preconceito!

Bullying homofóbico
A professora Teresa Cerejo informou que houve mais um
webinar dinamizado pela DGE, sempre indicados para serem
implementado nos projetos de educação sexual de turma.
Como convidados para o dia 4 de maio, desta vez tivemos a
psicóloga Raquel António e Rui Maria Pêgo, entertainer da
Rádio Comercial.
Este webinar centrou-se no tema do Bullying, em particular do homofóbico*, na prevenção da violência, e na eliminação de preconceitos. O debate passou por: entender conceitos (LGBTQI+), tipos de bullying, consequências, o que fazer,
como ajudar e partilhar recomendações.
Os objetivos deste webinar incluiram ainda por contribuir
para a melhoria dos relacionamentos afetivo-sexuais dos
jovens enquadrando-se em finalidades da Lei 60/2009 de 6
de agosto: a eliminação de comportamentos baseados na
discriminação sexual ou na violência em função do sexo ou
orientação sexual, o respeito pela diferença entre as pessoas
e pelas diferentes orientações sexuais, a valorização da sexualidade e afetividade.
O público-alvo foram docentes e jovens do 3º ciclo do ensino básico e ensino secundário. A gravação encontra-se disponível no Canal Youtube em https://www.youtube.com/
watch?v=ItNMFlMasR.

Jornadas de Leitura
Florbela da Cruz Valente, Subdiretora-Geral dos Estabelecimentos Escolares informou que a Direção do IAVE—Instituto
de Avaliação Educativa I.P. e o Plano Nacional de Leitura
2027 enviaram o convite para participar nas Jornadas da
Leitura a realizar nos dias 24 e 27 de maio das 15:00h às
17:30h, sendo aquelas transmitidas via Zoom.

Os alunos do 6.ºA
e 6.ºD adoraram
sair das salas no
Dia das Aulas ao
Ar Livre, 20 de
maio, durante as
aulas de TIC e Arte. E fizeram um
vídeo bem bonito.

Descidas em kayak
A professora Paula Fonseca, professora de Educação Física e
Coordenadora do CFD - Canoagem), divulgou a informação
sobre uma série de descidas do Rio Tejo em kayak. No dia 24
de maio foi a vez da turma 7ºC.
"Num dia em que o sol esteve envergonhado e a chuva
apareceu para nos presentear, os alunos do 7ºC tiveram um
comportamento exemplar naquele que foi, para muitos, o
batismo na canoagem. A calma do rio, a imponência do castelo e a beleza da paisagem tornaram esta viagem memorável.”
Acrescente-se que os alunos foram acompanhados pelos
professores Paula Fonseca, Pedro Branco e António Baptista.
A nota informativa agradece ainda ao Clube Náutico Barquinhense a sua disponibilidade para colaborar com o Agrupamento de Escolas, numa parceria útil para a comunidade.

A turma do 8ºC desceu o rio Tejo desde o Castelo de Almourol até à Barquinha no dia 25 de maio. Mais um excelente
momento nesta sequência de experiências de canoagem.

Dia Internacional
da Biodiversidade

Tripla atividade no Almourol
No dia 26 de maio a turma 7ºB participou numa tripla atividade: uma caminhada até ao Castelo de Almourol, a visita ao
mesmo e a prática de canoagem em kayak no rio Tejo. Esta
atividade também esteve inserida no projeto Erasmus.
Os alunos, que adoraram a iniciativa, foram acompanhados pelos professores Paula Fonseca e Pedro Branco.

No âmbito do dia Internacional da Biodiversidade, que se
comemora a 22 de maio, a turma 6.ºD realizou um trabalho
de projeto que consistiu nas seguintes etapas:
- pesquisa de espécies em vias de extinção;
- seleção de uma espécie por aluno e elaboração de um pequeno texto sobre a mesma;
- pesquisa de imagens;
- gravação áudio e vídeo dos textos;
- criação de um filme conjunto;
- elaboração de perguntas para criação de um jogo.
O trabalho foi desenvolvido nas aulas de Projeto Para Todos
com o apoio da Biblioteca Escolar.

A Raposa Chama Por Nós

Fase Final do CNL

O nosso agrupamento recebeu uma muito interessante “plataforma de
internet para educação florestal com questões associadas aos fogos
rurais”, reencaminhada pelo engenheiro florestal do município, Oriencio Pereira, que alerta para o valor da preservação da floresta e para a
prevenção e riscos de incêndio.
Esta iniciativa “Raposa Chama” inclui um canal dedicado no YouTube
com o mesmo nome, que se apresenta no âmbito do site “Portugal
Chama” para o público em geral.
A informação tem um registo juvenil e apresenta os seus personagens, cujos nomes são a Raposa Chama, o Esquilo Tino, o javali Java
Lee, e a cigarra McGarra.

Sara Rafael, 4°B da ECV, participou na fase final do
Concurso Nacional de Leitura, da Rede de Bibliotecas Escolares, no dia 19 de maio.
Acompanhada pela professora Luísa Morais, a
nossa excelente aluna, ainda no 1° ciclo, leu e respondeu com desenvoltura e rapidez ao solicitado.
De seguida, ainda teve tempo para conversar um
pouco com a Newsletter, cujo texto pode ler aqui.

“A nossa rapper é a Raposa Chama. Não
se chama assim por acaso. Mora na floresta, conhece bem os perigos dos incêndios,
os efeitos que podem ter nos ecossistemas e
o risco que representam para as vidas humanas.
A Raposa Chama adora a floresta, e, talvez por ter Rap no nome, usa este estilo
musical para fazer com que todos oiçam a
sua mensagem: com o fogo não se brinca.
O Tino é de uma família numerosa das florestas
portuguesas: os esquilos. Ele perdeu num incêndio a árvore onde vivia, e só conseguiu salvar
uma coisa: o seu baixo. Grande músico, decidiu
entrar para a Banda da Floresta para chamar a
atenção de todos para a importância de saber o
que fazer em caso de incêndio.
O Java Lee toca teclado na nossa banda. A
floresta é a sua casa e restaurante. É aí que
encontra frutos, insetos, bolotas, castanhas e
outras sementes, e quer tudo menos que os
incêndios rurais lhe estraguem as refeições.
Por isso ele dedica o seu talento musical para
avisar todos da importância da prevenção dos
fogos e de como a fazer.
Conhecem a história da formiga e da
cigarra? A formiga é cumpridora e a cigarra é preguiçosa. E a McGarra é muito
preguiçosa. Não cumpre nenhuma das
regras para prevenir incêndios e acha
que as coisas más só acontecem aos outros. É no verão que ouvimos as cigarras,
mas esta canta todo o ano na Banda da
Floresta.”

Ajuda os adultos a
terem juízo!
Estas férias
não brinques
com o fogo!

SARA, pela própria
Sou a Sara Rafael do 4ºano da Escola Básica de Vila
Nova da Barquinha. Tenho 9 anos e desde os 6/7
anos que eu leio. Gosto de ler B.D., em especial a
Turma da Mônica, do autor Maurício de Sousa.
Tudo começou quando eu estava no 3º ano e a
professora Luísa Morais nos foi avisar à escola que
ia haver um Concurso Nacional de Leitura. Como eu
gosto muito de ler, levei um papel para a minha
mãe assinar para participar no Concurso. Ainda
nesse ano, fizemos um questionário sobre o livro
‘’Espanta-Pardais’’, de Maria Rosa Colaço, que tivemos de ler uns dias antes.
Na fase seguinte, eu, o Vasco do 4ºA e a minha
melhor amiga Eva, do 4ºB, fomos ao Centro Cultural, fazer outra prova, desta vez, de Leitura, em que
o júri nos dizia a página e o parágrafo do livro que
tínhamos de ler.
Quando começámos o 4º ano, continuámos as
provas, desta vez com o livro ‘’A Vida Íntima de
Laura’’, de Clarice Lispector. Na minha opinião, este
livro é incrível mas, sinceramente foi das provas
mais difíceis até agora. Fui selecionada para participar na fase seguinte, a semi-final, no dia 19 de
maio. Nesta etapa, tive de ler um texto para responder a uma pergunta e tive de imaginar que era
amiga da… já não me lembro o nome dela… se era
Miykui ou Miykiu… enfim…
Agora estou aqui a colaborar com a Newsletter
do Agrupamento. Estou à espera do resultado, muito ansiosa. Espero conseguir passar, mas se não
conseguir, já é uma vitória ter chegado aqui, a esta
fase.
Sara Rafael, 19-05-2021

JF Barquinha oferece computador

Auditório mais equipado
O Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova da Barquinha, João Machado, ofereceu ao Agrupamento de Escolas da
Barquinha um computador portátil para equipar o auditório
da Escola D. Maria II. Uma iniciativa que a todos vai beneficiar.

Alunos fotografados
Como é hábito, os alunos foram fotografados por um fotógrafo profissional convidado. É uma oportunidade de guardar
uma recordação do tempo em que estiveram a estudar na
Escola D. Maria II da Barquinha.
As fotos, realizadas na Biblioteca Escolar e no exterior,
abrangeram o total de alunos do 5.º aos 12.º anos (regular e
profissional), que era exatamente de 511 (abril de 2021).

Trabalhos de Educação Visual

Webinar “TABAGISMO”
Antónia Oliveira, coordenadora do PES, divulgou mais um
“webinar”, o 5.º da série no âmbito da Saúde, que desta feita
foi dedicado à temática do tabagismo. A sessão online foi realizada no dia 27 de maio. Esta informação foi reencaminhada
em nome do Dr. José Carlos Sousa, Diretor de Serviços de Projetos Educativos e da equipa da Saúde.

Tabaco: NÃO!
No âmbito do Dia Mundial Sem Tabaco e do “Mês do Coração”, a equipa PES do Agrupamento da Barquinha promoveu
uma série de palestras sobre o Tabagismo no dia 31 de maio
2021, no Auditório da Escola D. Maria II. Apresentada por
Ana Santos, adjunta da Direção, a palestrante da Liga Portuguesa Contra o Cancro, Rita Teodoro, disponibilizou o seu
contacto para futuras dúvidas de todos: rita.teodoro@liga
contracancro.pt.
De entre os vários conteúdos divulgados, salientamos:
Os mais afetados com o tabaco são aqueles têm as vias
respiratórias mais pequenas, os que respiram mais rapidamente e os que têm o organismo em desenvolvimento.
O consumo de tabaco causa maior risco de síndroma de
morte súbita, maiores infeções respiratórias e de ouvido e
torna a asma mais grave.
Por outro lado, se deixares de fumar ficas muito melhor:
tens menos hipóteses de ter doenças graves, tens mais tempo com a família e amigos, os dentes ficam mais brancos,
ficarás com menos rugas, olheiras e com a pele e cabelo mais
bonitos, terás menos cansaço e vais melhorar o rendimento
desportivo e performance sexual.
Vários alunos fizeram perguntas sobre os prós e contras o
tabagismo, o que tornou a palestra mais útil, interessante e
eficaz. No final, Rita Teodoro exibiu o mais recente vídeo
promocional da Liga Contra o Cancro. (S.S.)

Inauguração do mural
do JI da Moita do Norte no Dia da Criança, 1 de junho 2021

Dia da Criança
com MAGIA
Com a presença do Diretor do Agrupamento, Paulo Tavares, e das Educadoras e Professoras, os meninos do Pré
Escolar e do 1º ciclo das escolinhas da Barquinha divertiram-se com os truques e magias do mágico André Castro.
O artista foi convidado pela Câmara da Barquinha para
um show no pavilhão desportivo, no dia 1 de junho 2021,
Dia da Criança. E até houve pipocas e algodão doce!

Joana Cordeiro,
escritora

Aqui fica um breve exemplo da
escrita da aluna Joana Cordeiro:
E se tudo fosse diferente?

Descobrimos que a Joana, do 6ºD, escreve boniSe não houvesse cores, nem
tas histórias já há muito tempo. A Newsletter vai formas, nem texturas… Se não tipublicar alguns textos da Joana nas próximas véssemos dedos, nem joelhos, nem
edições. Por agora, a Joana apresenta-se aqui.
pescoço… Se não existisse o frio, o
sono, a fome… Se apenas houvesse
Comecei a escrever com 7 anos um pequeno livro uma casa em cada rua, com apesobre mim e as minhas irmãs. Desde então per- nas uma pequenina árvore ao lacebi que adorava escrever e, agora, desde os 10 do…
anos que escrevo livros de literatura infantil.
Talvez fosse tudo mais fácil, ou
Começaram a encorajar-me na leitura, mas sin- mais difícil… tudo acontece por
ceramente eu gostava mesmo era de escrever. uma razão.
Olhar para as capas ilustradas dos livros, as foJá imaginaste um mundo sem
tos dos autores na contracapa, e por alguma cores? Que tristeza… E se não hourazão pensei que também queria estar ali. Numa vesse formas, não havia mundo.
capa “de verdade”. Foi então que tudo começou. Até a Terra é redonda! E os dedos?
Os meus livros até agora completos são apenas: Como agarrávamos as coisas? En“Pai Natal em greve”, “E se tudo fosse diferen- tão e os joelhos? Como nos baite?” e “Como funcionam as nuvens?”.
xávamos? ...

Férias para
Todos
Sob o nome “Férias Para Todos”, a
entidade local CLDS 4G (Contratos
Locais de Desenvolvimento Social–
4G) 2 Gerações em Terra de Sorrisos,
coordenado pela Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova da Barquinha, em parceria com o Agrupamento de escolas de Vila Nova da Barquinha, informa que organiza 15 dias
repletos de atividade.
Esta atividade é destinada a alunos entre os 6 e os 12 anos, em dois
períodos: de 12 a 23 de junho e de
26 de julho a 6 de agosto, sempre
das 9h30 às 16h30.
São apenas 10 vagas por quinzena, por isso deves apressar-te para
te inscreveres. A inscrição, apesar de
gratuita, é obrigatória.
Podes ir à Rua Dona Maria II Bloco
2 R/C, 2260-434 Vila Nova da Barquinha ou telefonar para 967 124 872
ou 249 711 193, ou ainda pela net:
clds4g.vnbarquinha@gmail.com.

Formação sobre a Saúde dos Oceanos
No âmbito da iniciativa Compromisso Verde, realizou-se um webinar no dia 4 de junho 2021 na Biblioteca com a presença de uma turma do 2º ciclo. Em seguida, no dia
8 de junho, a ONU relembrou-nos a importância dos mares e oceanos com a celebração do Dia Mundial dos Oceanos. Foi mais uma oportunidade de alertar os nossos
alunos para a poluição dos oceanos que ameaça o maior ecossistema do planeta. De
toda a poluição, o plástico é o inimigo mortal dos animais marinhos. Por isso, precisamos de consciencializar as crianças desde cedo com a educação sobre a importância
do verdadeiro pulmão do mundo que, afinal, são os oceanos. Informa-te e educa-te!

Webinar sobre LIDERANÇA
“Virtuous leadership” tem por objeto
dar formação em Liderança Virtuosa,
segundo a filosofia de liderança desenvolvida por ALEXANDRE HAVARD.
É um WEBINAR (no Zoom) - acerca de COMO POTENCIAR UM PERFIL
DE LIDERANÇA - que decorreu entre
12 de junho e 19 de julho 2021.
Aos participantes será entregue
um certificado de participação.

Viagens no Mundo
No âmbito das disciplinas de Geografia e PPT e em articulação com a Biblioteca Escolar, sob a orientação pedagógica das professoras Paula Benvindo, Ana Salas e Dora Oliveira, as turmas 9ºA, 9ºB e 9ºC selecionaram um país e investigaram as suas tradições e referências culturais. Mas, antes disso, leram um livro do escritor de viagens Gonçalo Cadilhe para prepararem bem
uma aventura e para beberem a emoção que nos traz a descoberta de um país e de um povo: “O Mundo É Fácil - Aprenda a
Viajar com Miguel Cadilhe”, da editora Oficina do Livro, 2010. O objetivo era bem visível: dar a conhecer a cultura e as tradições dos países a nível mundial. Para isso, cada grupo de alunos construiu uma “Mala de Cartão” que foi decorada com ícones
e personalidades, do país selecionado. A adesão foi muito boa, com os alunos a mostrarem os seus dotes criativos. No final,
organizaram uma exposição na Biblioteca com todos os materiais construídos. Agora já podem viajar com conhecimento!

Last Friday I did so many things
Textos escritos por alguns alunos de inglês das turmas do 7ºA e 7ºB na disciplina de Inglês. Esta atividade, orientada pela Professora de Inglês Fernanda Santos, teve como objetivo descrever uma rotina e usar o tempo verbal
“Past Simple”. É um exemplo prático de exercícios de “writing”. Os títulos são da autoria do editor da Newsletter.

Fruit for breakfast

Ice cream with friends

I Did HW

Last Friday I woke up at twenty past seven and got dressed.Then I had a piece of fruit for breakfast. I left home at
eight o’clock and went to school by car.
Lessons started at twenty past eight. In the morning I
had Portuguese and Art classes. At twenty past midday I
had lunch. In the afternoon I had English and ICT classes.
I had dinner with my brothers. After dinner I played
computer games with them and then I went to sleep.
Gonçalo Taxa, 7ºA

Last Friday I woke up at 7.00 am. I had
my breakfast at 7.10 am, I got dressed
and I went to school. In the morning I
had History, one of favourite subjects.
I had lunch at school. After that, three
more hours and then I went home. At
5.00 pm me and my friends went out for
an ice cream. At 22.00 pm I went to bed.
Valentim Ataíde, 7ºB

Last Friday I started
classes at 8.20. Then
I had lunch. I went
home at 17.20. After
that I had dinner.
Later I did the homework and I was
with my friends.
Vítor, 7ºB

Eggs and kiwi I have a lot of fun Games, Music
Last Friday I woke up at seven
o’clck. Then I started my routine: first I got dressed. After
that I had my breakfast, it was
scrambled eggs with kiwi. It
was almost time to go, so I
went and brushed my teeth
and my hair.
I went to school by car with
my father. My classes started
at twenty past eight and ended at ten past 4 pm. I had
Maths, History, PPT and Physics and Chemistry. During my
breaks I spent some time with
my friends. At lunch I had fish,
potatoes and carrots.
When I went home, I spent
some time with my family and
I went for a walk with my dog
at the end of the day and had
dinner. I saw some TV and I
went to bed.
Ana Marta, 7ºB

Last Friday I woke up at 7.10, I had
breakfast and brushed my teeth.
Then I went to school at 8.00.
I had Portuguese and Art. Then I
had a lunch break. After that, in the
afternoon I had English and ICT. My
favourite lessons were Art and English because I think I have a lot of
fun and make a lot of things in those
subjects.
I went home at 16.10. Then I did
English and Portuguese homework.
Afonso Monteiro, 7ºA

Extra activities

Last Friday I woke up at seven a.m.
I went to school at quarter past
eight and then I had lessons all
morning. During the morning I had
Maths and History.
At lunchtime I went home and
came back to school around twenty
past one. I had lessons at ten past 4
p.m.
At 16.30 I had an extracurricular
activity til 5.30 pm, then I went
Last Friday I woke up at 7:00, I home. At 8 I had dinner, I took a
got dressed and brushed my shower and I watched television till
teeth at 7:20.
I went to bed, at 00.30 a.m.
I left home at 8:00 and my
Adriana, 7ºB
lessons started at 8:20. In the
morning I had Maths and History. I had lunch in
the school canteen at 12:20.
In the afternoon I had PPT (“Project For All)”
and Physics and Chemistry. I had dinner with
my family and my cat. At 22:30 I went to bed.
Beatriz Ferreira, 7ºB

Cat and Family

and Books

I got up at ten past seven and
I had breakfast. I went to
school and had Portuguese
and Art lessons. At lunchtime
I went home. After that I had
English and ICT (Information
and Communication Technologies).
Then I went home at ten
past past four. I did my homework and played computer games. I also watched TV
and played tennis.
I had dinner at eight
o’clock. I listened to music
and I read a book. I went to
bed at ten past ten.
Francisco Louro, 7ºA

I don’t
remember
Last Friday I got up at
7:20 and took a shower. Then I got dressed and I had
breakfast. I left home
at 8:10 and went to
school by car.
Lessons started at
8:20. I had classes all
day til 16:10. During
the morning I had
Maths and History.
At 12:10 I had lunch
in school canteen. In
the afternoon I had
PPT classes and Physics and Chemistry.
I had dinner with
my parents and after
dinner I don’t remember what I did. I
went to bed around
23:00.
Gustavo, 7ºB

Shopping after classes
Last Friday I woke up at half past seven and had
breakfast. Then I got dressed and brushed my teeth.
I went to school at quarter past eight and lessons
started 5 minutes later.
My classes ended at ten past four. I had lunch and
in the afternoon I had more classes.
When classes ended I went shopping and then I
went home. I had dinner at half past eight and went to
bed at half past midnight.
Matilde Rodrigues, 7ºB

Ajudem o Planeta Azul
Transcrição do áudio realizado pelo 6ºD e vários professores
Notícia de Última Hora
Portugal é o quarto país da Europa com maior consumo per capita de água
engarrafada descartável. Também se verifica na Escola D. Maria II um significativo consumo de garrafas de água de plástico com os consequentes impactos ambientais.
Face à problemática ambiental que está subjacente à excessiva produção
de resíduos de plástico, os alunos do 6ºD, em parceria com o Projeto de Educação para a Saúde, Clube EcoEscolas, o CLDS 4G da Barquinha e o Município
de Vila Nova da Barquinha consideram urgente reverter, à sua escala, uma
situação, promovendo o consumo de água de torneira junto da comunidade
educativa, assim como deixar de utilizar garrafas de água descartáveis.
Assim surgiu o projeto Eco-Hidro, com o objetivo de sensibilizar a redução
de consumo de água de garrafas descartáveis e de promover o consumo de
água da torneira na comunidade, através das seguintes medidas: promover e
aderir ao consumo de água de rede na comunidade educativa; suspender a
venda de garrafas de água engarrafada de plástico no Bar da Escola; aumentar o número de bebedouros no recinto escolar; colocar jarros de vidro de
água de rede nos gabinetes de trabalho e sala de professores; colocar vários
purificadores de água nos corredores da escola; e a autarquia a patrocinar os
cantis personalizados para todos os alunos do agrupamento.
No Bar da escola, será suspensa a venda de água engarrafada descartável.
Em compensação, os alunos terão mais bebedouros e purificadores de água
da torneira. A ideia é que os alunos, professores e os funcionários da escola
possam reabastecer de água da torneira e desta forma produzir cada vez menos lixo de plástico. Se todos começarem a encher garrafas reutilizáveis, vamos retirar da circulação milhares de garrafas de plástico, que têm imensas
repercussões negativas para a saúde do Planeta, sobretudo dos Oceanos.
Há a promover o consumo de torneira e de água em fontanários (bebedou
-ros) nos espaços públicos que contribuísse a sustentabilidade ambiental. Um
pequeno gesto simples feito por todos pode fazer uma grande diferença.
Obrigada ao CLDS 4G de Vila Nova da Barquinha, que são um parceiro fundamental das dinâmicas do agrupamento, em nome do bem-estar dos nossos
alunos e suas famílias.
Contribua para práticas sustentáveis! Ajude o Planeta Azul!

Compromisso Verde

A pedido da Adjunta do Diretor Ana Santos, foi
solicitada à coordenadora do PES e à nutricionista
Marisa, o desafio de elaborar o Compromisso
Verde da Juventude, a fim de dar resposta aos
atuais desafios ambientais, para ser assinado pelos delegados de turma de todas as turmas do
ensino secundário de modo presencial no dia 4
de junho, véspera do dia 5 de junho, Dia Mundial
do Ambiente.
Assim, os professores devem auscultar a opinião dos alunos sobre a execução dos desafios propostos. Este compromisso está assente num processo de cocriação, codecisão e cogestão, onde
os jovens assumem o lugar de protagonistas para
a Ação Climática.
Este projeto é um compromisso coletivo e inclusivo, que envolve e depende de todos na sua
implementação e que revela a nossa vontade de
gerar uma mudança positiva, em prol do ambiente.
(Antónia Oliveira, PES)

GESTOS QUE SALVAM VIDAS
Muitas turmas e professores participaram na atividade “Gestos que Salvam Vidas!” com os Bombeiros de Vila Nova da Barquinha. Aqui fica o registo organizado pela equipa PES.
Assim, no dia 20 de maio, o 6ºA assistiu à palestra com Elisabete Martins; o 6ºB com Helena
Moura e Carlos Carvalheiro; o 6ºD com Sandra
Ludovino e Margarida Marques; o 6ºC com Pedro
Branco; o 5ºC com Fátima Quitério; o 5ºA Helena
Moura; e o 5ºB com Ana Paula Cardoso.
As sessões foram realizadas no auditório e no
recinto escolar, com demonstração das viaturas
de emergências. (Equipa PES)

Os 10+1 objetos para
viajar de G. Cadilhe
Adaptador de corrente elétrica; chapa de identificação ao pescoço; mochilita a tiracolo; cartões
de crédito indispensáveis; money belt para não
te roubarem; caneta e papel para recordar; canivete suíço; cadeado e corrente da mochila; máquina fotográfica; tampões para ouvidos, venda
para olhos e almofada de ar; e um sorriso, claro!
Um sorriso abre portas e resolve mil problemas.

(…)
Assumindo a nossa Escola a vontade de fazer parte deste Compromisso
Verde, liderado pela juventude, comprometemo-nos a:
— cultivar os nossos legumes, em recinto escolar ou em casa, com consciência ambiental, protegendo a natureza e o respeito pela biodiversidade;
— influenciar a nossa comunidade educativa e envolvê-la nos desafios
verdes. Desafios que possam revelar como é fácil incorporar ações verdes
pequenas, mas eficazes, nas nossas vidas quotidianas.
— motivar a prática do turismo de natureza, promovendo a integração e
sustentabilidade dos seguintes domínios: conservação da natureza, desenvolvimento local e divulgação e valorização do património natural e
cultural.
— impulsionar a economia circular perto de nós, promovendo, através de
campanhas, as empresas e os serviços ecológicos existentes na nossa
área, como serviços de aluguer de vestuário, lojas de reabastecimento,
cafés de reparação, etc.
“A Escola D. Maria II compromete-se a envolver toda a comunidade educativa — alunos, pessoal docente, pessoal não docente e encarregados de
educação — na procura ativa de soluções para cumprir este Compromisso
Verde, onde se integram atividades que garantem a participação de todas
e todos num processo de capacitação coletivo, podendo ser realizadas
sessões de esclarecimento temáticas e dinâmicas de grupo lúdicopedagógicas, facilitadas por associações juvenis e estudantis da comunidade envolvente, enquanto entidades parceiras deste compromisso.
Comprometemo-nos, também, a avaliar o impacto deste Compromisso,
procurando perceber o que mudou nos nossos hábitos enquanto comunidade escolar, através de um processo de auscultação e avaliação anual.
O nosso Planeta precisa de todas e de todos nós e a Escola D. Maria II
diz ‘Presente!’ ao Compromisso Verde da Juventude.”
Este documento foi assinado no dia 4 de junho por todos os delegados
de turma de todas as turmas do ensino secundário (Matilde Lopes. e pelo
Diretor de Agrupamento, Eng. Paulo Alexandre da Cunha Tavares.

As Ementas das Famílias
No âmbito das comemorações do mês de maio conhecido como "Mês do Coração", a equipa de Promoção e Educação para a
Saúde (PES) dinamizou um conjunto de atividades com a finalidade de sensibilizar a comunidade educativa para a saúde do
nosso coração. Nesse sentido, a equipa PES convidou as turmas de 7.º e 8.º anos de escolaridade a participar na atividade
"Prepara a tua semana!". Com esta atividade, as turmas de 7.º e 8.º anos tiveram a possibilidade de elaborar, com a ajuda da
nutricionista do Agrupamento, uma ementa completa saudável (pequeno almoço, lanches, almoço e jantar) e amiga do coração. Adicionalmente, os alunos foram convidados a recriar a ementa em casa, com o apoio da família, enviando posteriormente essa evidência, visível no final do e-book, que podes consultar nas diversas plataformas do agrupamento. Deliciem-se com
as ementas e receitas dos nossos alunos e... CUIDEM DO VOSSO CORAÇÃO (Equipa PES: Marisa Geraldes e Antónia Oliveira)

No âmbito das obras lidas e trabalhadas na disciplina de Português, os alunos do 11.º ano, turmas A e B, gravaram em formato
áudio um excerto de uma obra e
desenvolveram um Book
Trailer. Os Book Trailers são vídeos curtos, que contam um pouco da história do livro, aguçando
a curiosidade dos leitores, apresentando personagens
e divulgando a obra de forma
subtil. O formato é muito semelhante ao utilizado no lançamento de filmes, por isso o seu nome.

1º e 2º ano Desenham
e Pintam o Coração
A equipa PES do Agrupamento de Escolas da Barquinha lançou o desafio a todas as turmas de 1.º e
2.º anos da Escola Ciência Viva e da Escola da Praia
do Ribatejo, para desenharem e pintarem o coração, assinalando o mês de maio, Mês do Coração.
Os corações desenhados pelos alunos foram
afixados num mural por turma, no hall de entrada
da Escola Ciência Viva. O empenho e a criatividade
dos alunos foi notável.
Como evidências da implementação da atividade foram divulgadas fotografias e um vídeo nas
plataformas digitais do Agrupamento de Escolas de
Vila Nova da Barquinha. (A.O./PES)

O que diz o teu coração?
A equipa PES, no âmbito
do mês do coração, lançou mais um desafio aos
professores das turmas
de 3º e 4º anos das escola ECV e Praia do Ribatejo, que elaborassem marcadores de livros com
frases alusivas a hábitos
de vida saudáveis, que
promovam a saúde do
coração. Todas as turmas
participaram com entusiasmo.
Aqui ficam alguns conselhos: “A prevenção e a
informação dá confiança
ao Coração”; “Não bebam álcool nem fumem.
Façam uma alimentação
saudável.” “Evita comida
não saudável”. “Por favor, não comas mais doces! Estás a ficar feio!”

Metabolismo

Gonçalo Cadilhe aconselha
Não se nasce viajante. Aprende-se a viajar.
Milhões andam a viajar. Tu estás em minoria.

Gastas dinheiro a viajar. E mais parado.
Emprego difícil no regresso? É sempre difícil. Vai!

Se correr mal, ficas com histórias para contar.

Viajar sozinho é melhor que não viajar.
Inclui a tua viagem no CV. Vais impressionar.
Conhecer outras realidades melhora a nossa.

A edição n.º 13 da Barqu(L)
INHA NUTRICIONAL de Marisa Geraldes, nutricionista, foi
dedicada ao Metabolismo.
O metabolismo é o conjunto
de todas as reações químicas
que ocorrem no organismo.
Está associado ao gasto energético diário.
Os alimentos termogénicos
facilitam a digestão: picante
ou malagueta, gengibre, canela, chá verde e curcuma.
Posso aumentar o meu metabolismo com maior peso/
massa muscular, maior consumo de proteína e com
exercício físico.

Teresa Marques, da equipa de Clubes IC
- Informação e Comunicação, que faz
parte da ERTE - Equipa de Recursos e
Tecnologias Educativas, Direção Geral
de Educação, divulgou um desafio aos
clubes registados na rede nacional de
Clubes de Informação e Comunicação,
tendo como objetivo a partilha das melhores atividades, realizadas pelos alunos, no âmbito dos mesmos.
O tema proposto é “A Desinformação em tempos de Pandemia” e destina-se a todos os agrupamentos de escolas públicos e privados, de Portugal
Continental, com clubes já registados:
TV Escolar, Rádio Escolar, Podcast, Fotografia, Blogue, Newsletter e Jornal
entre outros (revistas, clubes multimédia, jornais de parede…).
Segundo os critérios propostos, cada
clube só poderá enviar um trabalho,
mas cada agrupamento poderá participar com mais do que um trabalho, caso
tenha outros clubes, com os quais queira participar. Pretende-se que os alunos
enviem notícias, podcasts, entrevistas,
imagens, vídeos, entre outros, de acordo com a característica de cada clube.

Dieta

Nova revista
VIDAS E
CAMINHOS
na Barquinha
Sónia Leitão, jornalista e nossa exaluna, informou o nosso agrupamento , na pessoa da adjunta da
Direção Cara Ana Santos, sobre uma
proposta de parceria entre o Clube
União de Recreios (CUR) e o Agrupamento de Escolas de Vila Nova da
Barquinha no âmbito do projeto
“Vidas e Caminhos”.
O projeto “tem como finalidade a
criação de uma revista impressa
(trimestral) intitulada “Vidas e Caminhos”, que será lançada em dezembro de 2021.” A ideia é começar
online, pelas redes sociais e blogue,
no mês de julho. O lançamento da
edição zero da revista será em setembro.
“Pretende-se que esta publicação ajude a perpetuar a essência
barquinhense, dando a conhecer as
caras, os recantos, as paisagens, a
História, as estórias, a dinâmica e a
cultura locais. Serão abordados assuntos relevantes da atualidade,
sem esquecer o que se passa ‘lá
fora’ e tem impacto ‘cá dentro’”.
“A equipa técnica é formada por
pessoas ligadas ao concelho, pois
são elas quem melhor conhece as
Vidas e os Caminhos que o tornam
único e, nesse sentido, é fundamental o envolvimento da comunidade
escolar com a elaboração de um ou
mais artigos para cada edição.”
“Através do ‘Olhar dos Jovens’
serão divulgadas não só as atividades desenvolvidas pelo agrupamento, mas também transmitidas as
perspetivas e opiniões das gerações
que têm os genes do passado, marcam o presente e representam o
futuro.”
Segundo a proponente, “trata-se
de uma oportunidade para fomentar
o interesse dos mais novos pelo associativismo local e pelos valores
que lhe estão associados, como o
voluntariado, a investigação cultural, a cidadania, o serviço público, a
sustentabilidade, a solidariedade e a
partilha, entre outros.”

Mediterrânica

Webinar sobre
Trabalho Infantil
Tendo em conta que a Organização das Nações Unidas (ONU) declarou 2021 como o
Ano Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil, a Faculdade de Psicologia e
Ciências da Educação da Universidade de
Coimbra realizou um Webinar no dia 9 de
junho sobre o Trabalho Infantil, em colaboração com o Instituto de Apoio à Criança e
com o Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família do Agrupamento de Escolas Infante D.
Pedro.
Segundo os organizadores, “o Trabalho
Infantil traz consigo muitas consequências
para o desenvolvimento de crianças e jovens, confiscando significativamente os seus
direitos. Torna-se, por isso, pertinente debater este tema para consciencializar as
pessoas sobre as consequências do mesmo
e relembrar que não é um problema resolvido na nossa sociedade. A pandemia que
vivemos talvez agudize situações de vulnerabilidade a este nível, que importa debater,
de forma a não regredirmos no progresso já
conquistado, de garantia de ambientes protetores e saudáveis para crianças e jovens.”
O Webinar do dia 9 de junho pelas 15
horas foi transmitido através da Plataforma
Zoom e contou com a participação de várias
individualidades e entidades de relevo no
âmbito do tema.

Foi Ancel Keys, fisiologista americano,
que estudou a influência da dieta na
saúde, quem começou a divulgar a Dieta Mediterrânica nos anos 50 do século
XX. Realizou um estudo que relacionava o aumento da doença coronária ao
maior consumo de gorduras, principalmente gorduras saturadas.
Concluiu que na bacia do Mar Mediterrâneo a principal gordura era o azeite,
que diminuía o fator de risco coronário.
A Dieta Mediterrânica foi declarada
Património Imaterial pela UNESCO e
reconhecida desde 2013 pelos países do
sul da Europa (Portugal, Espanha, Itália,
Grécia, Chipre, Croácia) e Marrocos.
Características da Dieta Mediterrânica:
frugalidade e cozinha simples; mais produtos vegetais, menos animais; produtos da época, frescos; azeite como gordura; poucos laticínios; ervas aromáticas; pescado frequente; vinho nas refeições principais; água ao longo do dia;
convívio à volta da mesa.
(a partir da publicação da nutricionista
Marisa Geraldes)

Concurso de Vídeo
sobre Diabetes
Este concurso destina-se a alunos ou grupos
de alunos, turmas e professores dos Agrupamentos de Escolas ou Escolas não Agrupadas, visando estimular/desafiar a criatividade dos alunos de modo a desenvolver
conhecimentos sobre diabetes – prevenção
e tratamento, realizando um vídeo inédito e
original (máximo 5 mn) que, neste ano, tem,
como tema, “A Diabetes e a Insulina”.

Mark Twain aconselha
Daqui a uns anos estará mais arrependido pelas coisas que não fez do que pelas
que fez. Solte as amarras! Afaste-se do
porto seguro! Agarre o vento com as
suas velas! Explore! Sonhe! Descubra!

Campeões de
ténis de mesa

Fotos de Dora Oliveira

No dia 8 de junho 2021 realizou-se o Torneio Campeão dos Campeões do Ténis de Mesa do Agrupamento da Barquinha, organizado pelo Grupo Equipa de Ténis de Mesa, orientado pelo Professor Carlos Marques. Antes deste torneio, e ao longo do ano,
os alunos foram classificados num ranking dos campeões do Ténis de Mesa, apesar das dificuldades impostas pela pandemia.
Os campeões foram: no escalão dos 5ºs e 6ºs anos, o vencedor foi Luís Bibi, do 5ºA; Afonso Grácio, do 6ºC, foi 2º lugar; Santiago Lourenço, do 5º A, foi o terceiro. No escalão dos 7ºs, 8ºs e 9ºs anos, ganhou Diogo Oliveira, do 8ºC; João Gomes, também
do 8ºC foi o segundo; e Francisco Figueiredo, do 8ºA, foi o terceiro. Houve fair play e confraternização, segundo o organizador.

Fotos de Dora Oliveira

Ler para Conhecer e Viajar no Universo
A partir das descobertas científicas de Stephen Hawking
Os alunos do 7ºA, em articulação com Físico-Química, PPT, Português, Educação Visual e Biblioteca Escolar, começaram por ler “George e a Chave Secreta para o Universo,
de Lucy & Stephen Hawking, com Cristophe Galfard, da Editora Presença, que faz pare
do Plano Nacional de Leitura. O livro aborda o tema do Universo contado em história, o
que complementou o conteúdo “Universo” lecionado em Físico-química no 1º período.
Seguidamente os alunos selecionaram os conceitos de astronomia que aparecem no
livro, pesquisaram o significado e imagem dos conceitos e criaram um dicionário de astronomia ilustrado no Padlet. Em PPT escreveram o resumo de cada capítulo e em Português escreveram um poema com o vocabulário da astronomia que tinham selecionado
da obra. Os poemas foram ilustrados na aula de Educação Visual.
No final, pretende-se construir uma aventura original em turma sobre astronomia.
E, a seu tempo, irá realizar-se uma visita de estudo à ESA - European Space Agency.

