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Não sabes o que estudar? Experimenta ser Desenhador de LUZ ou de SOM no Teatro! Vê na página 29 

Alimentação e Vidas Saudáveis 

Mais  
atividade  

física 

Paulo Tavares, Diretor, divulgou os 
prémios ‘Rotary Clube do Entronca-
mento’ no dia 16 de outubro, que 
também distinguiu o nosso excelen-
te aluno e pessoa Martim Condeço, 
do 10º ano da Escola D. Maria II. 

Caminhada  
e Canoagem 

Erasmus na Itália 

Fruta 
fresca 

Rita Vieira é a Assistente 
Social municipal e tem a 
seu cargo a Loja Social. A 
Lara e a Rita do 7ºD prepa-
raram uma entrevista para 
saber mais sobre apoios.  

O Dia do Idoso foi pleno de 
atividades artísticas e físicas. 
O CLDS 4G promoveu o 
evento, onde Carlos Vicente 
dinamizou a sessão de pin-
tura, com o Martim e a Inês. 

A viagem à Letónia do Erasmus+ com  
‘Science is all around’ proporcionou aos 
alunos da Barquinha o Congresso de 
Química, a visita a museus, ao Forte e ao 
Centro Mark Rothko, em Daugavpils, e 
até um útil muro para descompressão. 



Nota informativa 

Segundo instruções recebidas su-
periormente, esta Newsletter pas-
sará a ter periodicidade mensal. 

O senhor Presidente da Câmara Muni-
cipal da Barquinha teve a gentileza de 
nos disponibilizar todas as mudanças e 
conquistas que conseguiu no concelho 
no âmbito da Educação. Por uma ques-
tão de equidade democrática durante 
o período das eleições autárquicas, 
onde focámos os “propostas” para o 
futuro dos quatro candidatos, só agora 
podemos publicar o extenso trabalho 
da equipa de Fernando Freire relativo 
aos últimos anos. O nosso obrigado. 
 

N 
o sentido de fortalecer a ima-
gem da Barquinha como Mu-
nicípio de referência na Edu-
cação Nacional fizemos:  

A revisão da Carta Educativa e do Plano 
Estratégico da Educação, garantindo a 
continuidade do projeto educativo em 
crescendo e de excelência; Avaliámos 
longitudinalmente o impacto do projeto 
Centro Integrado de Educação em Ciên-
cias - Escola Ciência Viva a três níveis:  
a) alunos (suas aprendizagens e suas 
opções no futuro); b) professores (seu 
desenvolvimento profissional); c) visi-
tantes (aprendizagem ao longo da vida); 
Mantivemos a escola aberta a toda a 
comunidade durante os 7 dias da sema-
na e durante a semana das 7h45 às 
18h30 e as atividades de tempos livres 
(ATL) nas interrupções letivas; Mantive-
mos a aposta na oferta de atividades 
extracurriculares (AEC´s) com qualidade 
e diversidade; Mantivemos e promove-
mos dinâmicas de atividades com a Di-
reção do Agrupamento, a Associação 
Centro Integrado de Educação em Ciên-
cias (CIEC), as Associações de Pais e os 
Encarregados de Educação, envolvendo-
os na vida da comunidade e da escola; 
Apoiámos as famílias carenciadas no 
âmbito da ação social escolar e na apos-
ta educativa numa escola inclusiva; Ren-
tabilizámos os equipamentos e edifícios 
para atividades ligadas à educação, à 
arte, à ciência, à cidadania, ao desporto 
e à formação profissional; Criámos am-
bientes inovadores pedagógicos (sala 
do futuro) para que todos os alunos se 
identificassem mais com a escola, alcan-
çassem o sucesso educativo e otimizas-
sem os seus saberes; Patrocinámos pro-
jetos escolares, alguns com grande im-
pacto nacional; Apoiámos o projeto de 
inovação pedagógica e apetrechámos 
os laboratórios dos diferentes equipa-
mentos escolares.  
          Em resultado de todo este traba-
lho, sempre em concertação com as 
Juntas e o Agrupamento de Escolas de 
Vila Nova da Barquinha, o número de 
alunos a frequentar os nossos estabele-
cimentos de ensino aumentou de 837 
no ano letivo de 2017/18 para 999 alu-
nos no ano letivo 2021/22. 

Fernando Freire, Pres. C. M. Barquinha  

Eleições 2021 das 
Autarquias Locais 

 
Eis os resultados das eleições au-
tárquicas de 26 de setembro de 
2021 no concelho de Vila Nova da 
Barquinha: 
 

Para a Câmara Municipal: 
Total de Inscritos: 6.236 
Total de Votantes: 3.224 
Percentagem de Votantes: 51,70% 
Votos Brancos: 3,57% = 115 
Votos Nulos: 2,02% = 65 
 PS— 54,99% = 1.773 votos 
 PPD-PSD— 16,22% = 523 
 CHEGA— 12,41% = 400 
 PCP/PEV— 9,93% = 320 
 CDS-PP — 0,87 = 28  
Em mandatos (5), o PS elegeu 4 
vereadores e o PSD 1 mandato. 
 

Para a Assembleia Municipal: 
Percentagem de Votantes: 51,70% 
Votos Brancos: 5,24% = 169 
Votos Nulos: 2,92% = 94 
 PS— 52,92% = 1.706 
 PPD-PSD— 16,81 = 542 
 CHEGA— 13,34% = 430 
  PCP-PEV— 11,17% = 360 
Em mandatos (15), o PS obteve 9, 
o PSD 3, o Chega 2 e o PCP 1. 
 

Para a J. F. de V. N. da Barquinha: 
Total de Inscritos: 3.197 
Total de Votantes: 1.652 
Percentagem de Votantes: 51,67% 
Votos em Branco: 4% = 66 
Votos Nulos: 2,18 = 36 
 PS— 60,05% = 992 
 PPD-PSD— 19,31% = 319 
 PCP-PEV— 14,47% = 239 
Dos nove mandatos, 6 são do PS, 2 
foram para o PSD e um é do PCP. 
 

Para a J. F. de Atalaia: 
Total de Inscritos: 1.522 
Total de Votantes: 786 
Percentagem de Votantes: 51,64% 
Votos em Branco: 7,0% = 55 
Votos Nulos: 3,56% = 28 
 PS— 63,61% = 500 
 PCP-PEV— 25,83% = 203 
 

Para a J.F. de Praia do Ribatejo: 
Total de Inscritos: 1.336 
Total de Votantes: 664 
Percentagem de Votantes: 49,70% 
Votos em Branco: 5,42% = 36 
Votos Nulos: 4,22% = 28 
 PS— 49,40% = 328 
 PPD-PSD— 30,87% = 205 
 PCP-PEV— 10,09% = 67 
Em mandatos (9), o PS conseguiu 
5, o PSD 3 e o PCP um. 
 

Para a J.F. de Tancos: 
Total de Inscritos: 181 
Total de Votantes: 122 
Percentagem de Votantes: 67,40% 
Votos em Branco: 9,84% = 12 
Votos nulos: 1,64% = 2 
 PS— 75,41% = 92 
 PCP-PEV— 13,11% = 16 
O PS ficou com 6 mandatos e para 
o PCP foi o último mandato. 

Continuar! 

O CDS concorreu à Câmara 
 

O CDS-PP, apesar de só ter concorrido à Câmara 
Municipal,  também concorreu às eleições autár-
quicas. Pela omissão involuntária, pedimos des-
culpa ao partido e aos seus dirigentes locais. 

Análise e comentário às Eleições Autárquicas 
 

Pedagogia para Votos Nulos  
 
Perante os dados que transcrevo ao lado com 
pormenor, tomo a liberdade de tecer um ou ou-
tro comentário, que mais não pretende ser do 
que educativo ou pedagógico, tanto para os nos-
sos jovens alunos como para os cidadãos da co-
munidade educativa, sejam votantes ou não. 
1. Os votos nulos são possíveis em eleições e 
constam das estatísticas oficiais.  
2. Normalmente expressam um grande afasta-
mento da realidade local como cidadão pleno e 
podem denotar a irritação por uma escolha limi-
tada, sem grupos de independentes.  
3. Mas o Voto Nulo deve ser residual, excecional. 
4. Na Barquinha, como no país, houve demasia-
dos votos nulos, o que não é (deve ser) aceitável. 
5. Senão, vejamos: houve 115 votos (pessoas)  
para a Câmara Municipal que, riscaram, rasga-
ram, escreveram letras ou palavras, desenharam 
setas e… (o que mais se pode fazer para tornar o 
voto Nulo? Ah, claro, pode-se escrever uma cruz 
(ou mais) fora do(s) quadrado(s) por dificuldade 
de visão, ou por pura brincadeira ou raiva. 
6. Os números nacionais: 01,58% de votos nulos. 
Os votos nulos da Barquinha: 2,02% para a câma-
ra, 2,08% nas assembleia e 2,92% nas freguesias. 
7. A Escola pode/deve ajudar a melhorar esta 
situação lamentável, com melhor Cidadania. 

Prof. Samuel Sebastião 

Fernando Freire e o Partido Socialista foram os 
grandes vencedores das Eleições Autárquicas em 
Vila Nova da Barquinha no dia 26 de setembro.  
Com um mandato de quatro anos renovado, o 
Presidente da Câmara obteve 54,99% dos votos 
expressos, mais concretamente 1.773 votos váli-
dos, tendo por isso direito a 4 dos 5 mandatos de 
vereação, de acordo com o método de Hondt. 
Para a Assembleia Municipal, a lista PS conquis-
tou 52,92% (1.706 votos). Por fim, o PS também 
conquistou todas as quatro Juntas de Freguesia: 
60,05% (992 votos) na Barquinha; 63,61% (500 
votos) na Atalaia; 49,40% (328 votos) em Praia do 
Ribatejo; e 75,42% (92 votos) em Tancos.   

(veja todos os resultados nesta página) 

Vencedores! 
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Parceria Agrupamento e CLDS 4G de Vila Nova da Barquinha  

1 de Outubro — Dia do Idoso 

N o transato dia 01 de outu-
bro, o Agrupamento participou, com 
muito gosto e satisfação, na comemora-
ção do Dia do Idoso, uma organização do 
CLDS 4G de Vila Nova da Barquinha. 
          Os Nossos  Alunos – Inês Pires e 
Martim Duarte, do 9.º C – estiveram ao 
seu mais alto nível, ao lerem um poema 
de Fernando Pessoa e ao participaram 
ativamente com os idosos, num ambien-
te de puro e são convívio intergeracional. 
          Igualmente importante dar enfo-
que à moldura criada pelo Agrupamento 
que simboliza as fases da Vida: Nasci-
mento, Crescimento e Amadurecimento. 
Esta moldura permitiu os registos dos 
nosso Idosos e de todos que participa-
ram ativamente nesta atividade. 
          Obrigada, CLDS, pelo convite… Gos-
támos imenso!! 
          Respeito… hoje e sempre… pelos 
mais Idosos! 

Ana M. Santos,  
adjunta da Direção do Agrupamento  

de Escolas da Barquinha 
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Dia do Idoso: 

Atividades, Poema e Opinião 

Este foi o poema (abaixo)  
declamado pelos alunos Inês Pi-

res e Martim Duarte, do 9.º C, no 
início do convívio do Dia do Idoso, 

no Centro Comunitário de Ata-
laia, no dia 1 de outubro, numa 
parceria do CLDS 4G da Barqui-
nha e com o Agrupamento de 

Escolas e a colaboração do CEAC.  

Opinião da Inês e do Martim 9ºC 
 

Quanto a nós, esta foi uma experiência marcante e 

interessante, pois apesar de já lidarmos com esta  

geração nas nossas famílias, podemos  

reafirmar a sabedoria, a alegria e a “atenciosidade” 

que eles detêm. Este ato de voluntariado serviu de 

exemplo para outras pessoas poderem ser inspiradas  

e seguir os mesmos passos.  

Poema do Amigo 

Quero ser o teu amigo. Nem demais nem de menos. 

Nem tão longe e nem tão de perto. 

Na medida mais precisa que eu puder. 

Mas amar-te sem medida e ficar na tua vida, 

Da maneira mais discreta que eu souber. 

Sem tirar-te a liberdade, sem jamais te sufocar. 

Sem forçar tua vontade. 

Sem falar, quando for hora de calar. 

E sem calar, quando for hora de falar. 

Nem ausente, nem presente por demais. 

Simplesmente, calmamente, ser-te paz. 

É bonito ser amigo, mas confesso é tão difícil aprender! 

E por isso eu te suplico paciência. 

Vou encher este teu rosto de lembranças, 

Dá-me tempo, de acertar nossas distâncias… 

Fernando Pessoa 
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N anda Borghetti, escritora de litera-
tura infantil, visitou hoje a nossa Escola 
ECV - Escola Ciência Viva a convite do 
agrupamento e leu a sua última obra 
"Benjamim & Piatã", com ilustrações de 
Olga Neves, à primeira turma do terceiro 
ano, sessão que se vai repetir no mês de 
outubro.  
          As professoras Joana Felício, da 
turma, e Clotilde Mourato, coordenado-
ra de estabelecimento, com o apoio de 
Luísa Morais, coordenadora da Bibliote-
ca Escolar, ajudaram a criar o ambiente 
certo para ouvir a leitura, responder a 
perguntas selecionadas com a ajuda de 
um dado gigante e colorido e a interagir 
no final com a escritora.  
          O livro Benjamim & Piatã foi publi-
cado pela editora “Alfarroba” em maio 
de 2021 e inclui outra história: “Jerusa, a 
Intrusa”, que se lê virando o livro ao 
contrário, uma solução original para ler 
duas histórias isoladamente num só li-
vro.  
          O livro, que é dedicado “Aos meus 
filhos João Gabriel e Maria Flor”, foi ofe-
recido à ECV com a seguinte dedicatória: 
“Para Escola Ciência Viva, com carinho. 
Nanda Borghetti”. Destaque para a qua-
lidade de ilustração de Olga Neves. 
          Este triplo encontro, organizado 
pela coordenadora da Biblioteca Escolar, 
Luísa Morais, teve lugar na ECV nos dias 
12, 19 e 26 de outubro, sempre com a 
escritora Nanda Borghetti e com cada 
uma das turmas do 3º ano.  

Fiquem só com as primeiras linhas a his-
tória “Benjamim e Piatã: 
 
Eu sou o Benjamim 
Sou português e vivo em Portugal. 
Se alguém perguntar por mim 
Apresento-me assim e ponto final. 
 
Mas as pessoas querem saber sempre 
     mais qualquer coisa:  
idade escola, cor favorita, 
Se tenho namorada… 
Tanta pergunta esquisita. 
 
Para mim, a idade é um número; 
A escola é um lugar; 
Cor favorita? Se tenho namorada? 
Ui, onde isso irá chegar? (…) 
 

Início de “Benjamim e Piatã”,  
de Nanda Borghetti. 

Escritora Nanda Borghetti apresenta novo livro ao 3º ano na ECV 
  

“Benjamim & Piatã” e “Jerusa, a Intrusa” 

"Quando chega o Outono..." foi um 
trabalho desenvolvido na disciplina de 
Educação Artística pelos alunos do 2.º 
B, na Escola Ciência Viva. (mais no face) 

Quando chega o Outono 
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G 
rande parte da 
minha infância 
foi passada a 
brincar na Pra-

ça da República, que hoje 
está completamente des-
pojada de memórias. De 
frente para a Câmara 
Municipal, num dos can-
tos, era a casa dos meus 
avós e, no outro, a barbe-
aria do meu avô.  

Na Praça, toda em calça-
da portuguesa, havia 
quatro bancos com laran-
jeiras a fazer sombra, a 
casa de alguns passaritos 
que agora tiveram de ser 
realojados e, no meio, um 
canteiro grande com um 
candeeiro verde. Lembro-
me de haver flores nesse 
canteiro, que, aos pou-
cos, foram murchando, 
mas brincava muito por 
ali. Calcorreava aquele 
lugar todos os dias! Foi ali 
que aprendi alguns pon-
tos de costura com a vizi-
nha Armandina, era ali 
que me sentava a ouvir a 
D. Elizabete Cardinalli, 
que fazia companhia à 
minha avó quando gosta-
va de apanhar um pouco 
de sol…  

Passei muito tempo a 
aprender com as 
“velhotas do Restelo”, 
que tinham sempre algo 
para ensinar! Quando 
chegava da escola, gosta-
va de meter conversa 
com a Rita, que adorava 
pentear o meu cabelo e 
eu deliciava-me a fazer 
desenhos para lhe ofere-
cer (e que ainda hoje os 
tem guardados com todo 
o carinho!). 

Lembro-me das cheias e 

de tirarmos tudo o que 
podíamos da casa da mi-
nha avó para não se es-
tragar com as inunda-
ções… Lembro-me da  
Finita e a Belita me leva-
rem a passear até ao Te-
jo, mostrando-me os lo-
cais da sua infância. Mas 
aquela praça enche-me 
de recordações e agora 
não é a mesma. Ao olhar 
para aquele recanto sinto
-me destroçada com o 
que foi feito à minha Bar-
quinha!  

Desde sempre a minha 
mãe trabalhou por ali, e 
desde catraia que ia ter 
com ela ao trabalho, pe-
dir-lhe para me tirar có-
pias de bonecada para 
pintar! Sempre fui a me-
nina da Zé, do Mário, a 
neta da Julieta e do Toino 
Jaquim, nunca a Andreia! 
Mas era acarinhada por 
todos… Ainda hoje sou, 
sempre que vou visitar a 
minha mãe ao trabalho.  

Mas os meus avós são 
claramente a minha mai-
or e melhor recordação! 
Sentava-me a ver dese-
nhos animados com a 
minha avó, até que a 
minha mãe saísse do tra-
balho… mas antes, tinha 
de ir “cravar” dinheiro 
para um gelado ao meu 
avô. “Compra um para a 
avó também!”, dizia sem-
pre! Gostava de o ver a 
trabalhar. Gostava de 
estar com ele.  

A barbearia dele está 
practicamente intacta em 
minha casa, disposta de 
forma semelhante à dos 
seus tempos áureos, e 
ainda mantém o mesmo 

cheiro…  

Muitas vezes dou por 
mim sentada a rodopiar 
naquela cadeira onde 
passaram soldados e ge-
nerais, trabalhadores 
braçais e doutores, até 
alguns famosos que eram 
da terra e por lá cresce-
ram, como nós e tantos 
outros.  

Mas as pessoas mais im-
portantes que lá passa-
ram para o meu avô, ga-
rantidamente, foram o 
meu pai e eu! De duas em 
duas semanas gostava de 
cortar o cabelo a pente 
dois. Bem curto e confor-
tável, mas acima de tudo 
porque era o meu avô a 
fazê-lo!  

A barbearia deu muita 
vida àquele lugar, era um 
local de culto e de cultura 
até ao último corte de 
cabelo, o do meu pai. 
Mesmo com as mãos 
completamente deforma-
das, aquele homem lutou 
sempre pela nossa família 
e pelas pessoas da terra. 
A sua saúde foi sempre 
débil, mas a sua mente 
muito forte. Após anos no 
sanatório, ainda foi presi-
dente da Junta de Fre-
guesia, mas caiu no es-
quecimento político 
quando o trabalho come-
çou a ser remunerado.  

Para mim, a Praça apagou 
a luz quando os meus 
avós morreram, mas fi-
cam as recordações, o 
carinho, e acima de tudo 
a noção de que tudo é 
efémero, principalmente 
a vida!   

Andreia Raposo 

Memórias vivas 

 

Entrevista entre amigos 
 
No dia 24 de setembro às14h50, Luís Raposo, 
de 10 anos, entrevistou a sua amiga e colega 
da turma 5ºC Vera Hernández, também de  
10 anos, na sala webinar/”aquário” da Biblio-
teca, porque ambos queriam colaborar com a 
newsletter do agrupamento da Barquinha. 
 
Tens hobbies nos teus tempos livres?  
Eu costumo cantar em aulas online às segun-
das-feiras, mas também pratico natação com 
o professor Fernando Santos 
Porque gostas dessas atividades? 
Porque gosto muito de nadar e porque desde 
que era pequena gostava da música. 
Ouvi dizer que vieste de Espanha. É verda-
de? 
Sim, é verdade. Venho de Mérida, uma cida-
de romana, com muitos monumentos espeta-
culares e museus.  
Porque vens de Mérida? 
O meu pai estava a dar aulas de arqueologia 
já em Mérida, e aminha mãe foi visitar a cida-
de durante uma semana e conheceram-se  
nessa altura. E depois nasci eu, em Mérida. 
Já agora, como era a tua escola em Espanha? 
Lembro-me de que não havia turmas nem 
disciplinas,hporque era o Pré-escolar. As mi-
nhas professoras chamavam-se Lídia, Olalla 
e... a outra que não me lembro. 
O que gostas mais de fazer ? 
Eu gosto muito de desenhar mas detesto fa-
zer expressões plásticas. 
Quais são as tuas disciplinas favoritas? 
Eu gostava muito de Estudo do Meio, e agora 
continuo a gostar, mas este ano chama-se 
Ciências Naturais. 
Tens muitos amigos? Alguém especial? 
Tenho vários amigos, mas a minha melhor 
amiga chama-se Lara. 
Porquê a Lara? 
Porque temos os mesmos gostos e somos 
muito parecidas mentalmente, apesar de no 
início eu achar que ela era uma ‘chata’. 
O que pretendes ser no futuro? 
Eu quero se cantora de *k-pop*. 
Mas porquê K-pop? 
Eu adoro muitos tipos diferentes de música 
mas gosto mais de K-pop por causa da melo-
dia. 
Então se gostas de música, como é que a 
disciplina de Música deste ano te vai ajudar?  
Eu acho que me vai ajudar a aperfeiçoar a 
minha voz e a maneira de cantar.  
Gostaste de ser entrevistada? 
Sim, eu gostei! Porquê? Porque eu gosto de 
falar de mim… Faz-me sentir especial… 
Obrigado pela entrevista. Tu és a minha me-
lhor amiga! 

Tudo começou assim no Facebook: “A 
foto está excelente! Nem poderia ser de 
outra forma, Pérsio Basso, apesar de a 
velha praça da minha infância ter sido 
completamente destruída… no canto 
esquerdo, a casa dos meus avós, onde fui 
tão feliz! No canto direito onde era a bar-
bearia do meu avô, que também me traz 
boas memórias... pelo meio, o salão da 
Rita, e as antigas instalações dos serviços 
administrativos da câmara, onde traba-
lhava a minha mãe. Boas memórias!”  
 

E, claro, a Newsletter foi falar com a An-
dreia Raposo, nossa saudosa ex-aluna.  
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Caminhada, Canoagem e Paisagens 

O 
s alunos do 7ºD desfrutaram de 
um excelente dia com exercício 
físico e aprendizagem ao mes-
mo tempo. De facto, no dia 1 de 

outubro decorreu uma atividade de articu-
lação com a turma do 7.ºD, nos limites do 
concelho de Vila Nova da Barquinha. O 
evento escolar foi organizado no âmbito 
das disciplinas de Educação Física, Ciências 
Naturais, do Projeto Eco-Escolas e com a 
colaboração do Centro de Formação Des-
portiva de Canoagem.  
           

A  descoberta foi muito útil, até porque, 
em Geografia, os jovens estão a aprender 
a caracterizar paisagens humanizadas ou 
naturais e, em Ciências Naturais, paisagens 
geológicas. Os elementos da turma tive-
ram de tirar fotos durante a caminhada 
que, já nas aulas, irão utilizar para docu-
mentar exemplos. 
           

C om a coordenação dos professores 
Dora Oliveira, Paula Fonseca e António 
Batista, a turma saiu da Escola D. Maria II, 
como previsto, às 8h30 e começou a cami-
nhada rumo a Tancos, onde tomou um 
lanche no anfiteatro da vila. A caminhada 
continuou e, perante a beleza do Castelo 
de Almourol, almoçaram todos em conjun-
to. Seguiu-se a visita ao Castelo e a saída 
de kayak, rio abaixo, até aportarem no 
Parque Ribeirinho (Centro Náutico) de Vila 
Nova da Barquinha. Foi um dia em cheio! 
 

S egundo as alunas Carla Pereira e Bea-
triz Graça, do 7ºD, a experiência foi mes-
mo incrível.  
          “Andámos pelos trilhos, vimos mui-
tos bichos, e chegámos ao Centro Náuti-
co, onde deixámos a mochila com o se-
gundo lanche pois o primeiro já o tínha-
mos comido. Connosco ia o almoço, a 
câmara fotográfica, água e os telemóveis. 
Continuámos a andar e chegámos ao pé 
do Castelo de Almourol e atravessámos  o 
rio Tejo de barco. Fomos ver o Castelo de 
Almourol, almoçámos e, depois do almo-
ço, fomos de canoa [kayak] até uma pe-
quena parte menos funda, onde nadámos 
durante mais ou menos meia hora. Du-
rante a viagem, quase virámos a canoa, 
mas chegámos ao Centro Náutico da Bar-
quinha, onde mudámos de roupa, pois 
estávamos muito molhadas. Lanchámos e 
voltámos para a escola a pé.” 
 
Nota: o comentário acima das alunas foi 
escrito pelas mesmas no ambiente da 
Newsletter. É uma forma de se sentirem 
parte da criação da comunicação. 
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Na pausa letiva de novem-
bro o CLDS 4G vai realizar 
duas atividades direciona-
das aos alunos do Agrupa-
mento: “Um Dia com Ciên-
cia” e “Oficinas Práticas”.  
 
“Um Dia Com A Ciência” 
será uma visita de estudo 
gratuita ao Pavilhão do 
Conhecimento, realizada a 
2 de novembro para 20 
crianças dos 6 aos 12 anos, 
residentes no concelho e 
inscritas até 26 de outubro. 
As crianças almoçam no 
Parque das Nações (a car-
go das famílias) e, à tarde, 
visitam a Fragata D. Fer-
nando e Glória. 
 
As “Oficinas Práticas” - 
Jornada Juvenil, vão decor-
rer de 3 a 5 de novembro e 
também se destinam a 
(oito) crianças barquinhen-
ses dos 6 aos 12 anos. É 
uma atividade gratuita, 
mas sob condição de inscri-
ção até 26 de outubro. 

Coleção Fundação Francisco 
Manuel dos Santos  

Continuando a referência do conjunto de livros ofere-
cido ao agrupamento, muito variado, útil e interes-
sante, aqui ficam mais 20 livros (dos 130) com estu-
dos, ensaios, opiniões, estatísticas: 
 
“O Governo da Justiça”, de Nuno Garoupa; 
“Peregrinos”, de Ana Catarina André e Sara Capelo; 
“Envelhecimento e Políticas de Saúde”, de Teresa 
Rodrigues; “O Envelhecimento da Sociedade Portu-
guesa”, de Maria João Valente Rosa; “Criminalidade e 
Segurança”, de Manuela Ivone Cunha; 
 
“Praias e Montes da Costa da Caparica”, de Luísa 
Costa Gomes; “O Efeito”, de Marcelo Rita Figueira; 
“Os Investimentos Públicos em Portugal”, de Alfredo 
Marvão Pereira;  “Os Exportadores Portugueses”, de 
Filipe S. Fernandes; “Portugal: Paisagem Rural”, de 
Henrique Pereira dos Santos;  
 
“Portugal: Dívida Pública e Défice Democrático”, de 
Paulo Trigo Pereira; “Rússia e Europa: Uma Parte Do 
Todo”, de José Milhazes; “Justiça Fiscal”, de J. L. Sal-
danha Sanches; “Economia Portuguesa, As Últimas 
Décadas”, de Luciano Amaral; “A Habitação Apoiada 
em Portugal”, de Ricardo Costa Agarez;  
 
“Os Atrasos Da Justiça”, de Conceição Gomes; 
“Portugal: Os Números”, de Maria João Valente Rosa 
e Paulo Chitas; “Portugal: Um Perfil Histórico”, de 
Pedro Calafate; “Hábitos Alimentares dos Portugue-
ses”, de Mónica Truninger; “A agricultura portugue-
sa”, de Francisco Avillez. 

CLDS 4G 
com 2 

eventos 

Reunião Geral PIP 
 

Todos os docentes foram convidados a 
estar presentes numa reunião a ter lugar 
no dia 30 de setembro, 5.ª feira, pelas 
17:30, no Auditório da Escola D. Maria II. 
Em particular, os docentes que se encon-
tram no Agrupamento pela primeira vez 
tinham duplo proveito em estar presen-
tes, por forma a compreenderem as dinâ-
micas subjacentes ao Plano de Inovação, 
incluindo a Estratégia de Educação para a 
Cidadania de Escola em vigor no agrupa-
mento de Vila Nova da Barquinha. 

S. C. Barquinhense 
apresenta BLITZ  

a mascote da FPB para 
praticares basquetebol 
 
A Associação de Basquetebol de Santa-
rém, através da Secção de Basquetebol 
do Sporting Clube Barquinhense, solicitou 
ao Diretor de Agrupamento, Prof. Paulo 
Tavares, a autorização para divulgar a sua 
modalidade junto dos alunos da Escola 
Ciência Viva e dos alunos do 5º ano.  
O evento devia ter sido realizado no dia 
28 de setembro, tendo sido remarcado 
posteriormente, através da presença da 
mascote apenas na ECV mas tendo falha-
do a presença também na Escola D. Ma-
ria II, onde era aguardado, como combi-
nado. Apesar deste desfecho, e em res-
posta ao pedido, a adjunta da Direção, 
Ana Santos, tinha mostrado a sua satisfa-
ção ao testemunhar que o trabalho do 
Clube da Barquinha “está a ser pensado 
para as faixas etárias das Nossas Crian-
ças.” Mais disse, que seriam “muito bem-
vindos, esperando que continuassem a 
desenvolver todos os esforços, no senti-
do de contribuir para o Bem Estar de to-
da a Comunidade Educativa.” Com esta 
iniciativa pretendeu-se mostrar que “o 
Desporto deve fazer parte do crescimen-
to dos jovens, para além de divulgar mais 
uma modalidade que se encontra dispo-
nível no nosso concelho.” Mais uma 
aposta da Barquinha no Desporto. 

O Pavilhão do Conhecimento abriu as suas portas a 
educadores e professores de todos os ciclos de ensi-
no nos dias 16 e 17 de outubro, entre as 10.00 e as 
19.00. Objetivo: conhecer a oferta educativa para o 
ano letivo que agora começa, explorar as exposições 
deste centro interativo de ciência e tecnologia, e fa-
zer uma visita guiada à nova mostra temporária Água
-Uma exposição sem filtro, que pode ser visitada até 
setembro 2022. Um manancial de ofertas. 
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Segundo Dia 

O segundo dia 

de intercâmbio 

na Letónia foi 

dedicado às 

apresentações 

dos posters das 

cientistas do 

países parceiros 

e algumas ativi-

dades químicas. 

Partida para a Letónia 

O primeiro dia de apresentações da comi-
tiva portuguesa, belga, espanhola e italia-
na no Congresso de Química na Letónia e 
uma visita a Universidade de Daugavpils. 

Primeiro Dia 

Erasmus+ "Science is all around" na Letónia 
Terceiro Dia 

No terceiro de intercâmbio houve 
com visitas ao Museu do Boneco e 
Museu do Pão na Letónia.  
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Erasmus+ Science 
na Letónia 

Quarto Dia 

 
Erasmus+ "Science is all around": 
No quarto dia todos os parceiros do in-
tercâmbio foram visitar Daugavpils, o 
Forte, Mark Rothko Center e um muro 
de descompressão, onde se podem atirar 
pratos e outras loiças. Tiveram ainda, um 
almoço muito químico. 

Palestra Erasmus 
 

N o dia 14 outubro decorreram três 
palestras no âmbito dos Dias de Eras-
mus (ErasmusDays), que nos deram a  
oportunidade de vermos o que os alu-
nos Erasmus experienciaram nos vários 
países que visitaram nos últimos anos 
(Martinica…), de ouvirmos pelos pró-
prios as sensações da última experiên-
cia na Letónia, de assistirmos ao Hino 
da Alegria pelo 6º ano e, por fim, a 
distribuição dos guiões do PeddyPaper 
Erasmus.   
          O professor Vasco Lourenço co-
meçou por apresentar as últimas ativi-
dades do Projeto Erasmus+ e, com a 
colaboração dos alunos (Helena Mação 
na primeira sessão, Beatriz, Catarina e 
Bernardo na segunda sessão e, na ter-
ceira, o João e o Pedro), descreveram o 
que mais os impressionou na recente 
experiência na Letónia.  
          O Hino da Alegria, da 9ª Sinfonia 
de Beethoven foi interpretado pelos 
alunos do 6ºC Pedro, Sala, Diogo, Inês 
A., Inês J., Vasco, Carolina, Tiago, Fili-
pa, Artur, Maria, Mateus, com a orien-
tação da professora Maria do Céu Lo-
pes, da disciplina de Música e Dança. 

Também na sala de professores da Escola 
Dª Maria II se celebrou o Dia Erasmus, 
que incentiva à Cooperação e à Paz. 
     A professora Dolores Silva, que acom-
panhou recentemente um grupo de alu-
nos Erasmus à Letónia (projeto Science for 
All) trouxe pão, chá e café da Letónia.  
     E até contou que os letões servem o 
camarada sentado à esquerda, partem o 
pão com as mãos e limpam a mão direita 
com muita naturalidade nas costas do 
colega da direita. Cumplicidades!... 

Letónia na sala de Professores 
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Carlos Martins, professor de Espa-
nhol, com a ajuda de Ana Maria 

Pereira, professora de matemática, 
organizaram uma exposição de 
trabalhos de alunos de todas as 
turmas com opção de Espanhol: 
7ºB, 8ºA, 9ºD, 10ºA/B, 11ºA/B e 

12ºC. O objetivo foi o de comemo-
rar o 'Dia De La Hispanidad' no dia 
12 de outubro, que permite recor-
dar toda a vasta gama de referên-
cias culturais de Espanha e de paí-

ses de língua falada castelhana. 
A Rádio Escola acompanhou esta 

semana com música de Espanha e 
da América Latina. 

12 outubro 
 

Día de La  
Hispanidad 

Porquê 12 de outubro? 
 

Indo um pouco mais além, quise-
mos saber o porquê do dia 12 de 

outubro ser o dia de la Hispanidad, 
e ficámos a saber que  “El 12 de 

octubre de 1492: descubrimiento 
de América por Cristóbal Colón. 

El 12 de octubre es la fecha oficial 
del Descubrimiento de Améri-

ca por parte de la expedición capi-
taneada por el marino geno-

vés Cristóbal Colón - Cristóforo 
Colombo. Financiada por Isabel 

I de Castilla y Fernando II de Ara-
gón, pretendía oficialmente bus-

car un camino más directo a 
las Indias Orientales - sureste asiá-
tico - sin circunnavegar África y el 
subcontinente indio, cuyas rutas 
estaban en manos de potencias 
musulmanas hostiles y factorías 

portuguesas rivales.” 
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Dia da Música na ECV 
A ECV—Escola Ciência Viva celebrou o Dia da 
Música com a disciplina Expressão Artística e 
gravou um vídeo das atividades, disponível 

no Facebook do agrupamento.   

1 de Outubro 
 

Dia Mundial da  

Música  
Os alunos do 6ºD realizaram alguns 

belos trabalhos para decorar a sala de 
Música, numa iniciativa da disciplina de 
Música e Dança, coordenada pela pro-

fessora Maria do Céu Lopes. 

N o Dia Mundial da Música, [1 de 
outubro], recuamos ao final do 

século XIX, numa época em que o telefo-
ne era o grande protagonista na trans-
missão de concertos, antecipando o que 
veio a ser mais tarde o papel da rádio. 
          Em março de 1884, estreava em 
Lisboa, no Teatro São Carlos, a Ópera 
Laureana, da autoria de Augusto Macha-
do. O rei D. Luís, grande amante de ópe-
ra, encontrava-se de luto pela morte da 
sua irmã, estando por isso impossibilita-
do de se deslocar ao teatro para assistir a 
este grande acontecimento. 
          Ciente da tristeza do rei por não 
poder assistir ao espetáculo, o  
engenheiro Danvers, da empresa Edison 
Gower Bell, concessionária da rede  
telefónica na altura, teve a inédita ideia 
de fazer uma ligação telefónica do  
Palácio da Ajuda, onde se encontrava sua 
majestade, para o São Carlos. 
          Utilizou para o efeito uma caixa de 
madeira com fios metálicos que termina-
vam em bocais de forma circular. Na sala 
do teatro foram instalados três recetores 
transmissores da voz, um ao centro e 
dois nas extremidades. 
          O rei ficou tão grato pela  
possibilidade de ouvir toda a ópera no 
conforto do salão de concertos do  
palácio que atribuiu a ordem militar de 
Cristo ao gerente da empresa, pela  
enorme novidade e eficácia da audição. 
          Após esta experiência de grande 
sucesso, e numa altura em que o São 
Carlos se encontrava em crise financeira, 
a empresa Mattos e Valdez que dirigia o 
São Carlos decidiu fazer um acordo com 
a Edison Gower Bell, para disponibilizar 
este serviço ao público do teatro. 
          Em outubro de 1885 era então 
anunciado o serviço de “assinaturas  
telefónicas para a temporada de ópera”, 
variando o preço consoante a distância e 
o número de telefones. A assinatura para 
as 90 récitas da época inteira era de 180 
mil réis. Nesse ano, a música por  
telefone abrangia Palhavã, Olivais e  
Braço de Prata. 
          A adesão a esta inovação foi um 
sucesso. Alguns jornais chegavam a  
receber pedidos da companhia de  
telefones para audições nos seus escritó-
rios. Os espectadores rapidamente ado-
taram esta inovação e até o rei fez uma 
assinatura, ligando o Palácio das  
Necessidades ao São Carlos. 
          A transmissão de música e concer-
tos através do telefone foi um fenómeno 
tão relevante que foi considerada a  
primeira finalidade deste equipamento, 
antecipando-se à utilização da rádio. 

Música pelo telefone  

- do Teatro São Carlos ao 
Palácio do Rei D. Luís 

Colaboração do Museu das Comunicações 

N o dia 1 de Outubro celebra-se o Dia 
Mundial da Música, essa tão nobre arte à 
qual ninguém é indiferente, pois de uma 
forma ou outra, faz parte da vida de to-
dos nós.  
          A disciplina de Música e Dança ho-
menageou esta arte sublime, visionando, 
com os alunos, alguns vídeos de perfor-
mances incríveis com jovens e crianças e 
outros sobre os efeitos terapêuticos da 
música, não só nos seres humanos, mas 
também nos animais.  
          Esta data fica a quinze dias do início 
do ano letivo, sendo muito difícil a prepa-
ração de alguma prática musical com os 
alunos.  
          No entanto, não quisemos deixar de 
celebrar o dia, de extrema importância 
para a disciplina e para a vida. Assim sen-
do, as turmas do 6ºA e 6ºD, fizeram dese-
nhos artísticos com motivos musicais em 
papel de pauta, para decoração da sala 
de Música e alguns alunos do 5º ano tam-
bém construíram, em casa, instrumentos 
com material reciclado. 
          Termino citando um Historiador e 
Político Francês do séc. XIX, François Gui-
zot, que escreveu: "A música oferece à 
alma uma verdadeira cultura íntima e 
deve fazer parte da educação do povo". 
 

A professora de Música e Dança -Céu Lopes 

Música 
nobre arte terapêutica 
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Webinar da DGE 

No Teu Corpo Mandas Tu! 

I 
sabel Marques Lopes, Professora Requisitada na Direção-
Geral de Educação, divulgou a iniciativa “No Teu Corpo 
Mandas Tu — Educar para a Cidadania com Afetos (… E 
Sem Abusos)!”, que decorreu no dia 30 de setembro “em 

modalidade remota”,  exclusivamente para docentes e não 
docentes e sem gravação. 
          A sessão, que contou com a participação da especialista 
Dra. Maria de Fátima Duarte, do Núcleo de Formação e Proje-
tos da Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Prote-
ção das Crianças e Jovens, incluiu temas como “Conceito de 
Abuso Sexual de Crianças e Jovens, Enquadramento Legal, 
Atuação de Proteção face a situações de Suspeita de Abuso 
Sexual de Crianças e Jovens” e terminou com um período para 
questões. 
          Segundo a divulgação anexa, “os objetivos deste webi-
nar, desenvolvido no âmbito do domínio da Sexualidade, en-
quadraram-se também na Lei 60/2009 de 6 de agosto, em que 
constituem, entre outras, finalidades da educação sexual: a 
valorização da sexualidade e afetividade entre as pessoas no 
desenvolvimento individual, respeitando o pluralismo das 
conceções existentes na sociedade portuguesa; a melhoria 
dos relacionamentos afetivo-sexuais dos jovens;  e a capacida-
de de proteção face a todas as formas de exploração e de 
abuso sexuais.” 

Visitas aos refeitórios 
A Nutricionista do agrupamento Marisa Geraldes continua 
o seu trabalho de aconselhamento especializado com as 
visitas regulares aos refeitórios das várias escolas. 
     Assim, em outubro, as segundas-feiras estão reservadas 
para o refeitório da Escola D. Maria II. Tancos será visitada 
às terças e quintas. A Escola Ciência Viva terá monitoriza-
ção às terças, quartas, quintas e sextas. A Escola Praia do 
Ribatejo  será visitada às terças, quartas e sextas. O Jardim 
de Infância da Moita do Norte receberá conselhos às quar-
tas e quintas. O Jardim de Infância de Vila Nova da Barqui-
nha terá a supervisão às quartas e sextas. O Jardim de In-
fância de Atalaia será monitorizado às quintas e sextas. 

A23 forma professores 
 

J 
oão Faria, Diretor do Centro de Formação de Escolas A23, com 
sedeado na Escola Maria Lamas, divulgou o Plano de Formação 
previsional para o próximo ano letivo de 2021/22, que terá por 
base a forte capacitação/qualificação do corpo docente nas dimen-

sões associadas à questão da Transição Digital. 
     As Ações de Formação “Capacitação Digital de Docentes” são 22.  Do 
nível 2 haverá 32 ações. E 3 ações do nível 3. Os docentes devem aferir a 
sua proficiência digital, posicionando-se nos níveis N1 ou N2 ou N3.  
     Há ainda ações sobre “A programação e robótica como uma ferra-
menta para aquisição de competências”, “Recursos Educativos Arduino 
na Aprendizagem das STEAM”, “Gamificação em sala de aula”, 
“Ambientes digitais na educação de infância”, “Conceção de eBooks e 
aprendizagens transversais e colaborativas”, “A aula invertida com utili-
zação de Apps e mobile-learning”, “A integração Office 365 com o Mo-
odle para administradores”, “Sistemas de gestão de aprendizagem – o 
Moodle e o M.Teams no apoio à aprendizagem dos ensinos básico e 
secundário”, “Inovação Pedagógica em sala de aula”, e “Cidadania e 
Segurança Digital: projetos de intervenção em meio escolar”.  

Comédia Musical para a Saúde, Educação e Cidadania 
Rui Lima, da DGE-Direção Geral de Educação, transmitiu a 
informação sobre a realização do webinar “Como uma 
comédia musical pode contribuir para a Saúde, Educação e 
Cidadania”, que decorreu no dia 6 de outubro. Os profes-
sores que aderiram à proposta foram incentivados a con-
cretizar uma atividade relacionada com a temática e a en-

viar o feedback 
sobre a mesma, 
a inserir no Pro-
jeto de Educação 
Sexual da Turma.  

A nutricionista do agrupa-

mento, Marisa Geraldes, na 

edição nº18 da Newsletter 

Barqu(L)INHA NUTRICIONAL, 

deseja a todos um excelente 

ano letivo e apresenta o seu 

grande objetivo: fomentar a 

literacia alimentar e nutrici-

onal. Para as próximas edi-

ções quinzenais, aceitam-se 

ideias sobre temas. Desde 

já, um novo: “Batalha de 

Alimentos”.  Quem vencerá? 

Nutrição 

Jardim de Infância de Atalaia cuida da sua Horta 
 

“Hoje foi dia de cuidar da ‘Nossa Horta’. Estava cheia de ervas 
daninhas, que tivemos que arrancar. Eram tantas mãozinhas a 

ajudar que o trabalho ficou feito num instante.” (Facebook) 

Newsletter do agrupamento de escolas de Vila Nova da Barquinha — ano letivo 2021-22 — edição nº4 (mensal) — página 13/30 



Clube de  
Expressão Dramática 

 

O CED informa que as 
inscrições no grupo foram 

realizadas no dia 22 de 
setembro. Começam ago-

ra as atividades!  

Clubes e Projetos do Agrupamento de Vila Nova da Barquinha 

Clube de  
Programação  

e Robótica 
 
O professor Vasco Lou-
renço informa que “o 
Clube de Programação 
e Robótica terá este 
ano letivo as atividades 
desenvolvidas às segun-
das-feiras das 16:30h-
17:20h e às quartas-
feiras das 15:30h-
17:20h na sala de AEI—
Sala do Futuro” da Es-
cola D. Maria II. 

ERASMUS+ 

ERASMUSDAYS 
 
No dia 14 de outubro celebrou-se na 
Europa o ERASMUSDAYS. As celebra-
ções  contemplaram o Agrupamento 
com “O Hino da Alegria”, ou “Ode à 
Alegria”. Esta música expressa os ide-
ais de liberdade, paz e solidariedade, 
ambicionados pelo continente euro-
peu e suas instituições como um todo.  
     Haverá também um “Peddy Paper 
Erasmus+” que consiste na realização 
de um percurso, ao longo do qual as 
equipas dos 7.ºs aos 9.ºs anos 
(máximo de 5 elementos) terão que 
superar várias provas sobre a Europa e 
o programa Erasmus+. As três melho-
res equipas receberão prémios.  

Receção Erasmus+ adiada para fevereiro 
 

Devido ao confinamento inesperado de Martinique/França, o coordenador do Eras-
mus+ Barquinha informou a comunidade escolar que “não vamos receber neste mês 

de outubro os parceiros do projeto Erasmus+, ‘Another Hike… Another History’. Assim, 
esta grandiosa receção de professores e alunos de França, Espanha, Grécia e Estónia 
fica agendada para 7 a 11 fevereiro de 2022.” Cá os esperamos para os bem receber! 

Concurso Internacional  
de Química (Erasmus+) 
 
O coordenador do projeto Erasmus+ 
fez saber que “Os alunos abaixo 
mencionados representaram o nosso 
Agrupamento de Escolas de Vila No-
va da Barquinha no Congresso Inter-
nacional de Química, a decorrer em 
Daugavpils/Letónia de 4 a 8 de outu-
bro de 2021, no âmbito do Projeto 
de Erasmus+ ‘Science is all around’:  
 
Beatriz Mendes, 11.ºA;  
Bernardo Marques, 11.ºA;  
Catarina Gralha, 11.ºA;  
João Rodrigues, 11.ºA;  
Pedro Silva, 11.ºA;  
Helena Mação, 10.ºA. 
Estes alunos estarão acompanhados 
pelos professores Dolores Silva 
e Paulo Ferreira.”  

Robótica usa STEM 
 

Em resultado do excelente traba-
lho desenvolvido e da aprendiza-
gem ativa no Clube de Programa-
ção e Robótica ao longo do ano 
letivo anterior, os alunos:  
Eric Cardoso, 9ºB;  
Francisco Basso, 9.ºC;  
Tiago Martins, 9.ºC e  
Tomás Carvalho, 9.ºB,  
foram meritoriamente seleciona-
dos para participar na 1.ª mobili-
dade do projeto Erasmus+ 
"Using STEM to inspire creativi-
ty", que decorrerá em Santa Ce-
sarea Terme/Itália, de 25 a 29 de 
outubro.” 

BiblioDicas 4 

A Professora coordenadora da Biblioteca 
Escolar da Escola D. Maria II divulgou as 
atividades para outubro, começando por 
lembrar que é este o Mês Internacional 
das Bibliotecas Escolares . Passo a citar:  
 
“As turmas A, B, C e D do 5.º ano visitam 
a Biblioteca da Escola D. Maria II, nos 
dias 07 e 08 de outubro para conhece-
rem o espaço e os recursos ao dispor.  
          Nos dias 12, 19 e 26 de outubro a 
escritora Fernanda Borghetti apresenta 
o seu livro "Benjamim e Piatã & Jerusa, a 
intrusa" às turmas 3.º A, 3.º B e 3.º C da 
Escola Ciência Viva.  
          Os alunos do 6.º ano participam 
numa sessão de leitura e num jogo, no 
âmbito do Dia Mundial da Alimentação. 
Esta atividade realiza-se em articulação 
com o PES e Ciências Naturais.  
          No dia 29, na biblioteca da Escola 
D. Maria II realizar-se-á uma sessão de 
contos assustadores, assim como uma 
exposição de trabalhos dos alunos: más-
caras (5.º e 6.º anos) e vassouras (7.º, 
8.º e 9.º anos), em articulação com a 
disciplina de Inglês.  
          Ao longo do mês de outubro, alu-
nos leem para alunos, Contos de Fadas e 
Contos Tradicionais de Todo o Mundo 
(tema do Mês Internacional das Bibliote-
cas Escolares).” (…)  
          Ainda acrescentou que  existem 5 
jogos ‘SuperTMatik - Quiz de Cidadania’, 
para estimular princípios e valores deo 
exercício de uma cidadania responsável.  
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Balneários do pavilhão 
desportivo reabertos 

 
Ana Santos informou a comunidade escolar 
que os balneários foram reabertos a partir 
de 2.ª feira, dia 11 de outubro. 
          Esta medida foi o resultado de com-
promissos anteriores, em “a situação dos 
balneários seria reavaliada, em tempo útil e 
de acordo com o estado pandémico.” 
          “Deste modo e após diálogo com a 
sra. vereadora da educação, e de acordo 
com o calendário anteriormente definido 
de permanência das turmas no pavilhão 
desportivo”, o acesso foi franqueado aos 
utilizadores dos balneários dos dois sexos. 
         A professora Ana Santos, membro do 
coletivo da Direção, finaliza a sua nota rei-
terando “a importância do cumprimento 
das normas de segurança e de higienização 
da DGS.” Cumpre-se, assim, mais uma fase 
do desconfinamento escolar. 

ESCRITA CRIATIVA 

A aluna Isa Henriques da turma 6ºA apro-
veitou bem a oportunidade dada pela pro-
fessora Maria José Caetano. A proposta foi 
a de desenvolver um texto com técnicas de 
escrita criativa, desta vez com os números 
de 1 a 10 inseridos num texto coerente. E o 
resultado foi esta história: 

1 vez fui comer o meu lanche. A Isabel 

chega lá e eu dou-lhe 

2 chocolates, mas chegou a Mafalda e 

pede 

3 chocolates. Então, eu digo “não!” 

4 vezes. No dia seguinte, fomos todas ao 

parque e vimos um homem a vender gela-
dos. A Mafalda pede 

5 bolas de gelado e o homem disse que 

custava 

6 euros e 

7 cêntimos. Então eu digo: Meu Deus, 

até me veio 

8 arrepios na espinha. Andámos mais um 

bocadinho e vimos uma senhora  a vender 

9 peças de roupa, enquanto apregoava: 

“Olha as nove peças de roupa, nove peças 
de roupa por apenas  

10 euros!” 

Isa Henriques, 6ºA  
(texto corrigido e adaptado) 

 

A  Isa, com 11 anos, vive no Entron-
camento e gosta de escrever nas 
aulas de substituição, especial-

mente este tipo de texto .  
          Segundo a mesma, a autora do texto 
acima transcrito também gosta de jogar 
‘roblox’, porque “tens os teus amigos, 
constróis casas e cuidas dos animais.” A 
aluna gosta de nadar na piscina e correr 
na escola ou quando vai passear o seu cão 
Simba, mas mais no fim de semana.  
          Na Escola, ela prefere mais Ciências, 
Arte e TIC. “Matemática, não.” diz a Isa.  
          Por enquanto, dizemos nós.  

Trilho Panorâmico 
Segundo a Rádio Hertz, de Tomar, 

está em curso a colocação das 
estruturas em madeira no futuro 
Trilho Panorâmico do Tejo, Vila 

Nova da Barquinha.  

O jornal regional Abarca relembrou a 7 de 
outubro “O Dia Nacional dos Castelos”  com 

o Castelo de Almourol, “um dos mais em-
blemáticos do país e um ex-líbris da nossa 
região.” E “provavelmente, o mais belo de 

Portugal”, segundo Pérsio Basso. 

Dia dos Castelos 

Novo Campo de Futebol 
Da Moita do Norte 

 

Olá! Eu sou o João Pedro do 5ºC e 
queria falar sobre o novo campo de 
futebol da Moita do Norte porque 
achei boa ideia transmitir algo novo. 
E é publico... e gratuito!!!  
          Eu já o experimentei e gostei. 
Renovaram a pintura e o material 
do chão e dá para fazer competi-
ções equipa contra equipa.  
          Na Escola, a minha disciplina 
preferida é T.I.C. Em casa, gosto de 
ver o ‘National Geographic’ na tele-
visão e de fazer desporto, especial-
mente ciclismo. 
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Parque do Bonito 
Ema Mourão, 5ºC 

 

U ma das coisas que eu lá mais 
gosto é tirar fotos, desenhar, dar co-
mida aos patos, ver a vista… Eu  vou 
lá sempre aos fins de semana com a 
minha família.  
     Na escola, a coisa que eu mais gos-
to é de escrever para o jornal. Eu que-
ria ser fotógrafa! 

Fora da Escola 
Isadora Regato, 5ºC 

  

N o final da escola, quando eu che-
go a casa, a primeira coisa que eu 
faço é tirar os sapatos. A minha avó 
Maria Inês me pregunta se tenho 
T.P.C. e, na maioria das vezes, eu digo 
que sim.  
     Quando chego ao meu quarto, o 
que mais me irrita é quando ele está 
todo bagunçado pela minha irmã 
mais nova. 

Papelaria para Todos 
 

Célia Branha está há um ano e pouco na pa-
pelaria da Escola D. Maria II, mas é aqui que 
as escolas de todo o agrupamento vêm com-
prar material escolar. A auxiliar operacional 

veio do Jardim de Infância da Moita do Norte 
e gosta muito de fazer o que faz agora.  

Vende dossiers, cadernos, colas, mochilas, 
borrachas, canetas, lápis de cor e marcado-

res, de cera, estojos, compassos, transferido-
res, forra-livros, colas, “post-its”, micas…  

Faz plastificações, encadernações, fotocópias, 
distribui resmas de papel, carrega cartões… 
Há preços para todos: desde uma mica de 

10c até uma máquina calculadora  
científica Casio de 10 euros! 

Serei Atriz? 
Lara Curado 5ºC  

 

O  que eu gosto 
mais de fazer é ver 
Harry Potter e dançar, 
mas não gosto tanto  
de inglês. A minha dis-
ciplina favorita é Edu-
cação Física. 
     No futuro gostava 
de ser atriz porque, 
pelo que vejo na televi-
são, parece ser fixe. 
     Gosto de animais. 
Como já devem saber, 
os linces ibéricos estão  
em vias de extinção 
mas, por sorte, já estão 
a ser criados em cati-
veiro mais alguns.  

Dia da Alimentação na 
Biblioteca Escolar 

A Associação Nacional de Professores promoveu a ação 
de formação acreditada “Promover a Autorregulação 
da Aprendizagem na Dala de Aula”, no total de seis 
horas nos dias 2 e 9 de outubro, orientada pela Drª 
Helena Bilimória, Psicóloga Especialista em Educação. 

Equipa da Biblioteca Escolar 
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25 Barquinhenses  
no Ensino Superior  

 

S 
ão 25 os alunos que frequentaram a Escola 
Básica e Secundária D. Maria II de Vila Nova 
da Barquinha e que foram colocados nas 
diversas instituições do ensino superior a 

que se candidataram na 1ª fase do Concurso Nacio-
nal de Acesso de 2021. 
          É sempre um momento definidor, aquele em 
que pela primeira vez os jovens vão viver fora da 
família. Terão que apelar à sua organização, matu-
ridade e responsabilidade.  
          As rotinas serão diferentes. A maior liberdade 
será apenas aparente, os compromissos inadiáveis 
terão de encaixar na vontade, também ela inadiá-
vel, de usufruir a juventude. Mas todos estamos 
confiantes que os nossos ex-alunos estão bem pre-
parados para se desviarem das pedras no caminho 
e alcançar os seus objetivos.  
          Em resumo, aqui ficam algumas curiosidades. 
Por localização, há 11 estudantes da Barquinha em 
Lisboa, 3 em Coimbra, 3 em Leiria, 2 no Porto, 1 em 
Portalegre, 4 em Covilhã, 1 em Beja. 
          Por cursos, temos 3 universitários a estudar 
cursos de saúde, 1 de engenharia, 1 de Economia, 
3 de Desporto, 3 de Gestão / Contabilidade, 3 de 
Ciências Naturais, 5 de Ciências Sociais e Humanas, 
6 de Informática. 
          Por estabelecimentos, os primeiros são a 
Universidade de Lisboa com 9 alunos, incluindo o 
Instituto Superior Técnico com 3 barquinhenses, a 
Universidade da Beira Interior com 4 alunos, e o 
Instituto Politécnico de Leiria com 3 estudantes. 

Aqui fica o orgulho da lista dos nossos ex-alunos, agora universitários: 
 
Afonso Martins, Engenharia Eletrónica e de Computadores, IST, UL, Lisboa. 
Alexandre Silva, Economia, ISEG, UL, Lisboa. 
Ana Carolina Alves, Ciências do Desporto, UBI, Covilhã. 
Ana Catarina Antunes, Ciências do Desporto, UBI, Covilhã. 
Ana Margarida Jerónimo, Gestão de Empresas, ESTG, IPB, Beja. 
Bárbara Ferreira, Bioquímica, FC, UP, Porto. 
Beatriz Faustino, Terapia Ocupacional, ESS, IPP, Porto. 
Bernardo Grácio, Biotecnologia, UBI, Covilhã. 
Carmen Marques, Serviço Social, ESECS, Portalegre. 
Daniela Parreirinha, Gestão, ISTG, IPL, Leiria. 
Diana Marques, Engenharia Química, IST, UL, Lisboa. 
Diogo Grácio, Engenharia Civil, IST, UL, Lisboa. 
Gabriel Jesus, Informática de Gestão, ISCAC, IPC, Coimbra. 
Joana Grilo, Medicina, FCM, UNL, Lisboa. 
Marco Fonseca, Relações Internacionais, ISCSP, UL, Lisboa. 
Margarida Machás, Medicina Dentária, FMD, UL, Lisboa. 
Maria Carolina Soares, Comunicação Organizacional, ESEC, IPC, Coimbra. 
Miguel Velo, Engenharia Eletrónica e de Computadores, IST, UL, Lisboa. 
Natacha Nunes, Enfermagem, ESS, IPL, Leiria. 
Nelson Tavares, Jogos Digitais e Multimédia, ESTG, IPL, Leiria. 
Nuno Nogueira, Ciências do Desporto, FMH, UL, Lisboa. 
Rafael Lourenço, Informática Web, UBI, Covilhã. 
Sara Ribeiro, Biologia, ISA, UL, Lisboa. 
Tiago Nunes, Contabilidade e Administração, ISCAL, IPL, Lisboa. 
Tomás Figueiredo, Informática de Gestão, ISCAC, IPC, Coimbra.  

“Percursos de Leitura” online 

A formadora Drª Paula Carqueja e a oradora convidada Ampa-
ro Rainha efetuaram uma ação de formação via Zoom nos dias 

20 e 22 de outubro, promovida pela Associação Nacional de 
Professores, intitulada “Percursos de Leitura”, dirigido a edu-

cadores e professores de todas as disciplinas. 

Parceria com Univ. do Minho 
O agrupamento da Barquinha vai participar no estudo 
"Criatividade Científica e Ensino das Ciências no 2.º e 3.º 
Ciclos do Ensino Básico" com os 6.º B e D e 7.º C e D.  
         Esta parceria, aprovada em Conselho Pedagógico, 
terá o suporte do "Consentimento Informado", documen-
to formal de autorização pelo enc. de educação. 
          O estudo está a ser desenvolvido no âmbito de um 
projeto de investigação no qual participam a Universidade 
de Santiago de Compostela e o Centro de Investigação em 
Psicologia da Universidade do Minho. 

2ª fase coloca mais 2 (ou 3) 
E, de acordo com os resultados oficiais da 2º fase do concurso nacio-
nal de acesso ao ensino superior, mais 3 alunos conseguiram coloca-
ção. Na realidade são 2, porque o Nuno já tinha sido colocado na 1ª: 
Assim, Covilhã, Santarém e Coimbra consolidam os destinos: 
  
Helena Milagaia, Estudos Portugueses e Espanhóis, na UBI, Covilhã. 
Martim Simões, Negócios Internacionais, ESGTS, Santarém. 
Nuno Nogueira, Informática de Gestão, ISCAC, Coimbra. 

Começou a 14 de outubro o ‘Speed Reading’ e a SIC noticiou. 
Dois professores do Porto criaram um aplicativo para contro-
lar a velocidade de leitura, no Mês da Dislexia. O objetivo é 
ajudar os alunos a melhorar os seus níveis de leitura. 
Uma boa ideia para participarmos, mas atempadamente!... 
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Dicas úteis sobre  
o nosso OFFICE 365 

 

O 
 formador Filipe Morais dinamizou 
uma sessão de trabalho sobre o OFFICE 
365, que assessoria, prevista no PADDE 
do agrupamento, no dia 29 de setem-

bro, no Auditório da Escola D. Maria II. 
          Com a sala praticamente cheia (todos os 
professores e educadores foram convidados), o 
objetivo foi o de aproveitar melhor as várias ferra-
mentas que o Office 365 disponibiliza e que consti-
tuem “uma mais-valia nos processos educativos” 
para os professores. Assim, o orador, como admi-
nistrador da página do agrupamento de escolas, 
deu a conhecer algumas funcionalidades do Office 
365 que podem facilitar o trabalho dos professores 
já em si complexo..  
          A versão Office 365 A1 para educação é gra-
tuita, mas não tem os aplicativos no seu computa-
dor, tudo funciona online. Claro que pode adquirir 
e instalar… Primeiro cuidado a ter é com a sua 
palavra-passe: não use sequências típicas, mas 
complexas com símbolos. Outro conselho: não 
deixe o seu computador com sessão aberta, nem 
que seja “ir ali só para tomar um café”: certifique-
se que terminou a sua sessão, senão todos os seus 
dados pessoais e profissionais ficarão disponíveis a 
qualquer curioso.  
          Use o OneDrive para guardar os documentos 
na nuvem. Funciona como uma pen gigante sem-
pre disponível com o seu username e password. 
Com o Word, e só com um ficheiro, (uma ata, por 
exemplo) pode selecionar pessoas com quem quer 
partilhar para edição de texto. Fica a saber quem 
propôs uma retificação (corrigir, apagar, acrescen-
tar…). Quanto ao Excel, os educadores foram avisa-
dos de que a versão online não possui algumas 
pequenas funcionalidades, mas o essencial está 
disponível. Relativamente ao Teams, é uma aplica-
ção excecional para escola. Permite juntar cente-
nas de pessoas (en equipas) com chat, documen-
tos, vídeo, está tudo lá. O Outlook é um gestor de 
emails mais flexível do que pensamos. Permite 
gerir centenas de emails automaticamente nas 
pastas predefinidas com as “regras”. Pode inclusive 
definir que uns não saibam os endereços de outros 
dentro do mesmo grupo. No diálogo que finalizou 
a sessão, ficou assente a necessidade de “limpar” 
endereços e pastas de mails que ainda têm aces-
sos, agora indevidos. O Forms é útil para construir 
rapidamente formulários ou inquéritos de satisfa-
ção. Pode enviar a grupos de emails e obter feed-
back instantâneo relativo às suas iniciativas. O 
OneNote serve para tirar apontamentos breves e o  
Sway para preparar apresentações rápidas. O Yam-
mer é uma rede social limitada a uma instituição, 
um facebook interno, assim como o Stream é um 
YouTube de grupo, interno. Por fim, o famoso Po-
werpoint é para apresentações, muito usado nas 
escolas.  
          O Office 386 oferece isto e muito mais, tudo 
sem instalação de ficheiros, mas, claro, só com net. 
          Se tiver dúvidas ou problemas com o Office 
365, contacte Filipe Morais em admin@escolas 
barquinha.pt” ou às sextas, das 8h30 às 12h00, na 
Biblioteca escolar da D. Maria II. 

1 de outubro 
  

Dia Mundial 
do Coração 

Os alunos do 4.ºC comemoraram o Dia 
Mundial do Coração e desenvolveram 
alguns trabalhos em sala de aula para 
assinalar o dia. E escreveram frases bem 
importantes: “Manter-se saudável ajuda 
a ter uma vida mais longa”, “Faz exercí-
cio físico pelo teu coração”, “O exercício 
físico faz bem”, “Não fumes! Faz mal à 
saúde”, “Evita sal e gorduras”, “Faz des-
porto”, “Come muita fruta”, “Não fumes 
para o teu coração não parar de funcio-
nar”, “Corre!”, “Não fumes nem be-
bas!”, “Faz o que faz bem ao coração!”. 

Educar para a Humanidade 
 
Recebemos a divulgação da As-
sociação InterViver sobre um 
webinar gratuito a realizar a 27 
de outubro pela Drª Helena 
Águeda Marujo sob o tema 
‘Educar para uma mais profunda 
Humanidade: Algumas respostas 
para as muitas perguntas’. 

MindSerena na aula 
 
Encontra-se disponível o manual 
de apoio para professores 
‘MindSerena em sala de aula’, 
da Faculdade de Psicologia e 
Ciências da Educação da Univer-
sidade de Coimbra, que aborda 
princípios do mindfulness para 
melhorar a atenção, as emoções 
e promover o comportamen-
to prossocial e contemplativo. 
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C láudia Garcia, coorde-
nadora do Projeto Dress a 
Girl, divulgou o âmbito, 
objetivos e atividades 
previstas. 

As atividades do projeto  
iniciaram-se no dia 12 de 
outubro com as inscrições 
dos alunos do 5º e 6º 
anos. Para além da divul-
gação de atividades nos 
suportes do agrupamen-
te, este projeto vai ter um 
“site” dedicado. 

Esta iniciativa enquadra-
se nos Valores do Projeto 
Educativo do agrupamen-
to, nomeadamente na 
Confiança, Cidadania, 
Direitos Humanos e Criati-
vidade, e é uma parceria 
com a Associação “Dress a 
Girl Around the World—
Portugal”. 

Os grandes objetivos do 
projeto são os seguintes: 
sensibilizar os alunos para 
as desigualdades sociais 
no mundo; desenvolver 
competências no âmbito 
da Educação para a Cida-
dania, relacionadas com a 
Solidariedade e o Volun-
tariado; contribuir para 
levar alguma alegria, dig-
nidade e proteção a meni-
nas e meninos pobres em 
idade escolar; oferecer 
vestidos e calções confeci-
onados pelos próprios. 

O público-alvo deste pro-
jeto são os alunos e toda 
a comunidade escolar. 

Quanto às atividades, 
destaca-se: confeção de 
vestidos e calções; enca-
minhar as roupas para a 
referida Associação; en-
tregar as peças de roupa a 
quem delas realmente 
precisa; organizar e dispo-
nibilizar kits com todo o 
material necessário para a 
confeção de vestidos e 
calções; recolher kits na 
escola e entregar as rou-

pas confecionadas; reali-
zar uma ação de sensibili-
zação para este projeto 
na Feira de Outono (agora 
sem efeito), assim como 
um Encontro de Costura 
Solidária no dia da II Vila 
com Arte e Ciência. 

Este projeto é dinamizado 
pela coordenadora acima 
referida e pela professora 
Carla Grácio. 

Dress a Girl 
“Vamos Vestir uma Criança — Dress a Girl Portugal” 

Tráfico de Mulheres 
 

No dia 18 de outubro celebrou-se o Dia 
Europeu de Combate ao Tráfico de  

Seres Humanos com um “espetáculo 
documental” intitulado “MULHERES—
TRÁFICO”, um conjunto de relatos de 

mulheres que sofreram elas próprias a 
situação de serem traficadas. Com  

direção de Manuel Tur, o evento, dirigi-
do a maiores de 16 anos, pôde ser assis-
tido no canal YouTube da DGEst do Mi-

nistério de Educação, seguindo-se o 
debate sobre este problema global. 

Em parceria com a Escola D. Maria II, a 
CLDS 4G da Barquinha organizou uma 
palestra sobre “Autoconceito vs Autoes-
tima—Infanto-Juvenil” no dia 27 de ou-
tubro. Para o efeito, convidou a Drª Sofia 
Ferreira, Psicóloga Clínica, que se dirigiu 
a alunos, EE, docentes e agentes sociais.   
           

          Indo mais além, investigámos: “A 
autoestima corresponde à valoração 
intrínseca que o indivíduo faz de si mes-
mo em diferentes situações e eventos da 
vida a partir de um determinado conjun-
to de valores eleitos por ele como positi-
vos ou negativos.”  
 A autoestima interfere na saúde 
física e mental dos indivíduos, 
com repercussões sobre a vida social e 
afetiva, bem-estar qualidade de vida.” 

“Autoconceito vs Autoestima” 

Batismo de Canoagem 

O Centro de Formação de Canoagem e o 

Clube Náutico Barquinhense organizaram 

um evento para que cerca de 80 alunos 

do 3º ano da Barquinha tivessem o seu  

inesquecível batismo de canoagem. 
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Atividade "O que esconde o alimento?" realizada com as turmas de 7ºano relembra o Dia Mundial da Alimentação.  

A edição nº 19 de outubro da news-
letter do agrupamento dedicada à 
Nutrição, sob responsabilidade de 

Marisa Geraldes, aborda, desta vez,  
os ADITIVOS ALIMENTARES.  

Estilo de 
Vida Saudável 
“Na semana em que se comemora o Dia Mundial 
da Alimentação, a Escola Dª Maria II associou a 
promoção da atividade física. Ao som de música 
que estimula os alunos à prática de exercício físi-
co: jogos pintados no chão e campo de voleibol 
improvisado. Os alunos participaram entusiastica-
mente!” A vida saudável faz-te melhor cidadão. 

A Associação de Pais da ECV– Escola Ciência Viva  
dinamizou uma atividade em outubro na qual os 
alunos do 1º ciclo ajudaram a confecionar muffins 
de banana, framboesa e chocolate.  
          Indo mais longe, investigámos: Muffin vem 
de ‘muff’, que é uma palavra inglesa que designa 
conforto, proteção. Na verdade, o muffin faz lem-
brar o aconchego e, por isso, fazem parte tam-
bém da chamada Comfort Food.  
          Outros dizem que provém da palavra france-
sa “moufflet” que era usada para descrever um 
pão macio. De facto, era mesmo um pão no Reino 
Unido entre os séculos X e XI, e não um bolo indi-
vidual como é conhecido atualmente.   
          E sabias que até há o ‘Dia do Muffin’? Sim, é 
comemorado a 18 de dezembro.  

Muffins variados 

‘Frutos da recolha de fruta’ 
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Recolha Solidária de Fruta 
No âmbito da comemoração do Dia Mundial da Alimenta-
ção (16 de outubro) e do Dia Internacional para a Erradica-
ção da Pobreza (17 de outubro), o Agrupamento promoveu 
uma recolha solidária de fruta (maçãs, peras, laranjas, li-
mões ou abacaxi), junto de toda a comunidade educativa, 
no dia 18 de outubro. A fruta foi encaminhada para a Loja 
Social de Vila Nova da Barquinha para lembrar que os caba-
zes sociais do próximo mês podem incluir fruta. 

Desperdício 
Alimentar  
nos Media 

 
A nossa nutricionista 
Marisa Geraldes infor-
ma que as turmas do 
8º e 9º anos desenvol-
veram trabalhos no 
âmbito do tema 
'Desperdício Alimentar 
nos MEDIA'. 
     Segundo a mesma 
especialista, “o objeti-
vo da atividade foi 
conhecer a realidade 
em Portugal e no mun-
do relativamente ao 
desperdício alimentar.  
     Em primeiro lugar, 
os alunos assistiram à 
reportagem introdutó-
ria sobre desperdício 
alimentar, que pode 
ser consultada em  
https://ensina.rtp.pt/
artigo/comida-ao-lixo/   
     Posteriormente, a 
turma discutiu entre si 
os diferentes aspetos 
abordados na reporta-
gem e elaborou frases 
em tamanho de folha 
A4, que alertassem os 
restantes colegas para 
esta problemática.  
     As frases foram 
coladas no refeitório 
escolar na manhã do 
dia 15 de outubro, um 
dos locais onde ocorre 
o maior desperdício 
alimentar.”  
     Este foi mais um 
evento do Dia da Ali-
mentação 2021. 

Desperdício em vídeo 
Os alunos do 8.ºC fizeram vários trabalhos com o intuito de 
alertar a comunidade escolar para o problema do Desperdí-
cio Alimentar, com a orientação das professoras Marta Per-
digão e Sónia Santos. 

ALIMENTAÇÃO SUSTENTÁVEL 
O que significa uma Alimentação Saudável? Foi o que os 
alunos do 8.ºD descobriram com as atividades orientadas 
pelas professoras de Geografia, Paula Benvindo, de Ciências 
Naturais, Sónia Santos, e de Educação Visual, Carla Grácio. 
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Encontro com o 5ºD 
A turma 5ºD usufruiu de uma excelente sessão de motivação de 
alerta para uma Alimentação Saudável no dia 18 de outubro. 
          Depois das boas-vindas, a professora Luísa Morais come-
çou a ler ‘O Conto da Sopa da Pedra’, por Teófilo Braga. Como 
sabem, a pedra da sopa já dava um gostinho especial, mas mais 
qualquer coisinha ainda ficava melhor: batatinha, umas rodelas 
de chouriço, uma fatia de toucinho… Depois da leitura, a tam-
bém coordenadora da biblioteca motivou os dez alunos para 
uma breve interação sobre o conto e a alimentação saudável. 
          De seguida, a nutricionista Marisa Geraldes pegou no te-
ma da ‘alimentação saudável’ e perguntou várias coisas sobre a 
própria definição, o prejuízo do sal e gorduras, o benefício dos 
vegetais e frutas, a Roda dos Alimentos, os maiores e menores 
grupos da Roda, que indicam maiores ou menores quantidades 
ingeridas, sobre a importância da água, no centro da Roda...  
          Seguiu-se a leitura da receita tradicional e da receita mais 
saudável da Sopa da Pedra e pediram-se as diferenças, ao que 
os alunos corresponderam com entusiasmo. A ideia era a de 
alertar os meninos e suas famílias que se pode comer o tradicio-
nal mas com algumas alterações mais saudáveis. 
          Depois passou-se ao jogo com o ‘Cubo da Saúde’. Atirado 
o cubo, o(a) aluno(a) leu umas frases sobre o tema em análise e 
seguia-se uma pergunta sobre o que foi lido: teste à concentra-
ção e ao conhecimento! Em dois grupos de cinco, as raparigas 
preferiram lutar juntas contra os rapazes. E todos ganharam! 
          No final, uma surpresa: cubos de gelatina para todos, e 
repetiram! Só que, informou a nutricionista no final, aquela 
gelatina era diferente, era ‘saudável’. Ninguém protestou. 
          Estava ainda prevista a exibição de um pequeno filme so-
bre ‘Quais são os nutrientes essenciais ao nosso organismo’, 
mas devido ao adiantado da  hora...  
          As outras turmas do 5º ano desfrutaram igualmente dos 
mesmos momentos de alerta para uma Alimentação Saudável 
na segunda quinzena de outubro 2021. 
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Bom dia! Qual é o seu nome e em que 
área se especializou? 
O meu nome é Rita Vieira e licenciei-me 
em Serviço Social. 
O que faz no seu trabalho? 
Como sabem, trabalho na Câmara Munici-
pal onde faço a triagem dos pedidos e a 
avaliação social e económica para perceber 
quais as carências e necessidades de cada 
família, assim como o acompanhamento 
das famílias que recebem o apoio alimen-
tar. E depois há o outro lado do trabalho, 
com a população mais idosa, com a rede 
social, habitação social, entre outras fun-
ções. 
Para que 
serve a Loja 
Social? 
A Loja Social 
foi criada 
com o intuito 
de ajudar as 
pessoas ou 
pelo menos 
para tentar 
suprimir as 
maiores ne-
cessidades 
que tenham, seja a nível alimentar, de ves-
tuário, mobiliário ou até brinquedos. 
Quem financia a Loja Social? 
É a Câmara Municipal de Vila Nova da Bar-
quinha, porque é um projeto munici-
pal mas as juntas de freguesia concedem 
um apoio monetário anual para auxílio em 
determinadas despesas. Temos também 
outros parceiros como a Associação de 
Voluntários – Essência da Partilha, as insti-
tuições e outras associações do concelho, o 
Instituto da Segurança Social, entre outros. 
Como surgiu a ideia de entregar cabazes? 

Na altura surgi-
ram pedidos de 
apoio alimen-
tar, porque 
nem sempre o 
rendimento 
mensal é sufici-
ente para pa-
gar todas as 
despesas e 
ainda assegu-
rar a alimenta-
ção. Em 2012 

surgiu a possibilidade de abrir uma Loja 
Social como forma de centralizar os pedi-
dos de apoio. Neste momento temos dois 
polos: um na Moita do Norte e outro na 
Praia do Ribatejo, para facilitar 
a proximidade.  
Que produtos estão incluídos nos cabazes 
alimentares? 
Temos alguma variedade de produtos, 
nomeadamente o arroz, a massa, o azeite 
(às vezes o óleo), o sal, os ovos, bolachas, 
os cereais e as papas (consoante a idade 
das crianças), o pão e a manteiga, a carne e 
o peixe também, consoante os apoios. 
E os produtos que não estão incluídos? 
Os que não estão incluídos são os perecí-
veis, como a fruta e legumes, que para 
entregarmos frescos tínhamos de o fazer 
no próprio dia. Com a recolha de fruta, 
vamos distribuir no próprio dia pelas pes-
soas com maior fragilidade. 
Onde é que a loja social vai buscar esses 
produtos? 
A Loja Social encomenda os produtos a 
dois estabelecimentos: o Intermarché da 
Barquinha e um supermercado na Moi-
ta do Norte. Mas também temos o apoio 
da ViviFoods, uma empresa sediada na 
Zona Industrial, com carne e peixe que 
ajudam a compor o cabaz. 
Os cabazes são iguais para todos? 
Não, depende do número de pessoas de 
cada agregado familiar, mas a base é sem-
pre igual como por exemplo, a massa, o 
arroz, o óleo… Depende também das ida-
des dos familiares, se existirem bebés, 
crianças ou jovens colocamos papa ou ce-
reais…. São atribuídos ainda alguns cabazes 
de reforço para o pequeno-almoço e o 
lanche, no caso de beneficiarem de cantina 
social (apoio alimentar – refeição confecio-
nada - cedido pela Santa Casa da Miseri-
córdia de Vila Nova da Barquinha). 
Quais são as famílias que têm direito aos 
cabazes? 
De acordo com o regulamento próprio, é 
realizada uma avaliação socioeconómica 
de cada família e, caso o valor do rendi-
mento per capita seja inferior a 219,41€, é 
atribuído o apoio. Para isso, solicitam-se 
alguns comprovativos da situação. 
As pessoas que entregam os cabazes são 
trabalhadores, ou são voluntários? 
Os cabazes são elaborados pelos voluntá-

rios da Associação Essência da Partilha e 
entregues por trabalhadores do Município. 
Será que há pessoas que têm vergonha de 
pedir ajuda e de receber os cabazes? 
Ainda há algum estigma social mas tenta-
mos distribuir os cabazes em horários dife-
rentes e por vezes combinamos a entrega 
em casa, para evitar constrangimentos e 
salvaguardar a privacidade das pessoas. 
Gosta do que faz? Porquê? 
Gosto, gosto muito. Eu queria ser terapeu-
ta da fala mas no ensino secundário, quan-
do tive que fazer um projeto na disciplina 
de Área Projeto, o meu grupo apoiou uma 

instituição de Ourém que trabalha com 
crianças e jovens e fiquei apaixonada pela 
dinâmica da diretora técnica. Depois aca-
bei por mudar de ideias, decidi ser assis-
tente social e trabalhar na área da infância. 
Durante o curso aprendi a gostar de outras 
áreas e depois do estágio profissional na 
Câmara da Barquinha, houve um concurso 
e fui selecionada entre vários. Em resumo, 
porque gosto do que faço?  Porque consigo 
trabalhar com crianças e jovens, idosos, 
com os que infelizmente estão em situação 
de exclusão social e o trabalho na Câma-

ra abrange 
essas várias 
áreas. 
Muito  
obrigado! 
Obrigada eu, 
pela oportuni-
dade! 

 
Entrevista por  
Lara Saraiva e  

Rita Louro,  
7ºD 

Entrevista à Assistente Social Rita Vieira 

A Loja Social ajuda quem precisa 
O agrupamento celebrou o Dia da Alimentação com várias iniciativas. Uma delas foi a Campanha Solidária de Recolha de Ali-
mentos/Fruta no dia 18 outubro. Para compreender melhor toda a mecânica da ajuda municipal, duas alunas do 7ºD convida-
ram a Técnica Assistente Social Rita Vieira e prepararam algumas perguntas pertinentes. Orientação da profª Dora Oliveira.  
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FRUTOS DE OUTONO 

 
A tarefa começou com a pesquisa de frutos típicos do 
outono com o objetivo de criar receitas saudáveis a par-
tir desses frutos (e legumes). Na fase seguinte, as recei-
tas dos alunos irão dar um livro de receitas outonais. 
Estão a trabalhar as turmas do 7º ano, coordenados pela 
nutricionista Marisa Geraldes e pela professora de 
PPT_CD Dora Oliveira. As fotos são da aula do dia 8 de 
outubro, na Biblioteca Escolar, com a turma 7ºD, onde se 
analisaram as recolhas feitas pelos alunos. 

Dia Mundial da Alimentação — Inquérito  

Inquérito sobre FRUTA 

No âmbito das atividades da disciplina de PPT, o aluno Lucas Silva 
perguntou aos seus 11 colegas do 6ºA acerca das suas preferên-
cias de frutas e, no final, executou um gráfico de colunas para me-
lhor expressar as conclusões obtidas, fase em que o nosso jovem 
teve a ajuda do professor Carlos Carvalheiro. E não se esqueceu de 
se dirigir à Newsletter para divulgar o seu trabalho. Aqui fica: 
 

A Fruta 

A laranja, a uva, o kiwi, o morango, a banana, o limão, etc,  fazem 
muito bem à saúde porque têm muita vitamina C, B1, A, D, fibras e 
água. Deve-se comer pelo menos todos os dias uma peça de fruta 
ou mais. Felizmente, toda a gente gosta de fruta.  
 
Foram feitas as seguintes perguntas a 12 alunos: 
- De toda a fruta, qual a que escolhias em 1º lugar?; - E em 2º?; - 
E em 3º?; - Se houvesse salada de frutas, escolhias em 1º lugar? 
Foram atribuídos 3 pontos à primeira escolha, 2 pontos à segunda 
e 1 ponto à terceira. O inquérito feito no 6ºA deu-nos os seguintes 
resultados:  
Pêssego: 2 
Ameixa: 2 
Abacate: 3 
Maçã: 3 
Melancia: 3 
Figo: 3 
Laranja: 4 
Melão: 4 
Meloa: 6 
Banana: 13 
Uva: 13 
Morango: 16 
Salada de frutas: 33 

Cabazes 
com Fruta! 

 
Eis alguns dos 

sacos com a fruta 
fresca recolhida 
para os utentes 
dos cabazes da 

Loja Social. Obri-
gado a todos! 

Os alunos do 6ºC escreveram a letra da música "Roda dos Alimen-
tos" e a profª de Música, Maria do Céu Lopes, compôs a melodia e 
o arranjo, com base num beat instrumental. Com a colaboração 
dos profs. Victor Governo e Margarida Marques. (foto do vídeo) 

Dia Mundial da Alimentação 
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Dia Mundial da Alimentação 
 

Relatório de Ciências e Arte 
 

A  turma do 6ºA apresentou uma experiência de laboratório ao 5ºA 
para comemoração do Dia Mundial da Alimentação. 
          A atividade ocorreu no dia 20 de outubro de 2021 e foi dividida 
em 4 grupos: um que fez a introdução, outro que apresentou a experi-
ência, um terceiro que escreveu a notícia e o quarto que fez os vários  
marcadores de livro.  
          Estes marcadores foram entregues como brindes aos alunos do 
5ºA e foram feitos na aula de Arte com a professora Margarida Mar-
ques. Cada marcador de livro tinha um desenho com alimentos, por 
exemplo: abacate, melancia, morango, e muitos outros.  
          A experiência foi encher um balão sem soprar: fizemos reagir o 
vinagre com bicarbonato de sódio, originando um gás (dióxido de car-
bono) e fazendo encher o balão.  

Relatório da autoria dos alunos Gabriel Ataíde e 
 Mafalda Margarido do 6ºA  

 
Estas atividades foram realizadas com os professores do grupo 230-
Ciências Naturais, em articulação com a disciplina de Arte e com a co-
ordenação da professora Ana Paula Graça. Fotos em baixo. 

16 de Outubro 
 

Dia Mundial da Alimentação  
na Biblioteca Escolar 

 
No âmbito das atividades do Dia da Alimentação, a 
equipa da Biblioteca Escolar realizou um interessan-
te e didático placard com muita informação útil so-
bre Alimentação Saudável. Para além de uma inte-
ressante coleção de Mitos e Verdades, aqui fica o 
relato em texto e por imagens dos vários elementos. 
 
Escrita Criativa com ‘ALIMENTAÇÃO’:  
(ler a primeira letra na vertical): 
 

Ainda hoje preparei a  

Lancheira com uma  

Infusão de plantas medicinais e 

Mel para acalmar o 

Estômago, enquanto 

Não estava na hora da refeição 

Tenho imensa fome quando passa o tempo do 

Almoço e me esqueço de 

Comer a sobremesa. Acho que a indisposição foi 
     devida ao excesso de 

Amendoins que consumi 

Ontem, enquanto via o filme. 
 
Livros expostos sobre Alimentação Saudável: 
 
Alimentação para um Corpo saudável 
Alimentação: crescer saudável 
Cozinha Vegetariana e com Fibras 
Como emagrecer combinando os Alimentos 
Receitas Saudáveis da Cozinha Portuguesa 
A Saúde pelos Alimentos 
Alimentação, Energia e Sociedade 
Equilíbrio Vital: Vitaminas e Minerais 
Recomendações para a Educação Alimentar  
     da População Portuguesa 
A Fome no Mundo—Causas e Soluções 
Aspetos Psicológicos da Alimentação em Crianças  
     do 2º ciclo 
Perguntas e Respostas para Emagrecer e Manter  
     o Peso Ideal 
A Small Treasury of Swedish Food 
Educação Alimentar em Meio Escolar 
Alimentos Saudáveis para Bebés e Crianças 
Um Livro sobre Alimentação 
Alimentação e bem-estar 
Alimentos saudáveis para Bebés 
Saber emagrecer 
Tudo sobre a Alimentação das Crianças 

T G L I C I D O S W Z X 

G G H F B L J K L M N P 

E J M I N E R A I S L R 

T C V B M H R J P B I O 

W Y J R T L D H I K P T 

T  H G A K E Y P A F I I 

C G F S I Y B U O Y D D 

G S W H F H G Y S P O O 

T G V I T A M I N A S S 

Ainda sobre os Alimentos, um grupo de cole-
gas construiu uma sopa de letras sobre os 7 
grupos dos nutrientes: lípidos, glícidos, mi-
nerais, água, vitaminas, as proteínas e fibras. 
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Pintar para  
Saltar a Macaca  

 

A lunos do 8ºB, orientados pelas professoras 
de Arte, Carla Grácio, e de Educação Física, 
Paula Fonseca, puseram mãos à obra para ter-
minar o projeto do ano passado, que só não foi 
acabado devido à interrupção causada pela 
pandemia do Covid-19, em janeiro deste ano. 
          Faz agora um ano, os alunos fizeram um 
estudo prévio, escolheram os jogos, fizeram os 
desenhos e até já tinham pedido a autorização 
à Câmara municipal para a pintura!  
          Agora só faltava isso mesmo: pintar... E 
que bem pintaram eles! Eles e elas! Observem 
as fotos e reconheçam o seu empenho, peran-
te a dificuldade de pintar em cimento, obede-
cendo aos limites desenhados. 
          Quando registámos o seu trabalho, o azul 
era pintado por Valentim Ataíde, a Matilde 
Rodrigues usava o laranja, o vermelho era da 
Ana Marta Messias, o verde estava nas mãos 
da Adriana Francisco e o João Mourato era 
dono do outro azul. 
          Logo que o trabalho foi finalizado, os jo-
vens quiseram experimentar os movimentos 
físicos (e mentais!). Que bonita ficou a Escola! 

História da Macaca 
 
Indo mais além, fomos investigar a 
origem da “macaca”. 
          “Crê-se que o ‘jogo da macaca’ 
terá sido inventado pelos romanos, já 
que há gravuras que mostram crian-
ças a  brincar à macaca nos pavilhões 
de mármore nas vias da Roma antiga.  
Nessa época, o percurso tinha o sim-
bolismo da passagem do homem pela 
vida. Daí que numa das pontas se es-
crevia céu e, na outra, inferno. 
          No entanto, as primeiras refe-
rências ao jogo de que se tem registo 
confirmado datam do século XVII. No 
manuscrito ‘Book of Games’ já se des-
crevia a brincadeira em que as crian-
ças saltavam sobre linhas no chão no 
percurso que simbolizava a trajetória 
do homem através da vida.” 
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PeddyPaper Erasmus+: Conhecimento em Movimento 

Perguntas do 
Peddypaper Erasmus+ 

do dia 14 outubro 
 

A— Qual o documento de identifi-
cação necessário e mais barato pa-
ra viajar entre os países do progra-
ma Erasmus+? 
B— Quantos projetos Erasmus+ de 
intercâmbio estão a decorrer no 
AEVNB? 
C— Escreve o nome de um aluno 
que já tenha participado (ou vá 
participar) numa viagem Erasmus+ 
da nossa escola. 
D— Quanto paga um aluno para 
viajar ou participar durante uma 
semana pelo projeto Erasmus+? 
E— Qual o Oceano que banha a 
Europa? 
F— Qual a capital dos Países Bai-
xos?  
G— O Hino da Alegria é baseado 
em que sinfonia? 
H— O que é o ERASMUS+? 
I— Em que país se situa este palá-
cio? (foto do Palácio da Pena)? 
J— Qual o país assinalado com um 
X? (7º-Austria/8º-Bélgica/9º-Polónia) 
K— O Tiramissú é uma sobremesa 
que teve a sua origem em que país? 
L— Que cidade é esta?  
(7.º-Praga/8.º-Barcelona/9.º-Veneza) 

M— Procura uma oliveira, tira a 
foto e carrega aqui essa bela foto-
grafia! 
 

Informação disponibilizada  
por Vasco Lourenço. 

Pode(s) também tentar  
responder a algumas delas.  

As respostas totais serão  
divulgadas na próxima Newsletter. 
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Entrega dos prémios (T-shirts, sumos e certificados) às 
equipas vencedoras do I Peddy Paper ERASMUSDAYS: 
1.º Lugar: Batatas (9.ºB) 
2.º Lugar: Os survey corps (8.ºA) e B.B.E.M.L (8.ºB) 
3.º Lugar: As Tutamelas e os 5 da Bicharada (7.ºD) 
          Parabéns a todos as restantes equipas que partici-
param com classe e ousadia. 
          Para quem ainda não foi selecionado para uma 
mobilidade, deve escrever uma carta de motivação e 
um texto sobre a escola, segundo as regras indicadas no 
placard Erasmus+. 

Pontuação dos três lugares por ano: 
          9º ano: Batatas, com 28 pontos no total; Os 
Alphas com 27 pontos; Os Cerveja Preta com 22 pontos. 
          8º ano: Os Survey Corps e BBEML, ambos com 25 
pontos; Victory Squad com 24 pontos; Pão de Forma 
com 22 pontos. 
          7º ano: As Tutumelas e Os 5 da Bicharada, ambos 
com 22 pontos; “mac7” com 19 pontos; e no terceiro 
lugar nada menos que três equipas: Croquete no Forno 
das Coves, BALF e “Est7”. 

As equipas foram as seguintes: 
          9º ano: Os Matrecos; Bando dos 5; Batatas; Deez 
Nuts; Os Alphas; Soul Sisters; Os Cerveja Preta; The 
Queens; Rabudukai (e ainda outra sem nome). 
          8º ano: Os Survey Corps; Os Gnomios; Guardana-
pos; Pão de Forma; Victory Squad; Predis Craquers; 
Patos; B.B.M.E.L. (e ainda outra sem nome). 
          7º ano: Girls Power; As Tutumelas; Os 5 da Bicha-
rada; Os Flash; Croquete no Forno das Coves; BALF; (e 
ainda mais 4 equipas sem nome). 

Entrega dos prémios do I PeddyPaper Erasmus+ 

Parabéns a todos! 
Os vencedores do PeddyPaper tiveram 

direito a certificado, T-shirt e sumo 

Informação de Vasco Lourenço, Erasmus+ 2021 
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Outras Notícias da Comunidade 
«MAIOR AULA DE 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

DO MUNDO» 
 

O  Instituto Português do 
Desporto e Juventude, I.P. 
(IPDJ) convidou todas as escolas 
do país e da Europa a comemo-
rar o Dia Europeu do Desporto 
na Escola participando na 
“Maior  Aula de Educação Física 
do Mundo”. 
          Esta aula teve lugar no dia 
24 de setembro 2021, entre as 
10h30 e as 11h30, com trans-
missão em direto da Nave do 
Pavilhão Municipal de Santa-
rém, e virtualmente na plata-
forma ZOOM. 
          A aula foi dirigida pelos 
professores Manuela Candeias, 
do Agrupamento de Escolas 
Ginestal Machado - Santarém, e 
Paulo Barrigana, do Agrupa-
mento de Escolas de Algueirão - 
Sintra. 

 Espetáculo no Virgínia 
 

A Quinta 
dos Animais 

 
Cláudia Plácido, técnica superi-
or de produção da Divisão de 
Educação, Cultura e Desporto 
da Câmara Municipal de Torres 
Novas, secção Teatro Virgínia, 
divulgou o espetáculo “A Quin-
ta dos Animais”, de Inês Fonse-
ca Santos, baseado na obra de 
George Orwell, que será apre-
sentado nos dias 30 de setem-
bro e 1 de outubro no Teatro 
Virgínia, em Torres Novas. 
Segundo a informação disponi-
bilizada, o show é mais dirigido 
ao 3º ciclo e secundário e está 
no âmbito das disciplinas de 
Cidadania e Desenvolvimento, 
Filosofia e Português. 
Esta iniciativa faz parte do pro-
gramação do LabCriativo do 
Teatro Virgínia - set.dez 2021. 
Os interessados devem contac-
tar pelo email seducativo. tea-
trovirginia@ cmtorresnovas.pt 

O Ensino do 
Português 

 
Voltamos à coleção oferecida 
pela Fundação Francisco Manuel 
dos Santos para abrir o número 
1: O Ensino do Português, de 
Maria do Carmo Vieira. 
 
O livro, de 2010, explana em 205 
páginas, como a própria autora 
adianta no prefácio, “o estado de 
deterioração em que se encon-
tram a escola e o ensino, nomea-
damente o ensino da disciplina de 
Português”. 
          Acrescenta que “a mudan-
ça” da reforma de 2003 criou “um 
confronto irresolúvel entre ensi-
nar e aprender, saber e compe-
tências.” Diz ainda que houve 
“uma secundarização dos conteú-
dos e o menosprezo pelo patri-
mónio artístico que representa a 
Literatura.” Afirma que a reforma 
de 2008 tornou os alunos “suas 
vítimas, porquanto iludidos por 
um sistema de facilidade que 
apaga o esforço, o espírito de 
sacrifício e a força de vontade, 
inerentes ao ato de aprender, 
criando-lhes a ilusão do êxito.” 
          O capítulo II narra o choque 
que foi a introdução da TLEBS. Dá 
um exemplo: “Livro” deixa de ser 
“substantivo”, mas sim “nome 
comum masculino do singular, 
contável, não humano e inanima-
do”. A autora fala dos novos 
“modificadores:  disjuntos 
(avaliativos, modais, reforçadores 
ou restritivos da verdade da as-
serção).” Descreve os “atos de 
fala: ilocutórios, compromissivos, 
declarativos, expressivos.” Espan-
ta-se com “a exigência sobre as 
relações semânticas de hiperoní-
mia e hiponímia, meronímia e 
holonímia.” E escandaliza-se, com 
toda a razão com o “aspeto ver-
bal: incoativo, incentivo, cessati-
vo, iterativo e frequentativo”. 
          O Capítulo III relembra que 
a Literatura foi “invocada como a 
causa de todos os males”, na 
reforma do Secundário em 2003. 
Aponta o exemplo do 12º ano, 
que se baseou em Camões e Eça 
e mais “qualquer outro” bom 
texto, porque “o fundamental é 
saber, ouvir, falar, ler e escrever.” 
          Depois de descrever outros 
exemplos para os outros ciclos de 
ensino, e alargando o problema a 
todas as disciplinas, a autora con-
clui, no seu epílogo: “Para inver-
ter o atual estado do ensino, cre-
mos ser indispensável que os 
professores não 
sirvam o Estado 
como máquinas, 
mas como seres 
conscientes que 
fazem uso livre 
da inteligência e 
opõem resistên-
cia quando ne-
cessário”. 

Testagem  
do secundário 

 
A professora Manuela Pires, 

adjunta da Direção do  
agrupamento, informou que 

os alunos do secundário, 
acompanhados pelos seus 

professores, foram testados 
para a Covid-19 no dia 24 de 

setembro, com o seguinte 
horário: 10.º ano, às 14:30; 

11.º ano às 15:00 e  
12.º ano às 15:30. 

Museu das  
Comunicações 

 
Patrícia Candeias, diretora do  
Museu das Comunicações,  
divulgou o programa educati-
vo para 2021/22 e convidou-
nos, desde já, para uma ses-
são zoom no dia 27 de setem-
bro para apresentar as ofertas 
presenciais, online e híbridas.  
     O Museu pretende manter 
o objetivo traçado no ano 
passado: ajudar a aprender, 
consolidar e estimular conhe-
cimento em ambientes e con-
textos de educação não for-
mal. Em Outubro há Gaming! 

Estudar ou Trabalhar 
no Teatro? 

 
A informação acima enviada so-
bre o espetáculo “A Quinta dos 
Animais incluía uma surpresa 
muito útil para as escolas: um 
dossier individual do espetáculo, 
com os currículos dos participan-
tes. Útil, porque permite dar 
pistas aos alunos e suas famílias 
sobre o prosseguimento de estu-
dos e/ou possibilidades de traba-
lho, alguns deles menos falados.  
Aqui ficam uns exemplos: 
 

Daniel Worm D'Assumpção  
(desenho de Luz) é isso mesmo: 
Desenhador de Luz. 
 

Pedro Costa (desenho de som) 
É técnico de som, sonoplasta e 
desenhador de som. Tem for-
mação técnica em som 
(Restart), sound system design 
and optimization (Meyer Sound 
Labs), captação e gravação de 
som e direcção técnica para 
salas de espectáculo. 
 

F. Ribeiro (cenografia) estudou  
Realização Plástica do Espetá-
culo, Design de Cena, Pintura,  
Ilustração, Técnica Fotográfica. 
 

Tonan Quito (direção é licencia-
do em Formação de atores/
encenadores pela Escola Supe-
rior de Teatro e Cinema. 

Agenda  
LabCriativo 

 
Para além de “A Quinta dos 
Animais” a programação 
do LabCriativo do Teatro Virgí-
nia até dezembro 2021 inclui: a 
oficina de percussão 
“Mozambik de A a Z”, a 23 de 
outubro, com Klemente Tsam-
ba; as leituras encenadas “Com 
a Casa às Costas”, de 3 a 5 de 
novembro, do Coletivo Lagoa; 
Oficina de Música, com Pedro 
Joaninho, a 13 de novembro; 
“O meu Avô consegue Voar”, 
teatro com os Marionetas de 
Mandrágora, de 15 a 17 no-
vembro; A Dança e a Matemáti-
ca, com Pedro Carvalho, de 22 a 
24 de novembro; e ainda o en-
saio comentado “Trio Piazzola 
Lisboa”, a 7 de dezembro. 

 

Rádio Escola  
Reativada 

 

O Diretor autorizou a reativa-
ção da Rádio Escola, ao lado do 
Bar da Escola D. Maria II, no dia 
06 de outubro, pelas 10:20. 
Os alunos responsáveis serão: 
Inês Coelho (12.ºB), João Bibi 
(12.ºA), Manuel Rodrigues 
(9.ºC) e Duarte Ferreira (9.ºD).  
Relembra-se que, antes da 
pandemia, a Rádio Escola ani-
mou vários momentos, com 
música e dança nos intervalos, 
e nas Vila Saúde e S. Martinho. 
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Outras Notícias da Comunidade 
Sessões  

fotográticas 
 
Entre os dias 09 e 12 de novem-
bro, os alunos da Educação Pré-
Escolar e dos 1.º aos 4.º anos 
terão as habituais sessões foto-
gráficas, que contam com a 
colaboração das sras. coorde-
nadora / responsáveis de 
estabelecimento para otimiza-
ção das sessões, já com as auto-
rizações para os encarregados 
de educação. 

 Peditório da  
Liga Portuguesa  
contra o Cancro 

 
A novel vereadora da Educa-
ção, Paula Pontes, em nome 
da Câmara Municipal de Vila 
Nova da Barquinha, solicitou 
o apoio, colaboração e empe-
nho do agrupamento para o 
peditório da Liga, a realizar 
nos dias 29 de outubro a 1 de 
novembro, como já é habito 
no concelho. 
     Devido ao período de inter-
rupção de aulas previsto, os 
alunos poderão levar os selos 
antes das datas referidas. Os 
cofres serão recolhidos depois 
do recomeço das atividades 
letivas.  
     A responsável autárquica 
frisou “o cancro é a doença 
que mais afeta toda a popula-
ção” e que podemos “aliviar a 
dor daqueles que sofrem”. 

Ciência Viva  
Estremoz 

 
O Centro Ciência Viva de Estre-
moz enviou-nos o seu programa 
de atividades para o 3º ciclo e 
ensino secundário. 
     As sessões estão divididas em: 
A Escola vem ao Centro; O Centro 
vai ao Campo; Exposições Perma-
nentes e Temporárias; Conferên-
cias e outras atividades.  
     Também há eventos no Obser-
vatório de Ciências da Terra, no 
Centro de Formação e sobre a 
Prevenção Rodoviária. 

 Ferramentas  
do TEAMS 

 
Link para inscrição na sessão 

de formação "Ferramentas do 
TEAMS", de 60 minutos: 

https://forms.office.com/r/
tFLFGwwUwz 

Inscrições até 25 de outubro. 
  

Equipa (LPD) 

Equipa LPD 
 

Necessidades 
em ferramentas 

digitais? 
 
A Equipa LPD—Laboratório de 
Práticas Digitais, composta 
pelas professoras Ana Salas, 
Dora Oliveira e Sónia Santos, 
convidou todos os colegas 
professores a colaborar no 
levantamento das necessida-
des de formação em ferra-
mentas digitais.  
     Para isso, os docentes de-
vem preencher o formulário 
através do link https://forms. 
office.com/r/RMN6tS7v9r, 
que estará disponível até 8 de 
novembro.  
     A equipa LPD pretende 
assim ir ao encontro das ne-
cessidades e expetativas da 
maioria dos professores. 

Espetáculo solidário 
 

VASTO 
-Poesia no palco 

 
Fernanda Borghetti, acompa-
nhada por Andresa Olímpio e a 
Rita Damásio, vai dar voz  a 
VASTO, um espetáculo de leitu-
ra encenada no Teatro Virgínia, 
em Torres Novas, a 27 de no-
vembro 2021.  
     Pretende-se despertar emo-
ções no público com a poesia 
feminina lusófona. 
     O espetáculo inclui leitura e 
canto com poesia do Brasil, de 
África lusófona e de Portugal. 
     “Esta é uma iniciativa solidá-
ria pois parte da receita angari-
ada será revertida para o CRIT 
(Centro de Reabilitação e Inte-
gração Torrejano), portanto ao 
comprar um bilhete estará a 
contribuir para a inclusão social 
de grupos desfavorecidos.” 
     A receita angariada reverterá 
para o CRIT. Seja solidário! 
     “Abrace essa causa connosco 
e permita-se experimentar o 
lado poético da vida, num espe-
táculo intimista, preparado com 
dedicação e amor à língua por-
tuguesa.”   
     Refira-se que Fernanda Bor-
ghetti esteve recentemente na 
ECV—Escola Ciência Viva da 
Barquinha a apresentar o seu 
novo livro infantil, um excelen-
te evento que também está 
reportado nesta edição mensal  
da Newsletter do agrupamento. 

Espetáculo de magia 
 

Magia na Escola 
 
Arkadio e Solange (Kardinaly) 
Magicians divulgaram o seu 
espetáculo dirigido a toda a 
família e com a duração de 
uma hora. O show inclui mani-
pulação, ilusões e participação 
do público. 
     Arkadio é um artista multi-
disciplinar, premiado interna-
cionalmente. 
     Solange é uma jovem ilusi-
onista e cantora mas já con-
decorada em Espanha e Ásia. 

12 novembro 
Dia do Armistício 
- Invocação da Paz 

entre as nações 
 
No âmbito das comemorações 
do 103º aniversário do "Dia 
do Armistício", a turma 4.ºA, 
da ECV vai acompanhar a ceri-
mónia e irá depor  uma coroa 
ou ramos de flores em home-
nagem aos mortos em comba-
te. Os alunos serão orientados 
pelas professoras Conceição  
Barbosa e Clotilde Chouriço.  
A Direção do agrupamento 
convida igualmente quem  
puder participar! 
     A direção da Comemoração 
do 103º aniversário do Dia do  
Armistício divulgou o progra-
ma para 12 de novembro. 
Assim, às 11horas está previs-
ta a concentração dos convi-
dados no Centro Cultural de 
Vila Nova da Barquinha. 
Já junto ao Monumento aos 
Mortos da I Grande Guerra, 
pelas 11h30, dar-se-á início às 
cerimonias militares: Conti-
nência à Entidade Militar mais 
graduada, Alocução alusiva ao 
ato, Deposição de coroas de 
flores, Honras Militares aos 
Mortos pela Pátria.  
     A cerimónia será organiza-
da pela Liga dos Combatentes 
a nível nacional, através dos 
seus Núcleos Regionais. No 
caso, pelo Núcleo do Entron-
camento / V.N. da Barquinha. 
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