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Está a decorrer a campanha de  
recolha de alimentos e produtos de 
higiene para os alunos e suas famí-
lias do concelho mais carenciados.  
A oferta dos Cabazes de Natal com 
as nossas oferendas para tornar as 
pessoas um pouco mais felizes é o 
resultado da estreita parceria do 
Agrupamento com o Município. 

Nova Associação de Estudantes 

Vamos dar as 
mãos neste Natal 
para uma Escola 

mais Solidária 

A 
 cerimónia de to-
mada de posse dos 
três órgãos da nova 

Associação de Estudantes do 
Agrupamento de Escolas de 
Vila Nova da Barquinha de-
correu no dia 14 dezembro 
2022, no auditório da Escola 
D. Maria II. 
     Presidiram à cerimónia o 
Presidente do Conselho 
Geral, Henrique Alexandre, 
o senhor Diretor do Agrupa-
mento, Paulo Tavares, e a 
aluna Catarina Gralha, a 
nova Presidente da Direção 

da Associação. 
     A seriedade e empenho 
no processo de eleição, a 
lealdade da disputa mas 
também a colaboração entre 
as duas listas, foram pontos 
realçados. 
     O professor Paulo Tavares 
prometeu toda a ajuda à 
nova associação e o Prof. 
Henrique Alexandre desejou 
que na vida adulta possam 
implementar o mesmo rigor 
e interesse pela democracia. 
     A aluna Matilde Silva, 
representante dos alunos no 

Conselho Geral, também 
agradeceu a colaboração de 
todos. 
     Tomaram posse também 
a Presidente da Mesa da 
Assembleia Geral, Rita Cas-
tro, e o Presidente do Con-
selho Fiscal, Bernardo Mar-
ques. No total, tomaram 
posse 19 alunos. 
     No final do evento, a 
professora adjunta Ana San-
tos marcou uma reunião de 
trabalho com a Presidente 
Catarina Gralha para o início 
de janeiro 2023. 

19 dezembro 2022 — Jantar de Natal 
19 dezembro 2022 — PeddyPaper 12ºano 
21 dezembro 2022 — Corta-mato Escolar 
2 junho 2023 — Grande Gala de Espanhol  



O Clube Hípico MT/VNB e os projeto GreenPower e Dress-A-Girl Portugal marcaram presença 

Ainda a Festa d’Outono 
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Mais uma sala com alegria e ótimos mascarados 
 

Halloween nº 3 

O Dado do 
Amor é um 

apelo ao 
respeito 
mútuo   

pela  
diferença 

entre  
TODOS 

nós. 

Living  
Peace  

Portugal 



L a Navidad es amar en 
acción; Que el niño Jesús 
ilumine tu hogar y te bendi-
ga; La Navidad no se trata de 
abrir regalos, pero abrir 
nuestro corazón; Mi mejor 
regalo de Navidade es tener-
te junto a mi; La Navidade es 
la mejor medicina para cre-
cer la paz, la solidaridad y la 
amistad; La Navidad no son 
las luces sino la paz que bril-
la en tu corazón; Deseándo-
les um año nuevo lleno de 
Paz, Salud y Amor!; La Navi-
dad es dar sin recibir; La Navidad no es una temporada, 
es um sentimento; Nada reconforta más que el amor en 
la Navidad; Que esta Navidad sea brillante, y nos traiga 
amor; La Navida es la época de los adornos, pero no hay 
mejor complemento que una gran sonrisa; Que en cada 
año la Navidad te junte a los que quieres más;  

L a Navidad es la esperan-
za en todo lo que está por 
venir; Esta es la Navidad más 
hermosa de mi vida, porque 
te tengo a mi lado; La Navi-
dad no es una fecha… Es un 
estado de la mente; Que 
esta Navidad sea el inicio de 
un camiño exitoso, de una 
transformación real en to-
dos los aspectos de tu vida; 
Que Jesús ilumine con su luz 
tu camiño para que alcances 
todos tus sueños; Que esta 
Navidad convierta tus dese-

jos en realidade; Feliz Navidad, Próspero Año y Felicidad; 
Talvez el mejor adorno de Navidad es una gran sonrisa; 
Feliz Navidad y que se cumplan tus sueños en el próximo 
año; La Navidad es el calor que vuelve el corazón de las 
personas, la generosidade de compartirla com otros y la 
esperanza de seguir adelante. 

Átrio da Escola D. Maria II 

Coluna Natalícia 
Dezembro 2022 — Exposição na Escola D. Maria II — Grupo de Artes — 6º ano 

Latinhas Natalícias 

Escola D. Maria II de Vila Nova da Barquinha — Grupo de Artes — 5º ano 
Educar para a Paz 

Frases dos Alunos de Espanhol do 1ºC orientados por  
Carlos Martins com votos natalícios 

 

¡Feliz Navidad! 
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25 novembro 2022 — Caminhada da Escola D. Maria II até à CMB 
 

Caminhada = Paz 
12º Informática de Gestão e  

Aplicações Informáticas  
 

Feira Lisboa 
GamesWeek 

 
No dia 17 de novembro de 2022, os 
alunos do Curso Profissional de Infor-
mática de Gestão e os alunos do 12º 
ano inscritos na disciplina de Aplicações 
Informáticas visitaram a Feira Lisboa 
GamesWeek, no pavilhão da FIL, em 
Lisboa, acompanhados pelos professo-
res, Sandra Ludovino, Paula Leitão, Joel 
Martins e Margarida Faria, com o obje-
tivo de conhecerem todo o mundo dos 
jogos, desde a criação até à utilização e 
comercialização.  

Colaboração da professora  
Sandra Ludovino 
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Trabalhos dos alunos do 9º ano em inglês 
 

Insane Halloween 
Aqui ficam exemplos dos 
expressivos textos em 
inglês que integraram os 
trabalhos expostos na 
Biblioteca da Escola D. 
Maria II para celebrar o 
Halloween 2022. 
 
Description of Insanity:  

 
Insanity is a relatively 
short and paunchy skele-
ton. Insanity wears a blue 
jacket with a white T-shirt 
underneath, black shorts 
with white stripes and a 
pair of white slippers.  
     He has blood on his 
mouth, scattered throu-
gout his teeth. 
     Insanity has an unusual 
large smile, so large in fact 
that it meets with his eye 
sockets. He has unusual 
small pupils that shake 
from time to time. 
     He has wounds in some 
parts of his body, most 
notably his head. 
     Insanity also carries his 
brother’s skull as a proof 
of his insanity, and to 
show that he’s not the 
person he once was.  
     Although his brother’s 
skull is actually somehow 

alive, he can´t talk due to 
his jaw have been ripped 
off, so he just watches 
every Insanity’s actions. 
     As the name indicates, 
Insanity is very insane, 
incapable of feeling love 
and empathy towards 
others. 
 

This is Scourb 

He is a monster who thri-
ves on electrical envi-
ronments, which gives him 
the blueish tone. 
     His head levitates on his 
staticelectricity body, has 
puffy eyes which enables 
him to show his pupils on 
his mouth looks like an 
anime cat. 
      We barely catch his 
sight as he inhabits on 
electrical centres, like the 
Nuclear (power) station of 
Zaporizhia (in Ukraine). 
     For his peculiar consti-
tution, he suffers from 
quick mood swings. His 
favorite food is cosmic 
slime and fried potatoes 
which he finds in gas stati-

ons like the one in Vivla 
Velha de Ródão, Portugal, 
where this picture was 
taken. 
     He is believed to haunt 
this kind of gas stations, 
although he is only there 
when nobody is around to 
sneak out some fries. 
     Here he had just fed 
himself and that’s the 
main reason why he is so 
paunchy. 

(Margarida Lemos, 9ºA) 
 

The Pale Man 
 

The scary creature I’m 
going to talk about is the 
Pale Man. 
     The Pale Man is the 
secondary antagonista of 
the 2006 Spanish dark 
fantasy drama film Pan’s 
Labyrinth. 
     He is a pale skinned 
humanoid monster with 
his eyeballs in the palm of 
his hands, giving him a 
terrifying appearance. 
     He can manipulate 
anyone who looks into one 
of the two eyes in his 
hands, and make them do 
terrible things. 

(Francisco Madeira, 9ºB) 

Outros trabalhos  
sobre o Halloween 

das turmas do 9º ano 
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06 novembro 2022 — Clube Náutico Barquinhense 
 

Subida do Arade 
O  Clube Náutico Bar-

quinhense (ou CNB) 
publicou mais uma notícia 
das suas atividades com 
(neste caso) as suas atletas 
e também alunas do agru-
pamento de escolas. Sen-
do o CNB um parceiro es-
tratégico, esta Newsletter 
escolar tem o prazer (e 
dever) de repercutir as 
ações de mérito dos nos-
sos alunos realizadas na 
comunidade da Barquinha.  
     Desta vez, o CNB esteve 
presente, no dia 6 de no-
vembro 2022, na ‘XXV Su-
bida Internacional Rio Ara-
de’, com a participação de 
duas atletas, Vera Martins 
(11ºA) e Lara Martins 
(8ºC), que obtiveram o 
brilhante 2º lugar na prova 
K2, em Cadetes Feminino. 
     O CNB mostrou-se mui-
to orgulhoso pela boa 
prestação das atletas, por 
toda a organização e dinâ-
mica da prova, pelo apoio 
do staff do Conselho de 
Arbitragem e da Federação 
Portuguesa de Canoagem. 
Foi um “excelente dia” de 
competição e de prática 
desportiva.  
 

O CNB tem os Apoios: 
 

Câmara Municipal VN Bar-
quinha, Juntas de Fregue-
sia de Vila Nova da Barqui-
nha, Atalaia, Praia do Riba-
tejo e Tancos, Associação 
Humanitária dos Bombei-
ros Voluntários de Vila 
Nova da Barquinha e Agru-
pamento de Escolas de Vila 
Nova da Barquinha.  

 

O CNB tem os Patrocínios: 
 

Intermarché de Vila Nova 
Barquinha, Digital Data, 
Vivid-Foods, O Trindade, 
Restaurante Tasquinha da 
Adélia, Soltejo Hotel, Bar-
quinha River House, Socie-
dade Refrigerantes Baía 
Lda, Farmácia da Barqui-
nha, Claudio Pintaco, Pingo 
Doce, Álvaro Grupo, TOR-
RES PET e Decathlon San-
tarém. 

Resultados Fitness outubro 
 

Os melhores 

Atletas 
 

No âmbito dos FITGAMES 2022, foram 
divulgados os Top10 de outubro 2022 
do Ranking Fit da Escola D. Maria II. 
     Depois das provas de Prancha, Ab-
dominais e Flexões de braços, eis os 
resultados apurados: 

 
No 1º Hexaciclo (5º e 6º anos)  

salientaram-se os meninos: 
Artur Xavier (1º, 5ºD, 214 pontos);  
Alexandre Ataíde (2º, 6ºC, 211p.) e 

Jaime Valente (3º, 5ºB, 191p.). 
E as meninas:  

Mariana Rodrigues (1ª, 5ºB, 233p.), 
Matilde Figueiredo (2ª, 5ºA, 231p.) e 

Lara Lopes (3ª, 6ºB, 226p.) 
 

Relativamente aos 7º, 8º e 9º anos,  
salientaram-se as raparigas: 

Lara Martins (1ª, 8ºC, 305 pontos), 
Ana Marg. Marques (2ª, 7ºB, 303p.) e 

Carolina Xavier (3ª, 7ºC, 297p.) 
E os rapazes: 

Miguel Braz (1º, 8ºC, 312p.) 
Martim Grilo (2º, 9ºC, 290p.) e   

Francisco Madeira (3º, 9ºB, 289p.) 
 

Quanto ao nível do secundário,  
as melhores raparigas foram: 
Vera Martins (1ª, 11ºA, 195p.) 

Carolina Carita (2ª, 11ºA, 189p.) 
Inês Pires (3ª, 10ºB, 178p.)  

E os rapazes: 
Daniel Oliveira (1º, 10ºB, 199p.)  

Kauan Moraes (2º, 1D, 195p.)  
Dinis Constantino (3º, 12ºA, 194p.) 

 
No mês de novembro, seguiram-se os 
testes competição de Polichinelo, Im-
pulsão horizontal e Corta-Mato Escolar. 
Os interessados em ver o TOP10 total 
devem consultar os cartazes afixados 
ou falar com os seus professores de 
Educação Física. 
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27 de outubro 2022 

Chapéus na ECV 
Alguns dos bonitos chapéus expostos na 
Escola Ciência Viva da Barquinha, elabo-
rados pelos alunos do 3⁰ e 4⁰ anos, seus 
professores e famílias, para celebrar o 
Halloween 2022, a 27 outubro 2022.  



Newsletter nº02  —  2022-23  —  Agrupamento de Escolas de Vila Nova da Barquinha  —  18 dezembro 2022                                     Página 08 

8 outubro 2022 — Palestra no auditório da Escola D. Maria II 

Gestão Orçamental 
Filipe Morais dinamizou 
mais uma palestra sobre 
Gestão Orçamental, desta 
vez com a presença atenta 
dos alunos das turmas do 
12º ano (Ensino Regular e 
Profissional) do Agrupa-
mento de Escolas de Vila 
Nova da Barquinha.  
     Esta foi mais uma ativi-
dade resultante da parce-
ria entre o CLDS4G da Bar-
quinha e o nosso agrupa-
mento de escolas. 
     A professora Ana San-
tos introduziu o tema, 
enfatizando a importância 
dos jovens estarem alerta 
para estes temas concre-
tos do futuro imediato das 
suas vidas. 
     Antes de mais, porquê 
falar da Gestão Orçamen-
tal? É que os alunos ali 
presentes vão atingir a 
maioridade em breve e daí 
advirão maiores responsa-
bilidades, como a necessi-
dade de ter de gerir des-
pesas e receitas dentro de 
um orçamento natural-
mente com limites.  
     O orador começou por 
frisar a urgência dos jo-
vens dominarem alguns 
conceitos, como conta 
bancária, saldo descober-
to, juros, cartões de crédi-

to e débito, empréstimo 
bancário e comissões. 
     Mas como realizar a 
gestão orçamental? O 
próprio anota os gastos e 
proveitos ou tem alguém 
que o faça por ele, como 

várias aplicações digitais, 
como o Excel do Office 
365 ou equivalente.  
O palestrante deu vários 
exemplos práticos e os 
presentes aplaudiram a 
muito útil iniciativa. 

CLDS4G dinamiza “À Conversa com…” 
 

Jardim  
Terapêutico 

 
A equipa CLDS4G de Vila Nova da Bar-
quinha organizou a atividade "À Con-
versa com... Jardim Terapêutico" no dia 
26 de novembro 2022, no Auditório do 
Centro Cultural da Barquinha.  
     Nesta sessão foram abordados te-
mas de elevada importância na atuali-
dade, sendo eles: “PHDA, Dislexia e 
Saúde Mental”. “Qual o impacto no 
desenvolvimento escolar?” A organiza-
ção contou com três profissionais das 
áreas da Terapia da Fala (Drª Tatiana 
Madeira), Psicomotricidade (Drª Raquel 
Ribeiro) e Psicologia (Drª Daniela Mar-
cão), todas elas pertencentes à referida 
Clínica Jardim Terapêutico. 
     Trata-se de uma atividade aberta a 
toda a comunidade, em especial para 
pais e/ou cuidadores, profissionais da 
área educativa e social. 

No dia 16 de novembro, pelas 10h40, no 
Auditório da Escola D. Maria II, decorreu 
uma sessão de esclarecimento sobre o 
programa eleitoral das listas concorren-
tes à Associação de Estudantes: Joca e R. 
     Com a moderação da professora Ana 
Santos, participaram no debate os dele-
gados e subdelegados das turmas, dos 
5.º aos 12.º anos, os elementos perten-
centes às listas e alguns professores. 
     O registo fotográfico do debate mere-
ce-nos uma outra página dedicada.  
     Apesar de temos pedido às duas listas 
os pontos principais das suas agendas, só 
nos chegou a mensagem da Lista R, pelo 
que passamos aqui os seus objetivos do 
plano de atividades: 
     “Tornar o recinto escolar um local 

com alunos informados, dinâmicos, sen-
sibilizados pelos temas atuais e com 
objetivos traçados; criação de palestras 
de sensibilização; realização de ações de 
solidariedade; criação da plataforma de 
denúncia de casos de Bullying; banco de 
apontamentos e fichas escolares para os 
alunos do secundário; podcast informati-
vo com alunos do ensino superior; defen-
der e lutar pelos direitos de toda a comu-
nidade escolar; realizar atividades des-
portivas; criação da caixa SOS no WC 
feminino; organização de eventos com a 
Associação de Pais; criação da sala da 
A.E.; debates para maior consciencializa-
ção política; criar o Anuário Escolar; rea-
lizar dias com “Dress Code”; angariar 
fundos; eventos com outras A.E.” (…) 

Associação de Estudantes — Sessão de esclarecimento sobre as duas Listas 

Objetivos e planos eleitorais 

As nossas 3 professoras adjuntas do Diretor:  
Margarida Faria, Manuela Pires e Dora Oliveira. 



Juntos, com alegria, podemos vencer os momentos menos bons  

Halloween ECV 2 

Newsletter nº02  —  2022-23  —  Agrupamento de Escolas de Vila Nova da Barquinha  —  18 dezembro 2022                                     Página 09 

Momentos de alegria e de coragem para enfrentar os medos 

Halloween ECV 1 
Edição nº 35 de Nutricionismo 

 

Barq(L)INHA 
Nutricional 

 

A nossa nutricionista Marisa Geraldes  
publicou o nº 35 da sua newsletter ,  
focando em particular as GORDURAS, 
ou os LÍPIDOS. São essenciais ao bom 
funcionamento do nosso organismo, 
mas só se não excederem os 30% do 
valor energético diário.  
     É que os lípidos fornecem os ácidos 
gordos essenciais, fundamentais para o 
crescimento e desenvolvimento de 
crianças e desenvolvimentos e também 
para a manutenção do bom estado 
físico e mental doa adultos. São igual-
mente os veículos para as vitaminas, 
melhoram o funcionamento da vesícula 
biliar, atrasam o esvaziamento gástrico 
e saciam o apetite.  
      Mas, se consumidos em excesso, os 
lípidos aumentam os depósitos de gor-
dura corporais, aumentam o risco do 
várias doenças, origina indisposições e 
enfartamentos, desregula a vesícula 
biliar, altera a flora intestinal e irrita a 
parede do cólon. 
     Sabes que tipo de gorduras existem? 
As monoinsaturadas, saturadas, polin-
saturadas, ácidos gordos (ómega-6 e-
3), colesterol, fitoesteróis, ácidos gor-
dos trans e a gordura hidrogenada. 
     Marisa Geraldes disponibiliza uma 
tabela com detalhes das mesmas gor-
duras, explicando e dando exemplos.  
     No final, a nutricionista propõe ma-
neiras de reduzir a ingestão de Lípidos: 
ler os rótulos, prefira o azeite, evite 
fritos e fast food, pastelaria, molhos, 
patés, bolachas e chocolates. Retire a 
gordura visível, use a carne magra e 
rejeite leite gordo.  

Conforme previsto, o nosso agru-
pamento levou a cabo uma simu-
lação de tremor de terra com uma 
série de procedimentos a respei-

tar em caso de terramoto. 
     Assim, no dia 9 de novembro 
2022, pelas 11 horas e 9 minutos, 
o Agrupamento tentou sensibilizar 

os alunos e sua comunidade esco-
lar: durante um só minuto, os 
participantes praticaram os três 
gestos de autoproteção: BAIXAR – 

PROTEGER e AGUARDAR. 
     O Exercício A Terra Treme é 
promovido pela ANEPC, com a 
colaboração do Min. da Educação. 
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EXERCÍCIO PÚBLICO DE SENSIBILIZAÇÃO PARA O RISCO SÍSMICO  
 

A Terra ‘Tremeu’ 

A TERRA TREME é um 
exercício nacional de sen-
sibilização para o risco 
sísmico. É promovido anu-
almente pela Autoridade 
Nacional de Emergência e 
Proteção Civil (ANEPC), em 
colaboração com diversas 
entidades públicas e priva-
das. Este ano, 2022, a 10.ª 
edição realizou-se no dia 
09 de novembro, às 
11h09, na Escola D. Maria 
II.  
     A iniciativa inseriu-se 
nas atividades da Estraté-
gia Nacional para 
uma  Proteção Civil Pre-
ventiva e visa capacitar a 
população para saber co-
mo agir antes,  durante e 
depois de um sismo.  

     A ação desenrolou-se 
durante um (1) minuto, no 
qual os participantes, indi-
vidual  ou coletivamente 
executaram os 3 gestos de 
autoproteção: Baixar, Pro-
teger e Aguardar. 
     É objetivo de A TERRA 
TREME sensibilizar os cida-
dãos para o facto de vive-
rem numa sociedade de 
risco, desafiando-os a en-
volverem-se no processo 
de  construção de comuni-
dades mais seguras e resi-
lientes a catástrofes.  
     A Autoridade  Nacional 
de Emergência e Proteção 
Civil tem como objetivo 
alargar a reflexão e  o de-
bate em torno da temática 
do risco sísmico e o conhe-

cimento sobre o que  fazer 
antes, durante e depois de 
um sismo a outros setores 
da sociedade civil, 
de  modo a alcançar-se 
uma maior resiliência, 
individual e coletiva, entre 
a população.  
     No contexto da iniciati-
va, a ANEPC criou o websi-
te www.aterratreme.pt, 
onde, sempre que quise-
res,  podes consultar infor-
mações sobre o  Exercício 
e materiais de divulgação. 
     Podes sempre demons-
trar o teu compromis-
so  pessoal ou institucional 
para com a causa da pro-
teção e segurança.  
     Lembra-te: TODOS SO-
MOS PROTEÇÃO CIVIL!  

9 novembro 2022 

A Terra Treme 
no J.I. Atalaia 



“História Maluca” 

Professoras Donzília, Ana Santos 
e ... 
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Numa outra sala da Escola ECV o Halloween foi também intenso 

Halloween sala 4 
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24 novembro 2022 — Centro de Ciência Viva Constância —8ºs anos 
 

Um dia no Planetário 
A convite do CLDS 4G - 2 
Gerações em Terra de 
Sorrisos, o Centro de Ciên-
cia Viva de Constância 
esteve no Agrupamento 
de Escolas de Vila Nova da 
Barquinha no dia 24 de 
novembro 2022 para uma 
excelente série de sessões 
de sensibilização sobre o 
sistema solar e o espaço 
cideral, intitulada 'Um Dia 
No Planetário'. 

     Os monitores Miguel 
Bento e Nuno Milagaia 
explicaram aos alunos do 
8⁰ ano, com clareza e efi-
cácia, a situação real dos 
planetas e constelações, 
com imagens esclarecedo-
ras da Supernova, dos 
meteoritos e até da espa-
ço visto a partir da Lua. 
     O evento decorreu no 
Pavilhão Desportivo de 
Vila Nova da Barquinha. 

     O CCV de Constância 
tem o patrocínio do Fundo 
Europeu do Desenvolvi-
mento Regional da União 
Europeia, do Quadro de 
Referência Estratégico 
Nacional, do Programa 
Operacional Regional do 
Centro MaisCentro, do 
Município de Constância, 
Vila Poema. 
     A vinda do Planetário às 
escolas é uma ótima ideia. 

21 novembro 2022 — 10ºano  
Empreendedorismo — Nersant 

 

Aprender a  
Empreender  

 
Com a colaboração da Nersant, uma 
dupla de formadores esteve no dia 21 
de novembro 2022 na Escola D. Maria II 
do Agrupamento de Escolas de Vila 
Nova da Barquinha para uma sessão de 
trabalho na sala de aula com alunos do 
10º ano sobre empreendedorismo.  
     A equipa dinamizadora, do projeto 
MEDIOTEJO +Empreendedor, começou 
por 'Jogos de Aquecimento' para 
'relaxar os participantes antes da ses-
são de brainwriting. 
     Atividade em PPTCD, com professo-
res Dolores Silva, Cláudia Garcia e Ma-
ria Antónia Coelho. 



17 outubro 2022 — ECV — UFE 
Grupo Educação Física 

 

Iniciação ao 
Hóquei em 

Patins 
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Mais uma turma da Escola Ciência Viva que trabalhou o Halloween com rigor  
 

Halloween na ECV 5 



21 de novembro 2022 — Ação de sensibilização em parceria com o CLDS 4G — Escola D. Maria II VN Barquinha 
  

Os Primeiros Socorros são Essenciais 
Com a dinamização de uma equipa da 
corporação dos Bombeiros Voluntários 
de Vila Nova da Barquinha, os alunos do 
9º ano da Escola D. Maria II tiveram a 
oportunidade de assistir a uma interes-
sante e esclarecedora palestra sobre os 
Primeiros Socorros. 
     A dinamização esteve a cargo de um 
grupo dos Bombeiros Voluntários de Vila 
Nova da Barquinha, que incluiu Joana 
Forinho, Paulo Batista e o seu vice-
presidente da Direção, Filipe Morais. 
     No final, quatro alunos voluntários 
colaboraram na imitação de casos reais 
de primeiros socorros para o caso de 
obstrução das vias respiratórias.  

     Na palestra interativa foram focados 
vários aspetos, como estes: a definição 
dos próprios Primeiros Socorros; o valor 
das ações corretas, mais do que as pala-
vras num momento de ansiedade; o va-
lor da transmissão da tranquilidade e da 
confiança ao auxiliado; o SIEM - Sistema 
Integrado de Emergência Médica, onde o 
comum dos mortais ‘só’ pode colaborar 
com os níveis de Deteção, Alerta e Pré-
socorro; a importância de usar o 112 
com seriedade (nunca a brincar), comu-
nicando o tipo de situação, o telefone 
para possível rechamada, a localização o 
mais precisa que puder, o número de 
vítimas, a idade aparente das vítimas, as 

queixas e alterações observadas; a im-
portância de só desligar a chamada 112 
quando o operador o disser; manter a 
calma, evitar o pânico, afastar os curio-
sos e não dar de comer ou beber; con-
trolar as hemorragias externas ou inter-
nas (nunca com fraturas expostas) com 
compressão direta, gelo; identificar os 
três graus das queimaduras; nunca re-
bente ou fure bolhas resultantes das 
queimaduras e não aplique manteiga, 
azeite ou pasta de dentes; os 4 níveis  do 
Suporte Básico de Vida; a relevância da  
Posição Lateral de Segurança, que facilita 
o vómito provocado, a fim de desobs-
truir as vias respiratórias.           (SamSeb) 
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  Escola Inclusiva com Equipamento Inovador 
O Agrupamento da Barquinha adquiriu um equipamento inovador. Hoje, o espírito da INCLUSÃO teve mais um momento Espe-
cial no nosso Agrupamento! A Equipa do CRTic de Santarém, apoiada pelos professores Nuno Santos e Elsa Violante do nosso 
Agrupamento de Escolas de Vila Nova da Barquinha, preparou o novo equipamento da nossa aluna Beatriz Morgado do 5º 
ano. No novo computador, foi instalado o atual software GRID3, montou-se e manípulo Jelly Bean Twist com suporte e insta-
lou-se o interface AirSwitch - um adaptador que permite conectar todos estes manípulos ao computador sem fios mas através 
do Bluetooth. A Beatriz ficou radiante e a sua mãe também… e NÓS ESTAMOS FELIZES!         Colaboração da profª Elsa Violante 
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A Newsletter visitou algumas das salas da Escola Ciência Viva no dia 27 Outubro 2022 
 

Halloween sadio na ECV (6) 
Os grupos turma do 1º ao 4º anos da ECV esmeraram-se por brilhar e… por meter medo! 



16 novembro 2022 — Comemoração da 33ª Convenção na ECV 
 

Direitos das Crianças 
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N o dia 16 de novem-
bro 2022, a Escola Ciência 
Viva do Agrupamento de 
Escolas de Vila Nova da 
Barquinha realizou um 
conjunto de atividades 
com os seus alunos com o 
fim de comemorar a 33ª 

Convenção do Direitos da 
Criança.  
     Esta iniciativa foi pro-
movida por dois comissá-
rios das CPCJ, também da 
Praia do Ribatejo, e pela 
Câmara Municipal da Bar-
quinha, com a presença da 
senhora vereadora da 

Educação, Paula Pontes. 
     As crianças aprenderam 
que também têm Direitos, 
como o direito à Educa-
ção, Amizade, Amor, Com-
preensão, Identidade, Fa-
mília, Paz, Habitação, Ali-
mentação, Proteção e 
Saúde. 

Regimento de Engenharia nº1 
 

Militar por 
Um Dia 

 
Ribeiro Martins, Major de Engenharia 
no Regimento de Engenharia nº1, no 
Polígono de Tancos, Praia do Ribatejo, 
Vila Nova da Barquinha, endereçou ao 
Agrupamento de Escolas da Barquinha, 
em coordenação com a Sra. Vereadora 
Paula Pontes, o PAPSM (Plano de Ação 
para a Profissionalização do Serviço 
Militar), que propõe o projeto–piloto 
“Militar por um Dia” para 15 jovens do 
ensino secundário que, nos dias 21 e 22 
de dezembro 2022, queiram ser candi-
datos para experimentar e ter contacto 
com a vida militar, sem qualquer com-
promisso, tendo assim uma perceção 
mais ajustada do Serviço Militar.  
     Assim, durante um dia e meio, as 
atividades serão:  
     Manhã — Receção; Enquadramento: 
apresentação do evento, explicação das 
regras de vivência internas e rotinas; 
Cerimónia de Içar da Bandeira Nacio-
nal; Palestra Divulgação do Serviço Mili-
tar; Demonstração de Capacidades; 
almoço. 
     Tarde — Palestra “Divulgação das 
Profissões Militares”; Exercício de Lide-
rança Militar, Atividade Militar de natu-
reza prática (prova topográfica, ginásti-
ca de aplicação militar, ou outra); Ceri-
mónia de Arriar da Bandeira Nacional; 
jantar. 
      Noite — Atividade Militar de natu-
reza teórico-prática (atavio, revista ao 
alojamento, ordem unida, ou outra); 
Reforço alimentar; Recolher (à hora 
prevista nos regulamentos). 
     Manhã do 2º Dia — Alvorada; Pe-
queno-almoço; Cerimónia de Içar da 
Bandeira Nacional; Preenchimento de 
Inquérito; Fotografia de Grupo. 
     Ao programa acima indicado pode-
rão ser efetuados ajustes pontuais. 
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Muita alegria e criatividade também nesta sala da ECV 
 

Halloween Sala 7 
Na ECV da Barquinha 

 

Prevenir com  
A TERRA TREME 

 

Todas as turmas da ECV do Agrupa-
mento de Escolas de Vila Nova da Bar-
quinha realizaram o exercício anual 'A 
Terra Treme' no dia 9 de novembro. 
        Para além do já publicado, chegou 
até nós mais um exemplo da aplicação 
das boas normas e práticas aquando de 
um muito provável terramoto. 
     Os alunos, orientados pelas suas 
professoras, respeitaram os procedi-
mentos e cumpriram sem falhas as três 
normas: Baixar, Proteger e Aguardar. 
 

Colaboração da Profª Manuela Pires  

‘A Terra Treme’  
no JI Moita do Norte 

 

Este foi o exercício ‘A Terra Treme’ nas 
salas 1 e 2 do Jardim de Infância de 
Moita do Norte, Barquinha. “Baixar, 
Proteger, Aguardar”, as 3 regras.  
     Às 11:09, quando a Educadora disse 
"Tremor de Terra", todos foram para a 
sua mesa, baixaram-se e protegeram-
se debaixo da mesa. Serenamente 
aguardaram que a educadora terminas-
se o exercício, que durou 1 minuto.  
 

Informação: Educadora Graça Aquino. 

Plano Nacional das Artes 

Atividades do PNA  
 

“Árvore, a explosão lentíssi-
ma de uma semente”, de 

Bruno Munari; “Retrovisor: 
uma história de futuro” (1ª 

bienal); “Escolas como polos 
culturais”: programar em 

colaboração e “Academia”;  
“Museus e Escolas como 
motores da democracia”. 



Propostas pela Paz e Desenvolvimento 

8ºB e 8ºC em PPT 
 

Dia Mundial  
da Ciência  

pela Paz e pelo  
Desenvolvimento  

 
No dia 10 de novembro 2022 comemo-
rou-se o Dia Mundial da Ciência pela 
Paz e pelo Desenvolvimento.  
     Nesse sentido, no âmbito da discipli-
na de Projeto Para Todos (PPT), os alu-
nos das turmas 8ºB e 8ºC participaram 
numa atividade que visou a sensibiliza-
ção dos alunos para o tema. 
     Depois do visionamento de alguns 
vídeos, os alunos foram convidados 
para um debate, primeiro em grupo 
reduzido e depois com os restantes 
alunos da turma, apresentando solu-
ções para a problemática do tema.  
     Já no final, tiveram oportunidade de 
expressar as suas opiniões / ideias atra-
vés de um registo gráfico no quadro da 
sala de aula. 
Profs. Paulo Chambino e João Ferreira 
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N o dia 8 de novembro 
2022 assinalámos o Dia 

Europeu da Alimentação e Cozinha 
Saudáveis. A efeméride, lançada 
pela Comissão Europeia, pretende 
encorajar uma alimentação saudá-
vel nas crianças, a fim de travar o 
atual crescimento da obesidade 
infantil na Europa. Os jovens com 
excesso de peso tendem a conservá
-lo na idade adulta e têm mais pro-
babilidades de tornarem-se obesos, 
daí ser tão importante formar pa-
drões de estilo de vida saudáveis e 
equilibrados desde a infância. 
     De forma a envolver os nossos 
alunos naquilo que conhecemos 
como refeições equilibradas, com-
pletas e saudáveis, foi proposta 
pela professora da disciplina de 
Ciências Naturais, Dolores Silva, em 
articulação com a nutricionista do 
Agrupamento da Barquinha, Marisa 
Geraldes, a elaboração de uma re-
ceita que cumprisse com esses cri-
térios.  
     Surgiu então a ideia - o famoso 
Pastel da Cornualha - que incluiu 
um recheio com batata, nabo, ce-
noura, ervilhas, cogumelos, curgete 
e carne de frango previamente es-
tufada, tudo envolvido numa massa 
quebrada caseira (versão tradicio-
nal e versão sem glúten).  
     Esta receita permitiu a experi-
mentação, de forma mais agradável 
ao palato, de alguns produtos hortí-
colas que muitas vezes são rejeita-
dos pelas crianças e jovens. Afinal 
até gostamos de nabo e ervilhas... 
     Aqui fica o registo da atividade. 

 

(Colaboração com texto e fotos de 
Marisa Geraldes)  

8 novembro 2022Dia Europeu da Alimentação e Cozinha Saudáveis 
 

Cozinha Saudável 
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 09 novembro 2022 — Entrega de Prémios Halloween na B.E. 
 
 

Prémios Halloween 
Os alunos de inglês parti-
ciparam com muito inte-
resse e arte na celebração 
do Halloween e expuse-
ram os seus laboriosos 
trabalhos na Biblioteca 
Escolar da Escola D. Maria 
II da Barquinha. 
     No dia 9 de novembro 
2022 realizou-se a entrega 
dos prémios aos melhores, 
que foram apurados de-
pois de uma participativa 
votação pelos alunos. 
      Na categoria de 
'Criaturas' participaram 28 
alunos do 3º ciclo e na 
categoria 'Chapéus' mais 8 
alunos do 2º ciclo. 
      Parabéns a todos os 
participantes, que deram 
largas à sua imaginação e 
criatividade. 
      Os professores de in-
glês também motivaram 
os jovens a celebrar esta 
data de origem anglófona. 
     A equipa da Biblioteca 
Escolar, com destaque na 
sua coordenadora, Luísa 
Morais, e a professora 
Rosália Gralha, organizou 
a exposição e a complexi-
dade da votação.  
      Os vencedores foram o 
nº 21, com 70 pontos, nas 

Criaturas, realizado por 
Francisca e Érica Folgado 
Belo e Maria Ferreira, do 
8ºD. E o nº 9, com 75 vo-
tos, nos Chapéus, Júlia 
Silva, do 6ºB. 
     Também se destaca-
ram, nas Criaturas o nº 20, 
com 26 pontos, e o nº 29, 
com um 24 pontos. 
     Nos Chapéus, também 
se destacaram o nº 6, com 
28 pontos, e o nº 4, com 
17 pontos. 
      Na breve cerimónia, do 
dia 9 novembro, apresen-
taram-se os alunos premi-
ados na categoria dos cha-
péus. Os outros serão 
agraciados nas aulas de 
inglês pelos próprios pro-
fessores de língua inglesa 
do 3º ciclo. 
      A Newsletter teve a 
oportunidade de falar com 
uma das vencedoras, Júlia 
Silva. Confessou que ‘deu 
um bocadinho de trabalho 
a moldar o chapéu’, du-
rante cerca de uma sema-
na, usou pasta de moldar, 
tintas, tecido, o sistema de 
luz e outros materiais. E 
teve a ajuda da sua mãe, a 
nossa brilhante ex-colega 
Margarida Marques.  

Uma atividade do 4.º ano da ECV  
 

Um dia na 
canoagem  
  
No dia 28 de outubro, no período 
da manhã, as turmas do 4.º ano 
foram, a pé, ao Parque Ribeirinho 
da Barquinha fazer uma atividade 
muito interessante de canoagem. 
     A orientação desta iniciativa es-
teve a cargo da professora Paula 
Fonseca e do professor Rui Nunes, 
que explicaram como fazer os movi-
mentos e quais as regras de segu-
rança a respeitar.  
     A atividade começou em grupos 
de dez alunos de cada vez. No final,  
os alunos trocaram a roupa molha-
da no Centro Cultural.  
     Foi uma atividade muito diverti-
da e saudável!  
 

Colaboração da Professora  
Cecília Salvador 

Trabalhos do 4º ano depois da atividade de Canoagem 

A canoagem é divertida! 
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Vídeo do Halloween na Escola Ciência Viva (9.10 min) 

Magia afasta Medos 
Esta atividade, programada no PAA, foi organizada pelo 
grupo de Educação Especial e envolveu a turma do 5ºB 
e os alunos do CAA. Os nossos jovens alunos apanha-
ram e retalharam azeitonas com alegria, mas o proces-
so vai continuar até estarem boas para comer...  

Colaboração da Professora Maria João Machado. 

Halloween  
no CAA 

Esta atividade esteve cen-
trada na motivação para a  
criatividade do nosso aluno 
Rodrigo Ramos, da turma 
8⁰D, na disciplina de Artes.  
     A orientação desta tare-
fa esteve a cargo das pro-
fessoras Rosália Gralha e 
Maria João Machado. 

27 de outubro de 2022 

APANHA DA AZEITONA 
na Escola D. Maria II 

Escolas Solidárias 
Jantar Solidário no dia  
30 de novembro 2022 

 

PEMBA 
 

O Projeto 'Um Sorriso Para Pemba' 
faz parte da agenda de causas de 
um Agrupamento de Escolas de 
Vila Nova da Barquinha solidário, 
que gosta de intervir em situações 
relevantes de necessidade com-
provada.  
     É este o caso de Pemba, no 
norte de Moçambique, que tem 
uma forte ligação com a nossa 
Barquinha através do Padre Ricar-
do Marques, nosso ex-aluno e 
residente no Cardal. Vamos ajudar 
algumas dezenas de crianças e 
jovens moçambicanos.  
     Assim, os alunos ajudaram a 
vender blocos de rifas para adqui-
rir produtos de primeira necessi-
dade e tivemos um brilhante Jan-
tar Solidário no dia 30 de novem-
bro 2022 na Escola D. Maria II.  
     Vamos ajudar quem precisa!  

Eleições da Associação de Estudantes — Lista Joca  

A Vida Secreta dos Nossos Bichos 
Realizado por Chris Renaud, o filme conta a história de Max, um cão 
de estimação, que não fica muito satisfeito quando o seu dono traz 
para casa outro cão, chamado Duke. No entanto, deixam de lado as 
suas diferenças quando descobrem que o dono está em perigo. 
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O Halloween com o Centro Integrado de Educação em Ciências 

Massa Newtoniana 
No âmbito da celebração 
do Halloween na Escola 
Ciência Viva da Barquinha, 
as crianças das turmas 
1⁰C, 1⁰B e 1⁰A puderam 
realmente 'pôr as mãos na 
massa' com a massa não 
newtoniana, que tem a 
curiosidade científica de 
poder adquirir os estados 
sólido e líquido. Uma orga-
nização do CIEC. 

Pensamento Computacional 

Berbas 
Na semana de 14 a 18 de novembro 
realizou-se na Escola ECV da Barquinha, 
nas salas dos alunos do 3º e do 4º ano, 
o desafio internacional de pensamento 
computacional – Bebras. 
     O pensamento computacional englo-
ba processos de raciocínio usados para 
interpretar um problema e resolvê-lo, 
expressando as suas soluções de tal 
forma que um “computador” (cérebro 
ou máquina) consiga executá-las.  
     Esta é a base do trabalho diário que 
realizamos com os nossos alunos e faz 
assim todo o sentido envolvermo-nos 
em conjunto com o agrupamento de 
escolas de Vila Nova da Barquinha nes-
ta iniciativa.  
     A professora Isilda mais uma vez 
está de parabéns pela organização des-
te desafio, este ano com mais facilida-
de já que é a segunda participação.  
 

O responsável, Ricardo Marques 

Experimenta+Ciência 
 

Tantas Luvas! 
Como organizá-las? 

 

As turmas do 1º ano, na semana de 7 a 
11 de novembro, realizaram no labora-
tório do CIEC uma atividade sobre os 
diferentes materiais de que as luvas 
podem ser feitas, no âmbito do projeto 
“Experimenta + Ciência”. Através da 
questão problema “Tantas luvas! Como 
organizá-las?” as crianças foram desafi-
adas a agrupar as luvas tendo em conta 
as suas diferentes utilizações. 
  

Colaboração: monitora Ana Sofia Bicho 

O físico inglês Isaac Newton publicou as suas 3 leis fundamentais em 1687. 



L eonardo era um gato, pre-
to como o carvão. Vivia sozinho 
na rua, porque não tinha muitos 
amigos. Quando o frio apertava, 
o Leonardo refugiava-se na bi-
blioteca. Era um lugar quenti-
nho e confortável, cheio de 
bons livros para ler.  
     Certo dia, Leonardo descobriu 
um livro chamado ‘A Enciclopé-
dia das Bruxas’. Entre outras coi-
sas, dizia: As bruxas usam meias 
às riscas e chapéus pontiagudos. 
As bruxas viajam nas suas vas-
souras. As bruxas cuidam de to-
da a espécie de animais, mas 
têm um carinho especial por ga-
tos pretos. 
     Se eu encontrar uma bruxa 
para mim, talvez nunca mais so-
fra nem de frio nem de solidão 
— pensou o Leonardo.  
     E assim… lá  foi ele à procura 
de uma bruxa. Enquanto cami-
nhava pela rua, Leonardo viu 
uma menina que usava meias às 
riscas, tal e qual como as bruxas 
do livro. 
     — Desculpa, por acaso és uma 
bruxa? — perguntou-lhe. (…) 

Desculpa...  
Por acaso és 
uma bruxa? 

Emily Horn, escritora 
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Grupo de profissionais da ECV preparou uma boa surpresa 
 

Teatro Halloween 



25 NOVEMBRO 2022 
CAMINHADA NA E PELA PAZ 

e… Feira d'Outono, Inauguração do 
Dado da Paz, Entrega de Diplomas do 

12⁰ ano, Hastear da bandeira Eco-
Escolas, Eleição da Associação de Estu-

dantes, Feira do Livro (21 a 25 nov). 
CONVIDAMOS TODA A COMUNIDADE   
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Magusto  
na Escola ECV 

A Associação de Pais da Escola Ciência 
Viva dinamizou o tradicional dia do 
Magusto, onde a pequenada pôde co-
mer a castanha assada e beber grose-
lha, aproveitando também o sol de S. 
Martinho para brincar. Muito bom! 

Obrigada a todos por este belo dia. 
 

Colaboração da profª Clotilde Mourato  

S. Martinho no J.I. de V.N. Barquinha 
Organização da Associação de Pais 

  

Pais e EE organizam  
festa aos meninos 

ECV 



Sessões de esclarecimento  

Cuidados  
Paliativos 

Fernanda Vital, enfermeira, fez a pro-
posta de efetuar um conjunto de ses-
sões sobre Cuidados Paliativos. Essa 
vontade foi expressa à senhora verea-
dora Paula Pontes, que mandou o reen-
caminho para o nosso Agrupamento. 
Nesse email consta o anexo “Plano Psi-
coeducativo para comunidade - Cuida-
dos Paliativos” e os temas a abordar 
em 7 sessões. Assim:  
Sessão 1—  Cuidados Paliativos: Defini-
ção; A quem se destinam; Quando po-
dem ser as pessoas com necessidades 
paliativas ser referenciadas. 
Sessão 2—  Eu, cuidador: Impacto do 
papel do Cuidador nos diferentes domí-
nios de vida. 
Sessão 3—  Cuidados de Saúde Diários: 
Controlo sintomático-Medicação; Reor-
ganização e planeamento dos cuidados. 
Sessão 4— Mobilidade e Autonomia:  
Promover a autonomia da pessoa cui-
dada; Autocuidado – estratégias para 
reduzir a sobrecarga do cuidador. 
Sessão 5—  Ciclo de Vida: Luto(s). 
Sessão 6—  Ciclo de Vida: Estratégias 
de autocuidado; Projeto de vida. 
Sessão 7—  Comunicação centrada na 
pessoa - Comunico bem, cuido ainda 
melhor! A forma como comunico afeta 
a minha saúde e a da pessoa de quem 
cuido?; Nutrição em Cuidados Paliati-
vos – E se a pessoa não quer comer? 
Verdades e Mitos; Direitos Sociais em 
Cuidados Paliativos. 
     O plano de sessões termina com o 
feedback relativo ao impacto. 
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Halloween ainda 

Autor do mês na Biblioteca Escolar da Escola D. Maria II 

Luís Sepúlveda 

Luís Sepúlveda foi um escritor chileno. 
Escritor, poeta, realizador e jornalista. 
Nasceu em Ovalle, norte do Chile, em 
1949. Faleceu há 12 anos, em 2010, víti-
ma do Covid. Em 1970 venceu o “Prémio 
Casa das Américas” pelo seu primeiro 
livro: ‘Crónicas de Pedro Nadie’. Foi um 
ativista político de esquerda, tendo apoi-
ado Allende, pelo que foi obrigado a sair 
do país durante a ditadura de Pinochet. 
Viajou e trabalhou pelo Brasil, Uruguai, 
Paraguai e também no Equador, com os 
índios Shuar. Na Amazónia, Sepúlveda 
foi amigo de Chico Mendes, herói da 
defesa da Amazónia.  Viveu também na 
Rússia, em Gijón, Hamburgo e Paris.  

     Fiquem com extrato da obra “Mundo 
do Fim do Mundo”: 
     Era então muito novo, quase um garo-
to, e sonhava com as aventuras que me 
haveriam de oferecer as bases de uma 
vida distante do tédio e do enfado. 
     Não estava sozinho nos meus sonhos. 
Tinha um Tio: assim mesmo, com maiús-
culas. O meu Tio Pepe. (…)  
     Nem vale a pena dizer que o Tio Pepe 
era a ovelha negríssima da família. (…) 
Foi dele que recebi os primeiros livros, os 
que me aproximaram de escritores que 
nunca mais esquecerei: Júlio Verne, Emi-
lio Salgari, Jack London. E também 
‘Moby Dick’, de  Herman Melville. 

Luís Sepúlveda ganhou diversos prémios: 
  

Premio Gabriela Mitral de poesia (1976) 
Prémio Rómulo Gallegos de novela (1978) 

Premio Tigre Juan de novela (1988) 
Premio relatos cortos «La Felguera» (1990) 

Prémio Primavera de Romance (2009) 
Prémio Eduardo Lourenço (2016) 
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Final outubro 2022 — Muitos e bons trabalhos foram realizados pelo 3º ciclo na disciplina de Inglês 
 

Criaturas Halloween na BE 

 



Ranking FIT Escola D. Maria II — Consulta os teus profs. de Educação Física 

FitGames Novembro 2022 
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Alguns alunos executaram belos chapéus alusivos ao Dia das Bruxas  
 

Chapéus do Halloween 

1º ano visita o CIEC 
 

Explorando o 
Castelo 

 
No início do mês de novembro, as tur-
mas do 1º ano visitaram o Centro Inte-
grado de Educação em Ciências, no 
âmbito do Programa “Experimenta + 
Ciência”.  
     Os meninos ficaram a conhecer vá-
rios módulos de uma das salas do mes-
mo: “Explorando o Castelo”.  
     Nesta sala ficaram a conhecer mais 
sobre os materiais naturais e não natu-
rais através de atividades dinâmicas e 
interessantes.  
     Por exemplo, o “Sabe mais sobre o 
que tens vestido!”, em que as crianças 
verificaram de que são feitas as peças 
de vestuário selecionadas, recorrendo 
à leitura dos códigos de barras de cada 
tipo de tecido e também uma atividade 
de associação dos materiais (tendo 
amostras dos mesmos disponíveis) às 
duas categorias: natural e não natural. 
     Foi uma aula num contexto distinto, 
mas muito divertida e importante para 
os alunos! 

Colaboração de Ana Sofia Bicho  

Os melhores alunos do concurso FITGA-
MES no mês de novembro 2022 foram 
os seguintes, nos respetivos escalões: 
  
5º/6º anos Masc: Duarte Faria, 6ºA; 
Gabriel Nunes, 6ºA; Jaime Valente, 5ºB; 
5º/6º anos Fem: Anita Faria Prata, 5ºA; 
Alice Malagueiro, 6ºD; Eva Bôto, 5ºD;  

7º/8º/9º Masc: Francisco Madeira, 9ºB; 
Martim Grilo, 9ºC; Rodrigo Gomes, 9ºD; 
7º/8º/9º anos Fem: Íris Dionísio, 8ºB; 
Lara Martins, 8ºC; Íris Martins, 9ºC; 
10º/11º/12º Masc: Miguel Costa, 11ºA; 
Hugo Oliveira, 11ºA; Marco Gentil, 11C. 
10º/11º/12º Fem: Carolina Carita, 11ºA; 
Vera Martins, 11ºA; Ana Marques, 10ºB.   

Reforço do ensino  
de Língua Portuguesa 

 
Foi afetado um recurso docente para dar 
apoio/reforço à nossa língua materna às 
4.ª feiras, entre as 14.30 às 16:20, assim 

como foram dadas novas orientações  
avaliativas, dado que a dificuldade  
detetada afeta, como sabemos, a  

aprendizagem em todas as disciplinas. 
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16 novembro 2022 — As Listas Raio e Joca à Associação de Estudantes da Barquinha 
 

Debate das Listas A.E. 
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25 novembro 2022 — Escola D. Maria II VNB 
 

Feira d’Outono 
As "tendinhas" atribuídas 
a cada "grupo" partici-
pante na Nossa Feira 
d`Outono, que teve lugar 
no dia 25 de novembro, 
foram: Educação Pré-
Escolar - Compotas; 1.º 
aos 4.º Anos - Castanhas 
Assadas; 5.º e 6.º Anos - 
Frutos Secos e Broas; 7.º 
Ano - Bebidas; 8.º e 9.º 

Anos - Bolos e Doces de 
Colher; 10 aos 12.º Anos - 
Regular e Profissional - 
Chouriço e Bebidas para a 
Cantina. 
     As Associações de Pais 
e Encarregados de Educa-
ção, também trouxeram 
Salgados, Pizzas e Quiches. 
     Igualmente contámos 
com a colaboração do 

Curso de Técnico de Ven-
das e Informática de Ges-
tão, CIEC, CLDS 4G, Pro-
jeto Dress a Girl, Educação 
Especial, entre outros. 
     A decoração dos espa-
ços esteve a cargo da 
equipa responsável da 
organização do evento e 
das Educadoras, Professo-
ras e Diretores de Turma. 

Escola EB1/JI Praia do Ribatejo 
 

Noite na Biblioteca 
e Dia Nacional do Pijama 
 

O  que será que fazem, à noite, 
os livros de uma biblioteca? 

Sem leitores por perto, nem funcioná-
rios, será que eles saltam das pratelei-
ras e conversam uns com os outros?  
     No sentido de promover hábitos de 
leitura e fomentar momentos de parti-
lha e de união, realizámos a atividade 
“Uma Noite na Biblioteca”, na noite de 
21 para 22 de novembro, na nossa es-
cola.  
     Proporcionamos uma noite diferente 
e muito especial às nossas crianças 
que, acompanhadas pelas professoras 
e assistentes operacionais, desenvolve-
ram divertidas atividades para depois 
adormecerem embaladas ao som de 
histórias infantis e aventuras por entre 
os livros. 
     No dia seguinte, acordamos com a 
canção do Bom Dia e, tal como já vem 
sendo hábito, comemoramos o Dia 
Nacional do Pijama. Uma vez mais, pro-
curamos sensibilizar as nossas crianças 
para o facto de tantas outras crianças 
não terem a sorte de crescer numa 
Família. 
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25 novembro 2022 — Curso Ciências Socioeconómicas 

Diplomas C.S.E. 
Entrega dos Diplomas do 12⁰ ano aos alunos do Curso de Ciências Socioeconómicas 
do Agrupamento de Escolas de Vila Nova da Barquinha que terminaram em 2021-
22. Evento no dia 25 novembro 2022, Barquinha. Com a colaboração solidária da 
Junta de Freguesia da Barquinha e da Associação de Pais da Escola D. Maria II. Rece-
beram o Diploma e a lembrança da Junta de Freguesia os alunos: Beatriz Trindade, 
Guilherme Gralha, Inês Sofia Coelho, Luís Garcia, Ruben de Oliveira e Tomás Russo. 
Não puderam estar presentes Rafael Gervásio e Daniel Gaspar.   

Depois do Sarau de Entrega dos Diplomas do 12º ano, alguns dos jovens, agora já no ensi-
no superior, mostraram a sua alegria por continuarem ligados ao nosso agrupamento.   

V asco Lourenço, coordenador do PROJETO ERASMUS+ 
apresentou no dia 30 de novembro 2022 no auditório 

da Escola D. Maria II uma resenha das suas atividades no 
Agrupamento de Escolas de Vila Nova da Barquinha e a nível 
internacional. Para melhor ilustrar o caráter marcante da 
experiência Erasmus, o professor convidou alguns alunos para 
o testemunhar: Margarida Lemos, João Alves, Tiago Macedo e 
Ana Marques. O Diretor, Paulo Tavares, salientou a impor-
tância do programa Erasmus+ na Barquinha, que transmite 
valores europeus como a Liberdade, a Dignidade Humana e 
Democracia. Igualmente elogiou o trabalho persistente e 
consistente do coordenador Vasco Lourenço. Durante esta 
cerimónia foram entregues os prémios aos alunos vencedores 
do Peddy Paper ErasmusDays: Artur Ferreira, David Barreira, 
Inês Almeida, Sala Ye e Vasco Dias (7ºC); Joana Cordeiro, 
Rita Louro, Maria Inês Maia e Ana Beatriz Machado (8ºD); e 
Margarida Lemos, Afonso São Marcos, Nuno Lopes (9ºA). Os melhores do Erasmus+ 
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25 de novembro 2022 

Na Praça da República 
21 novembro 2022 — APEEECV 

  

 Dia Nacional do 
Pijama na ECV 

 

A Associação de Pais da Escola Ciên-
cia Viva dinamizou atividades do 
Dia Nacional do Pijama. Este dia 
tem uma base lúdica, educativa e 
solidária.  
     A data visa defender o direito de 
todas as crianças crescerem no seio 
de uma família, especialmente as 
crianças que, por diversas razões, 
estão separadas das suas famílias 
biológicas. 
     Essa é a chamada "Missão Pija-
ma". É uma iniciativa criada pela 
Mundos de Vida - Associação para a 
Educação e Solidariedade. 
 

Colaboração de Clotilde Mourato 

Equipa da Biblioteca Escola incentiva alunos a ler e a motivar para a leitura 

Projeto ‘Escola a Ler’ 
No âmbito do Projeto 
'Escola a Ler', a equipa de 
professores da Biblioteca 
solicitou a colaboração de 
um grupo de alunos volun-
tários a fim de sensibilizar 
os colegas do 3º ciclo para 
a importância da leitura 
através do seu testemu-
nho como leitores. 
     Depois da reunião pre-
paratória, cada aluno des-
te grupo irá preparar o seu 
testemunho para posteri-
ormente o apresentar às 
turmas, de forma a seduzir 
mais alunos para a leitura. 

 

Colaboração do Professor 
Vítor Governo 

25 novembro 2022 
Poema de Joana Branco Cordeiro 

 lido por Lara Saraiva 
 

A Paz Interior 

 
A Paz interior é a melhor coisa 

que se pode ter. 
Eu nunca tinha compreendido, 
mas acho que agora começo a 

perceber. 

Natal na Biblioteca Escolar 
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Presidente J.F. da Barquinha António Costa 
 

Sejam Felizes! 

Curso de Ciências e Tecnologia terminado em 2021-22  

Diplomas C.C.T. 
E stiveram presentes 

estes nossos saudo-
sos ex-alunos, que recebe-
ram o Diploma do 12º ano 
pelos seus professores, 
autarcas e pais: Ana Bea-
triz Gaspar, Beatriz Perei-
ra, Débora Barbosa, Diogo 
Braz, Duarte Batista, Inês 
Filipa Silva, Íris Simões, 

João Bibi, João Guilherme 
Silva, João Guilherme 
Henriques, João Pedro 
Pires, Madalena Sofia 
Morais, Margarida Padi-
lha Rita, Matilde Rodri-
gues, Miguel Calado, Mi-
guel Santos, Rodrigo Ma-
tias, Tiago Calado Lopes e 
Vasco Figueiredo.  

     Não puderam estar 
presentes Andreia de Sá, 
António Vicente, Beatriz 
Alexandra Silva e Vasco 
Marcelo. 
     A Associação de Pais da 
Escola D. Maria II e a Junta 
de Freguesia de Vila Nova 
da Barquinha colaboraram 
no evento. 

25 novembro — Banda Bombeiros VNB 
 

Música da 
Banda BVNB 

 
A secção de sopro da Banda dos Bom-
beiros Voluntários de Vila Nova da Bar-
quinha abrilhantou a entrega dos Diplo-
mas de conclusão do 12º ano. 
     O maestro António Lopes dirigiu o 
grupo musical, com Rui Martinho em 
tuba, António Madeira em trombone de 
varas, Francisco Lopes no bombardino e 
Tatiana Lopes em clarinete, que toca-
ram ‘Pomp and Circumstance’ ( Edward 
Elgar) ‘Viva La Vida’ (Conldplay) e o 
‘Hino da Alegria’ (Beethoven). 
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Nova Associação de Estudantes  
Apuramento de resultados 

25 novembro 2022  
 

Venceu Lista R 

5 dezembro 2022 
 

Dia da Pessoa 
Portadora de 
Deficiência  

 
As atividades do dia 5 de dezembro que 
assinalaram O DIA DA PESSOA PORTA-
DORA DE DEFICIÊNCIA incluíram: 
     A FAIXA - Os Professores de Educa-
ção Especial levaram uma Faixa para os 
vários Estabelecimentos do Agrupa-
mento (7) e escreveram criativamente 
a frase “TODOS DIFERENTES, TODOS 
DIFERENTES, MAS FELIZES!”. No final, 
colocaram no exterior da Escola/JI no 
dia 5 de dezembro. 
     FITAS DE SEDA: no dia 5 de dezem-
bro todos os alunos irão colocar uma 
fitinha junto da Faixa. 
      Nesse mesmo dia estarão a passar 
historinhas em vídeo sobre o tema, em 
loop, nas TV’s do hall de entrada da 
Escola D. Maria II e no Bar. A ECV tam-
bém tem pequenos vídeos/histórias de 
acordo com os anos.  

 

Colaboração da colega Elsa Violante, coor-
denadora do Grupo de Educação Especial.  

CONCURSO AUTORES  
DIGITAIS 2022/2023  

 
O CCTIC da ESE de Santarém lança mais 
uma edição do concurso Autores Digi-
tais. Este concurso tem como público-
alvo alunos dos ensinos pré-escolar, 1.º 
e 2.º ciclos do Ensino Básico e seus do-
centes, em articulação com as bibliote-
cas escolares das respetivas escolas e/
ou agrupamentos.  
     Com este concurso, os participantes 
são desafiados a criar uma história ori-
ginal que aborde um dos temas da Edu-
cação para a Cidadania, a ilustrá-la e a 
publicá-la, usando o recurso educativo 
digital Storyjumper.  
     São admitidas a concurso todas as 
histórias que se integrem em qualquer 
das áreas temáticas de educação para a 
cidadania. As histórias serão avaliadas 
publicamente e à posteriori por um júri 
multidisciplinar que identificará as me-
lhores desta edição. Aos 3 primeiros 
lugares de cada categoria (pré-escolar, 
1º e 2º ceb) serão atribuídos prémios 
às respetivas escolas. As inscrições es-
tão abertas até 22 de dezembro 2022. 
  

Mais sobre o concurso em http://
cctic.ese.ipsantarem.pt/cctic/autores-digitais/. 

30 novembro 2022 
 

Mors-Amore  
 
Outra surpresa do Jantar Solidário na Esco-
la D. Maria II do Agrupamento de Escolas 
de Vila Nova da Barquinha foi o poema 
recitado pela professora Rosália Gralha. 
Aqui fica o texto: 

 
MORS-AMOR, de Antero Quental 

Versão 1880, Imprensa Portuguesa 
 

Esse negro corcél cujas passadas 
Escuto em sonhos, quando a sombra desce, 

E, passando a galope, me apparece 
Da noite nas fantasticas estradas, 

Donde vem elle? Que regiões sagradas 
E terriveis cruzou, que assim parece 

Tenebroso e sublime, e lhe estremece 
Não sei que horror nas crinas agitadas? 

Um cavalleiro de expressão potente, 
Formidavel, mas placido no porte, 

Vestido de armadura reluzente, 
Cavalga a féra extranha sem temor. 

E o corcél negro diz: «Eu sou a Morte!» 
Responde o cavalleiro: «Eu sou o Amor!» 

Depois da votação ter terminado pelas 
13h30, seguiu-se o escrutínio dos vo-
tos, na presença dos delegados das 
duas listas. O processo eleitoral decor-
reu numa sala com sigilo e foi orienta-
do pelos professores Henrique Alexan-
dre, Ana Santos e Ana Salas. 
     Abertas as duas urnas, foram desdo-
brados os boletins de voto e separados 
pelo voto expresso. 
     No final, temos a considerar 589 
alunos eleitores e 427 votos regulares, 
o que corresponde a 72,5% do total. 
Destes, 114 votos foram para a Lista 
Joca e 313 na lista R, que venceu as 
eleições. De salientar a ausência de 
votos em branco e nulos. 
     Falta só a cerimónia de tomada de 
posse dos elementos da lista vencedo-
ra para dar por encerrado o processo 
eleitoral da nova Associação de Estu-
dantes e para que os novos responsá-
veis estudantis comecem a pôr em 
prática os objetivos propostos. 
     Parabéns às duas listas. Deram 
exemplos de Cidadania e Democracia a 
muitos adultos durante vários dias da 
campanha eleitoral. 



A entrega dos Diplomas de 12⁰ano do 
Curso Profissional Técnico de Infor-

mática e Gestão decorreu a 25 novem-
bro 2022, no auditório do Agrupamento 
de Escolas de Vila Nova da Barquinha, 
om a colaboração da Junta de Freguesia 
da Barquinha e da Associação de Pais da 
Escola D. Maria II.  

     Estiveram presentes os nossos ex-
alunos Beatriz Mata Pereira, Bruno Ale-
xandre Rodrigues, Carlos Daniel Castelo, 
David Alexandre Bento, Gabriela Filipa 
Ribeiro, Guilherme Gouveia Dias, Maria 
Leonor Jorge, Rodrigo Arrabaça Homem 
e Vanessa Margarida Vieira. 
     Parabéns a todos e sejam felizes! 

12º ano do Curso Profissional Técnico de Informática e Gestão 
 

Diplomas T.I.G. 
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Padre António Vieira, citado por 
Fernando Freire, Presidente da 

CMB, a 25 novembro 2022 
 

A Guerra 
 

A intervenção do edil barquinhense 
incluiu a versão do autor e pensador do 
século XVII, Pe António Vieira.  
 
Estamos em guerra entre nações e 
entre pessoas. A guerra como a des-
creveu o talentoso Pe. António Vieira:  
 
A Guerra “(…) é aquele monstro que 
se sustenta das fazendas, do san-
gue, das vidas, e, quanto mais come 
e consome, tanto menos se farta. É 
a guerra aquela tempestade terres-
tre que leva os campos, as casas, as 
vilas, os castelos, as cidades, e tal-
vez em um momento sorve os reinos 
e monarquias inteiras. É a guerra 
aquela calamidade composta de 
todas as calamidades em que não 
há mal nenhum que ou se não pa-
deça, ou se não tema, nem bem que 
seja próprio e seguro: - o pai não 
tem seguro o filho; o rico não tem 
segura a fazenda; o pobre não tem 
seguro o seu suor; o nobre não tem 
segura a honra; o eclesiástico não 
tem segura a imunidade; o religioso 
não tem segura a sua cela; e até 
Deus, nos templos e nos sacrários, 
não está seguro.” 

CLDS4G com CIEC e 3º ano da ECV 

PARTILHA DE TRADIÇÕES E HISTÓRIAS 

"O coração de uma criança  
é o melhor lugar para  

cultivar o amor."  
No dia 29 de novembro 2022, em 
parceria com o CIEC, o CLDS reali-
zou esta bela iniciativa, intitulada 
"Horta Pedagógica”. Juntamente 
com os alunos do 3° ano da Esco-
la Ciência Viva, pudemos cultivar 
um canteiro "nosso", promoven-
do assim a intergeracionalidade, 
onde os mais velhos puderam 
ensinar os mais novos . 



25 de novembro 2022 — Projeto Eco-escolas 
e Clube de Música e Dança 

 

Hastear da Bandeira 
Eco-escolas 

Professora Ana M. Santos salientou a verten-
te ecológica do Agrupamento de Escolas da  
Barquinha para  contextualizar o Hastear da 
Bandeira Eco-Escolas na Escola D. Maria II. 
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11º CSE e 7ºD — Sessão de Educação e Literacia Financeira  

Educação Financeira 
A  turma do 11º ano 
do Curso de Ciências 
Socioeconómicas reali-
zou uma sessão de Edu-
cação e Literacia Finan-
ceira na primeira sema-
na de novembro 2022.  
     Este evento foi reali-
zado com a ajuda da 
turma do 7ºD, na aula 

de Cidadania e Desen-
volvimento, lecionada 
pela Professora Elsa 
Menino, com a coorde-
nação aa Professora 
Margarida Cambóias, 
coordenadora do Clube 
de Educação Financeira 
da Escola. 
     Os alunos da turma 
mostraram-se muito 

empenhados durante 
toda a atividade, tendo 
demonstrado grande 
entusiasmo na interação 
com os alunos do secun-
dário, bem como no 
desenvolvimento das 
atividades. 
 
Colaboração da Profes-

sora Elsa Menino 

Cursos Técnico de Vendas e  
de Informática de Gestão 

 

Simulação de 
Espaço Comercial 

 
Um grupo de alunos dos Cursos 
Técnico de Vendas e de Informática 
de Gestão participou na Feira d'Ou-
tono no dia 25 de novembro 2022 
com a simulação de um espaço co-
mercial (vendas), onde colocaram 
em prática os conhecimentos ad-
quiridos, com a orientação dos pro-
fessores da componente técnica 
(grupo 430), nomeadamente as 
professoras Leonor Boavida, Lurdes 
Henriques, Margarida Cambóias e 
Célia Almeida.  
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Curso Técnico de Turismo terminado em 2021-22 

Diplomas C.T.T. 
N o dia 25 de novem-

bro 2022 decorreu 
no auditório da Escola D. 
Maria II do agrupamento 
de Vila Nova da Barquinha 
a entrega dos Diplomas de 
conclusão do Curso de 
Técnico de Turismo.  

     Estiveram presentes os 
nossos ex-alunos Alice 
Marques Sousa, André 
Rafael Reis, Bárbara Filipa 
Dias, Cláudio Alexandre 
Agostinho, Diogo Alexan-
dre Batista, Érica Alexan-
dre Gomes, Inês Isabel 

Trindade, Inês Sofia da 
Silva, Joana Filipa Eusébio, 
Margarida Duarte Carmeli-
no e Norberto Miguel 
Martinho. 
     Não pôde estar presen-
te a ex-aluna Raquel Silva 
Tavares. Parabéns a todos! 

12ºC — Curso Profissional 
 

Saber ser  
Técnico de Turismo 

 
No âmbito do Curso Profissional de 
Técnico de Turismo, os alunos do 12⁰C 
receberam e acompanharam os convi-
dados para a inauguração do Cubo da 
Paz e para a Entrega dos Diplomas no 
dia 25 de novembro 2022. Para além de 
outras tarefas, também foram ainda os 
responsáveis pela apresentação da 
cerimónia da entrega dos diplomas. 
     De salientar a forma dedicada e 
competente com que desempenharam 
as funções que lhes foram atribuídas. 
     Os alunos foram orientados pela 
Professora Margarida Cambóias. 

Amigos Improváveis A  turma do 3ºA da 
ECV e a turma do 6ºB 

da Escola D. Maria II estão 
envolvidas no Projeto de 
articulação vertical Ami-
gos Improváveis, em par-
ceria com a Santa Casa da 
Misericórdia de VNB.  
     O objetivo é desmistifi-
car o envelhecimento e 
criar laços entre gerações.  
     Para o efeito privilegiou
-se a carta como forma de 
comunicação entre alu-
nos/utentes.  

Colaboração da professora  
Clotilde Mourato. 



A  Biblioteca Esco-
lar da Escola D. Maria II 
viveu um verdadeiro mo-
mento de inclusão e de 
sensibilização para a cons-
ciencialização da diferen-
ça, com o espetáculo mul-
tissensorial  oferecido pelo 
CERE e pela turma do 5ºD. 
     A Professora Ana San-
tos agradeceu a colabora-
ção dos vários elementos 
que colaboraram para a 
realização do bonito espe-
táculo de música e dança 
inclusiva: às turmas do 5º 
ano, aos “ilustres encarre-
gados de educação”, um 
agradecimento muito es-
pecial ao CLDS4G”, o dina-
mizador e impulsionador 
do evento, que conseguiu 

uniu as várias entidades, 
“uma palavra de eterna 
gratidão ao CERE, à D. 
Natércia e à D. Marta Di-
as”, “um beijinho muito 
grande para estes artis-
tas”, que continuam a 
querer envolver-se em 
várias atividades do agru-
pamento da Barquinha. 
     A professora também 
agradeceu “aos menos 
jovens, do CLDS” a assistir, 
já que “este encontro in-
tergeracional é fundamen-
tal”, pois “o mais impor-
tante neste agrupamento 
são as pessoas, e não bas-
ta dizê-lo, é preciso senti-
lo.”  
     Por outro lado, a D. 
Natércia, do CERE, agrade-
ceu o convite e reafirmou 
que “estão sempre aber-

tos a novos convites, por-
que nós temos de fazer 
parte desta comunidade, 
de todas as comunida-
des.” Prometeu voltar a vir 
para dar outros espetácu-
los de teatro, música e 
dança. 
     Ana Santos, adjunta do 
Diretor, reforçou o lema 
“Todos Diferentes, Todos 
Diferentes, Mas Felizes”, 
que os professores de 
Educação Especial imple-
mentam em cada dia no 
agrupamento. Sublinhou 
também a importância da 
presença de todos para 
podermos ter maior cons-
ciência das diferenças que 
todos temos. “Porque 
todos temos o direito de 
sermos felizes.”  
(Notas Projeto Newsletter) 

6 dezembro 2022 — Biblioteca Escolar da Escola D. Maria II 

Danças Inclusivas 
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30 novembro 2022 — Jantar Solidário com Pemba 

Conviver para ser solidário 
Exposição do CIEC na ECV de VNB 

Paleolítico 
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Patrocínio da Ascendi, com GNR e 3ºC da ECV 

Melhores Patrulhas 
No âmbito do concurso (desenvolvido no ano letivo 
21/22) com o tema : A Segurança Rodoviária" - Pa-
trulha Junior, promovido pela Ascendi em parceria 
com a GNR, PSP e a LBP, a Luana, a Emma receberam 
os respetivos prémios. Mais uma vez a GNR marcou 
presença na turma do 3.º B, de forma a sensibilizar 
para a importância da segurança e a incentivar a 
participação das crianças em concursos como este. 

No dia 10 de dezembro 2022 celebram-
se os 74 anos da Declaração dos Direitos 
Humanos. Por isso, no âmbito do Clube 
Europeu, da disciplina de PPT/CD e das 
atividades da Biblioteca Escolar, a Pro-
fessora Antónia Coelho organizou, com 

os seus alunos do 11⁰B, uma exposição 
documental com alguns dos direitos sali-
entados em coloridos posters, para além 
da transcrição total da Declaração. 
     Os conceitos essenciais na Declaração 
são sublinhados na exposição: Igualdade, 

Vida, Educação, Equidade, Justiça, Digni-
dade, Liberdade. 
     Os utentes da Biblioteca da Escola D. 
Maria II podem, assim, consultar os seus 
direitos. E os alunos podem estudar atra-
vés da visita à exposição. 

10 de dezembro 2022 — Exposição sobre os 74 anos da Declaração dos Direitos Humanos 
 

Saber os nossos Direitos é vital 

T odos os seres humanos nascem livres e 
iguais em dignidade e em direitos; Ninguém 

será mantido em escravatura ou em servidão; Todo 
o ser humano tem o direito de ser, em todos os 
lugares, reconhecido como pessoa perante a lei; 
Ninguém pode ser arbitrariamente preso, detido 
ou exilado; Todos têm o direito à educação. 
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Autora do mês de dezembro 
 

AGATHA CHRISTIE 

30 novembro 2022 — Jantar Solidário com Pemba na Escola D. Maria II 

Retratos Solidários 
 

A expressão facial não esconde a alegria dos convivas numa noite de temperatu-
ra fria mas de coração quente e generoso. Pelas crianças de Moçambique! 

Nascida em 1890, foi voluntária na I 
Guerra Mundial, o que foi fundamental 
para descrever os venenos e prepara-
dos farmacêuticos nos seus livros. 
Acompanhou as escavações arqueoló-
gicas com o seu marido, viajando por 
todo o mundo, o que também transpa-
rece nas suas obras.  Escreveu cerca de 
300 livros de diversa índole, traduzidos 
em mais de cem línguas. Morreu em 
1956, tendo sido considerada a Melhor 
Autora de Livros Policiais do séc. XX. 
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E m todas as escolas 
do Agrupamento de Es-
colas de Vila Nova da 
Barquinha celebrámos o 
DIA INTERNACIONAL DA 
PESSOA COM DEFICIÊN-
CIA no dia 5 de dezem-
bro 2022. 
     Os alunos foram sen-
sibilizados para o tema e 
colocaram fitinhas colo-
ridas, disponibilizadas 
pelos professores de 
Educação Especial, junto 
às Faixas alusivas coloca-
das na entrada da Escola 
D. Maria II, ECV, Escola/
JI Praia do Ribatejo e em 
todos os Jardins de In-
fância do Agrupamento. 
     A sensibilização foi 
feita através de vídeos, 
sobre inclusão de Pesso-
as com Deficiência, Dis-
lexia ou ainda sobre a 
Inclusão de uma menina 
com deficiência na sua 
Turma. 
     De relembrar que o 
nosso agrupamento se 
orgulha de ser uma Esco-
la Inclusiva, onde todos 
são Diferentes e Felizes! 

 

Colaboração da  
professora Elsa Violante. 

No âmbito do Projeto 
'Pais vão à Escola', foi 
realizada no dia 24 de 
Novembro uma ativi-
dade sobre Saúde 
Oral, na turma do 2ºC 
da ECV. 
     A convidada, desta 
vez, foi a dentista 
Cátia, mãe de uma 
aluna da nossa esco-
la, que dinamizou 
excelente sessão de 

sensibilização. 
     Os alunos foram 
sensibilizados no sen-
tido de terem cuida-
dos com a dentição e 
a alimentação.  
     Durante a ativida-
de, os alunos tiveram 
oportunidade de ex-
perienciar o manuse-
amento de alguns 
objetos utilizados nas 
clínicas dentárias. 

5 dezembro 2022 — Dia Internacional das Pessoas com Deficiência 
TODOS DIFERENTES, TODOS DIFERENTES, MAS FELIZES! 

 

Barquinha solidária com  
as Pessoas com Deficiência 

24 de Novembro — Pais Vão à Escola ECV 

Saúde Oral 

Num pequeno espaço de tempo, o nosso 
Diretor do Agrupamento e a sua esposa 
celebraram mais um aniversário. Em 
breves intervalos, Paulo Tavares e Ana 
Santos fizeram questão de oferecer aos 
colegas amigos fatias de dois bonitos 
bolos e café ou espirituoso.  

     Nós cantámos os parabéns o mais 
afinado possível e desejámos-lhes a con-
tinuação do excelente trabalho. 
     Foi com coragem e persistência que o 
casal conseguiu transformou a quase 
irrelevante Barquinha numa referência 
nacional de inovação e de solidariedade.  

     As boas equipas nascem da empatia e 
constroem-se com muitos pequenos 
episódios, para além do diálogo diário, 
respeito mútuo e muitas provas de ami-
zade, como acontece na Barquinha. 
     O agrupamento expressa-lhes muitos 
anos de vida feliz, já agora, connosco. 

Muitos anos de vida, Paulo e Ana! 
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