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EDITORIAL

fio, convocamos toda a comunidade educativa na convicção
de que dessa união resultará outra força.
Os projetos que temos abraçado testemunham o empenho
do agrupamento na valorização diária dos seus alunos. No
âmbito da Educação Financeira, fomos premiados com o
primeiro prémio nacional para o melhor projeto de formação financeira, do primeiro Ciclo do Ensino básico, em
Portugal. Uma distinção que muito nos orgulha e que trará
à escola sede do agrupamento o Governador do Banco de
Portugal e o presidente do Instituto de Seguros de Portugal, para uma conferência, ainda durante o mês de março.
Os projetos comunitários são outro desafio que abraçamos. Queremos continuar a dar uma dimensão europeia
ao agrupamento, na certeza de que, alargando horizontes,
melhor contribuímos para a formação holística da nossa
comunidade.
Sendo Território Educativo de Intervenção Prioritária,
continuamos a poder contar com recursos extra e, nesse
sentido, dispomos de um Gabinete de Apoio ao Aluno
e à Família, que muito tem contribuído para o acompanhamento diário dos alunos e famílias com problemas.
Estes têm vindo a crescer constantemente, reflexo de uma
população deprimida que luta desesperadamente pelo pão
de cada dia, e que muito influenciam as aprendizagens e os
comportamentos.
A Revista Escolar continua a fazer parte dos nossos desafios. Nela, continuamos a dar conhecimento das atividades
realizadas e a dar voz a elementos da comunidade que connosco colaboram. Uma palavra de apreço e agradecimento
a todos. Também um agradecimento especial à Gradiva,
na pessoa do doutor Guilherme Valente, que ofereceu
algumas centenas de livros infantis ao agrupamento, e que
foram distribuídos pelas escolas do 1º CEB. Também um
agradecimento muito especial ao doutor Arnaldo Oliveira,
de Lisboa, que quis oferecer à nossa biblioteca algumas
centenas de livros da melhor literatura universal, e que
foram propriedade de seu pai, o neurocirurgião Dr. Carlos da Costa Oliveira, nascido na cidade da Guarda, em
1935, e falecido em Lisboa em 2010. São contribuições
como estas que enriquecem o nosso trabalho e que muito
contribuem para a valorização da escola como espaço de
crescimento e valorização pessoal.
Obrigado a todos, e que o ano de 2013 contribua para
que, cada vez mais, na educação dos filhos se revelem as
virtudes dos pais. Sim, porque, como diz John Dewey, “A
educação é um processo social, é desenvolvimento. Não é a
preparação para a vida, é a própria vida”. De facto, ninguém, tanto como os pais, está tão interessado no futuro
das crianças e jovens como os próprios pais.

O

s recentes cortes na Educação propostos pelo Orçamento do Estado para 2013, mais do que um
receio, confirmaram a realidade que nos espera
e que, de facto, já estamos a viver há vários meses. Em
tempos turbulentos e de grandes dificuldades económicas,
como os que vivemos, é muito fácil cair na tentação de
considerar tudo como despesa a evitar. Compreendemos
que o país passa por sérias dificuldades económicas e
financeiras, mas parece-nos errado que a Educação passe,
em menos de uma geração, de declarada “paixão” a explícito “divórcio”. Mais e melhor educação é, claramente, um
investimento adequado e indispensável para sairmos desta
crise rapidamente e sem receio de recaídas.
O discurso da refundação do Estado, preocupa-nos. É
certo que as despesas na educação devem, como noutros
setores, ser racionalizadas. Contudo, devem também ser
sempre encaradas como investimento nos alicerces da
manutenção do Estado. O grau de desenvolvimento que
atingimos como país, pode não ser ainda satisfatório, mas
muito do que conseguimos foi fruto de novas gerações
mais bem formadas que as que lhes antecederam. Se
abandonarmos este desígnio e optarmos por uma educação
minimalista para as massas, apenas cuidada para as elites,
estamos a desinvestir no futuro. Repristino a ideia de que a
ignorância sai bem mais cara.
É com este pano de fundo que temos vivido a escola no
ano letivo que decorre. A desmotivação e a falta de compreensão e empenho por parte de alguns, são inimigos
que, transversalmente, nos vão importunando diariamente.
Queremos uma escola viva, dinâmica e atenta e para isso
lutamos, não virando a cara a desafios nem permitindo que
essas pressões influenciem a qualidade do nosso trabalho.
Não há sucesso num sistema educativo onde se desvaloriza, cada vez mais, o papel do professor. É preciso continuar
a remar contra essa torrente de incerteza e, para esse desa-

O diretor
Manuel António Pereira
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N

o passado dia 10 de julho de 2012, realizou-se na
sede do Agrupamento de Escolas um Debate/
Reflexão sobre o impacto das medidas implementadas no Agrupamento, após termos sido considerados um
Agrupamento de Escolas incluído num Território Educativo de Intervenção Prioritária –TEIP.
Foram abordadas várias questões. Mas, sem dúvida, para
que fosse feito um balanço sério e responsável, os dinamizadores tentaram fazer um balanço desta longa caminhada
e não poderíamos deixar de fazer perguntas, tais como: De
Onde Viemos? Onde Estamos? Para Onde Queremos Ir?
Que Futuro?
Era nosso Objetivo Principal: - Promover o Sucesso Educativo (Combater o Insucesso e Prevenir o Abandono e
Absentismo Escolares); - Desenvolver Competências Socias e Valorizar a Imagem da Escola; Intervir na comunidade. Estes objetivos têm sido atingidos, em parte. Como é
do conhecimento geral, em face do atual contexto político,
económico e financeiro do País e das consequências dele
decorrentes - a nível económico, moral e sociocultural das
populações, seria por demais irrealista colocar “fasquias”
muito elevadas a nível de todas as valências da Educação/
Formação dos educandos, nos últimos anos. Só, utopicamente, poderíamos alimentar expetativas convictas, uma
vez que o “berço” dos educandos é a família e muitas destas
“padecem” de carências profundas, que as levam a descurar
e até negligenciar, involuntariamente, aspetos fundamentais do desenvolvimento dos seus filhos - “...Casa onde não
há pão, todos ralham e nenhum tem razão…!”. É penoso
sentir o declínio da qualidade de vida das populações que
se reflete, de forma direta, nas vivências diárias dos alunos. É de valorizar, de forma enfática, a multiplicidade de
papéis que a Escola/ Agrupamento tem vindo a assumir,
em estreita articulação com os Pais, desdobrando-se em
ações e intervenções de carater formativo dos alunos- a
nível Académico, Pessoal e Social- dando relevo às competências gerais e essenciais – básicas - ao desenvolvimento do seu percurso Escolar e Educativo. Os projetos
e programas desenvolvidos, nas diferentes disciplinas,
valorizaram invariavelmente a vertente linguística, cons3

tituindo parte integrante das preocupações dos docentes
dos diferentes grupos disciplinares. Vamos continuar a
investir, de forma alargada, na Supervisão Pedagógica em
sala de aula, nas diferentes disciplinas- pela mais-valia que
representou, na diversificação de metodologias e estratégias
em determinados conteúdos programáticos-potenciando a
partilha, a troca de experiências e o trabalho cooperativo e a
segurança, aspetos essenciais na promoção da melhoria das
aprendizagens dos alunos. As dimensões socioeconómica e
familiar foram trabalhadas através da partilha e cooperação
vertical e horizontal das diferentes Lideranças Intermédias, Docentes das várias disciplinas, Diretores de Turma
e Técnicos Especializados (Psicólogo, Assistente Social e
Mediadora de Conflitos). Referimos, em vários pontos do
relatório final, as atividades, que, a este nível, foram desenvolvidas a nível formal, não formal e informal, junto dos
alunos e famílias, passando pelo fornecimento de: Materiais
Escolares, Suplementos Alimentares, Produtos de Higiene… e mesmo reconstrução e recuperação de casas de
habitação de algumas famílias; realizaram- se regularmente,
encontros com alunos e/ou famílias para abordagem de
questões privadas de natureza pessoal, moral, social, ética,
relacional,…, fundamentais para o exercício de uma VERDADEIRA CIDADANIA. Parece oportuno, citarmo-nos
em alguns momentos do relatório, nos seguintes pontos:
“Diminuição muito significativa das taxas de Indisciplina,
desvio de comportamentos, violência e Absentismo Escolar…”; “Redução (quase total) do Abandono Escolar”;
“…uma enorme procura (voluntária) da Sala de Estudo,
Clubes e outras atividades curriculares não disciplinares…”.
Não é despiciendo expressar como um constrangimento
muito relevante a situação real do Concelho de Cinfães, no
que diz respeito a : ausência de emprego/ elevadas taxas de
desemprego, ausência de entidades empregadoras, ausência
de espaços para o desenvolvimento de atividades de caráter
lúdico e sociocultural que preencham os tempos livres dos
alunos nos períodos sem atividades letivas. A escola, tendo
como base estas limitações locais, tem procurado ocupar
os alunos (em regime de voluntariado) com Atividades
de Enriquecimento Curricular (a nível Académico e Não
Académico) levadas a cabo, em anos letivos anteriores, até
ao final do mês Julho. No corrente Ano Letivo, tendo em
conta alterações recentes da legislação que regulamenta
a contratação do Pessoal Docente e a impossibilidade de
garantir transportes aos alunos interessados, vimo-nos
forçados – infelizmente, para os alunos e famílias - a limitar
o tempo destinado a este tipo de trabalho, que se tinha
revelado muito enriquecedor para os alunos e famílias- facto comprovado pela sua regular presença, em regime de voluntariado. Foram realizadas reuniões e sessões de informação e formação, regulares, com Pais e Pessoal Não Docente
e sessões de trabalho com entidades parceiras, com o fim de
as envolver e responsabilizar em todo este processo.
Por último, não temos dúvidas que é na escola, também,
que se preparam os caminhos para a inclusão e para o
sucesso educativo.
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PRÉ-ESCOLAR

N

a sequência do artigo “PRÉ-ESCOLAR - uma
singularidade do sistema educativo” publicado
na revista escolar do agrupamento, em março de
2012, o departamento curricular da educacação pré-escolar considerou ser pertinente aproveitar a oportunidade que
esta publicação nos oferece para difundir junto da comunidade educativa algumas particularidades dessa 1º etapa da
educação básica, que não é de frequência obrigatória.
Ao longo do séc XIX, a Educação de Infância foi surgindo,
lentamente, como campo distinto da educação. Os pioneiros dessa educação, que apreenderam intuitivamente
a natureza da criança, tinham a convicção de que as
experiências que lhes eram proporcionadas influenciariam
o seu futuro.Foram então surgindo diversos programas,
baseados na visão da infância e do processo educativo de
cada um desses pioneiros, representando cada um deles um
modelo curricular específico.
“Um modelo curricular é uma representação ideal de
premissas teóricas, políticas, admnistrativas e componentes pedagógicas de um programa destinado a obter um
determinado resultado educativo. Deriva de teorias que
explicam como as crianças se desenvolvem e aprendem,
de noções sobre a melhor forma de organizar os recursos
e oportunidades de aprendizagem para as crianças e, de
juízos de valor acerca do que é importante que as crianças
saibam” (Biber,1984;Schubert,1986; Spodek,1973).
Numa primeira fase, tivemos a “escola do tricô” fundada
por Jean Frederick Oberlin, na Alsácia, França (cerca de
1767) e o Jardim de Infância criado por Froebel, na Alemanhã, em 1873, entre outros. Muitos foram os modelos
que se desenvolveram posteriormente à criação do movimento de estudo da criança (que surgiu imediatamente
antes do início do sec XX). Imbuída de forte conhecimento
cientifico do desenvolvimento e aprendizagem da criança
na educação de infância, Maria Montessori criou “ a casa
dei Bambini”. O seu modelo curricular ainda se mantem
e é, provavelmente, aquele que menos alterações sofreu.
A teoria maturacionista de Gessel e dos seus discípulos
tiveram grande influência no movimento de reforma e na
evolução dos modelos curriculares.
Nos anos 60 e 70, os programas refletiam uma variedade
de teorias do desenvolvimento e de objetivos programáticos.
Atualmente, as educadoras tendem a não ser sempre consistentes com uma única teoria na sua prática educativa.
São influenciadas por elementos do sistema e do contexto
escolar, e adotam as práticas que produzem melhores resultados na sua sala, independentemente de serem consistentes com o “seu” modelo.
Em Portugal, constatou-se a importância do desenvolvimento de competências, destrezas e atitudes fundamentais
nas crianças do pré-escolar, para o seu futuro sucesso como
alunos e como cidadãos. Da crescente tomada de consciência dessa importância, na promoção do sucesso escolar
das crianças e também dos seus reflexos na melhoria do
sistema educativo, surgiu, nos anos 90, a tomada de decisão, política, de aumentar a cobertura da educação préescolar, para níveis semelhantes aos que se registavam na
U.E. Neste enquadramento foi designação como 1ª etapa
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da educação básica, articulando-se com o sistema nacional
de ensino; é então que aparece, naturalmente, a questão do
currículo, cabendo ao Estado promover a sua definição.
Foram muitos os educadores de infância que se debruçaram com afinco sobre o documento base das
Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar,
apresentado pelo M.E. Depois de analisarem, refletiram e
debateram a proposta, apresentaram sugestões e críticas,
que conduziram a uma progressiva reformulação do documento, de que resultou a sua melhoria.
As Orientações Curriculares para a Educação Pré –Escolar, resultantes desse debate, fortemente participado,
que envolveu não só os educadores de Infância (com a sua
perspetiva contextualizada na prática de sala de atividades)
mas também formadores, investigadores, associações de
pais, profissionais e sindicais, etc., foram aprovadas pelo
Despacho nº 5220/97 (2ª série), de 10 de Julho, e publicadas no Diário da Republica nº 178, II série, de 4 de
agosto.
Foi com satisfação que vimos surgir esse documento que
viria a promover a afirmação social da educação pré-escolar, valorizando a importância da prática pedagógica dos
educadores de infância.
A 2ª parte das OCEPE – Intervenção Educativa – desenvolve e concretiza os Princípios Gerais, constituindo uma
base de reflexão individual e coletiva, que visa permitir ao
educador situar as suas opções educativas e encontrar as
práticas mais adequadas ao contexto e ao respetivo grupo
de crianças.
As orientações currículares do pré-escolar refletem assim uma articulação vertical entre a família e o 1º ciclo,
que parte do que as crianças sabem (um conhecimento
que é expressão de uma determinada cultura) e que cria
condições para a continuidade educativa. Constituem-se
como um conjunto de princípios que visam apoiar o educador nas decisões sobre a sua prática, ou seja, na condução
do processo educativo a desenvolver com as crianças.
Não se trata de um programa (uma perspetiva mais centrada nas indicações para o educador do que na previsão
das aprendizagens a realizar pelas crianças), mas sim de
uma referência comum, geral e abrangente que permite a
possibilidade de fundamentar diferentes opções educativas
e, portanto, diferentes currículos.
A autonomia do educador mantem-se e expressa-se na
adoção de um modelo currícular. Cabe ao educador de
infância, como construtor e gestor do currículo, em articulação com a comunidade educativa, pensar como promover as aprendizagens. Ensinar e avaliar - o quê? Como?
Quando? - promovendo aprendizagens significativas, que
façam apelo à compreensão, comunicação, colaboração,
ao pensamento crítico e à resolução de problemas, numa
prática reflexiva e de cidadania ativa que conduza a “aprender a aprender”, levando cada criança a mobilizar os seus
saberes.
A forma como educamos as crianças é importante para
a sua vida presente e futura e é também determinante na
sociedade vindoura.

Departamento Curricular do Pré- Escolar

O

O prémio de melhor projeto de
formação financeira do 1.º ciclo
do ensino básico no ano letivo
de 2012/2013.

Conselho Nacional de Supervisores Financeiros, entidade composta pelo Banco de
Portugal, pela Comissão do Mercado de
Valores Mobiliários e pelo Instituto de Seguros de
Portugal, em parceria com o Ministério da Educação
e Ciência, através da Direção-Geral da Educação e
da Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino
decidiu dinamizar a comemoração do Dia Mundial
da Poupança, que tem lugar, anualmente, a 31 de
outubro, no âmbito do Plano Nacional de Formação
Financeira.
Com esse objetivo, realizou-se, a 31 de outubro de
2012, um evento que contou com a participação das
entidades que integram as Comissões de Acompanhamento do Plano, onde foram apresentadas diversas iniciativas e projetos de formação financeira.
As iniciativas do Dia da Formação Financeira tiveram lugar em Lisboa e no Porto.
Em Lisboa, as atividades concentraram-se no Pátio
da Galé, para onde se dirigiram quatro professores do
Agrupamento de Escolas de Cinfães, o Diretor do
Agrupamento, professor Manuel Pereira, a responsável pela elaboração do projeto apresentado no âmbito
da formação financeira, “Concurso Todos Contam”,
professora Carla Ferreira, a representante dos professores do 1.º ciclo do ensino básico, professora Lídia
Borges, e a coordenadora do Projeto TEIP e também
responsável pelo projeto apresentado, professora
Sónia Ferreira.
O “Concurso Todos Contam” enquadra-se nos trabalhos do Plano Nacional de Formação Financeira
e teve, por isso, como objetivo premiar, no dia 31 de
outubro, os melhores projetos de formação financeira,
que irão ser implementados nas escolas durante o ano
letivo 2012/2013.
Assim, foi com grande comoção que ouvimos o
senhor Secretário de Estado da Educação do Ensino
Básico e Secundário, Dr. João Grancho, anunciar que
no âmbito do “Concurso Todos Contam”, foi atribuído ao Agrupamento de Escolas de Cinfães o prémio
de melhor projeto de formação financeira do 1.º ciclo
do ensino básico no ano letivo de 2012/2013.
Dica - não se esqueçam de visitar:
Uma das iniciativas mais recentes, lançada pelos
supervisores financeiros, o portal “Todos Contam”
(www.todoscontam.pt), que disponibiliza conteúdos
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associados a diferentes etapas da vida, explicando
os principais impactos financeiros em cada fase. Por
exemplo: estudar, começar a trabalhar, comprar casa,
planear a reforma, constituir família, etc.
Neste site, os utilizadores podem encontrar informação relacionada com cada um dos temas: planear
o orçamento familiar, fazer pagamentos, poupar e
investir, criar uma empresa, contrair crédito, fazer um
seguro e prevenir a fraude.

Carla Ferreira
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O que é a Urologia?

A

Urologia é uma especialidade médica que se
ocupa do diagnóstico e tratamento das doenças do aparelho urinário, de ambos os sexos, e
das doenças do aparelho genital, no sexo masculino.
Nas listas das especialidades médicas por ordem
alfabética que se veem um pouco por todo o lado, a
Urologia é a última. Talvez, por isso mesmo, é uma
das áreas menos conhecidas da Medicina moderna.
Como qualquer outra especialidade médica, a Urologia tem um corpo de conhecimentos e um conjunto
de técnicas cirúrgicas, endoscópicas, laser, etc. muito
vastas, desenvolvidas e sofisticadas. Tornou-se, por
isso, indispensável que alguns médicos, os urologistas,
se dedicassem exclusivamente ao seu estudo e prática,
para que pudessem ser mais eficazes e tratassem
melhor os doentes.
Muito modernamente, nos hospitais mais dinâmicos,
em Portugal inclusive, estão a surgir enfermeiros (as)
também dedicados exclusivamente à Urologia.
Quais são as doenças urológicas mais frequentes?
São as doenças da próstata no sexo masculino, benignas e malignas, a incontinência urinária que afeta,
sobretudo, o sexo feminino, as pedras no rim ( litíase
ou cálculos renais), os tumores malignos da bexiga,
que actualmente estão a aumentar de incidência, os
tumores malignos do rim e do testículo, as infeções
urinárias, entre várias outras. Os problemas ligados
às funções genitais masculinas, relacionados com
a ereção e a fertilidade, também são do âmbito da
Urologia.
No “site” www.apurologia.pt , a Associação Portuguesa de Urologia, que congrega quase todos os
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urologistas portugueses, tem muita informação fácil
de entender sobre muitos problemas urológicos.
De referir, ainda, que muitas doenças renais que
podem obrigar a hemodiálise e não têm tratamento
cirúrgico, são do âmbito de outra Especialidade, a
Nefrologia. Não é raro confundirem-se as duas Especialidades.
A Urologia lida só com problemas das pessoas
idosas?

dizagem é progressiva, supervisionada e muito longa.
A par de outras especialidades cirúrgicas mais complexas, como a cirurgia cardíaca e a neurocirurgia, a
Urologia tem 6 anos de formação, a que se segue um
exame final perante um júri nacional de 5 médicos
credenciados e prestigiados. Este ano, por coincidência, o exame nacional será realizado no Serviço de
Urologia do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa
onde, de resto, funciona o Internato de Urologia
desde há dois anos.

É verdade que a Urologia lida com muitos problemas
de saúde que têm uma maior incidência depois dos
quarenta anos. É o caso das doenças da próstata, dos
tumores da bexiga ou rins e da incontinência urinária
nas mulheres. Mas também trata de problemas frequentes nas crianças e adolescentes. As malformações
do aparelho urinário (por anomalias do desenvolvimento embrionário) nos jovens de ambos os sexos, e
as doenças do aparelho genital masculino, tais como
a fimose (impossibilidade de retrair o prepúcio) e os
testículos que não chegam a descer para as bolsas,
são também situações que o médico urologista trata
através de intervenções cirúrgicas.

Como se processa a assistência urológica ao concelho de Cinfães?

Onde trabalham os médicos urologistas?

O concelho de Cinfães é assistido, neste momento,
pelo Serviço de Urologia do Centro Hospitalar do
Tâmega e Sousa, em Penafiel. Os médicos de Medicina Geral e Familiar endereçam os seus doentes
urológicos para o Centro Hospitalar, por via informática. O Serviço de Urologia inclui 6 médicos
apoiados por várias equipas de enfermagem e outros
profissionais assistentes. Desenvolve a sua atividade
ao nível da consulta externa, área de exames complementares de diagnóstico, ala de internamento de 16
camas, bloco operatório ambulatório e bloco operatório central. São necessários mais urologistas para
que a assistência se torne mais rápida. Com esse fim,
o Ministério da Saúde vai abrir mais vagas, muito em
breve.

Os urologistas trabalham nos hospitais públicos e
privados, e em clínicas médicas. Fazem consultas
da especialidade, exames de diagnóstico, como a
endoscopia do aparelho urinário, e intervenções
cirúrgicas ambulatórias ou obrigando a internamento
hospitalar. A cirurgia urológica vai desde a tradicional
e vulgar circuncisão, já conhecida dos antigos egípcios, até cirurgias muito complexas, como a remoção
da próstata, dos rins ou o transplante renal. Usam-se
meios de tratamento correntes, como os métodos
cirúrgicos tradicionais, e meios muito avançados,
como lasers, ondas de choque e robótica, que visam
diminuir os riscos inerentes a toda e qualquer cirurgia, reduzir ou anular a dor associada e melhorar os
resultados finais.

A assistência urológica ao concelho de Cinfães é cada
vez mais necessária. A evolução demográfica, com o
aumento progressivo da média de idades, aumenta o
número de pessoas com problemas do foro urológico.
O isolamento e a interioridade de muitos lugares do
concelho, o desconhecimento de noções básicas de
saúde ou o receio e a vergonha de muitas pessoas se
exporem a um exame urológico, geram casos mais
graves e avançados, por conseguinte, mais necessitados.

Como se aprende a ser médico urologista?
Em primeiro lugar, é necessário ser médico. Pouco
depois de acabar o curso de 6 anos na Faculdade de
Medicina, faz-se um exame e, se a nota for suficiente,
entra-se para o Internato de Especialidade (assim se
chama esta fase de formação) que se realiza sempre
num grande hospital considerado idóneo. A apren-
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Joaquim Lindoro
Médico Urologista
Diretor do Serviço de Urologia
Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa

LAR DE INFÂNCIA E
JUVENTUDE EM
CINFÃES

– uma obra urgente.

Q

uando em 22 de Dezembro de 2005, em reunião
do executivo do Município de Cinfães, propus a
criação de uma Comissão de Proteção de Crianças e
Jovens em Perigo, fi-lo dado o conhecimento ( resultante da profissão forense que exerço ) de tipologias de
situações de perigo para as crianças e jovens do concelho, e do imperativo da promoção de direitos e proteção
das mesmas.
A CPCJ de Cinfães tem portaria de instalação nº 853,
de 23/8/2006, data em que entrou em funcionamento.
Para se ter uma ideia da ação da Comissão em termos
de movimentação processual, só em 2011, foram tratados 164 processos concernentes a crianças em perigo e,
desses, 84 processos estão ativos.
Acresce que na estatística do tribunal judicial de Cinfães estão pendentes mais de uma dezena de processos
de promoção e proteção e vários processos tutelares
educativos.
E 5 crianças cinfanenses foram institucionalizadas em
centros dispersos pelo país, além de 92 crianças com
medidas de apoio junto dos pais, e 24 com apoio junto
de outros familiares. Recentemente, mais 3 crianças
foram institucionalizadas em Centros de Acolhimento
Temporário.
São números que devem preocupar os cinfanenses e
entidades decisórias, tanto mais que as problemáticas
se traduzem em práticas que afligem crianças e jovens como: abandono, abandono escolar, abuso sexual,

10

modelos de comportamento desviantes, maus tratos
físicos, maus tratos psicológicos, negligência. E entre as
entidades sinalizadoras de situações de perigo estão as
escolas. Às vezes, vão até mais longe: sinalizam a quem
de direito e promovem a melhoria das condições da
habitação dos pais para que os filhos beneficiem desse
conforto – como o fez muito louvavelmente, há bem
pouco tempo e acorrendo a um caso preocupante, o
Agrupamento de Escolas General Serpa Pinto.
Estamos todos conscientes de que a cada membro da
comunidade cinfanense cabe a sua parcela de intervenção e cooperação na resolução ou mitigação dos
problemas sociais. Os problemas das crianças e jovens
existem, como se evidencia, em Cinfães, entre nós, e em
números que poderão aumentar, dadas as dificuldades
económicas que se avizinham, sendo consabido que
a incidência de casos sinalizados se reportam a crianças inseridas em agregados familiares de rendimentos
instáveis, mais incertos ainda em tempos de crise como
os que atravessamos.
É, pois, um imperativo cívico e moral pugnar pelo
bem-estar e desenvolvimento integral das crianças em
situações em que esteja em perigo a sua saúde, formação, educação ou desenvolvimento. Os casos existem e
não os podemos negar, desvalorizar ou dissimular.
Impõe-se, a meu ver, agora, outro tipo de intervenção,
mormente por impulso do Município de Cinfães e em
articulação com o Centro Distrital de Segurança Social:
a construção de raiz de um Lar de Infância e Juventude
para Crianças e Jovens.
Visa-se uma estrutura residencial que garanta às
crianças o cumprimento dos seus direitos, assegure a
sua proteção, promova o seu bem-estar, desenvolvimento saudável, cidadania ativa e integração social, num
quadro normativo de vida próxima de um ambiente
“familiar” harmonioso e afetuoso.
É que a defesa do superior interesse das crianças exige
resposta prática e continuidade de intervenção. E o
acolhimento em instituição com instalações e equipamentos necessários, provida de equipas técnicas que
garantam os cuidados adequados às suas necessidades
e lhes proporcionem condições que permitam a sua
formação integral, surge como algo de prioritário para
almejar aquele superior interesse.
Podemos sentir-nos bem se soubermos que no nosso
concelho há crianças a sofrer, apesar de dispormos
de meios materiais suficientes para afastar esse sofrimento? Talvez não tivéssemos pensado nisso. Ou não
conhecêssemos os números. Às vezes, é preciso sentir essa crueza numérica para despertarmos. Mais de
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centena e meia de crianças a precisar de ajuda e muitas
destas a precisarem de ser acolhidas em instituição com
valências especializadas no tratamento de situações
de perigo, de forma a garantir uma vida condigna e
um futuro esperançoso a quem não nasceu em berço
acolhedor.
Será também uma forma de acautelar a proximidade
e manutenção de laços com a família biológica que
rapidamente se esbatem quando a criança é institucionalizada longe das referências familiares.
Será uma resposta social efetiva se, e quando as entidades competentes ( tribunal e CPCJ) decidirem,
no âmbito das medidas de promoção e proteção, pelo
acolhimento da criança ou jovem em instituição, for
possível fazê-lo em Lar de Infância e Juventude no
nosso concelho, evitando-se a dispersão por instituições longínquas, tornando-se difíceis e dispendiosas as
visitas dos pais .
É, pois, uma obra que se impõe com premência, devendo ser inscrita no Plano de Atividades do Município de
Cinfães, e orçamentada em documento próprio.
Está em causa a defesa do superior interesse das crianças desfavorecidas, a que não pode ficar indiferente
uma sociedade que pretende ser promotora de uma
verdadeira consciência cívica, pautada por valores em
que o primado da dignidade da pessoa humana deve
reger toda a atuação dos poderes públicos, por vezes
coordenados com parcerias privadas na consecução de
objetivos sociais.
Temos o dever de agir em prol das nossas crianças. E
quanto mais rápido, melhor.
Aqui fica o repto aos responsáveis da nossa edilidade
e à sociedade em geral (onde se insere a comunidade
educativa), para que exija e se mobilize na sua concretização.
Esta é uma obra prioritária. Não podemos sacrificar a
necessidade de agir à oportunidade de o fazer. O tempo
é agora, sempre foi agora.
Cinfães, Fevereiro de 2013.

Jorge Ventura*
*Presidente do Conselho Geral do Agrupamento de
Escolas General Serpa Pinto.

Origens da GNR

A

segurança de pessoas e bens foi, desde sempre, uma das prioridades da humanidade. O
aparecimento de instituições nacionais com
ordenamento legal para o exercício de funções policiais
emerge da crise de 1383-1385, com a criação do corpo
de quadrilheiros.
Contudo, o surgimento de uma estrutura de segurança
mais moderna apareceu após o terramoto de Lisboa,
com a criação da Guarda Real da Polícia de Lisboa. De
cariz policial e matriz militar, tinha como missão vigiar
o cumprimento da lei e zelar pela segurança e tranquilidade públicas, através das suas rondas e patrulhas. O
Estado-Maior da Guarda Real de Polícia instalou-se no
quartel do Carmo, em Lisboa, local que não mais deixou
de servir de quartel, sendo que atualmente é o local onde
se localiza o Comando Geral da GNR.
Após algumas revoluções, nomeadamente com a entrada
dos invasores franceses, a Guarda Real de Polícia desorganizou-se e parte da instituição que se veio a designar
de Guarda Militar de Polícia foi combater contra os
invasores, ao lado da restante tropa que existia na época.
Após as invasões e a guerra civil, a Guarda Real de
Polícia foi extinta e deu origem à Guarda Municipal
de Lisboa e do Porto, sendo que o modelo, disciplina,
organização e características das extintas Guardas Reais
acabaram por ser seguidas pelas Guardas Municipais.
Com o reforço das competências Militares e uma maior
vinculação das Guardas Municipais à defesa das instituições monárquicas, passou a constituir um apoio fundamental, nos últimos anos, ao regime monárquico, nomea
damente durante o aumento de instabilidade política,
sobretudo em consequência do ultimato inglês e revoltas
armadas.
Com a queda da Monarquia e a proclamação da
República, foram extintas as Guardas Municipais de
Lisboa e do Porto, que se encontravam ligadas ao regime
deposto, sendo substituídas pelas transitórias Guardas
Republicanas de Lisboa e Porto, enquanto não se organizasse a Guarda Nacional Republicana.
A nova Guarda Nacional Republicana, criada pelo
Governo provisório da República em 1911, manteve, na
essência, a fórmula das Guardas suas antecessoras, sendo
que é alargada a todo o território nacional. Essa fórmula
assentava no profissionalismo das suas tropas, no seu
cariz policial, bem como na sua matriz militar. A aposta
militar era entendida como a melhor forma de organizar
e disciplinar a instituição.
Contudo, com a morte de Sidónio Pais, as ruturas no
seio dos republicanos, que extremou posições entre os
republicanos e entre os defensores da monarquia, levou a
uma ação decisiva da GNR, que acabou por ser determinante para a derrota monárquica. Esta capacidade
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evidenciada pela GNR na defesa da República, levaria
o regime a apostar em força na GNR, nomeadamente
retirando as tarefas de policiamento atribuídas à Polícia
Cívica. A secção da Polícia Cívica foi transformada em
Polícia de Segurança do Estado.
No entanto, os tempos eram difíceis e assiste-se a uma
grande instabilidade governativa, mas, com a aposta do
regime na GNR e com o grande protagonismo evidenciado, levaram o chefe de Estado – Maior da GNR a
chefe do Governo, cargo que ocupou durante quatro meses. Porém, a sua queda e posterior condenação e prisão,
levou à reação de vários setores, o que despoletou uma
revolução e levou a uma indefinição política, iniciandose a decadência da 1ª República e da GNR; seguiu-se
uma reorganização da GNR com a extinção de algumas
unidades, bem como da artilharia e quase toda a totalidade das metralhadoras pesadas, para além da redução
de efetivos.
Todavia, o enfraquecimento da GNR teve sérias consequências, ao desequilibrar as forças militares da
República. O exército, apesar das desconfianças, deixou
de ter rival na manutenção da ordem nas ruas e nas
instituições do Estado, e, assim, em poucos anos, acaba
por surgir a ditadura militar, com naturalidade e sem
grandes resistências. Com a ditadura militar, o declínio
da GNR acabou por acentuar-se, reduzindo ainda mais
os efetivos, contrapondo com a recém-criada Polícia
de Segurança Pública, bem como no saneamento de
Militares que tinham integrado anteriores revoluções, o
que contribuiu por converter a GNR numa força leal ao
Estado Novo que se seguiria.
Durante o Estado Novo, a GNR subsiste, permanecendo
vincadamente rural, dispersa pela província, com efetivos e meios reduzidos e obsoletos. Neste longo período,
a GNR, tal como a PSP, desempenharam um papel
em grande desequilíbrio face à hegemonia do exército,
que garantiu a permanência no poder ao regime, até 25
abril de 1974. No entanto, o regime, nos seus últimos
anos, sentindo o exército a vacilar no papel de garante
da instabilidade, ainda tentou reforçar a GNR, mas na
Guarda as armas estavam obsoletas. Porém, o atual quartel do Carmo da GNR, em Lisboa, ficou marcado como
um símbolo máximo da revolução, e está presente na
memória dos Portugueses associado ao triunfo da Liberdade e da Democracia. Foi no Carmo que se refugiou o
último presidente do Conselho, Prof. Marcelo Caetano,
local onde negociou a sua rendição.
Os acontecimentos que se seguiram ao 25 de abril,
fizeram com que a GNR e os diversos serviços de segurança viessem a passar por momentos difíceis, incluindo
alguma hostilidade devido ao facto de terem estado
ligadas a um regime autoritário.
Com o desenvolvimento do País, e estabilizada a GNR,
iniciou-se um processo de modernização com a regula-
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mentação e publicação de importantes diplomas internos, definindo-se como uma força de segurança de natureza militar, constituída por militares organizados num
corpo especial de tropas, não deixando de ser herdeira de
uma tradição de mais de 200 anos.
Atualmente, tem como missão, no âmbito do sistema
nacional de segurança e proteção, assegurar a legalidade
democrática, garantir a segurança interna e os direitos dos cidadãos, bem como colaborar na execução de
política de defesa nacional, nos termos da Constituição
e da lei. No desempenho do serviço, exerce atribuições
de policiamento e investigação criminal, ordem pública,
trânsito, de proteção da natureza e do ambiente, de proteção e segurança de pessoas e bens, de apoio e socorro,
busca e resgate, vigilância e controlo costeiro, ação fiscal
e aduaneira, honras de estado, cooperação internacional e
defesa nacional.
No serviço policial, para além do policiamento diário
de proximidade, são desenvolvidos programas especiais
como: Escola Segura, Idosos em Segurança, Comércio
Seguro, Verão Seguro, investigação e apoio a vítimas
específicas, em que, de acordo com instruções do Comando, são levadas a cabo ações de sensibilização, de
forma coordenada, que visam, especialmente, criar uma
relação de confiança entre a GNR e a comunidade local;
mais recentemente, através do programa de policiamento
comunitário, através da nomeação do interlocutor local
de segurança, visto que a falta de credibilidade das pessoas na Polícia afeta o desempenho no esclarecimento de
delitos e até mesmo no registo de ocorrências.
Para o desenvolvimento destas missões, é essencial a
formação moral e cultural, bem como a formação técnico
– profissional e física dos quadros da Guarda, bem como
a atualização, especialização e valorização dos conhecimentos, sendo esta missão atribuída à escola da Guarda,
que se articula com mais dois centros de formação situados na Figueira da Foz e Portalegre, já que é essencial,
no Estado de Direito, que o policiamento e os atos de
polícia sejam desenvolvidos de forma assertiva com a lei.
(Com referência bibliográfica efetuada ao Manual
Comemorativo dos 100 anos da GNR)

José Carlos Bento Soares
2º Sargento da GNR - Comandante de Posto de Cinfães

Entrevista a António Mota
Autor de uma vasta obra de literatura infantojuvenil, António Mota é um dos escritores mais
lidos e mais respeitados da atualidade.
Esteve connosco na Biblioteca da nossa Escola
e, de uma forma próxima, serena e cordial, falounos de si, da sua obra e do universo de memórias
e afetos que o inspiram e o movem.

Alunos – Sabemos que é professor. Em que medida é
que a sua profissão influencia as suas obras?
António Mota – Eu já fui professor… quer dizer,
professor serei para toda a vida, mas já não exerço essa
profissão; já não dou aulas, já me aposentei.
Ter dado aulas, para mim, foi importante depois na
escrita, porque fiquei a conhecer melhor os rapazes e
as raparigas: o que eles gostam, como que é que eles
leem; as coisas boas, as coisas más, e isso deu-me uma
força de intervenção, uma outra forma de ver as coisas.
Ajudou-me a não idealizar as coisas: não existem crianças, existem pessoas diferentes!
A. – Para além da sua profissão, tem certamente outras
fontes de inspiração. Quais são?
A. M. – Eu penso que a grande fonte, que se chama
a fonte maior, a grande fonte de toda a inspiração, a
grande fonte de todos nós, da nossa vida, essa está
sempre na infância! A infância é que nos dá as sementes da nossa vida futura! O que nós somos, o que
seremos, tudo já está, digamos, semeado na infância! É
essa a ideia que eu tenho.

O que nós somos, o que seremos, tudo já está,
digamos, semeado na infância! É essa a ideia
que eu tenho.

A. – Na sua infância, foi feliz?
A. M. – Fui, fui muito feliz. Foi
uma infância muito despreocupada, com regras, mas sem medos! Foi uma infância muito ligada à natureza, ligada às
pessoas, pessoas velhas, por exemplo! Há muitos velhos
nas minhas histórias e há também muitas referências
aos animais…! Tudo faz parte de um conjunto, de um
todo…
A. – As suas vivências rurais estão muito presentes nas
suas obras. Continua a manter uma grande ligação com
as suas raízes?
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A. M. - É como eu já disse, o que nos marca mais é
a infância! Eu agora já não posso fazer aquilo que fiz,
não é? Eu tinha uma árvore chamada “Nininha”, que
era uma macieira que já morreu! Eu cheguei a levar
os meus filhos a ver a “Nininha”. Hoje é diferente, o
mundo é diferente, tudo é diferente! Hoje, vocês já têm
telemóveis, já têm computador! No meu último livro,
“Histórias às cores”, já aparece tudo isso! Quando se
vai escrever uma história, temos que ver qual é o tempo
em que ela decorre. Por exemplo, no tempo do “Rapaz de Louredo”, não havia televisão a cores! Temos
de lembrar isso, se quisermos retratar um tempo. Se
quisermos imaginar outra coisa qualquer, que se passa
num tempo indeterminado, já temos de proceder de
outra maneira…

A. – Que mensagem quer deixar aos nossos jovens?
A. M. – Uma de que eu gosto muito é: “Não sejam
estúpidos”; e a outra é: “Ler não engorda”!

Quando crescemos, temos momentos de

A. – Como o António Mota
tristeza, de infelicidade, isso faz-nos também
sabe, “A casa das bengalas”
crescer. Estar triste também é uma forma de
foi a obra selecionada para
crescimento!
o concurso de leitura, fase escola. Tal como o senhor, o
avô Henrique d’«A casa das bengalas» tem uma ligação
muito forte com a sua terra, com a sua aldeia. Em que
medida é que o senhor se identifica com essa personagem?
A. M. – É complicado, porque é assim: eu não tenho
idade ainda para sentir, para ver o que aquele avô vê. É
Entrevista preparada e conduzida pelos alunos:
uma ligação dolorosa, sabes? O sítio em que nós nasMoisés Coelho, 9ºA
cemos, à medida que envelhecemos, torna-se mítico,
Filipa Soares, 9ºB
torna-se uma coisa inacessível, uma coisa sonhada! Às
Bárbara Florim, 9ºB
vezes, a realidade mistura-se com a imaginação, com
(Supervisão: docentes de Língua Portuguesa)
o sonho. Torna-se uma espécie de paraíso! A nossa
infância, a nossa terra parece uma espécie de paraíso,
de um “Éden”, um sítio onde fomos felizes, onde fomos totalmente felizes… o que nem sempre é verdade.
Quando crescemos, temos momentos de tristeza, de
infelicidade, isso faz-nos também crescer. Estar triste
também é uma forma de crescimento!
A. – Qual a obra que lhe deu mais prazer escrever?
A. M. – A que deu mais luta, foi eu fazer de conta que
era uma rapariga, no livro “Cortei as tranças”! Foram
oito meses! Entrei na pele de uma rapariga e sabia
tudo sobre mulheres! Até sobre croché e bordados! Eu
sabia tudo! Foi uma experiência muito gira! Portanto,
sim, foi esta que me deu mais prazer escrever!
15

A Biblioteca Escolar
A

pelas questões da educação. Assim, agradecemos a
colaboração dos professores Mário Crescêncio, Alfredo
Silva e Sofia Aguiar que prepararam uma sessão de
leitura dramatizada, declamando poesia e contando
histórias na biblioteca. A aceitação por parte dos alunos
foi enorme, provando mais uma vez que esta interação é
muito profícua.
Durante esta semana, os alunos tiveram o privilégio de
contactar com os escritores Paula Sá e António Mota
que, com muita clareza, responderam às perguntas apresentadas pelos alunos em dois encontros excecionais.
Nestes encontros, falaram da sua experiência profissional e da importância que os livros tiveram nas suas
vidas.
No dia 21 de novembro realizaram-se as finais dos
concursos de leitura.
Para o 2º ciclo, o livro escolhido foi o “Rapaz de Louredo”. Os três primeiros classificados foram Ana Rita
Pinto, do 6º A, Ana Raquel Pontes, do 5º D, e Ana
Raquel Duarte, do 6º A.
No 3º ciclo, a escolha foi para a “Casa das Bengalas”.
Os alunos premiados foram Rafael Pinto, do 7ºC, Ana
Beatriz Cardoso, do 7º A, e Diogo Teixeira, do 8º A.
Estes alunos serão os representantes da escola na final
distrital do Concurso Nacional de Leitura.
Para além das atividades referidas, a biblioteca foi um
local onde se realizaram exposições temáticas promovendo a comemoração das efemérides mais importantes.
A biblioteca escolar procura ser cada vez mais um apoio
às atividades curriculares e de complemento curricular,
contribuindo para que os alunos ocupem também os
tempos livres de uma forma mais proveitosa.

biblioteca escolar é um núcleo de vida indispensável na formação dos nossos alunos.
Temos também que a encarar como um espaço
privilegiado onde se podem organizar exposições, debates, momentos de poesia e de teatro que dão aos alunos uma dimensão mais enriquecedora do ensino que
lhes é facultado. Os responsáveis orientam o seu trabalho no sentido de criar uma articulação das atividades
da biblioteca com as áreas curriculares, de forma que
umas complementem as outras. É dentro deste espírito,
que a equipa da biblioteca se tem preocupado nos últimos anos em preparar atividades que contribuam para a
integração dos alunos na vida escolar.
Assim, a visita por turma à biblioteca, realizada no
início do ano letivo, é uma ocasião privilegiada para
familiarizar os novos alunos com o mundo dos livros e
todas as valências nela disponíveis. Na semana de 22 a
25 de outubro foi comemorado o mês Internacional da
Biblioteca Escolar com a atividade “O Sabor da Leitura”. Durante esta semana, as turmas do 5º ano receberam informação adequada sobre a organização, o uso
da biblioteca e dos seus recursos. Esta visita guiada foi
um convite e um incentivo para o acesso a muitos livros,
jornais, revistas, vídeos, mapas, CDs e DVDs. Neste
primeiro contacto, a biblioteca foi apresentada como
um espaço acolhedor e os pequenos leitores convidados
a ser ele-mentos ativos e participativos. Esta visita, para
além de fomentar o interesse pelos livros, familiariza os
alunos com as normas mais elementares de utilização
dos serviços.
A biblioteca tem uma clara função socioeducativa
quando integrada no quotidiano escolar. Para que
a dinamização da leitura seja eficaz na formação de
leitores, organizam-se atividades de modo a que os
alunos adquiram uma atitude positiva em torno do
livro e da leitura. Com este objetivo, na última semana
de novembro, decorreu a Feira do Livro durante a qual
se realizaram atividades em que participaram não só
professores e alunos, mas também pessoas da comunidade que, de uma maneira ou de outra, se interessam

A Coordenadora da Biblioteca
Graça Bompastor
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O QUE PENSO DO ESCRITOR ANTÓNIO
MOTA ?

A

ntónio Mota tem olhos castanhos, cabelo curto,
liso e de cor escura, é corpulento e baixo.
No encontro que tivemos na escola E.B. 2.3 de
Cinfães, achei - o muito divertido e interessante.
Contou-nos histórias e poemas muito engraçados que
deixaram todos os alunos curiosos.
Fizemos -lhe perguntas sobre a sua vida de escritor e
ele respondeu a todas com muita animação.
Eu acho que ele é simpático, humilde, sabe contar
histórias com muita graça e é muito brincalhão.
Eu gostei muito de o conhecer, foi animado este encontro!
Andreia 4ºH
António Mota é um escritor simpático, com muito jeito
para escrever e contar histórias.
Contou-nos que a sua família era humilde e que teve de
trabalhar muito para conseguir o que pretendia.
Acho que António Mota é engraçado e eu nunca tinha
conhecido um escritor tão gentil !
Ana Mendes 4ºH

Eu acho que ele é muito bom escritor e os seus livros
são muito interessantes e engraçados.
Dava-lhe 35 anos de idade, mas na verdade António
Mota tem 54 anos.
Ele é muito brincalhão. Adoro os livros dele!
André 4ºH

No dia 29 de novembro, fomos à escola E.B. 2.3. fazer
uma entrevista ao escritor António Mota, que é natural
de Baião.
Ele é forte, baixo, com cabelo curto de cor castanha.
Estava vestido com um casaco escuro, uma camisa aos
quadrados, umas calças de cor clara e uns sapatos pretos.
Achei este escritor muito simpático, engraçado e divertido. Ele escreve histórias e poemas interessantes.
Eu gostei imenso de estar com ele porque foi divertido!
Miguel António 4ºH
António Mota é um escritor muito engraçado e nota-se
que gosta muito de escrever livros. Achei que era boa
pessoa e muito “fixe”.
Ele tem uma agenda pequenina onde, quando tem
alguma ideia interessante, toma nota para mais tarde
poder usar, se precisar dessas ideias para escrever alguma história.
Contou-nos que estava a escrever um livro muito “fixe”,
mas ainda não o tinha acabado. Agora estou ansiosa que
esse livro esteja à venda, pois como já o conheci, ainda
fiquei mais curiosa para saber as aventuras desse novo
livro.
Eva 4ºH
António Mota é engraçado e escreveu muitos livros
para crianças e jovens.
Contou-nos que viajava muito, que gostava de escrever
livros no Outono, e que fazia muitas visitas a escolas
para as quais era convidado.
Eu acho que ele é um bom escritor e que ganhou um
prémio de melhor escritor português.
Ele talvez seja o melhor escritor do mundo!!
Ricardo 4ºH
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António Mota tem 54 anos, mas ainda ri como todas as
crianças. Nós reconhecemos o seu talento na maneira
de contar as suas histórias e poemas.
O escritor é muito engraçado. Contou-nos que quando
era pequeno era muito pobre e era sempre o último a
comer na cantina.
Este escritor já passou por muitas escolas do nosso
país e até já foi convidado para ir a algumas escolas de
outros países.
Respondeu com muito carinho às perguntas que lhe
fizemos e, quando lhe perguntámos sobre a sua carreira,
ele disse-nos que não gostava da palavra “carreira”, pois
fazia-lhe lembrar o transporte que usava na sua juventude e que lhe causava má disposição!...
Gostei muito da participação de António Mota nesta
apresentação, porque ele é um autor que nos aparece
muitas vezes nos textos do nosso livro.
Beatriz 4ºH

HOMENAGEM
PARA DIZER:
”OBRIGADA D.
CELESTE”

N

o dia 25 de setembro de 2012
houve uma grande festa cá na
escola. Homenageámos a D.

Celeste!
A D. Celeste foi, durante 38 anos, uma
assistente operacional muito querida,
empenhada, amiga e especial ao longo
dos anos de trabalho que exerceu nesta
escola. Por isso, apresentámos-lhe uma
festa surpresa no dia do seu aniversário.
Uns dias antes, elaborámos os convites
para serem distribuídos pelos amigos,
familiares e algumas entidades. Fizemos
postais de aniversário, poemas e uma
canção de parabéns. Todos estes trabalhos foram “transformados” num livro,
que depois oferecemos à homenageada.
Às 18:00h, já se encontravam na escola
os convidados e os nossos pais. Só faltava a personagem principal. Então, a
senhora professora foi buscá-la a casa.
Quando a D. Celeste chegou ficou
muito surpreendida e emocionada.
A festa começou…
Primeiro, cantámos-lhe os parabéns

diante de um bolo delicioso (feito pela
mãe do Ricardo) e decorado por nós.
Seguiu-se a leitura de um texto em
sua homenagem e a apresentação de
um pequeno filme sobre a vida profissional da D. Celeste. Depois, algumas
pessoas amigas, o senhor Presidente da
Junta, professores que trabalharam nesta
escola, bem como o senhor Diretor do
nosso Agrupamento dirigiram algumas
palavras de apreço à D. Celeste. Foi
pena não estar representada a Câmara
Municipal, apesar de ter sido convidada.
Mais tarde, cada criança do Jardim de
Infância e do 1º Ciclo ofereceu uma
flor ou um desenho. As professoras,
assistentes operacionais e os nossos pais
ofereceram uma salva gravada e uma
cesta com 38 rosas enceradas.
No fim das ofertas, passámos para a
outra sala, onde nos esperava uma mesa
recheada de boas iguarias confecionadas pelas nossas simpáticas e prestáveis
assistentes operacionais e também pelas
nossas mães.
Foram momentos de
grande alegria, diversão e
de convívio.
Bem haja, D. Celeste, por
ser quem é! Desejamos
que seja feliz nesta nova
etapa da sua vida.
Obrigada e…volte sempre!

Trabalho elaborado pelos
alunos da EB1 de Macieira
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Ser Funcionária

O

lá a todos.
Chamo-me Alzira Pinto, sou funcionária na
escola E B 2,3 Cinfães, na qual já trabalho há

8 anos.
É com muito orgulho que gosto de trabalhar nesta
escola. Sentir o carinho de todos que nela trabalham. É
muito gratificante para mim, trabalhar com os alunos,
pois são eles que preenchem uma escola, ou melhor
dizendo, são a alegria da escola.
E vocês, encarregados de Educação, sabem que o papel
de um funcionário é muito importante, pois o funcionário não é só para “limpeza”, mas sim para acompanhar os vossos filhos no dia-a-dia, porque eles passam
mais tempo na escola do que propriamente em casa.
Quando precisam de carinho, de atenção, por vezes,
claro não excluindo os professores, somos nós que os
ajudamos a caminhar em frente, quer nos problemas
que vão surgindo, quer no apoio moral.
Sinto orgulho de o poder fazer, de todos os dias dizerem
“bom dia, D. Alzira;” Sentir um sorriso ou até mesmo
um abraço!
Posso dizer que, não vai há muito tempo, estive ausente
quatro semanas. Tive que ir substituir uma colega a uma
escola primária.
Adorei trabalhar com meninos pequenos, com as
professoras e com a outra funcionária. Tenho-os no
coração, e como a escola é relativamente perto de minha
casa, às vezes vou fazer-lhes uma visita. Foi uma experiência diferente da escola onde trabalho.
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Quer no começo do dia, quer ao almoço, o que achei
muito “divertido” foi estar a servir os meninos, a arrumar
a cozinha; mesmo do intervalo, quando eles pediam para
brincar com eles, jogar à bola, correr, fazer jogos, enfim,
coisas de crianças. Podem crer que gostei muito.
Mas, claro, a minha escola é diferente, onde já tenho
mais convivência com todos.
A todos os alunos, um grande beijinho e pensem sempre que nós, funcionários, somos importantes nas vossas
vidas!
Não nos vejam só como “empregadas”, mas sim como
amigas, sabendo que estamos sempre cá para vos ajudar
no vosso percurso escolar.

Alzira

Sala de estudo
A
Sala de Estudo é um espaço
da nossa escola que tem vindo
a crescer ao longo dos últimos
anos. Este crescimento deve-se ao
trabalho e empenho dos professores
que se têm responsabilizado pela sua
coordenação.
Pretende-se que seja um ambiente
educativo diferente daquele a que o
aluno está habituado a viver nas áreas
curriculares disciplinares, aproveitando
o seu tempo livre de forma construtiva
e enriquecedora.
A Sala de Estudo apoia os alunos em
diversas situações:
Orienta e incentiva os alunos para a
utilização deste espaço;
Acompanha os alunos no esclarecimento das suas dúvidas e na realização
de trabalhos;
Assegura a criação e manutenção de
um clima de estudo e de trabalho
saudável e estimulante;
Apoia alunos que voluntariamente
a procurem para realização dos seus
estudos/trabalhos;
Assegura também:
Alunos que se encontrem em situação
de substituição de aulas;
Alunos a quem foi dada ordem de
saída da sala de aula;
Alunos em situação de realização de
ficha de avaliação, no caso da sua ausência à aula.
Alunos com uma proposta de “plano
de estudo”.

Atividades
No início do ano letivo, foi colocado
um placard na parede exterior da Sala
de Estudo. Nele será colocada toda a
informação importante relacionada
com o espaço. Este placard apareceu
em função das novas atividades criadas
até ao momento, nomeadamente:
- “CURIOSIDADES”, sempre que
se achar pertinente, colocam-se várias
curiosidades, que os alunos não sabem
e, ao passar, leem, contribuindo assim
para a melhoria da sua cultura geral;
- Os Dez+, é uma atividade que é
realizada mensalmente e tem como
objetivo promover o gosto pelo estudo;
promover a ocupação dos tempos
escolares em atividades pedagógicas;
desenvolver nos alunos o sentido de
responsabilidade pessoal e social;
promover um papel ativo dos alunos na
frequência da Sala de estudo; mostrar
aos alunos que, para terem sucesso,
basta acreditarem e usufruírem dos
recursos que a escola oferece.
Esta atividade mensal consiste na
seleção dos dez alunos que frequentam
mais tempo a Sala de Estudo a título
voluntário. Esta seleção é efetuada
tendo como base o registo informático
dos alunos.
Depois da seleção dos alunos, é
colocada no placard destinado à Sala
de Estudo a identificação dos alunos
premiados e será entregue, pela coordenadora da Sala de Estudo, um

certificado de participação, tendo como
objetivo o incentivo aos restantes alunos da turma visitas mais frequentes e
voluntárias à sala de Estudo.
Para esta atividade, durante o primeiro período foram selecionados os
seguintes alunos:
Os Dez+
Neuza Cardoso 7ºC
Vanessa Sousa 7ºC
Ana Sequeira 7ºC
Ana Almeida 8ºC
Carlos Andrade 8ºC
Andreia Mendes 6ºF
Deolinda Pereira 6ºF
Ana Rodrigues 5ºF
Rosa Sousa 5ºF
Marco Moura 5ºD
Ana Almeida 8ºC
Neuza Cardoso 7ºC
Mariana Silva 5ºB
Vanessa Sousa 7ºC
Carlos Andrade 8ºC
Álvaro Pinto 8ºC
Mariana Almeida 5ºE
Sandra Cardoso 5ºB
Ana Sequeira 7ºC
Cláudia Ferreira 8ºD

A coordenadora da Sala de Estudo :
Vera Magalhães
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Nós cuidamos do ambiente:
poupamos, separamos e reutilizamos!

C

uidar do ambiente é uma preocupação de todas
as pessoas e nós, as crianças, também estamos
inquietos, pois queremos crescer e viver num
mundo limpo e saudável.
Para continuarmos a ter um ambiente saudável, temos
que cuidar mais do nosso planeta, poupando e preservando os recursos naturais, como a água, evitando a
poluição e o desperdício, separando o lixo que reutilizamos.
Todos têm que ajudar, crianças e adultos, não só em
casa, como também na escola. Se nos esforçarmos um
bocadinho é muito fácil, vamos ver alguns exemplos:
- Podemos poupar água, não deixando as torneiras
abertas durante muito tempo, verificando se estão bem
fechadas, depois de cada utilização;
- Podemos poupar electricidade, apagando as luzes dos
compartimentos quando saímos de lá, para não gastarmos energia desnecessariamente;
- Podemos poupar papel usando os dois lados das
folhas ou aproveitando folhas de fotocópias usados só
de um lado, evitando assim que sejam deitadas abaixo
tantas árvores;

- Podemos separar o lixo e colocá-lo nos ecopontos apropriados, facilitando assim a sua recolha para reciclagem,
não esquecendo de espalmar as embalagens;
- Podemos reutilizar materiais na elaboração de trabalhos diversos.
Se todos começarem a ter cuidados tão simples como
os que acabámos de mostrar, estarão a contribuir para a
preservação de um ambiente saudável.
Façam como nós: poupem, separem, reutilizem!
Vá lá, não custa nada!
Turma do 3º E
Complexo Escolar de Cinfães
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A Água
A água é muito importante, tão importante que até
existe um dia para nos lembrarmos dela. É o dia 1 de
outubro e chama-se DIA NACIONAL DA ÁGUA.
O nosso planeta é constituído por mais de 2/3 de água,
mas desta quantidade apenas 3% é água doce. Como tal,
é muito pequena a parte de água que nós podemos utilizar da água existente no mundo, por isso devemos ter o
cuidado de a preservar.
Já pensaram nos rios e lagos secos, sem peixes, sem vegetação, sem vida? Como seria a nossa casa sem água?
Nem é bom pensarmos, por isso mesmo vamos cuidar
da água, vamos preservá-la para nunca nos faltar. Assim,
temos o dever de começar já a poupar a água, pois a água
doce do nosso planeta pode acabar. Portanto, vamos todos dar a nossa contribuição para que tal não aconteça e
vamos começar já a poupar!
E não se esqueçam que ao cuidarmos da água estamos
também a cuidar do nosso lindo planeta azul, a Terra.
Laura, 4º Ano
EB1 da Gralheira
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Palestra “ Floresta Autóctone”

N

o âmbito das atividades do Clube do Ambiente da nosso Agrupamento e para comemorar
o dia da floresta autóctone, 23 de novembro,
a responsável por este clube propôs a dinamização de
uma palestra sobre essa temática tendo a mesma sido
aprovada e integrada o Plano Anual de Atividades. Assim, a palestra subordinada ao tema “Floresta Autóctone”
decorreu no dia 7 de dezembro de 2012, na Biblioteca da
Escola EB2,3 General Serpa Pinto, tendo como principais destinatários os alunos, destacando-se os discentes
inscritos no Clube do Ambiente. Neste evento, contou-se
também com a presença do Vereador do Departamento
de Turismo e Ambiente, com a responsável pela área
florestal de Cinfães, com um elemento da Direção do
Agrupamento, com a Coordenadora do Plano Anual de
Atividades e com a Coordenadora da Biblioteca. A palestra teve como preletora a Professora Doutora Helena
Freitas, Vice-Presidente da Universidade de Coimbra
e Diretora do Jardim Botânico de Coimbra, que saiu
da nossa escola maravilhada com a belíssima paisagem
de Montemuro, com as pessoas que a receberam, mas
sobretudo com a audiência qua a esperava. O encanto foi
tal que nos deixou o seguinte testemunho:
Cinfães e o encanto da Serra e das gentes de Montemuro
“Hoje visitei uma escola em Cinfães, na Serra de Montemuro, com um nome que vale a pena registar: “Escola
General Serpa Pinto”! Esse mesmo: o grande explorador
de terras de África era desta região de paisagens e gentes
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encantadoras. Depois de uma viagem deslumbrante,
matizada pelas cores de um inverno Outonal, cheguei
à escola, para uma conversa com os alunos do 7º ano, a
convite da Escola e de uma antiga aluna. Estas são sempre as experiências mais gratificantes da minha vida de
professora. As crianças que me aguardavam em Cinfães
não têm uma vida fácil; são muitas vezes obrigadas a longos percursos para frequentar a escola, e são tantas as que
sofrem a ausência de pais emigrados, mas foram uma das
mais encantadoras audiências que podia ter. No meio da
nossa conversa, perguntei-lhes: “levantem a mão aqueles
que ajudam em casa na agricultura!”. Todos levantaram a mão! Todos! E falámos depois, com entusiasmo,
sobre o que cada um sabia fazer. Disse-lhes então que,
se colocasse a mesma questão numa escola de Coimbra,
provavelmente nem um aluno levantaria a mão. Pedilhes que guardassem esse conhecimento precioso com a
mesma vaidade com que guardam outros que aprendem
ali na escola. E tenho a certeza absoluta que o vão fazer.”
– Helena Freitas
Fica ainda o agradecimento da professora Cristina
Branco, responsável pelo Clube do Ambiente, face à
disponibilidade demostrada pela Professora Doutora
Helena Freitas em ter prestado um valioso conjunto de
informações sobre a Floresta Autóctone e sua importância Ecológica!
Foi uma honra para toda a Comunidade Educativa e
uma grande ajuda na consolidação dos conhecimentos e
na promoção da autoestima dos alunos!
Clube Ambiente

A

lgumas das atividades realizadas pelos alunos da

EB1 da Feira

MAGUSTO
O dia do magusto foi vivido com muito entusiasmo
pelos alunos da EB1 da Feira.
Cumpriu-se a tradição: a fogueira, as castanhas
quentinhas a estalar e, no final, os meninos enfarruscados!
NATAL
A Árvore de Natal do Alfa dos alunos da EB1 da Feira,
foi feita com muito entusiasmo por todos e ficou mesmo
gira!
OS REIS
Nós somos os reizinhos
Da EB1 da Feira
A todos desejamos
Umas ricas janeiras
Boas Festas Boas Festas
Boas Festas vimos dar
Para todos os leitores
Da Revista Escolar.
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sessão com o Senhor Deputado, os alunos, que representavam as suas listas, apresentaram as suas medidas,
colocaram questões e esclareceram dúvidas sobre diversas
temáticas. Foi uma sessão muito enriquecedora e esclarecedora, que contribuiu para que os alunos entendam o
que significa o exercício da cidadania.
As eleições decorreram no 2º período, e os deputados
eleitos reuniram-se na Sessão Escolar, no dia vinte e
três de janeiro, a fim de votarem as medidas propostas e
eleger os três deputados que vão representar a escola na
Sessão Distrital.
No dia 25 de fevereiro, os alunos Vitor Costa, do 9º A;
Maria Alexandra Montenegro, do 8º B; e João Taveira,
do 9º D, vão representar a escola na Sessão Distrital. A
Escola deseja-lhes boa sorte.

***************
Parlamento dos Jovens

M

ais uma vez, a Escola participa no Projeto
Parlamento dos Jovens, cujo tema deste ano é
“Ultrapassar a Crise”.
Durante o 1º período, os alunos do 2º e 3º ciclos organizaram-se em listas, nas quais se envolveram mais de
cem alunos, tendo surgido dez listas. Cada lista elaborou
um Projeto onde constavam três medidas claras, práticas
e bem fundamentadas para Ultrapassar a Crise.
No 1º período, esteve na escola o Senhor Deputado
Acácio Pinto, que apresentou uma pequena apresentação
em PowerPoint, a uma plateia de setenta alunos, sobre o
sistema Parlamentar Português e as suas funções. Nesta
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Encontro com a escritora Paula
Sá

CENTRO ESCOLAR DE
SANTIAGO DE PIÃES

o dia 26 de novembro, na biblioteca da nossa
escola, realizou-se um encontro com a escritora
Paula Sá, na qual a nossa turma (6ºA) foi convidada a estar presente.
Antes de ouvirmos a convidada de honra, a professora
Graça Bompastor, responsável pela atividade, e o Diretor da nossa escola, professor Manuel Pereira, fizeram
uma pequena introdução, falando-nos da importância da
leitura e de quanto isso contribui para o nosso sucesso
escolar. Também pudemos assistir à leitura de dois textos
elaborados por duas alunas do 7ºC, no âmbito de uma
atividade proposta pela autora, no ano letivo anterior.
Posto isto, a Drª Paula Sá fez a sua apresentação e falounos um pouco da sua história como escritora. Informounos que é proprietária de uma galeria de arte, na cidade
do Porto, inspirando-se, na maior parte das vezes, nos
quadros lá expostos ou em acontecimentos vividos por
ela.
Contou-nos, por exemplo, que o livro que nos veio apresentar, “O velho que pintava pombas”, começou por ser
um mistério, quando observava que várias pombas iam
ter à varanda do seu vizinho.
Depois de nos despertar a curiosidade sobre esta obra,
leu-nos uma parte da história e incentivou-nos a dar
continuidade à sua leitura.
Depois desse momento de leitura, os alunos puderam
colocar algumas questões, às quais ela ia respondendo,
mantendo, assim, um diálogo informal entre os presentes.
Também ela reforçou a importância da leitura e da
escrita, sugerindo que nós, alunos, criássemos as nossas
próprias histórias e quem sabe, talvez um dia, até pudessem ser publicadas.
Esperamos que esta atividade tenha contribuído para
os alunos refletirem sobre a importância da leitura e da
escrita, hábitos que são fundamentais desenvolvermos.

urante o primeiro período, no Centro escolar de Santiago de Piães, foram desenvolvidas algumas atividades com a colaboração e
envolvimento dos pais e/ou comunidade educativa. No
magusto, participaram com castanhas para a tradicional fogueira, jogos, entre outras atividades. Na festa de
Natal, contribuíram com géneros alimentares (cabaz de
natal e almoço convívio), colaboraram na apresentação
de uma dança e de mensagens de natal. O dia de Reis
foi vivido por todos com alegria e entusiasmo. Demos as
Boas festas à comunidade, que nos recebeu com agrado.
Desenvolvemos ainda outras atividades relacionadas
com os Projetos: Projeto Comenius -“Educação Financeira” e projeto “ My School my Town “.
Projeto “Educação Financeira”- Neste âmbito, com os
produtos fornecidos pelos pais, procedemos à confeção
de compotas. Esta iniciativa teve como objetivo consciencializar as crianças que, com criatividade e utilizando produtos comuns em casa, é possível angariar/poupar
dinheiro.
Projeto “My School, my Town”- Os alunos pesquisaram
em livros, revistas e aprenderam técnicas e materiais
para elaborarem a maquete do centro escolar. Fizeram o
reconhecimento do espaço exterior e interior através da
planta do centro escolar, identificando todos os espaços
e sua localização.

N

D

Centro Escolar de Santiago de Piães

Margarida Campelo, Nº17, e Tatiana Tavares, Nº23,
6ºA
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Corrida de carrinhos movidos a
elástico

N

o final de novembro, a nossa professora propôsnos construir, com ajuda da família, carrinhos
movidos a elástico, dando-nos o prazo de uma
semana para apresentação de produto final. Também
nos forneceu uma lista de critérios que devíamos seguir.
Na data prevista, logo de manhã, trouxemos as ditas
construções, que só se revelaram no momento apropriado.
Todos ficámos espantados e encantados com os veículos que foram apresentados. Desde os mais simples aos
mais elaborados, todos demonstraram grande originalidade, criatividade e empenho.
De seguida, cada qual fez a apresentação do seu carrinho enumerando os materiais utilizados e as dificuldades que tínhamos encontrado e nos tinham obrigado
a reformular o projeto.
Deu-se, então, início à corrida, tendo sido os primeiros
classificados o Duarte e a Filipa, que ficaram muito
felizes.
Os vencedores tiveram direito a um pequeno prémio
e todos os participantes receberam um guloso chupachupa.
Foi uma atividade que nos entusiasmou e envolveu a
família. Só lamentamos que alguns não tenham aderido
ao desafio!
Alunos da turma B (3.º e 4.º anos)
Tuberais
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“Feirinha de S. Miguel”

N

o dia 28 de Setembro, realizou-se no Complexo
Escolar de Cinfães a já conhecida “Feirinha de
S. Miguel”, atividade singular da nossa escola.
Embora a manhã ameaçasse chuva, acreditámos que
o S. Pedro não nos iria deixar mal – apesar de a feira
ter o nome de outro santo – por isso, decidimos montar as “bancas” ao ar livre, apresentando os magníficos
produtos que os alunos trouxeram para a escola. Não
faltou nada nesta feira! Para além das frutas e legumes
da época, como as maçãs, os tomates, os pimentos ou as
abóboras, as batatas, as cebolas e os feijões também marcaram presença. Havia produtos para todos os gostos!
Ah, até parece que nos esquecemos dos doces, mas não!
Quem passou pela feira e provou dos bolos, queijadas,
queques ou biscoitos que vendemos nesse dia, não se
arrependeu com certeza. E, para os apreciadores, nem o
café faltou!
À semelhança dos anos anteriores, mesmo com os
tempos difíceis que se vivem atualmente, a atividade
foi muito bem-sucedida, o que só foi possível graças à
magnífica participação não só dos pais e encarregados de
educação, como da comunidade em geral. Para os alunos
é um dia muito alegre e divertido, sobretudo quando
veem os seus familiares na escola, isto é, na feira.
Aproveitamos para agradecer a todos quantos nos ajudaram a tornar possível mais esta edição da “Feirinha de S.
Miguel” e, se assim for da vontade de todos, voltaremos
no próximo ano.

Poupar dinheiro em tempo de
crise

P

ara assinalar o Dia Mundial da Alimentação,
as nossas professoras propuseram o fabrico
artesanal de iogurte, que teve de ser preparado de véspera para poder ser consumido nesse dia,
seguindo a receita que aqui lhes deixamos:

RECEITA DE IOGURTE
ARTESANAL
Ingredientes:
1 litro de leite
1 iogurte natural (se houver um fabricado anteriormente, não é preciso comprar)
¼ de lata de leite condensado (facultativo)
Dia Mundial da Poupança

Modo de preparação:
Começa por se amornar o leite.
Num recipiente coloca-se o iogurte e o leite condensado, aos quais se vai juntando o leite e mexendo
bem, de forma a ficar uma mistura homogénea, que
se distribui por copinhos.
Estes são colocados num tacho com água bastante
morna, de forma a ficarem submersos até ¾ da sua
altura.
Agora o tacho é embrulhado em cobertores e fica
assim até ao dia seguinte.
Nessa altura são retirados e colocados no frigorífico
(utilizámos uma mala térmica e acumuladores, por
falta de frigorífico).
Estão prontos a comer.

N

o dia Mundial da Poupança, 31 de outubro,
falámos sobre a importância de saber poupar.
Devemos comprar apenas coisas necessárias, ou
seja, bens essenciais à nossa vida.
A riqueza começa com a primeira moeda no porquinho
mealheiro.
Complexo Escolar de Cinfães - 2º C

Atividade Singular
“Desfolhada”

N

o dia 2 de outubro, realizou-se a atividade singular do jardim-de-infância de Alhões, “Desfolhada”.
Mais uma vez, os meninos, a educadora de infância e a
assistente operacional foram participar numa desfolhada.
Foi um dia diferente, onde a alegria e o entusiasmo
foram notórios, verificando-se uma verdadeira articulação entre o jardim-de-infância e a comunidade.

No momento de servir, enriquecemos os iogurtes
com polpa de fruta fresca, compota e flocos de
cereais, de acordo com o paladar de cada qual. Ficaram deliciosos!
As nossas professoras também nos deram algumas
dicas de alterações a fazer para podermos obter
ainda maior variedade de sabores.
Esta receita veio mesmo a calhar neste tempo de
crise, pois com pouco gasto e usando utensílios
que existem em qualquer casa, podemos obter uma
grande variedade desse fantástico alimento.
Alunos da Escola do 1.º CEB de Tuberais
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Como elas falavam muito no assunto, fizemos um périplo
pela freguesia com a ajuda da Junta de Freguesia, para
visitar os presépios e as crianças dizerem como o fizeram.
A Junta de Freguesia de Fornelos, na pessoa do Senhor presidente, tem sido muito participativa na vida do
Jardim-de-Infância e para agradecer essa disponibilidade,
resolvemos comemorar o seu aniversário, levando-lhe um
bolo e um quadro com desenhos das crianças que ficou
muito bonito e deixou o senhor presidente muito emocionado.

Jardim-de-Infância de Macieira

OS ALUNOS DO 7º ANO VIAJARAM ATÉ PENAFIEL

N

O

Jardim-de-Infância de Macieira vem apresentar algumas das muitas atividades que desenvolveu neste início de ano.
As 14 crianças trabalharam os direitos das crianças, os
direitos dos animais e os direitos humanos, produzindo
de seguida alguns painéis.
Fizemos uma sopa com ingredientes produzidos na
freguesia, pelas nossas famílias e trazidos pelas nossas
crianças, uma sopa nutritiva e saudável para comemorar
o dia mundial da alimentação.
As desfolhadas, apesar de já serem em menor quantidade, ainda proliferam pela freguesia, e para mantermos a tradição, as nossas crianças desfolharam o milho
amarelo, branco e vermelho (milho-rei) e para continuar
a manter a tradição quem encontrou o milho-rei, deu
um abraço aos amigos. Com o milho fizeram um quadro
para decorar a casinha das bonecas.
O nosso magusto foi realizado no adro da igreja matriz,
que tem como padroeiro o S. Martinho, com a participação da escola do 1º ciclo, dos idosos do centro social, do
padre e da população em geral, foi muito animado.
Trabalhámos a história «A cigarra e a formiga», do projeto de Educação Financeira e aprendemos como poupar
dinheiro, realizando listas de receitas e despesas. Fizemos
a representação da história com um teatro de fantoches,
juntamente com a escola do 1º ciclo.
A população de Fornelos montou, em cada lugar, um
presépio para receber as comemorações do Natal, que
contou, também com a participação das nossas crianças.
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o dia 16 de janeiro, os alunos do 7º ano da escola E.B
2/3 General Serpa Pinto de Cinfães, partiram em
visita de estudo em direção a Penafiel.
A visita, programada pelos professores das disciplinas de
história e geografia, teve início com a deslocação até ao Castro
Mouzinho. Porém, o mau tempo que se fazia sentir nesse
dia, impossibilitou a subida até à área escavada. No entanto,
mesmo assim, o Centro Interpretativo do Castro facultou
aos alunos e professores uma abordagem muito pertinente e
elucidativa sobre a época histórica em questão.
A seguir, na sede do Concelho, estava planeada a visita ao
Museu de Penafiel, 1º prémio dos Museus Nacionais. Devido
ao mau tempo, tudo estava preparado para que os visitantes pudessem almoçar no próprio local, que gentilmente foi
cedido pelos responsáveis do espaço. Depois de refeitos do
almoço, a visita teve início com uma apresentação sobre o
enquadramento histórico e geográfico do Castro, numa das
salas do museu. De seguida e, o que muito agradou aos alunos
e acompanhantes, foi a possibilidade de participar em oficinas
que permitiram o trabalho de fabrico de utensílios domésticos em barro, como na época castreja. A viagem de regresso
continuou pautada com a boa disposição entre todos e, até o
sol, espreitou entre as nuvens.
Alunos do 7º D

A NOSSA CAMINHADA

N

ós, alunos do 1º ciclo de Desamparados/ Oliveira, somos faladores, mas muito participativos
nas atividades escolares. Durante o 1º período
do ano letivo em curso, lemos, escrevemos, pintámos,
pesquisámos, fizemos fichas…. e também realizámos
outras atividades que muito nos deliciaram.
Para o Projeto Comenius, efetuámos várias tarefas, mas
a que mais nos motivou foi a dramatização da peça de
teatro “a cigarra e a formiga”, tendo como atores principais a Carolina (cigarra) e o Lucas (formiga), secundários os alunos do 1º ano e como narrador o António.
Nesta pequena peça, aprendemos a lição de que é preciso
poupar, fazer uma lista de compras e nunca devemos
gastar mais do que ganhamos.
Outra atividade realizada neste estabelecimento de
ensino foi o magusto. Para além de assarmos as deliciosas castanhas em moinha (caruma) no recreio da escola,
fizemos jogos tradicionais, cantámos, pintámos, comemos, bebemos, enfarruscámos, … enfim foi mais um dia
espetacular.
A concluir o 1º período, fizemos a festa de Natal, onde
todos os alunos desta escola participaram e encantaram
todos os presentes com as suas atuações. Apesar do forte
temporal que assolou nesse dia, esta região, todos os
encarregados de educação e outros elementos da comunidade não faltaram à nossa festa para verem os seus
“traquinitas” atuar. Não faltou na nossa festa o auto de
Natal, canções, danças, …. e todos os presentes puderam
deliciar-se com o lanche convívio entre toda a comunidade educativa que assistiu à nossa festa. Apesar das
dificuldades económicas que assola o nosso país, recebemos uma pequena prenda entregue pelo pai Natal e uma
bolsa oferecida pela Câmara Municipal. No final, todos
estávamos tão felizes!
Continuando as nossas atividades, no início do 2º
período, realizámos a Atividade Singular mencionada
no plano Anual de Atividades do Agrupamento de
Escolas General Serpa Pinto “cantar de reis”. No 1º dia,
fomos a Oliveira e, apesar do imenso frio que se fazia
sentir, ninguém desistiu de percorrer as calçadas em
betão armado no centro da nossa freguesia, levando os
nossos instrumentos musicais e a voz bem afinada. No
dia seguinte, percorremos alguns lugarejos circundantes
da escola, onde constatámos que muitas casas e campos
estavam abandonados e a maioria da população estava
envelhecida. Esta nossa atividade tinha como objetivo
reviver uma tradição e não deixar esquecer as memórias
das nossas aldeias, pois todos nós devemos conservar o
que temos e que é nosso.
Ao longo do ano, continuaremos a trabalhar e não nos
esqueceremos de partilhar com todos vós o que de bom e
melhor fazemos na nossa escola. Aguardem mais notícias na próxima revista.

TORNEIO DE DAMAS

O

s docentes Dália Oliveira, Paula Mota e Sérgio Jesus, organizaram mais um Torneio de
Damas Clássicas entre os alunos dos cursos de
educação e formação de Cozinha (1.º e 2.º anos) e de
Mecânica (2.º ano), no dia 14 de dezembro, que contou
também com o apoio do professor António Amaral.
Num ambiente bastante agradável, proporcionador de
convívio entre os alunos, cada um deles aplicou as suas
estratégias de jogo e um grande respeito pelas regras e
adversários. O vencedor deste período, ao contrário do
que tem vindo a ser hábito nestes últimos torneios, foi o
aluno José Ferreira, do curso de educação e formação de
Cozinha, do 1.º ano.
Os organizadores do Torneio de Damas

Os alunos da EB1 de Desamparados/ Oliveira
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A GNR veio à escola

N

o dia 20 de novembro, a Guarda Nacional Republicana veio ao Complexo Escolar de Cinfães, fazer uma formação destinada a todas as
crianças da nossa escola.
Esta formação foi dedicada aos “Direitos da criança”,
porque nesta data, em Portugal, assinou-se um documento que falava sobre estes direitos.
Os senhores guardas mostraram-nos um PowePoint
baseado nos dez princípios que constam da Convenção
dos Direitos da Criança e, entre cada diapositivo, fomos
fazendo comentários, dando opiniões e formulando
questões.
Com esta atividade ficamos sensibilizados para esta
temática, por isso e não queremos deixar de agradecer
aos senhores Militares da GNR de Cinfães, por nos terem proporcionado esta oportunidade. Muito obrigado!
Complexo Escolar de Cinfães 4ºG

quistando a afeição de todos, as nossas professoras não
queriam que ele permanecesse por cá, uma vez que era
vadio e podia estar doente.
Como houve alguém a queixar-se da sua presença, as
professoras informaram o Município e solicitaram que
fossem tomadas as medidas necessárias.
O tempo foi passando e, numa terça-feira de tarde,
alguém veio para levar o nosso amigo sem que soubéssemos, por isso estávamos a trabalhar com as persianas
descidas.
Demos pela sua falta no dia seguinte, mas não estranhámos…
Na quinta-feira, encontrámo-lo no recreio e foi muito
bom revê-lo…só não entendemos o porquê da D. Isabel
e da professora Margarida terem chorado de emoção…
Surpresos, tomámos conhecimento do que se tinha passado – Plópidas tinha sido levado para ser abatido, mas
tinha conseguido escapar e voltou para nós.
Então, as Professoras, as Assistentes Operacionais e
uma Encarregada de Educação decidiram assumir todas
as despesas para que o cão pudesse ficar connosco sem
corrermos riscos. Se ele tinha voltado para nós merecia
toda a nossa atenção. Foi levado ao veterinário, vacinado,
desparasitado e registado com o nome PLÓPY.
Por estranho que pareça, mesmo com todos os cuidados
legais tomados, alguém o quis levar para longe de nós,
mas ele voltou sempre para o nosso carinho.
Plópy, com uma casota oferecida pela Junta de Freguesia, é um cão feliz, bem alimentado, muito acarinhado e
adora entrar nas nossas brincadeiras!
É uma alegria tê-lo como amigo e companheiro…
Trabalho realizado pelos alunos do 3º e 4º anos
E. B. 1 de Meridãos /Sala B

PLÓPY - O CÃO “ADOTADO” PELA ESCOLA DE MERIDÃOS

N

o passado dia 15 de novembro fez um ano que
Plópy, o nosso cão, está connosco.
Não podendo deixar passar esse dia sem um
pequeno festejo, cantámos-lhe os parabéns e oferecemos-lhe um bolo, com vela – um queque, melhor
dizendo!
Plópy foi a estrela do dia, uma estrela com uma longa
história. Assim…
… no dia 15 de novembro de 2011, dia do nosso Magusto, apareceu no nosso recreio, um cão grande, castanho, de raça indefinida, com um olhar meigo, mas triste
e com aspeto esfomeado.
Nós, às escondidas, fomos-lhe deitando bocadinhos dos
nossos lanches, pois, embora fosse muito dócil, con31

CIÊNCIA VAI

N

foi por isso que a água subiu quando a vela se apagou.
Foi uma tarde muito agradável.
Francisco

o âmbito do Projeto Educativo – Plano de Melhoria, a ciência veio até à sala de aula dos alunos do 4ºG, do Complexo Escolar de Cinfães,
no dia 3 de dezembro.
Em articulação com docentes das áreas disciplinares de
Ciências Físico-Químicas e de Ciências Naturais, foram
realizadas algumas experiências. Esta primeira sessão
(de várias) foi dinamizada pelas professoras Patrícia
Vasconcelos e Sílvia Machado, e permitiu aos alunos pôr
em prática conteúdos científicos por ação direta e pelos
testemunhos dos alunos foi do agrado de todos, muito
interessante e profícua.

Foram feitas várias experiências muito engraçadas com
resultados interessantes e quando as vimos ficamos
impressionados.
Dinis
A segunda experiência já tinha sido iniciada em casa,
para se conseguir ver o resultado. A professora colocou
um ovo dentro de um frasco com vinagre e, quando nos
mostrou o ovo, ele estava mole, sem casca. Isso aconteceu porque o vinagre desfez a casca e até se conseguia
ver a gema do ovo.

Com esta atividade, aprendi que podemos fazer experiências com quase tudo do nosso dia-a-dia.
Guilherme

Ricardo Filipe

Reparei que numa das experiências havia sempre uma
escala de medição dos zero aos catorze, onde se identificava o PH, para verificar a acidez dos produtos. Esta
escala divide-se em básico, neutro e ácido.
Ricardo Rocha
.
Foi uma aula diferente, mas muito agradável. Gostava de
poder fazer mais experiências destas.
Bárbara
Numa das experiências, colocou-se um recipiente com
líquido e dentro deste uma vela acesa, depois tapou-se
a vela com um copo e esta apagou-se. Quando a vela se
apagou, o líquido do recipiente subiu até meio do copo e
isto aconteceu porque a vela acesa consumiu o oxigénio
e libertou dióxido de carbono. Assim, quando deixou
de haver oxigénio, a vela deixou de arder. De todas as
experiências, foi esta a que mais gostei.
Rui Pedro
A senhora professora explicou-nos que quando o oxigénio se consumiu, a água entrou para ocupar o seu lugar;
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I À ESCOLA
N

a primeira experiência,
aprendemos que para
que haja combustão, ou
seja, que algo arda, tem de haver
um comburente e um combustível e se não houver oxigénio não há combustão. Numa
outra experiência, verificámos
o PH de alguns produtos com
a água da cozedura da couve
sabichona, a couve-roxa.
Nádia
Complexo Escolar de Cinfães
4º G

D

e bata branca fui para a escola,
Para um dia normal.
Mas estava alguma coisa na cartola…
Que surpresa bestial!
Dois professores de batinha:
O Vitor e a Bibiana.
Chegaram com uma “ladainha”;
A Ciência, que coisa bacana!
Ainda mal tinham começado,
As experiências da eletricidade,
Já estava tudo empolgado
Prontos a iluminar uma cidade.
Os eletrões nervosos,
De um lado para o outro.
Sempre a trabalhar!
Vão-nos iluminar…
Guardei tudo o que aprendi,
Bem guardado na minha sacola.
Foi o melhor projeto que conheci:
A Ciência veio à escola!
Complexo Escolar de Cinfâes
Marina Ferreira – 4.ºH

********************

31.ª Olimpíadas Portuguesas da Matemática

M

ais um ano e a escola E.B. 2,3 General Serpa Pinto aceita o desafio de
participar nas XXXI Olimpíadas Portuguesas da Matemática, nas suas
diversas categorias: pré-olimpíadas (5.º ano), Júnior (6.º e 7.º anos) e categoria A (8.º e 9.º anos). Mesmo sabendo que o nível da resolução das diversas provas
está cada vez mais exigente, muitos foram os alunos (147 alunos) que no dia 7 de
novembro vieram participar. Os vencedores da categoria pré-olimpíadas, com apenas
10 pontos foram os alunos José Bernardo (5.º A) e Ricardo Soares (5.º B). Os alunos
que foram apurados para a 2.ª eliminatória, que se realizou no
dia 11 de janeiro, às 15h30, foram: Daniel Pinto e Sara Aires,
na categoria Júnior, e o Diogo Teixeira (8º A), na categoria A.
Talvez um dos nossos alunos possa ir à final, que terá lugar na
Escola Básica e Secundária de Albufeira, em Albufeira, entre
os dia 14 e 17 de Março de 2013.

Prof.ª responsável Paula Mota
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CANÇÃO DA ALIMENTAÇÃO
( Música- Ò Malhão, malhão...)
Eu sou pequenino
Mas já sei escolher
Os bons alimentos
Para bem viver.
Eu quero crescer
Ser um valentão
Como hortaliças
Fruta, queijo e pão
Antes de comer
as mãos vou lavar
depois os dentinhos
Eu vou esfregar
Complexo Escolar de Cinfães
3º ano/Turma F
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Almoço Educativo

Poderíamos fazer mais uma reflexão sobre a crise
e referir alterações profundas nos nossos hábitos!
Sim!
Mas não é só isso, trata-se de bem-estar, conforto
e descontração! Assim são os almoços de algumas
professoras, da E. B., que optaram por trazer de
casa o seu repasto para o meio-dia.
São momentos de degustação de uma refeição
quente que lembra o conforto do lar! São momentos de alegre convívio e conversa sobre os mais
variados assuntos, entre os quais se divaga sobre as
receitas de culinária, levando ao enriquecimento e
partilha de outros saberes que não os académicos.
Então, as idas à cantina e ao restaurante ficaram
comprometidas por este novo hábito em tudo
vantajoso! E sim, também tem a ver com a crise,
não estivéssemos todos interessados em Poupar,
devendo por isso esta ter sido eleita a palavra do
ano de 2012, e não “Entroikar”!

A equipa da Revista Escolar

DIA MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO

N

o dia mundial da alimentação, apelámos
aos benefícios que a fruta tem para o
nosso organismo, fazendo umas belas
espetadas de fruta.
EB1 Feira
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MAGUSTO NA ESCOLA

N

o dia nove de novembro de 2012, realizou-se a
festa de São Martinho com o tradicional magusto
na nossa escola que é a EB1 de Louredo. Participaram nesta festa os professores, assistentes operacionais e
alunos.
Estava um lindo dia de sol e os alunos só pensavam em
brincar muito ansiosos por ver a fogueira a arder.
Os professores e as auxiliares espalharam a caruma no chão
do recreio, de seguida colocaram as castanhas, o sal e novamente caruma por cima a tapar as castanhas. Acendeu-se a
fogueira e foi vê-las a estoirar.
O professor Pedro, este ano trouxe um assador tradicional para nos mostrar outra maneira de se assar castanhas.
Ficaram tão azulinhas…
No meio de tanta diversão, lá ficaram assadas as castanhas
e todos os meninos correram a encher as suas caixinhas que
tinham feito no dia anterior com ajuda do professor.
No final houve um pequeno lanche convívio na cantina da
escola, onde nos deliciámos com bola, sumo e pipocas.
Foi uma atividade muito divertida.
Trabalho coletivo
(2º/3º ano – Turma B)

***************
O nosso magusto
No dia 9 de Novembro de 2012, comemorámos o
Dia de S. Martinho na nossa escola.
No dia anterior, para fazermos o nosso cartucho,
decidimos reciclar. Aproveitámos os pacotes do leite
escolar, recortámos a parte superior e lavámos muito
bem. De seguida, pintámos e recortámos duas imagens de castanhas e colámo-las nas partes laterais do
pacote. Ficou muito bonito!
Na sexta-feira, a mãe da Beatriz e a mãe da Maria
João vieram à nossa sala contar a Lenda de S. Martinho. É sempre muito bom ouvir histórias na nossa
sala, contadas pelos nossos familiares. Pelas 15:30
horas fomos para o recreio comer castanhas assadas
e beber sumo, com todos os meninos da escola. Para
terminar este dia, voltámos para a nossa sala, vimos
um filme e comemos pipocas, oferecidas pelas mães.
Foi um dia muito divertido.

Trabalho coletivo realizado pela turma do 2º D
Complexo Escolar de Cinfães
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São Martinho na Escola

A

s atividades para a comemoração do dia de S.
Martinho, como não podia deixar de ser, foram
momentos festivos e participados por toda a
comunidade escolar.
A nossa Feirinha de S. Martinho, o Corta-mato, os Jogos
Tradicionais e a Leitura das Quadras de S. Martinho
foram o cenário para o convívio entre alunos, professores,
auxiliares de ação educativa e encarregados de educação,
que culminou com o lanche sobre toalhas exclusivas,
decoradas pelos alunos de Educação Visual e Educação
Tecnológica.
Estas atividades, orientadas pelos professores de Educação Visual, de Educação Tecnológica, de Educação
Física e de Línguas tiveram lugar ao longo do dia 13 de
novembro de 2012.
Para sublinhar apenas o mais relevante, damos nota de
alguns aspetos, ilustrados em algumas das fotos que
partilhamos:
A Feirinha de S. Martinho ocupou-se da recolha,
exposição e venda de produtos da nossa terra, generosamente cedidos pelas famílias dos nossos alunos, com
a alegria de constatar que a quantidade dos produtos
superou a do ano anterior.
Este valor vai permitir adquirir materiais para utilizar
nas aulas de Educação Visual e Educação Tecnológica.
Foi uma oportunidade de sermos solidários com a escola,
mas também de divulgar a nossa produção agrícola e de
apreciar a sua qualidade.
Uma vez que o São Pedro se quis associar à festa de
São Martinho, tivemos um dia magnífico para o cortamato escolar. Os participantes envolveram-se de forma
empenhada na atividade, tendo constituído um bom
exemplo de saudável competição e convívio. O CortaMato, enquanto atividade desportiva ao ar livre, é fonte
de energia positiva.
Todos os participantes estão de parabéns, por isso aqui
ficam as classificações da prova:
1º Prémio de Infantis A Femininos e Masculinos
atribuídos, respetivamente, aos alunos Andreia Resende
do 5ºD e Diogo Andrade do 5ºG.
1º Prémio de Infantis B Femininos e Masculinos
atribuídos, respetivamente, aos alunos Catarina Ferreira
do 7ºA e Ismael Cardoso do 6ºG.
1º Prémio de Iniciados Femininos e Masculinos atribuídos, respetivamente, aos alunos Júlia Magina do 7ºE e
Marco Resende do 9ºC.
1º Prémio de Juvenis Femininos e Masculinos atribuídos, respetivamente, aos alunos Cátia Mendes do 8ºB e
Paulo Pinto do CEF COZ 1.
Os jogos tradicionais serviram para abrir o apetite do
lanche que vinha a seguir, tal foi o esforço desenvolvido
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em cada um deles. Se no jogo da colher e do ovo era necessário conciliar o equilíbrio com a rapidez, nos outros
jogos, corrida com sacos e jogo dos pés atados, a rapidez
é que comandava. De tal maneira comandava, que alguns
(muitos) se esqueceram de fazer as travagens necessárias
e deram, com as suas quedas, um colorido especial ao
espetáculo … e uma negrura às suas pernas e braços. O
que há a destacar é que os nossos jovens, ao conhecerem
os jogos que os seus avós praticaram, poderão mais tarde
ensinar os seus netos.
A Leitura de Quadras Alusivas ao S. Martinho, dinamizada pelo Departamento de Línguas, foi uma boa
oportunidade, para além de dar a conhecer a cultura
popular, para ouvir a musicalidade das palavras.
Desafiamos-vos a dizer em voz alta, uma das que foram
lidas:
“No dia de S. Martinho,
Deve estar um frio de rachar,
Mas todos juntinhos,
Ninguém se vai arrepiar.
Este é o teu dia especial,
S. Martinho é o seu nome,
Fazemos uma festa fenomenal,
E não há frio nem fome.”
Rita Costa

C

E

omo é apanágio da nossa escola, o Natal é uma
data que é posta em evidência não só pela solidariedade demonstrada pela Comunidade Educativa
mas também pela decoração da escola com motivos natalícios que apelam a esse espirito e pela famigerada Festa
de Natal. Festa essa que envolveu toda a Comunidade
Educativa, destacando-se as atuações dos nossos alunos
e professores que, mais uma vez, contribuíram para um
momento de convívio e alegria!
O calor humano esteve no ar e terminámos mais um
período letivo em harmonia, apesar das contrariedades
económicas, sociais e financeiras que nos afetam diariamente, mas que se tentam minimizar com pequenos momentos como este que decorreu no dia 14 de dezembro.
A Coordenadora do Plano Anual de Atividades

***************

ra uma vez um dia de outono que acordou frio
e cinzento. Esfregou os olhos, espreguiçou-se e
saltou da cama, pois lembrara-se que a manhã
seria de grande azáfama.
No Pavilhão Desportivo da Escola EB2,3 General Serpa
Pinto, pelas 9h30m desse dia 15 de dezembro, as crianças do Complexo Escolar de Cinfães iriam presentear a
comunidade educativa com simples e modestas representações, preparadas com muito carinho para, dessa
forma, festejar o Natal.
Pouco a pouco, as cadeiras foram sendo ocupadas e o
burburinho de quem esperava fazia aumentar ainda
mais o nervosismo e a responsabilidade das crianças que,
ansiosamente, esperavam pela subida ao palco.
Por trás da cortina, tudo andava numa roda-viva:
- Professora, agora somos nós?
- Atenção, viram por aí a capa castanha? E o cesto dos
bolos? Não o calquem…
- Maria, está atenta! Ao meu sinal todos param…
Do palco, podia contemplar-se uma plateia onde estavam sentados pais, avós, amigos… Pacientemente,
todos esperavam pelo início da apresentação que, tinham
a certeza, iria ser brilhante. O Sr. Diretor do Agrupamento, professor Manuel António Pereira, e as Adjuntas
da Direção, professora Olga Lemos e educadora Paula
Pereira, também nos honraram com a sua presença.
A festa teve início com as apresentações das crianças das
três salas do Jardim de Infância, seguindo-se as crianças
do 1ºCEB, sempre muito bem anunciadas pelos apresentadores das entradas em cena de cada grupo.
Ao longo da manhã, viveram-se momentos magníficos!
Cada criança era uma estrela que brilhava ainda mais no
final de cada atuação em palco, vibrando com os aplausos entusiasmados. Do rosto de cada uma, transparecia
uma alegria imensa que, acredito, irá contribuir para
memória futura de cada um dos presentes.
A manhã fria e cinzenta depressa ganhou cor, graças à
alegria estampada no rosto de cada um.
A festa estava quase a terminar e o momento mais ansiado pelas crianças avizinhava-se…
Depois de ouvido um forte e estrondoso coro, clamando
pela presença do Pai Natal, eis que ele aparece, carregando às costas um saco de prendas que, com a ajuda das
professoras e educadoras, foram distribuídas pelos heróis
desse dia, antecipando, assim, a noite de Natal.
No final da manhã, pudemos confirmar que “Natal é
quando um Homem quiser”, mesmo que a estação do
ano seja o outono e que o dia esteja frio e cinzento.
A Coordenadora do Complexo Escolar de Cinfães
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Os pais também fizeram a coreografia de uma música.
Em seguida, apareceram duas pessoas vestidas de mãe
natal e distribuíram os presentes por todos os meninos.
Após a entrega dos presentes, houve o lanche convívio
com todas as pessoas, meninos, professores, assistentes
operacionais, pais, o presidente da junta e o senhor
padre.
Nós gostámos muito da nossa festa de Natal.
Alunos do centro escolar de São Cristóvão

A nossa festa de Natal…

A

festa de Natal da nossa escola realizou-se no dia 14
de dezembro.
Os nossos pais e amigos foram convidados a assistir e
a participar na festa.
Cada turma teve a sua participação, desde os meninos do
jardim-de-infância, primeiro ciclo e unidade. As atividades
foram ensaiadas pelos nossos professores. Nós cantámos, dançámos e representámos, foi uma festa muito animada.
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FESTA DE NATAL DO ESTABELECIMENTO DE MERIDÃOS

M

ais uma vez os alunos da E.B.1e J.I de Meridãos nº1 realizaram a sua festa de Natal no
Centro Paroquial e Social de Tendais, onde
apresentaram alguns números para toda a comunidade.
Desta faziam parte os utentes do Lar Santa Cristina e
os familiares dos alunos.
Os números apresentados foram muito variados.
Houve canções, teatro, acrobacias , dramatizações,
danças, etc., uns da responsabilidade dos professores
titulares da turma e outros da responsabilidade dos
professores das A.E.C.
Foi uma tarde diferente e divertida, de fraterno convívio
para todos os participantes.
Terminado o espetáculo deu-se início ao habitual
convívio gastronómico, onde não faltaram deliciosas
iguarias, muitas delas típicas da quadra Natalícia.
Trabalho realizado pelos alunos do 1º e 2º anos
E. B. 1 de Meridãos – Sala A

Festa de Natal do Jardim-de-Infância da Feira

N

o passado dia 12 de dezembro de 2012, o
Jardim-de-Infância da Feira festejou mais uma
festa de natal com as crianças e seus familiares.
Foi com grande ansiedade e euforia que as crianças receberam todos os convidados na sua festa de natal.
O espetáculo começou e todos puderam presenciar e
aplaudir as variedades que as crianças prepararam.
Como presente final, registou-se a participação dos
encarregados de educação das crianças do Jardim-deInfância da Feira.

Jardim de Infância da Feira
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CANTAR OS REIS EM MERIDÃOS

N

o dia 7 de janeiro, as crianças do Jardimde-Infância e EB1 de Meridãos, acompanhadas pela Educadora, Professoras e
Assistentes Operacionais, mantiveram viva a tradição
de cantar os Reis. Andaram pela aldeia, de porta em
porta, a entoar cânticos de Reis, mostrando que esta
tradição, tão enraizada nesta terra, não será para se
perder.

J.I. Meridãos

***************
Dia de Reis em Alhões

N

o dia 4 de janeiro, os meninos deste jardim-deinfância, a educadora de infância e a assistente
operacional foram cantar os Reis. Muitas portas
se abriram para nos receberem e ouvirem cantar a nossa
canção acompanhada por diversos instrumentos, preservando assim esta tradição.
Todos nos receberam muito bem, dando-nos muitas
guloseimas. Este dia terminou na padaria, onde nos ofereceram um bolo de chocolate para o lanche. Foi um dia
muito cansativo, mas divertido.
Desejamos a todos um feliz ano, no qual prevaleça a
amizade e a partilha entre as pessoas.
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O

Dia de Reis em Vila Nova

s portugueses festejam o Dia de Reis no dia
6 de janeiro, partindo-se do princípio que foi
nesse dia que os Reis Magos chegaram junto
do Menino Jesus.
Uma das tradições dos Reis é o bolo-rei. Outra é o cantar dos Reis, de porta em porta.
Na nossa localidade é que vale a pena cantar os Reis, e
foi com a ajuda das professoras e das assistentes operacionais da nossa escola que o fizemos.
Um levou um bombo; outro, uns ferrinhos; outros, uma
pandeireta…E lá fomos nós com as nossas coroas!
É claro que alguém levou o saco para aquilo que nos
deram: rebuçados, chocolates, biscoitos sortidos, etc.
Se a casa tivesse pátio, nós entrávamos; se não tivesse
juntávamo-nos à porta da rua e cantávamos.
Todos juntos cantámos, desafinados, é verdade, mas
felizes!
Afinal, cumpriu-se mais uma tradição, e “a gente “ da
nossa terra ficou contente.

N

o dia quatro de janeiro, como o tempo estava
bom e agradável, nós, os alunos da E.B.1 de
Vila Nova juntamente com a professora, fomos
pelas ruas e caminhos de Vila Nova e Montão cantar os
Reis.
Todas as pessoas nos receberam com muito carinho
e agrado. A festa continuou na nossa escola com um
lanche convívio.
Turma A
E.B.1 de Vila Nova

Eb1/ JI de Valinhas de Baixo

***************
Dia de Reis
Dia de Reis…
Lá vai a nossa escola.
Vamos cantar os Reis
Para trazer algo na sacola.
Cantemos, meninos, cantemos
Os Reis com alegria!
Viva o Complexo Escolar de Cinfães
Onde tudo é magia!

***************

Complexo Escolar de Cinfães
2º C
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CANTAR AS JANEIRAS

Os Reis

o passado dia 11 de janeiro de 2013, os alunos
do pré-escolar e do 1º ciclo, os professores e
as auxiliares da EB1 de Louredo, realizaram a
atividade singular da escola, que foi o cantar das janeiras pelas ruas da nossa aldeia.
Estava um dia muito frio e os alunos tiveram que sair
bem agasalhados com roupas quentes. Depois foi dar
uso às cordas vocais e cantar a música que tínhamos
ensaiado antecipadamente com os professores das
A.E.C.s, acompanhados por uma pequena orquestra.
As pessoas receberam-nos com satisfação. Fizeramnos elogios e deram-nos guloseimas e também algum
dinheiro.
Foi uma atividade diferente, mas muito divertida e para
repetir no próximo ano.

Muito contentes, saímos
da nossa bonita escola.
Para nos divertirmos
com a nossa cantarola.

N

Iara
(3º ano – Turma B)

Parámos em todas as casas
para cantarmos com alegria.
Com um saquinho de asas
sempre em nossa companhia.
Pedimos os reis cantando:
Aqui vimos, aqui vimos
aqui vimos bem sabeis.
Vimos dar as boas festas
e também cantar os reis.
Boas festas, boas festas
e um feliz ano novo.
Um viva aos patrões da casa
e à gente do nosso povo.
Obrigado, obrigado
obrigado meus senhores.
As pessoas desta casa
são canteiros de flores.
Ao fim desta nossa cantoria
as pessoas da nossa aldeia
Por gostarem da melodia
davam-nos o que tinham na ideia.
Depois da volta dada
à escola regressámos.
Abrimos o saco de asas
para ver o que ganhámos.
Assim desta maneira
Cumprimos a tradição.
E o povo da Gralheira
escutou com emoção.
Sabrina 4º Ano
EB1 da Gralheira

43

Desfile de Carnaval
Agrupamento de Escolas de Cinfães
07 de Fevereiro de 2013

N

em a crise, nem o frio ou qualquer outra contrariedade impediu que se cumprisse a tradição!
Realizámos o nosso desfile de Carnaval sob o
lema “500 Anos do Foral de Cinfães”, com a colaboração de todos e a alegria contagiante dos nossos alunos.
O tema inspirou as fantasias e disfarces de carnaval,
mas também os cartazes alegóricos. Com o apoio dos
professores de Educação Visual e dos professores de
Educação Tecnológica do segundo e terceiro ciclos, os
alunos elaboraram as fatiotas e os cartazes à volta dos
500 Anos do Foral, inspirando-se em vários temas como
o brasão da Vila de Cinfães e personagens da época.
Com a excitação própria destes eventos, o cortejo saiu
da escola por volta das 14.30h e percorreu o centro urbano, passando pelas principais ruas e praças, juntando
à sua volta toda a comunidade escolar, mas também a
população que não resistiu em contribuir para a festa.
No regresso, tudo acabou num lanche para o qual todos
foram convidados, num saudável convívio que lembra
que a escola faz parte e participa na vida de Cinfães.
Para o ano há mais!

Rita Costa
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Exposição de Trabalhos de Educação
a possibilidade de
Visual – 3º Ciclo Experimentando
elaborar objetos decorativos através

A

ssinalando o final do primeiro período, esteve patente
uma Exposição dos Trabalhos
realizados pelos alunos na disciplina
de Educação Visual do 3º ciclo.
Teve como objetivo, não só divulgar
o trabalho desenvolvido pelos alunos
de Educação Visual nas turmas, mas
também motivá-los para a disciplina
e promover o sentido estético de toda
a comunidade escolar.
Decorreu durante a última semana do
primeiro período e a primeira deste
novo, no 1º andar da nossa escola, e
os trabalhos ilustraram os seguintes
temas: Ponto e Linha, A Cor, Ilusões
Óticas e Desenho de Observação.

da reutilização de resíduos, as caixas
foram utilizadas como elemento
estrutural e as garrafas de plástico
foram recortadas em forma de flores
e estrelas. A árvore ficou exposta no
átrio de entrada da escola, sorrindo e
encantando quem por ela passava.
As professoras responsáveis:
Rita Costa e Sandra Neto

*********

A Exposição teve uma aceitação
bastante positiva da comunidade,
deixando os “nossos artistas” muito
orgulhosos e inspirados para o novo
período letivo.
Árvore de Natal reciclada – 9º anos
A Árvore de Natal deste ano foi
criada reciclando caixas de cartão e
garrafas de plástico, com o objetivo
de sensibilizar quer os alunos, quer a
comunidade educativa para a importância da reciclagem, que faz cada
vez mais sentido nos dias difíceis que
estamos a atravessar.
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Educação
Visual

Concurso “árvores de
Natal”

N

o âmbito do projeto de Educação Ambiental, decidimos
realizar um concurso de
árvores de Natal que decorreu no mês
de dezembro. O concurso consistiu
na realização de uma árvore de Natal,
reaproveitando materiais recicláveis
(cartão, plástico, metal, etc.) ou da
natureza.
Para este efeito, foi convidada toda a
comunidade educativa, tendo como
objetivos:
• Perceber a polivalência dos materiais, estimulando o trabalho cooperativo;
• Difundir estas práticas em toda a
comunidade educativa e através dela
tentar chegar à população em geral;
• Despertar para a necessidade da
valorização e tratamento dos resíduos
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tendo como finalidade a defesa do
meio ambiente, desenvolvendo a
consciência ecológica nos alunos e
nas suas famílias;
• Dar a conhecer aos alunos o processo de valorização e tratamento dos
resíduos, desde a sua recolha até ao
destino final;
• Aprender a reduzir, reciclar e reutilizar os materiais;
Cada vez mais os detritos/resíduos
não deverão ser tratados como “lixo”.
A reutilização desses materiais usados
permite uma grande contribuição
para a política dos 3R que propõem
(reduzir, reutilizar e reciclar, preservando o ambiente). Desta forma, foi
possível envolver os alunos a trabalhar
com os mais velhos, procurando para
além do aspeto lúdico e artístico, sensibilizar as gerações mais novas para a
proteção e conservação do ambiente.
E deste modo, promover a educação
ambiental, não pondo em causa a sustentabilidade do planeta que a todos
nós pertence.
Foi com enorme alegria, muito tra-

balho e de momentos que não deixaremos de recordar, que se concluiu
esta iniciativa.
Por último, não podemos deixar de
realçar a excelente adesão, destacando-se o empenho e o dinamismo de
todos.
Os trabalhos apresentados estavam
espetaculares superando as expectativas.
E.B.1/jardim-de-Infância de Boassas

Erros meus…

As minhas esperanças acabaram
Sei que nunca vai dar certo
Mas eu nunca te esqueci…

“Erros meus, má fortuna, amor ardente”
Que para minha recompensa vieram …
Outro amor tão ardente não houvera
Erros meus me ponham descontente!

Era um amor incerto
Que tão rápido perdi!
Só, parto para bem longe…

De tudo já tive, mas o melhor está presente
Que não me lembro de cousas que passaram
Só por isso já fico contente
Pois minhas pernas, neste mundo se deslocaram.

Paulo Machado 9ºC
Erros meus, má vida, amores perdidos
Em minha vida jazem,
Os erros puseram-me em caminhos sombrios,
Só peço que estes erros parem.

Muitas coisas por minhas mãos errei
Por sobre o bem, sai o mal também
Mas minha alma o mal corrige bem

Tudo passei, mas só quero esquecer
O que passei por me apaixonar
Por uma que não sabe amar
Por isso sinto-me a enfraquecer.

Pouca era a minha esperança
Neste mundo onde meu amor vivia
Mas minha vida sempre corria.

Errei em tudo o que fiz
Por isso estou preso nesta dor
Sinto-me como se estivesse a chorar.

Francisco Resende 9ºC
Erros meus no passado
Que prejudicam o presente
Não sei como consegui,
Ser tão diferente.

Estou a pagar, por isso serei apresentado ao juiz.
Oh ! Se te pudesse pedir um favor,
Para lágrimas não mais derramar !
Rui Monteiro, 9ºA

Não estudei o suficiente
Pelo menos o quanto devia,
Para obter bons resultados,
E dar a todos alegria.

Erros meus, que um dia foram feitos
Só não me julguem pelo que fiz
Pois toda a gente tem defeitos.

Hugo Resende 9ºC

Na nossa vida tudo acontece.
Quanto mais uma pessoa passa
Mais essa pessoa cresce.

Erros meus, de quando te conheci
Não te dizer o quanto te amava
Nem o quanto eu gostava de ti…

A vida ensinou-me a nunca desistir
Nem ganhar, nem perder,
Mas procurar evoluir.

Num dia, estavas cá, ao meu lado
E no outro dia desapareceste
Sem um beijo ou um abraço dado
E tu de mim partiste…

Sintoniza a tua vibração
Não há tempo para viver em vão
E não penses mais em desistir
Existe um mundo que te que ver sorrir.

Avô, por que te foste embora?
Sem dizer um adeus partiste
E eu cá na terra fiquei
Muito sozinha e triste…

Quem luz própria tem
Incomoda quem vive na escuridão.
Não deixes que um dia
Acabem por te deixar no chão.

Fátima Cardoso 9ºC

Sair do chão, erguer a cabeça e sorrir,
Fazer isto sempre que cair,
Só não te esqueças :
Desiste de desistir!

Erros meus, ter-me apaixonado por ti
Sei que esse amor nunca iria vir
Tu, tão bonita e bela
E eu, magoado, sem a minha cinderela.

Mariana Moreira, 9ºA

Naquele dia de inverno
Pensei que o nosso amor iria ser eterno
Mas quando acordei e reparei
Que não passava de um sonho.

Erros meus feitos verdade
Aqueles que eu cometi
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São rara oportunidade
E com eles eu aprendi .
Houve quem quisesse,
Mas não dissesse …
Quem tudo passou
E nada deixou …

Pôr-do-Sol
Avô,
a nossa velha casa
já não existe.

Ninguém é nem pode ser
A perfeição; sem a conhecer
Nem Zeus a conseguiu prever.
Emoções e sentimentos
Assim como o amor e a dor
Todos tão violentos … !
Moisés Coelho e Gonçalo Vieira, 9ºA
Erros meus e erros teus, perdão terão ?
Que erros são os que não têm perdão ?
Mas , se nós nos perdoarmos, erros serão ?
Erros serão uma frase ou uma fase ?
Tentar não errar é como tentar não amar,
Tira-te o ar e é como se fosses sufocar.
Se sufocares deste mundo vais passar,
E nunca mais poderás errar ou amar.
Errar é humano,(mas há quem não o seja)!
Pois há “humanos” que não erram,
Para eles “errar” é eufemismo …

Ali, de janelas e portas rasgadas,
ergue-se outra
à espera do futuro.
Gostava que visses, avô.
Que te sentasses nas varandas
a contar outra vez a história
do menino que teve fome.
A nascente, há varandas e janelas
por onde entram as manhãs.
A norte e a sul, há portas amplas
Por onde entram os amigos.
A poente, (que nostálgicos são os poentes!)
corre uma só parede
Forte, geométrica e rigorosa…

Vitor Costa, 9ºA

Começa com o nascimento de um ser

A vida é o princípio do fim…
Que vai crescendo
Aprendendo

Sobrevivendo

Se um amigo me abraça,
Durmo feliz!
Se um amigo me embala,
Sonho com os anjos!
E penso no amanhã,
E durmo descansada!

Aos perigos que o rodeiam.
Como uma pequena águia

Que enfrenta o medo de voar…
Quando pequenas
São indefesas

E necessitam que façam tudo por elas!
Quando adultas

São elas que fazem tudo sozinhas
E superam todos os medos!
Quando um ser envelhece,

Finalmente, é de um amigo que eu preciso!
Nem mais, nem menos!

“Rejuvenesce”…

Pois volta a precisar
Que de novo

Façam tudo por ele!

Elisabete Barbosa

O Poeta, 7ºC

(assinado sob pseudónimo)
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Sófia Aguiar

Helena Santos Duarte

A Vida

Se um amigo me diz: não desistas,
Quero seguir em frente!
Se um amigo me fala com carinho,
Quero continuar!
Se um amigo me acode,
Levanto-me!

Naquela manhã o vazio
Preencheu o meu coração.
E o tempo parece que cura
Mas não… não evita a perda.
E esse buraco permanece aberto,
Relembrando diariamente que
Perdi o norte, a cabeça,
Perdi o sorriso, a alma
Numa manhã primaveril.
Perdi amor, confiança
E o gosto por o que me rodeia.
Perdi a minha identidade,
A razão e a força
No dia em que perdi o meu pai.
…
Resta-me apenas a vida!

Porque contigo aprendi
Que o pôr~do-sol é mais belo
Quando visto do alto dos montes…

Se algum dia o teu coração errar,
Não te preocupes, continua a tentar,
Um dia conseguirás acertar!

Um amigo

VAZIO

ACRÓSTICO - OUTONO
O outono chegou
Uma folha amarela outra alaranjada
Tão linda esta época
O tempo começa a arrefecer
Nesta estação fazem-se as vindimas
Os castanheiros dão castanhas
(alunos EB1 da Feira)

1
Boas festas, boas festas
Nós vos vimos dar
Neste dia de alegria
Os reis vimos cantar
		
2
Boas festas, boas festas
Nós aqui viemos dar
A casa destes senhores
Se as quiser aceitar
3
Boas festas glória a Deus
E também muita alegria
Já nasceu o Deus Menino
Filho da virgem Maria
4
Os três Reis do Oriente
Já chegaram a Belém
Adorar o Deus Menino
Que nossa Senhora tem
5
Entrai pastores, entrai
Por esse portal sagrado
Vinde ver o Deus Menino
Numas palhinhas deitado
6
Boas festas, boas festas,
Está a alva a arruçar,
Venha-nos dar os Reis
Que temos muito que andar
7
Cá estamos outra vez

Como manda a tradição
Para vos dar as boas festas
Do fundo do coração
8
Aqui vimos, aqui vimos
Aqui vimos, bem sabeis
Vimos dar as boas festas
E também cantar os Reis
9
Os Reis não se cantam,
Nem aos reis nem aos fidalgos
Mas cantam-se aos lavradores
Que dão tigelas de caldo
10
Se nos quiser dar os Reis
Não se esteja a demorar
É de noite e faz escuro
Temos muito para andar
11
Hoje são cinco
Amanhã são seis
Venham comigo
Cantar os Reis
12
Para as famílias alegrar
À noite vou cantar
Até ao dia seis
Cantigas do dia de reis
13
Fui cantar os Reis
A casa do meu vizinho
Ele deu-me cinco tostões
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E um garrafão de vinho
14
Aqui vimos nós
Todos reunidos
A cantar os Reis
Aos nossos amigos
15
Não é por interesse,
Mas por amizade
Dê-nos um tostão
De boa vontade
16
Cantemos os Reis
Do qui ri qui qui
Senão nos dão nada
Ficamos aqui
17
Ficamos aqui
Ficamos aqui
A cantar os Reis
Do qui ri qui qui
18
Aqui estou a esta porta
Meus senhores vós bem sabeis
Vimos dar as boas festas
E também cantar os Reis
19
Nós vimos lá de baixo
Nós vimos lá do fundo
Vimos pedir os Reis
Que é do princípio do mundo

20
Ainda agora aqui cheguei,
Logo pus o pé na escada,
Logo o meu coração disse
Aqui mora gente honrada

30
Levantem-se os senhores lá
Do seu belo cadeirão
Metam uma mão ao bolso
E deem-me um tostão.

21
Esta casa é bem alta
Com as janelas viradas a norte
Os meninos que cá moram
Deus os crie para boa sorte
22
Esta casa é tão alta
Forrada de papelão
Os senhores que estão lá dentro
“Botem” cá um salpicão

30
Senhora que está lá dentro
Linda rosa encarnada
Mande o filho à salgadeira
Dar-nos uma esmola avantajada
		
31
A sua adega tem vinho
De beber nos pode dar
Tem porco na salgadeira
Já não falta o que trincar

23
Esta casa é tão alta
Forrada de cortiça
Os senhores que estão lá dentro
“Botem” cá uma chouriça

32
Senhora dona de casa
Esta vai a seu favor
Não há prata não há ouro
Que lhe pague o seu valor

24
Esta casa é tão alta
Forrada de pão de pinho
Ó senhor que está lá dentro
Deite cá um copo de vinho

33
A senhora que aqui mora
É muito do nosso agrado
Pela esmola que nos deu
Deus lhe pague e obrigado

25
Ora viva nós quem viva
Na folhinha da oliveira
Viemos pedir os Reis
A casa do senhor Silveira

34
Um raminho, dois raminhos
Cada ramo seu afeito
Viva o dono desta casa
Que esta vai a seu respeito

26
Quem diremos nós que viva
Na folhinha do codeço
Vivam os senhores desta casa
Que eu por nome não conheço

35
Ó senhor dono de casa
Casaquinho de veludo
Meta a mão à algibeira
Deite para cá um escudo

27
Viva a senhora desta casa
Com o seu colar ao peito
Por toda a terra que anda
Todos lhe guardam respeito

36
Vimos cantar as Janeiras
Com o frio a acompanhar
Meus senhores ouçam bem
As melodias que vamos cantar

39
Muito caminho vamos percorrer
A muitas portas vamos bater
Por favor deem-nos
Uma chouriça para comer
40
Não interessa que seja pouco
Mas que seja com vontade
Meus senhores o que desejamos
É que nesta casa reine a felicidade
41
A sorrir e a cantar vamos
embora
Agradecendo a vossa colaboração
Caminhando por essa estrada
fora
Enchendo com alegria o nosso
coração
42
Vimos cantar as Janeiras
Janeiras vimos cantar
Para dar as boas festas
E bom ano desejar
Nesta casa tão bonita
Ó, i,ó,ai
Gente nobre aqui mora
Ó, i,ó,ai
Tragam de lá as janeiras
Ó, i,ó,ai
Não nos deixem ir embora
A todos muito obrigado
Ó, i,ó,ai
Já nos vamos retirar
Ó, i,ó,ai
Viva a gente desta casa
Ó, i,ó,ai
No céu já tem um lugar.

37
Com alegria e sorrindo
Rebuçados vamos pedindo
Para as crianças cantarolar
Com as vozes sempre a adoçarem

28		
Vinde dar-nos as Janeiras
Se vontade houver de dar
Nos somos de muito longe
Não podemos cá voltar
29
Viva lá senhora comadre
Seu quinteiro tem chamiça
“Bote” a mão ao seu fumeiro
E “bote” pr’a cá uma chouriça
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38
Para os adultos é mais complicado
Que tocam bem afinadinhos
Meus senhores bem-amados
Ofereçam-lhes um copo de vinho

Pesquisa feita pelos alunos da
turma do 2º D do Complexo
Escolar de Cinfães

D

esde o início do ano letivo, a
turma do Curso de Educação e Formação de Cozinha
do 2.º ano realizou várias atividades,
relacionadas com a sua área, com o
objetivo de pôr em prática os conhecimentos que têm sido adquiridos no
âmbito do curso e de criar laços de
convívio entre toda a comunidades
escolar.
Uma das primeiras atividades foi
o almoço de Halloween, realizado
no dia 31 de outubro, juntamente
com alguns dos seus formadores, no
restaurante da escola.
Dando continuidade a uma atividade
de sucesso, de anos anteriores, os
“encontros gastronómicos” realizamse, este ano às 2.ª e 4.ª feiras.
Paralelamente, são confecionadas
deliciosas baguetes, colocando-as à
disposição no átrio da escola onde
decorrem os cursos de educação e
formação, às 10 horas, por apenas
1€!!! Pretende-se, com a venda das
baguetes, contribuir para a realização
de uma viagem no final do ano letivo.

dois estilos de dança (bachata e hip
hop) organizadas pelas professoras
Paula Mota e Vânia Branco, dois
alunos do curso de cozinha do 2.º
ano declamaram poemas preparados nas aulas pela professora Lúcia
Silva. Este lanche foi elaborado
pelos alunos das turmas de cozinha,
monitorizados pelos seus técnicos,
Regina Silva e Francisco Pereira. Na
parte da tarde, na habitual Festa de
Natal, na escola sede, alguns alunos
das turmas do curso de educação e
formação de cozinha, do 1.º e 2.º
anos, fizeram uma demonstração de
danças de salão, em roda de casino,
da bachata.
Para finalizar o
ano civil, no dia
18 de dezembro,
realizou-se o
típico Jantar de
Natal, na cantina da escola
sede, destinado
aos professores,
funcionários e
respetivos fa-

No dia 20 de novembro, os cursos
de educação e formação de cozinha
realizaram uma visita pedagógica
à empresa Gérmen – Moagem de
Cereais S.A., na S.ª Hora (Matosinhos). A visita guiada foi bastante
esclarecedora e produtiva, tendo os
alunos demonstrando muito interesse
no decorrer da mesma.
Na última semana, foram dinamizadas diversas atividades. Assim, no dia
11 de dezembro decorreu um lanche
de Natal, onde foram apresentados
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miliares, onde alguns alunos do curso
de educação e formação de cozinha
do 2.º ano colaboraram de forma
bastante empenhada com o serviço
de mesa.
Equipa Pedagógica de Cozinha 2.º
Ano

MEC
O

Curso de Educação e Formação de Mecânica
2 continua a dinamizar a atividade –Lavagem
de carros.

Brevemente, serão aplicados outros conhecimentos adquiridos no âmbito do curso e ir-se-á também realizar
a pré-inspeção do automóvel. Antes de se deslocar a
um centro de inspeção, pode solicitar a nossa ajuda. A
todos os interessados na nossa colaboração, enviamos o
nosso contacto, 255563085 ou por email, cef@aecinfaes.pt.
Os alunos do Curso de Educação e Formação de
Mecânica 2

***************
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Centro de Recursos TIC para a Educa
Seminário TICa – Tecnologias de Informação e Comunicação Acessíveis
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ação Especial

N

o âmbito do Programa de Cooperação
Transnacional – Madeira – Açores –
Canárias 2007 – 2013, o Instituto para o
Desenvolvimento Social dos Açores (IDSA, IPRA),
parceiro transnacional do Projeto TICa – Tecnologias
de Informação e Comunicação Acessíveis, em cooperação com a Sociedad Insular para la Promoción de
las Personas con Discapacidad (SINPROMI) e com
o Instituto Tecnológico y de Energías Renovables
(ITER), convidaram o CRTIC para a Educação
Especial, do Agrupamento de Escolas General Serpa
Pinto, Cinfães para participar num seminário com
o propósito de promover a informação e o debate
sobre produtos de apoio e tecnologias de informação
e comunicação acessíveis, aludindo-se, entre outros, a
soluções inovadoras disponíveis e criadas em Portugal, bem como às temáticas da avaliação, intervenção
e investigação neste âmbito.
Assim, três docentes de Educação Especial contribuíram com o seu conhecimento e prática no
seminário que se realizou nos dias 26 e 27 de
setembro de 2012, na Universidade dos Açores, em
Ponta Delgada. No dia 26, os professores Catarina
Santos e Artur Pereira deram o seu contributo em
comunicações sobre “Produtos de Apoio e Acessibilidade – Soluções existentes de software livre”
e sobre “Avaliação e Intervenção em Produtos de
Apoio – Estratégias de ação e casos reais”. No dia 27,
foram dinamizados dois workshops sobre Brinquedos
Adaptados pelos professores Artur Pereira, Catarina
Santos e Francisco Borges.
Foi para o nosso Agrupamento uma grande honra
participar neste seminário, permitindo-nos divulgar
as boas práticas no âmbito da Educação Especial.

de Latino Coelho, do Agrupamento de Escolas
Latino Coelho, Lamego, e teve como título “os
Centros de Recursos TIC e as Tecnologias de Apoio
à Educação Especial”. Esta ação teve como objetivo
principal a partilha de informação e o conhecimento
sobre materiais e técnicas suscetíveis de responderem
às caraterísticas e necessidades específicas dos alunos
necessidades educativas especiais.
Os participantes na sessão mostraram-se muito satisfeitos, pois houve momentos de partilha de materiais
e técnicas de trabalho que poderão dar um contributo
muito positivo no trabalho a realizar com alunos com
necessidades educativas especiais.
Divulgação do Trabalho CRTIC para a Educação
Especial
A equipa do CRTIC para a Educação Especial de
Cinfães tem dado continuidade ao esforço de divulgação do trabalho desenvolvido neste Centro de Recursos. Na base dessa divulgação, está a página Web
do Centro de Recursos (http://crticcinfaes.wordpress.
com), que tem vindo a ter um aumento significativo
do número de acessos.
Uma outra das apostas ganhas pela equipa do
CRTIC foi o acesso à rede social Facebook, tendo
em conta que há um grande número de pessoas que
são seguidoras do nosso trabalho. Nesta página, o
CRTIC divulga o trabalho desenvolvido e partilha
“boas práticas” com alunos com necessidades educativas especiais.
O canal do CRTIC de Cinfães no Youtube é o complemento de todo o trabalho de divulgação e partilha
com os docentes de Educação Especial do país e em
especial da área de abrangência do CRTIC.

Dia Internacional da Pessoa
Portadora de Deficiência

No âmbito da comemoração do Dia Internacional da
Pessoa Portadora de Deficiência, no dia 4 de dezembro de 2012, os docentes Catarina Santos, Lúcia
Macedo e Francisco Borges, da equipa CRTIC,
foram convidados a realizar uma ação de sensibilização para os professores e técnicos do Agrupamento
de Escolas Latino Coelho, Lamego.
A ação decorreu no auditório da Escola Secundária
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CRTIC para a Educação Especial de Cinfães:
Catarina Santos
Lúcia Macedo
Francisco Borges
E-mail do Centro de Recursos: crtic@aecinfaes.pt

Educação Especial…

A

*

Educação Especial engloba uma imensa diversidade de necessidades educativas especiais. O
seu objetivo principal é promover uma melhor qualidade de vida àqueles que, por algum motivo,
necessitam de um atendimento mais adequado à sua
realidade física, mental, sensorial e social.
A escola para a maioria das crianças é o único espaço de
acesso aos conhecimentos universais e sistematizados,
ou seja, é o lugar que lhes vai proporcionar condições
de se desenvolverem e de se tornarem cidadãos, com
identidade social e cultural.
Visamos, assim, promover a igualdade de oportunidades, valorizar a educação e promover a melhoria da qualidade do
ensino. O nosso Agrupamento promove um ambiente democrático e
inclusivo, orientado para o sucesso
educativo de todas as crianças e jovens. Assim, planeamos um sistema
de educação flexível, pautado por
uma política global integrada, que
permite responder à diversidade
de características e necessidades
de todos os alunos que implicam a
inclusão das crianças e jovens com
necessidades educativas especiais no quadro de uma política de
qualidade orientada para o sucesso
educativo de todos os alunos.
Os apoios especializados visam responder às necessidades educativas
especiais dos alunos com limitações
significativas ao nível da atividade
e da participação, num ou vários
domínios de vida, decorrentes de
alterações funcionais e estruturais,
de caráter permanente, podendo
implicar a adaptação de estratégias,
recursos, conteúdos, processos,
procedimentos e instrumentos, bem
como a utilização de tecnologias
de apoio. Portanto, não se trata só
de medidas para os alunos, mas
também de medidas de mudança
no contexto escolar.

O Departamento de Educação
Especial
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Um sorriso inesquecível na véspera
do Dia de Reis

A

solidariedade é um ato de ajuda que deve ser
visto como um compromisso de atitudes e gestos
que podem e devem contribuir para a construção
de um mundo mais solidário e melhor.
O Agrupamento de Escolas General Serpa Pinto - Cinfães, nomeadamente o Clube da Proteção Civil, através
da sua coordenadora, professora Andrea Osório, lançou
um desafio a todas as turmas: a recolha de tampas com o
slogan “Já deste tampa?”.
Esta iniciativa tinha como objetivo angariar tampas
que reverteriam a favor de uma cadeira de rodas adaptada para uma linda menina, de sete anos de idade, com
paralisia cerebral, chamada Helena. Para que esta cadeira
lhe fosse atribuída teriam de ser angariadas um total de 7
toneladas!
Desde cedo tivemos consciência que conseguir estas mesmas 7 toneladas seria algo quase impossível. No entanto,
não baixámos os braços e a solidariedade
falou mais alto.
Os alunos empenharam-se, desde o
primeiro apelo do desafio, na angariação
das tampinhas e, atualmente, decorridos
3 meses, já contribuíram com, aproximadamente, 500kg para a cadeira de rodas!
Muitas pessoas se empenharam nesta
iniciativa de solidariedade, que se espalhou de tal forma que, um dia, surge uma
boa notícia: iríamos conseguir arranjar a
cadeira de rodas para a Helena!
E assim foi! No dia 5 de janeiro, foi entregue a cadeira de rodas à nossa Helena,
em nome do Agrupamento de Escolas
General Serpa Pinto - Cinfães.
Esta entrega foi conseguida graças ao
empenho do professor Augusto Teotónio, da Professora Cristina Pinto, do
Sr. Jorge Silva e esposa, D. Paula Beatriz
Fonseca. Foi a D. Paula Beatriz Fonseca
que nos conseguiu a cadeira de rodas
para que esta pudesse ser entregue à
Leninha. A esta senhora, em nome do
Agrupamento de Escolas de Cinfães,
queremos agradecer todo o empenho e
boa vontade.
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Este mesmo dia, em que a cadeira foi entregue à Leninha,
tornou-se um momento único!
A Leninha, logo que viu a cadeira que lhe estava a ser
oferecida e sentiu todo o carinho que rodeava este gesto,
agradeceu-nos com um brilho infinito que invadiu os seus
olhinhos que transmitiam alegria imensa e gratidão profunda por melhorarmos o seu conforto. O seu sorriso era
contagiante, ficará connosco para sempre!
Sentimos que fazer uma criança feliz, proporcionando-lhe
a qualidade de vida desejada na sua diferença, marca todos
os que se empenharam para que este sonho se realizasse.
A mãe da menina deixou uma palavra aos nossos alunos
e famílias: “ Agradeço o vosso empenho na recolha das
tampinhas. Todos vocês ficarão no meu coração e no da
Helena.”
A angariação de tampinhas continua. Se quiseres contribuir, só terás de as entregar no Agrupamento de Escolas
General Serpa Pinto – Cinfães.
Juntos, continuaremos a fazer a diferença!!

Coordenadora do Clube da Proteção Civil
Andrea Osório

***************

PROJETO MULTILATERAL COM
– UNITY THROUGH DIVERSITY

O

Agrupamento de Escolas de Cinfães apresentou uma candidatura a um projeto comunitário
com mais 11 escolas de 10 países. Este projeto
foi aprovado no final do ano letivo passado, com os
seguintes países parceiros: França (escola coordenadora do projeto), Reino Unido (2 escolas da Irlanda
do Norte), Croácia, Itália, Polónia, Roménia, Espanha,
Finlândia, Turquia e Portugal.
Através deste projeto pretende-se que os alunos descubram o que há de comum entre eles e como diferem dos
seus colegas de outros países europeus. Essa foi a ideia
principal para o título “A unidade através da diversidade”.
No final do projeto, estarão envolvidos mais de 2000
alunos entre os 5 e os 12 anos. As atividades serão
desenvolvidas por todas as escolas ao mesmo tempo e
sempre com o mesmo tema de trabalho.
Até este momento, realizaram-se duas reuniões, uma na
Polónia e outra na Finlândia.
A primeira foi nas imediações da
cidade de Poznan, na Polónia, na
localidade de Napachanie. O tema
apresentado foi “My country and
our project flag contest” (O meu
país e o concurso para a escolha do
logotipo). Fez-se uma apresentação
de cada país e também a seleção
do logotipo do projeto. A segunda
reunião foi na cidade de Espoo, que
pertence à área metropolitana de
Helsínquia (capital da Finlândia) e
o tema que trabalhado pelos alunos
foi “My school, my town” (A minha
escola e a minha cidade).
Participaram diretamente neste
tema a escola EB1 de Covelas, com
um belíssimo trabalho em pasta
de moldar a retratar o vale do rio
Bestança e um mapa em cartolina
de toda a área do referido vale,
permitindo aos alunos estudarem
temas tão diversos como orografia,
geografia local, distâncias e localização de algumas aldeias vizinhas.
Também na escola EB1 de Boassas,
os alunos desenharam, estruturaram e, com a ajuda dos professores,
criaram planificações em papel que
depois de coladas reproduziram
fielmente a sua escola. Com esta

tarefa os alunos puderam estudar conceitos matemáticos
relacionados com a planificação de sólidos geométricos. Na escola EB1 de Cinfães, foi estudado o brasão
de Cinfães e todo o seu significado, tendo as crianças
compreendido conteúdos relacionados com a história de
Cinfães e do início da formação do reino, aquando das
passagens por estas terras do, ainda criança, D. Afonso
Henriques, primeiro rei de Portugal. No centro escolar
de Piães, foram estudados aspetos ligados à construção
da sua nova escola. Foram solicitados à Câmara Municipal de Cinfães, desenhos e fotografias do centro escolar,
que permitiram aos alunos compreender a relação dos
espaços, a noção de formas e escalas. Estes alunos ainda
estão a trabalhar neste tema, pois o entusiasmo foi tal
que pretendem construir uma maquete (modelos da
construção a uma escala muito reduzida) do seu centro
escolar para poderem expor na entrada da escola. Na escola EB2,3 uma turma estudou uma das nossas grandes

58

MENIUS
Y (A Unidade Através da Diversidade)
figuras do concelho, Serpa Pinto. Recolheram textos,
desenhos, imagens e resumiram toda a importância
que este explorador teve no conhecimento das terras de
África e na proximidade entre as ex-colónias de Angola e Moçambique. O nosso trabalho foi o de recolher
imagens destes trabalhos todos e fazer uma apresentação
num software (programa de computador) que se chama
PREZI (www.prezi.com) e apresentar aos professores
dos outros.
Nos dois países que visitámos, pudemos verificar que
nem todos os sistemas de ensino são iguais, mas também não são muito diferentes. De um modo geral
(sem explicar muitos pormenores), as crianças estão no
jardim-de-infância até aos 6 anos, depois vão para a escola primária, que nestes dois países é dos 7 aos 12 anos.
De seguida, vão para a escola secundária até aos 18 anos.
Têm cursos profissionais com aspetos mais práticos do
ensino. Segue-se o ensino superior, com ensino Universitário ou Politécnico.
Encontrei uma diferença, a ausência de vandalismo nas
escolas, a autonomia dos alunos e o respeito pela escola.
Todos os pais reconhecem a importância da escola para
a preparação futura dos seus filhos, pois sabem que, só
com mais aprendizagens, podem encarar com mais coragem as dificuldades do futuro e que, quem tiver mais
conhecimento e aprendido mais, tem mais facilidade de
vencer e apresentar mais qualidade de vida.
Mas também vi que os nossos alunos fazem coisas muito boas e que as nossas escolas apresentam boas práticas
que eles deveriam aprender também. Ninguém é tão
bom que não tenha nada para aprender, nem ninguém é
tão mau que não possua nada para ensinar.

chinelos ou em meias dentro da escola, fazendo com que
a escola esteja sempre limpinha, não sendo necessário
andar sempre a limpar! E se nós também tentássemos
fazer isso? Acham que ia ser possível? É uma proposta.
Falem com os vossos professores.
Sabiam também que a Polónia é produtora das melhores
batatas do mundo? E que a Finlândia faz fronteira com
a Rússia? Mas que em Helsínquia estavam -16ºC, disso
não sabiam. Estava mesmo muito frio!!!
A próxima reunião será em Março, em Istambul, na
Turquia, e os alunos de Meridãos- Tendais, estão a fazer
as decorações de duas letras, o Y e o U, para depois com
as letras das outras escolas podermos construir o nome
do projeto todo decorado pelos alunos. Em Abril será
em Cakovec, na Croácia, e os nossos alunos terão de
realizar um concurso de fotografia, serão escolhidas as 3
melhores, e depois todos os professores irão escolher as
3 melhores dos 9 países. Também iremos construir um
herbário com plantas da nossa terra para mostrar as lindas plantas que possuímos aqui em Cinfães. Se quiserem
participar, falem com os vossos professores. Em Maio, a
reunião será em Oradea, na Roménia, com um concurso
de canções tradicionais e apresentação dos hinos de cada
país. Também se podem ir preparando com os vossos
professores de Educação Musical.
Um dia será a Escola General Serpa Pinto a anfitriã de
uma reunião e, com certeza, ficarão maravilhados com
esta terra onde “os deuses se esmeraram”.

Sabiam que nas escolas da Finlândia e da Polónia, todos
os alunos deixam os seus calçados à entrada, andam de

Paulo Vasconcelos

59

“THE FRIENDSHIP RAINBOW”

U

m projeto etwinning entre a nossa escola e uma
escola da Croácia.

que eu ajudo-te e aos teus professores a iniciar e a desenvolver o projeto. Basta uma boa ideia e ter muita vontade
de conhecer outros amigos pela europa.
Quem sabe um dia… alguns destes alunos possam ir visitar a escola da Croácia e até eles poderem vir cá visitarnos?

“Amigos vêm em todas as cores e tamanhos, eles podem ser engraçados ou sérios, com apetências para a
matemática ou para as línguas, atletas ou músicos, muito
ativos ou mais parados...
Os alunos de Portugal e da Croácia, com idades entre os
10 e os 12 anos, vão partilhar as suas semelhanças e as
suas diferenças, porque é isso que torna cada um deles tão
especial.
Como uma caixa de lápis de cor, cada um deles é diferente dos outros separadamente, mas se os colocarmos
juntos, então eles fazem o arco-íris.”
Assim começa a apresentação deste projeto Etwinning
entre a nossa escola e a escola da Croácia.
Este projeto está a ser desenvolvido por mim (professor
Paulo Vasconcelos) e a professora Tamara Vidović da Escola Osnovna škola Strahoninec, Strahoninec, Čakovec,
Croácia.
O nosso tema é: “The Friendship Rainbow” (O arco-íris
da amizade).
No decorrer deste projeto vamos desenvolver várias atividades em comum com os alunos da outra escola.
Até agora, fizemos a apresentação da nossa escola, a escolha de um amigo, as pulseiras da amizade, os postais de
natal e a escolha do nosso logótipo.
Normalmente, tiramos fotografias das nossas atividades e
produzimos vídeos que partilhamos no site www.etwinning.net para que todos possam ver.
Para acedermos a este sítio na internet, precisamos de
uma palavra-passe para que assim se salvaguardem as
nossas imagens.
O grupo é constituído por 25 alunos de cada escola. Já
possui um facebook group e um email para mais facilmente comunicarmos uns com os outros. Tudo isto é
realizado sempre com a supervisão dos professores e os
textos têm de ser escritos em inglês, pois nem nós sabemos escrever em croata, nem eles sabem escrever em
português.
Neste 2º período, vamos expor os nossos traba-lhos,
construir um calendário de aniversários, criar trabalhos
para o dia da internet segura, festejar o dia de S. Valentim, aprender uma canção croata, fazer videoconferências,
pintar ovos da páscoa, entre outras atividades.
É nossa intenção continuar este projeto nos próximos
anos, pois cada grupo de alunos não necessita de ser da
mesma turma nem do mesmo ano. Apenas é importante
trabalharmos como um grupo e participarmos em todas
as atividades.
Se pretenderes participar num projeto etwinning com
alunos de uma escola de outro país, podes falar comigo

Paulo Vasconcelos
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Projeto Comenius – “Financial Education in Schools and
Kindergartens” – Mobilidades Polónia e Inglaterra

N

os meses de outubro e dezembro de 2012,
decorreram mais duas mobilidades no
âmbito do Projeto Comenius, mais propriamente à Polónia (Varsóvia) e Inglaterra (Birmingham).
Nestas duas mobilidades, os parceiros tiveram uma
vez mais a oportunidade de visitar escolas, partilhar
experiências, vivenciar diferentes formas da prática
letiva e conhecer um pouco das respetivas culturas.
No que diz respeito à educação financeira, foram
exibidos os trabalhos realizados pelos diferentes
parceiros bem como foram delineadas novas atividades de acordo com o projeto.
Em ambos os países, fomos recebidos com muito
carinho pelos professores, diretores das escolas e,
ainda, pelos encarregados de educação que reuniram com os parceiros do projeto e manifestaram o
seu interesse pelos diferentes sistemas educativos,
bem como pela importância da temática do nosso
projeto.
As coordenadoras dos dois países e as suas equipas
de professores, tudo fizeram para promover um
ambiente agradável, dando-nos a possibilidade, não
só de visitar as escolas, como também de dar a conhecer um pouco das suas culturas e tradições.

Carla Ferreira
(coordenadora do Projeto Comenius)
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Bibliotecas Escolares - 1.º Ciclo e
Jardim Infantil

O

s alunos parecem-nos cada vez mais envolvidos nos projetos e atividades que são dinamizados pelas Bibliotecas Escolares! A prová-lo
está o interesse crescente pelos livros e sua leitura, o
que nos deixa, para já, contentes, uma vez que o nosso
propósito é criar-lhes hábitos de leitura e incentivar a
sua ida à Biblioteca.
No sentido de levar oportunidades semelhantes a
outras escolas do 1.º ciclo e jardim infantil, que não
têm Biblioteca Escolar, temos vindo a levar histórias
ao Jardim Infantil e 1.º Ciclo de Louredo bem como
ao J. I. e 1.º Ciclo do Complexo Escolar de Cinfães.
Do mesmo modo, a Biblioteca Escolar do 2.º e 3.º
ciclo tem disponibilizado livros do PNL às escolas que
não possuem um espaço físico de BE, proporcionando
condições de igualdade de acesso a recursos acrescidos
e condições de trabalho.
O facto de contactarmos com os alunos do pré-escolar
e do 1.º ciclo tem sido uma vantagem, no sentido de
conhecermos muitos alunos e daí ser mais fácil de
cativá-los para as Bibliotecas Escolares e depois também para a Biblioteca do 2.º e 3.º ciclo, pois já criaram
hábitos de leitura.
As requisições de livros, para leitura na sala de aula
e também domiciliária, realizadas pelos alunos, nas
Bibliotecas Escolares e Biblioteca itinerante municipal,
têm aumentado, bem como o entusiasmo e o gosto
pelos livros que tem sido expressivo nos alunos. Os
professores e educadores das turmas têm tido um papel
fundamental na motivação dos alunos e na facilitação
das estratégias para a promoção da leitura.
A este propósito, o Plano de Desenvolvimento da
Língua Portuguesa tem facilitado o trabalho articulado
com os professores e educadores das turmas e a BE,
conseguindo-se em conjunto uma boa integração das
atividades da BE nos planos curriculares de turma.
Os alunos tiram partido dos textos que são lidos, quer
pelos pais e encarregados de educação, ou por elementos da comunidade, para a exploração dos conteúdos
curriculares por parte dos professores das turmas.
Assinalámos a ida ao Lar de São Sebastião e também
a vinda dos seus elementos ao CE de São Cristóvão
como muito enriquecedora, quer para os alunos, quer
para os idosos. Levámos-lhes alguns contos que lemos
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e dramatizámos, nomeadamente “Os quatro amigos” e
“Grão de milho”, poesias de Sophia de Mello Breyner,
provérbios e adivinhas dos livros de António Mota.
No dia 30 de abril de 2012, o COFE - Clube Oficial
de Fãs do Elvis, por intermédio do Sr. Alfredo Silva e
Dona Fernanda Silva, ofereceu à BE de São Cristóvão
um conjunto de trinta e cinco livros infantis para assinalar os 35 anos da morte do referido cantor.
A sessão constou de uma apresentação da biografia
de Elvis Presley recorrendo à utilização de vídeos e
canções do artista. Complementando esta atividade,
foi apresentada a todos os alunos da escola a dramatização do conto “ O Espantalho Enamorado”, por um
grupo de teatro da escola sede.
Assinalámos também a apresentação da dramatização
do livro “A menina que detestava livros” na festa das
Mães, que se realizou no CE de Santiago de Piães.
Aproveitámos outubro como mês internacional das
Bibliotecas Escolares para, mais uma vez, promovermos a leitura. Através do Passatempo - “Capa procura
livro” e “Página procura livro”- As bibliotecas escolares
de São Cristóvão e Santiago de Piães lançaram o
desafio: “Quem ajuda uma capa ou uma página que
foi arrancada do seu “mundo” e encontrada solitária no
chão da nossa Biblioteca? Se fores um leitor atento, podes ajudá-la a regressar ao seu livro. Como? Analisando
os desenhos, tipo de linguagem, algumas referências do
texto narrativo e outras”.
No dia 22 de outubro, foi assinalado o Dia Internacional das Bibliotecas Escolares, e durante alguns
minutos, todos os alunos dos C E de São Cristóvão,
Santiago de Piães e C E de Cinfães partilharam um
momento de leitura. Cada professor e educador escolheu um ou dois dos contos que sugerimos e, no dia e à
hora marcados, depois de acionado o toque da campainha, iniciaram na sala de aula o momento de leitura.
Os contos sugeridos foram contos curtos, retirados do
livro “27 Histórias para comer a sopa”, de Ursula Wolfel da editora Kalandraka.

Joel Oliveira - Professor bibliotecário
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A televisão

H

á muitos anos atrás, o
Homem sentiu a necessidade
de encontrar uma forma
de se divertir e de estar informado.
Depois de muito pensar e investigar,
conseguiu inventar um objeto ao
qual chamou Televisão ( « a caixa
mágica»).
A televisão, quando foi inventada, era
grande, pesada, a imagem era a preto
e branco, e poucas pessoas a tinham.
Com o passar dos anos, foi-se aperfeiçoando e está cada vez mais desenvolvida.
Como todas as
invenções, a televisão
tem aspetos positivos
e negativos. Se, por
um lado, é um meio
de comunicação que
me ajuda a aprender
e a conhecer coisas
novas, a distrair-me e
a manter-me informado (quando vejo
programas de informação e entretenimento), por outro, é
um meio de distração
que me pode prejudicar a saúde, e onde
posso aprender e ver
coisas más que me
deixam muito triste
(quando vejo programas violentos e me
distraio ao fazer os
T.P.C.). A televisão
é vista por muitas
pessoas, mas durante
o dia, a maioria são pessoas idosas que
vivem sozinhas e esta é a única companhia que têm; apesar disto, a TV
pode ser um motivo de afastamento
das famílias, porque já não se conversa
à hora do jantar. Temos, também, de
ter em atenção o tempo que passamos
à sua frente, porque a conta da luz
está sempre a aumentar.

Para finalizar o meu trabalho,
gostava de dar a minha opinião. A
televisão foi, sem dúvida, uma importante invenção do Homem e, no meu
ponto de vista, os aspetos positivos são
mais importantes que os negativos. Por
exemplo, vamos todos imaginar como
seria a nossa vida sem televisão. Como
saberíamos o que se passa no mundo?
Onde é que eu via o Benfica jogar?
Sem dúvida, tudo era muito diferente.
Para que a televisão seja a nossa «caixa
mágica», só temos que aproveitar os
aspetos positivos e melhorar os negativos.

consta, o sentimento foi correspondido
e a relação apenas era impedida pelo
encantamento que o mouro possuía: ele
transformava-se em cobra. A solução para
o triunfo do amor passaria por ela suportar
o medo e dar-lhe um beijo, o que terminaria o encantamento para sempre. O
mouro transformar-se-ia definitivamente
num ser humano e permitiria, finalmente,
o seu casamento. A namorada aceitou o
desafio. Então, o inevitável aconteceu! O
mouro - cobra –apareceu, e ela, embora
apaixonada, foi incapaz de suportar a realidade e de passar por cima dos seus receios
e incertezas. Viu-o rastejar, mas quando
começou a sentir a cobra a subir por ela
acima, desmaiou e, com o susto, faleceu.
Face a este final trágico, o mouro não
perdeu o encantamento. Acredita-se que
ainda andará por aí, desgostoso de amores
e aparecendo nas tardes de sol, procurando
eternamente a sua amada.

Rafael Fernandes, nº23, 6ºC
Mafalda Pinto, 5ºA

Uma Lenda de Cinfães
“O Mouro Encantado” é uma das muitas
lendas conhecidas pelos nespereirenses
mais antigos. Reza a lenda que no início
da Nacionalidade, quando D. Afonso
Henriques conquistava este país, os mouros, que habitavam as belas terras sobre
o Rio Ardena, esconderam-se usando
encantamentos que os transformavam em
bichos. No entanto, um dia, um deles viu
uma moça belíssima, uma “cachopa” antecessora das belas raparigas nespereirenses.
Apaixonou-se perdidamente. Ao que
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* * * * * * * * * *

Ler é divertido!

O

N

o dia a seguir à apresentação, no dia 14 de Setembro,
foi o meu primeiro dia de aulas na EB 2,3 de Cinfães.
Cheguei à escola às 8:10h. Foi um bocado confuso, eu
sabia que à entrada e saída tinha de passar com o cartão, mas
o resto…
Logo que cheguei, tentei ir à papelaria, mas entretanto tocou.
Eu acho muita graça a esta escola por causa da campainha,
porque não se trata de um toque normal, aqui há música
variada nos toques.
Fomos todos à procura das salas, mas ninguém sabia onde
era, porque na apresentação foi difícil decorar tantas salas.
Então, íamos perguntando às auxiliares.
Primeiro, tivemos EV e conhecemos o professor Augusto
que também viria a ser o nosso professor de ET. Uma coisa
interessante para mim e para os meus colegas de S.Cristóvão,
é que o professor Augusto é marido de uma professora que
andava na nossa escola.
A seguir, tivemos Ciências da Natureza com o professor
Paulo, que também ia ser o nosso professor de Matemática.
Nessa aula, o professor, como era o primeiro dia de aulas, abriu
uma exceção e deixou-nos ir carregar o cartão e tirar a senha
para aquele dia.
Depois, tive Apoio ao Estudo com a professora Cláudia
Martins, que é a nossa diretora de turma e professora de
Português.
Logo que tocou, fui almoçar. O almoço foi bifana com arroz
e batata frita. Foi, para mim, muito giro almoçar lá. Há muito
mais gente, somos nós a servirmo-nos e somos nós a levar o
tabuleiro após a refeição.
Depois, acabou a primeira volta neste novo lugar (tive tarde
livre). Fui para casa ansiosa pelo novo dia. Tenho a certeza de
que vou gostar muito desta escola e espero ser boa aluna e ter
muito sucesso…

ab

c

lá! Eu sou a Ana Rita, ando no 6ºA e gosto
muito de ler!
Frequento a Biblioteca da escola, quase diariamente, para ler, realizar trabalhos e, por vezes, para
ajudar alguns colegas da minha turma. Considero
este espaço muito agradável e uma mais-valia para os
alunos.
Num desses dias, enquanto analisava o painel de
entrada, vi um cartaz com vários livros da coleção
“Cherub”, escrita por Robert Mucharmore, e logo
me despertou interesse em saber mais pormenores!
Questionei a funcionária da Biblioteca que me informou tratar-se de um concurso, lançado pela Porto
Editora, que consistia em ler um livro dessa coleção,
intitulado “República Popular”, tendo posteriormente
que responder a um “mini - teste”.
Apesar do livro ser bastante extenso (cerca de 400
páginas!), decidi participar e, em poucos dias, tinha
conseguido lê-lo. Durante a prova, concentrei-me ao
máximo e dei o meu melhor. No mesmo dia iam ser
divulgados os resultados e feita a entrega dos prémios.
Estávamos todos ansiosos e qual não foi o meu espanto quando soube que tinha ganho! É que participaram outros alunos mais velhos do que eu e pensei
que essa possibilidade fosse muito reduzida.
Também participei noutro concurso, organizado pela
Biblioteca da nossa escola (Concurso de Leitura), que
incidiu na obra “O Rapaz de Louredo”, do escritor António Mota, conseguindo também alcançar o
primeiro lugar.
Gostei muito de ter participado nestes concursos e
especialmente de ter lido os dois livros, pois achei-os
muito interessantes, pelo que os recomendo.
Escrevi este artigo por incentivo da minha Diretora
de Turma, não só por ter ganho estes prémios, mas
sobretudo para passar a mensagem aos meus colegas
de que ler é fundamental e que tanto tem contribuído
para o meu sucesso escolar.
Aconselho todos a ler… ler é divertido!

O meu primeiro dia de aulas

Ana Rita Pinto, Nº2, 6ºA

O INVERNO

O inverno é uma das quatro estações do ano, que começa a
20 ou 21 de dezembro e termina a 20 ou 21 de março.
A natureza no inverno fica triste, as árvores despidas e
alguns animais hibernam.
No inverno o tempo é frio com chuva, trovoada, vento e
alguma neve.
Os dias são cinzentos, mais pequenos e as noites maiores.
Nesta estação do ano, vestimos roupas quentes e usamos
luvas, cachecóis, gorros e botas.
É também no inverno que se festeja o Natal, o Ano Novo,
os Reis e o Carnaval.
As pessoas, nesta altura, por causa do frio passam mais
tempo em casa sentadas à lareira.
Apesar de não poder brincar tanto na rua, eu gosto do
inverno.
Tiago
(3º ano – Turma B)
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Maria Beatriz Portocarrero, nº20, 5ºC

Um amigo

U

m amigo é aquele que dá a mão quando precisamos, nos dá o ombro quando choramos, nos
ouve quando precisamos de falar, nos aconselha
quando estamos confusos, não nos julga nem nos mente.
Ter amigos é muito bom, mas se não são amigos verdadeiros, que mentem quando não estão connosco, mais
vale não ter nenhum.
Um amigo é um companheiro para toda a vida que,
mesmo sabendo que fazemos coisas erradas, segue connosco, e por fim, faz-nos ver como tudo não tinha lógica.
Amigo é aquela pessoa que cria laços indestrutíveis e
inesquecíveis connosco, dá cor à nossa felicidade; é como
se fosse um irmão que nunca vamos esquecer, é um companheiro de aventura.
Apoia-nos em acontecimentos importantes nas nossas
vidas; um amigo é como uma segunda família; é aquele
que está connosco todos os dias, nos momentos melhores e piores.
Ter amigos é a melhor coisa que podemos ter, pois a vida
sem amigos é uma vida sem cor.
Marta Sofia Prata Azevedo, nº17 / 7ºD

O meu primeiro dia de aulas

N

o dia 14 de Setembro de 2012, a escola E.B. 2,3
General Serpa Pinto abriu novamente a porta a
novos alunos, mas não deixou de parte os alunos
que já lá andavam.
“Muitas alegrias eu vou passar aqui”, pensei eu, mal passei o portão para entrar na escola.
Eu, agora, tenho uma turma, muitas salas e muitos professores.
Novamente, vou sentir o cheiro dos livros e cadernos
novos.
Na sexta-feira, dia catorze de setembro, dia em que
começaram as aulas, tive tarde livre, mas antes conheci
alguns professores.
Não me arrependo de estar nesta escola.
Jorge Pires, n.º 17, 5.º C

Provérbios relacionados com os meses do ano
Setembro
• Lua nova setembrina, sete luas domina.
• Setembro molhado, figo estragado.
• Quem planta no S. Miguel, vai à horta quando quer.
Outubro
• Outubro quente traz o diabo no ventre.
• Se em outubro demorares a terra a lavrar, pouco hás de
celeirar.
• Quando outubro for erveiro, guarda para março o
palheiro.
Novembro
• No S. Martinho, lume, castanhas e vinho.
• Cava fundo em novembro para plantares em janeiro.
• Novembro à porta, geada na horta.
Dezembro
• Em dezembro corta lenha e dorme.
• Dos santos ao natal, salto de pardal.
• Ande o frio por onde andar, no natal cá vem parar.
Janeiro
• Não há luar como de janeiro, nem amor como o
primeiro.
• Em janeiro sobe ao outeiro, se vires verdejar põe-te a
chorar, se vires torrear põe-te a cantar.
• Janeiro geoso traz ano formoso.
• Em janeiro sete casacos e um sombreiro.
• Janeiro frio e molhado, enche a tulha e farta o gado.
Pesquisa realizada pela EB1 de Covelas
Texto Instrucional
Como fazer um bom aluno
Modo de preparação:
Unte, com muito entusiasmo e motivação, o início do
ano letivo e forre-o, depois, com os cadernos diários, e
todo o material didático necessário para cada uma das
disciplinas. Junte os manuais escolares para acompanhar
a matéria. Adicione muita leitura e escrita, envolva trabalhos de casa (de preferência muitas doses).
Coza bem a sua assiduidade e pontualidade e vigie
muito bem a sua organização. Deixe repousar algum
tempo (nos intervalos) e de seguida forre com muito

empenho a sua aula.
Polvilhe com uma participação organizada e, por último,
envolva com muita concentração.
Guilherme Marques, nº12/8ºB

D

e forma a incentivar a escrita criativa, numa
das aulas de Educação Cívica e Ambiental, foi
proposto aos alunos do 6ºA que produzissem um
texto, a partir da imagem seguinte… eis alguns exemplos:
Viagem ao Sol…
Num belo dia de sol, a Ana e o João decidiram ir brincar ao ar livre. Deitaram-se no jardim e aproveitaram
aqueles raios brilhantes, dourados e tão quentes.
-Como será o Sol ?- perguntou o João.
-Sei lá, deve ser grande!…Tive uma ideia! E se fizéssemos uma viagem ao Sol ? - respondeu a Ana.
-Boa ideia!!!-concordou o João.
Num instante, transformaram-se em seres pequenos e
construíram uma “mini-nave”.
E AÍ A AVENTURA COMEÇOU…
Meteram-se dentro da nave e em
“10,9,8,7,6,5,4,3,2,1”… avançar!
-Uau, o Espaço é tão giro!- exclamou a Ana, muito
entusiasmada.
-Pois é… é tão fixe !!!- concordou o João.
Depois de muito admirarem o espaço, chegaram finalmente ao Sol.
Aperceberam-se que naquele local estava muiii…to
calor!
-João, temos um problema: aqui está muito calor e não
conseguimos sobreviver por muito mais tempo!
-Já sei, e se recortássemos o Sol e o levássemos para o
nosso jardim?
-Boa ideia!
Por sorte, tinham na sua nave um «kit» de trabalhos
manuais. Tiraram de lá uma tesoura, recortaram o Sol e
levaram-no para o jardim.
-Aqui teremos água e tudo o que precisamos para nos
refrescarmos – disseram os amigos.
Depois de estenderem o Sol no jardim, começaram a
observá-lo. De repente, começaram a constatar que a
Terra estava a ficar fria, mas não sabiam porquê. Pensaram, pensaram… até que perceberam que era o Sol
que fazia falta naquele pedaço de mundo. Era essencial
a sua existência para aquecer o planeta. Concluíram que,
infelizmente, não podiam estar mais tempo com o Sol
no jardim. Tiraram-lhe uma fotografia como recordação,
e voltaram ao lugar onde ele se encontrava inicialmente.
Tiraram cola do tal «kit» e coloram, novamente, o Sol no
local onde devia estar.
Quando voltaram à Terra, a Ana disse ao João:
-Quando fizermos a nossa próxima aventura não pode
ser ao Sol. É que, além de ser muito quente, faz muita
falta ao nosso mundo!
Ana Raquel Duarte , Nº1, 6ºA
Os sóis de Úrano
Num sítio muito longínquo, havia um planeta com dois
sóis: um verde e outro colorido.
Alguns seres de Úrano gostavam mais do sol colorido e
diziam.
- O sol colorido é mais bonito, único!
Outros, pelo contrário, adoravam o sol verde:
-O sol verde é lindo, simples e muito mais original!
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E a guerra começou!
Havia um menino, Kukotta, que não sabia de qual sol
gostava mais, achava que gostava dos dois mas não suportava ver o seu país em guerra por causa deles.
Gastou muito papel a tentar esboçar o seu plano! Foi
à oficina do seu pai e utilizou todos os metais que lá
encontrou. Depois de muito barulho, dias e noites
perdidas, conseguiu concluir a sua engenhoca. Moveu-a
para a montanha, pôs-se em cima dela, e carregou no
botão vermelho do grande comando. A máquina subia,
subia…, até que finalmente chegou aos sóis!
- Ó meus senhores, já viram a confusão que iniciaram?
- Não!
- Todo o nosso planeta está em guerra por vossa causa!
- Ai sim?
-As pessoas não decidem qual de vós é o mais bonito!
-Sou eu! - responderam em coro.
-Foi por isso que eu vim falar convosco. Tenho um plano
que é capaz de resultar.
Falaram durante muito tempo e chegaram a um acordo.
No dia seguinte, enquanto se preparavam para a guerra,
já cá fora, houve alguém que disse:
- Olhem!
Toda a gente olhou para o céu e viu que os sóis estavam
juntos!
E assim, a guerra acabou!
Ana Rita Pinto, Nº2, 6ºA
O pincel mágico
Num planeta sem cor, Zenith, tudo era diferente!
Certo dia, um rapaz aventureiro, Pedro Alfazema,
juntamente com o seu cão, Bagunças, decidiram partir à
conquista desse espaço misterioso.
Pegaram na sua avioneta e lá foram eles…
Quando chegaram ao seu destino, repararam que o
planeta estava deserto, sem qualquer tipo de ser vivo,
observando-se apenas estátuas inertes de grandes dimensões!
Quiseram dar-lhe vida!...
Com um pincel mágico, rapidamente traçaram uma
personagem colorida que se chamava Batátum. Tratavase de um bonito palhaço, engraçado nas suas expressões,
que com uma só graça conseguiu dar pós mágicos àquele
paraíso até então desconhecido.
O sorriso fez brotar o verde dos campos, o transparente
das águas dos rios e o amarelo dos belos raios de sol. As
escuras sombras, outrora sem cor, deram lugar a feiticeiros mágicos que felicidade enviaram em pedaços de
papel para os cinco continentes de um planeta que tem
vindo a escurecer: o nosso!
Diogo Rodrigues, nº6, 6ºA

Não prometo nada…

N

o passado dia 21 de novembro de 2012, realizouse, na nossa escola, a primeira fase do Concurso
Nacional de Leitura.
Concorri, não porque pensasse que iria obter bons resultados, mas porque gosto de muito de participar em todos
os desafios que coloquem os nossos conhecimentos à
prova.
O objetivo deste concurso é estimular o treino da leitura,
é desenvolver competências de expressão escrita e oral.
Gosto de ler, no entanto a expressão escrita já é outra
coisa…por isso, pensei em participar…só por participar,
sem grandes expetativas.
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Mas, contrariamente àquilo que esperava, fiquei e
primeiro lugar na minha categoria e fui selecionado para
as finais distritais, que se realizarão proximamente, em
Viseu.
Lá estarei para representar a escola. É uma grande responsabilidade, pois, como na primeira fase, não acalento
grandes expetativas em relação aos resultados.
Irá participar um grande número de alunos, que irão
representar, cada um, a sua escola, sendo que estes alunos
serão, supostamente, na sua maioria, alunos que já frequentam o 9º ano, e eu só frequento o 7º!
Por isso, contrariamente aos políticos, não prometo nada,
mas garanto que me vou empenhar, e espero não deixar
“ficar mal” a nossa escola.
Rafael de Carvalho Pinto.
Cinfães, 17/1/2013
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