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1º Período 

2011/2012 

6.ª Edição  

1 Palavra 

Guia prático do Novo Acordo Ortográfico (pág. 9) 

Trabalho realizado na disciplina de Química do 12.º A pelos alunos:  

Alexandre Câmara, Alina Hipólito, Cláudia Lopes, Diana Nóia, Roberto Alves. 

 

Coordenação: Prof. Ana Salvador 



PESSOAL NÃO DOCENTE 

Apesar de muitas vezes termos falta de pessoal, o nosso grupo consegue cumprir com as suas 

obrigações, mantendo a escola limpa e satisfazendo os requisitos pedidos pela comunidade 

escolar. 

A nossa exequibilidade no trabalho e os nossos préstimos estarão sempre disponíveis para os 

nossos alunos, professores e comunidade escolar. 

O pessoal não docente da EB1,2,3/S/JI 

Padre Maurício de Freitas  
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Da direita para a esquerda temos: Celeste Ramos, Lésita Pacheco, Nazaré Silva, Manuela 

Silva, Ana Silveira, Leonor Ramos, Margarida Medina, Elsa Coelho, Almerinda Manes, 

Francisco Soares, Angélica Dias, Elisabete Silva, Teresa Nunes e Ernesto Ponte. 
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SOS CAGARROS 

No ano letivo 

2011/2012, as turmas do 5º e 

6º ano, da Escola Básica 1,2/ 

JI de Lajes e da Escola Básica 

1,2,3/JI/S Padre Maurício de 

Freitas, participaram novamen-

te na campanha “SOS CA-

GARROS”. Pelo terceiro ano 

consecutivo, o trabalho desem-

penhado pelos discentes teve 

um enorme sucesso e culmi-

nou com a apresentação do 

trabalho executado nas aulas 

da área curricular de Educação 

Visual e Tecnológica, no audi-

tório da escola de Santa Cruz. 

A apresentação dos tra-

balhos ocorreu através de uma 

palestra, ministrada pelos dis-

centes com o auxílio da Drª 

Marisa 

do Cen-

tro de 

Interpre-

tação 

Ambien-

tal, do 

Conse-

lho Exe-

cutivo, 

das docentes Ariana Quitério, 

Maria José Gomes e Ana Pei-

xoto que 

também 

colaborora-

ram con-

nosco. 

To-

do este tra-

balho per-

mite que a cada ano que passe 

os registos de salvamento de 

cagarros aumentem na ilha das 

Flores, desperta consciências 

e verdadeiros movimentos cívi-

cos, pois toda a comunidade 

se empenha em salvar cagar-

ros. 

Um bem-haja a todos 

por mais um ano de sucesso.   

                                                                                      

M.J Gomes  
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CAMPANHA CONTRA A LEPRA 

No ano letivo 2011-2012, as 

turmas do 6º ano, da Escola 

Básica 1,2,3/JI/S Padre Maurí-

cio De Freitas, participaram 

numa campanha contra a le-

pra, que tem 

por objetivo 

ajudar milhares 

de leprosos em 

todo o mundo, 

principalmente 

nos países 

mais pobres, 

onde a cada 

minuto que 

passa morrem 

cerca de três seres humanos, 

desde bebés a adultos, com 

lepra, números registados por 

estáticas de Organizações Não 

Governamentais que estão nas 

frentes mais necessitadas, es-

quecendo-se da suas vidas pa-

ra salvar os leprosos, para 

além destas organizações, 

também temos médicos, pa-

dres, professores e muitas ou-

tras pessoas que agarram esta 

difícil missão a troco de nada. 

Na área de Formação Cívica 

e de Educação Moral Religiosa 

e Católica, após se terem leci-

onado os valores morais e éti-

cos, foi proposto aos discentes 

das duas áreas desenvolverem 

um trabalho em conjunto e 

muito nobre, sendo este anga-

riar fundos para os leprosos, 

pois com apenas 25 euros, sal-

va-se uma vida. 

   Os alunos propuseram vá-

rias atividades e elaboraram 

vários trabalhos de pesquisa 

para conhecer melhor a reali-

dade dos leprosos.  

Todo este projeto foi orienta-

do pelo padre Rúben e pela 

docente Maria José Gomes. 

Concluímos que foi um enorme 

sucesso e culminou na genero-

sidade do Conselho Executivo, 

da comunidade que por várias 

vezes participou com bolos e 

outros alimentos para vender-

mos, do professor Paulo Fon-

seca, e principalmente de to-

dos os discentes, auxiliares e 

docentes que 

contribuíram e 

colaboraram 

connosco. 

A verba angaria-

da até ao dia 15 

de Dezembro, 

será entregue ao 

padre Rúben que 

a enviará para o 

lugar mais ne-

cessitado, será mais tarde afi-

xado o valor conseguido e 

quando sair a revista dos le-

prosos com o nome da escola, 

também todos a poderão ver. 

Um bem-haja a todos.                                                                                 

M.J Gomes  

http://www.google.pt/imgres?q=imagens+de+pessoas+infectadas+com+lepra-leprosos&um=1&hl=pt-PT&biw=1005&bih=563&tbm=isch&tbnid=DdUO-owXbgPgOM:&imgrefurl=http://cristoredentorfsa.blogspot.com/2011/01/doenca-maldita.html&docid=HpDpq5Jp2-K_sM&imgurl=http://3.bp.bl
http://www.google.pt/imgres?q=imagens+de+pessoas+infectadas+com+lepra-leprosos&um=1&hl=pt-PT&biw=1005&bih=563&tbm=isch&tbnid=CI1qpDtA4-i7gM:&imgrefurl=http://marconipp.wordpress.com/page/2/&docid=D2czBP26au2qNM&imgurl=http://marconipp.files.wordpress.com/2009
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Atividades do 1.º A 

A nossa turma tem participado em várias atividades com os nosso familiares. Tem sido muito divertido. Os nossos 

familiares vieram à escola  confecionar doce de abóbora, doce de ovos, doce de araçá, caramelos e suspiros. No dia 

seguinte fomos vender pela comunidade. Aqui ficam algumas fotos! 

Os alunos do 1º ano da EB1,2,3/JI/S Pe. Maurício de Freitas 
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Em  Outubro, partici-

pamos numa actividade mui-

to importante. Fomos liber-

tar 8 cagarros salvos na cam-

panha SOS Cagarros. 

Ficamos muito felizes 

quando os vimos levantar 

vôo. Alguns meninos da tur-

ma tiveram medo de estar 

próximos dos cagarritos e até 

choraram mas no fim perce-

beram que não havia motivo 

para isso. 

Os alunos do 1º ano da 

EB1,2,3/JI/S Pe. Maurício de 

Freitas 



No passado dia 26 de Setem-

bro, no Anfiteatro da nossa Esco-

la, realizou-se a atividade “À 

Descoberta das Línguas”. Esta 

atividade foi uma iniciativa da 

responsabilidade do Gabinete do 

Subsecretário Regional dos As-

suntos Europeus e Cooperação 

Externa. O Departamento de 

Línguas considerou importante a 

divulgação das Línguas faladas 

na União Europeia e aderiu de 

imediato. Este ano, o Dia Euro-

peu das Línguas comemorou o 

seu 10º aniversário de existên-

cia. Nasceu em 2001, no ano In-

ternacional das Línguas.  

Sabes quantas LÍNGUAS se 

falam na União Europeia? Onde 

se fala o Letão? E o Maltês? Não, 

não se fala o Maltês na terra do 

Gato maltês. Foram estes os de-

safios que se colocaram aos alu-

nos. 

Esta atividade contou com a 

presença dos alunos do terceiro 

ciclo que se mostraram bem-

dispostos e aptos para o jogo. No 

total, participaram 44 alunos e 4 

professores de línguas. 

 Desta forma, a nossa escola 

esteve ligada à Europa inteira 

neste dia e nesta celebração da 

diversidade linguística. A União 

Europeia tem 23 línguas oficiais 

e mais de 60 línguas chamadas 

regionais ou minoritárias, como 

são os casos do Basco, Bretão, 

Occitano, Galego, Galês, Ladino, 

entre outras. Queres saber mais? 

Pergunta aos teus professores! 

COMEMORAÇÃO DO DIA EUROPEU DAS LÍNGUAS 
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Sequências consonânticas 

O Acordo Ortográfico prevê a su-

pressão das consoantes mudas ou 

não articuladas. Nos casos em que 

há oscilação de pronúncia, aceitam-

se duas grafias: 

 cc > c (accionar > acionar;  

leccionar > lecionar…) 

 cç > ç (acção > ação; colecção 

> coleção…) 

 ct > t (lectivo > letivo; acta > 

ata…) 

 pc > c (adopcionismo > adoci-

onismo…) 

 pç > ç (adopção > adoção…) 

 pt > t (óptimo > ótimo; excep-

to > exceto…) 

Casos de grafia dupla: 

 cc ou c: infecioso / infeccioso 

 cç ou ç: dição / dicção 

 ct ou t: fato / facto 

 pc ou c: dececionar / decepci-

onar 

 pç ou ç: conceção / concepção 

 pt ou t: corruto / corrupto 

 bd ou d: súdito / súbdito 

 bt ou t: sutil / subtil 

 gd ou d: amídala / amígdala 

 mn ou n: anistia / amnistia 

 

 Acentuação gráfica 

 Suprime-se o acento em pala-

vras graves (acentuação na 

penúltima sílaba) com diton-

gos tónicos ói: bóia > boia; 

jóia > joia… 

 Suprime-se o acento em for-

mas verbais graves termina-

das em –êem: dêem > deem; 

crêem > creem… 

 Outras supressões: para 

(verbo  parar)  /  para 

(preposição); pelo (nome) / 

pelo (verbo pelar) / pelo 

(contração); pela (verbo pe-

lar) / pela (contração); polo; 

pera… 

 

Hifenização 

Uso do hífen: 

 Em formas compostas que 

designam espécies zoológicas 

ou botânicas (estrela-do-mar; 

feijão-verde…) 

 Em formações por prefixação, 

recomposição e sufixação: 

 com os prefixos circum– e 

pan–, quando o 2.º elemento 

começa por vogal, h, m ou n 

(circum-navegação; pan-

americano…) 

 com os prefixos híper-, inter- 

e super-, quando o 2.º ele-

mento começa por r (hiper-

-realista; inter-regional; su-

per-resistente…)   

 com os prefixos pós-, pré- e 

p r ó -  ( p ó s - g r a d u a ç ã o ; 

pré-fabricado; pró-europeu…) 

 quando o 2.º elemento começa 

pela mesma vogal com que 

t e r m i n a  o  p r e f i x o 

(anti-ibérico; infra-axilar; 

micro-ondas…) 

Supressão do hífen: 

 em compostos em que se per-

deu a noção de composição, 

passando a aglutinar-se 

(mandachuva; paraquedas…) 

 Em formas derivadas: 

 quando o prefixo termina em 

vogal e o 2.º elemento começa 

p o r  v o g a l  d i f e r e n t e 

(autoestrada; extraescolar; 

intraósseo; autoavaliação, 

heteroavaliação…) 

 quando o prefixo termina em 

vogal e o 2.º elemento começa  

por r ou s, duplicando-se a 

consoante (antirreflexo, au-

tossuficiente…) 

 com o prefixo co-, exceto 

quando o 2.º elemento começa 

por h (coadministração, coo-

corrência 

 na maior parte das locuções 

(cartão de visita; fim de se-

mana… 

 No verbo haver acompanhado 

da preposição de (hei de; hás 

de; há de) 

 

Maiúsculas e minúsculas 

Uso da minúscula:  

 Meses e estações do ano 

(janeiro; verão…) 

 Pontos cardeais e colaterais, 

exceto quando empregados 

absolutamente ou quando se 

usam as correspondentes 

abreviaturas (“Viajei de nor-

te a sul do país”. / “Vivo no 

Norte.) 

Uso facultativo de maiúscula ou 

minúscula: 

 Em disciplinas escolares, cur-

sos e domínios do saber 

(matemática ou Matemáti-

ca…) 

 Em lugares públicos, templos 

e edifícios ( Rua de Santa 

Catarina ou rua de Santa 

Catarina; palácio da Bolsa ou 

Palácio da Bolsa…) 

 Em formas de tratamento e 

nomes sagrados (senhor dou-

tor.. ou Senhor Doutor…; 

santa Filomena ou Santa Fi-

lomena; 

 Em nomes de livros ou obras 

(O crime do padre Amaro; 

Memorial do convento…) 
Communicare 
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DESFILE DE MODA 2011 / VESTUÁRIO RECICLADO 

CONSTRUÇÃO DE UMA PEÇA DE ROUPA 

 

Desde os primórdios da nossa hu-
manidade que o homem teve a ne-
cessidade de criar instrumentos que 
o ajudassem na sua vida. A roupa foi 
uma das necessidades mundanas 
que o homem primitivo teve para se 
aquecer. Foi ao longo das eras que 

povos e culturas se iam distinguindo 
pelos seus usos e costumes frente a 
essa necessidade. Foram eras em 
transformação de estilos e das mais 
variadíssimas técnicas de manufatu-
ração e construção de têxteis com o 
aparecimento de novas fibras quer 
animais ou artificiais. Isso também 
se deveu à evolução tecnológica e 
que hoje temos ao nosso alcance. 

O engenho faz o homem… 

Foi com este intuito que houve a 
necessidade de incutir nos discentes 
o gosto pela construção ou transfor-
mação de uma peça de roupa reci-
clada, através da utilização de mate-
rial reciclado que os alunos teriam 
que seguir um estilo próprio, contri-
buindo com a sua criatividade para 

uma peça única e pessoal. 

Usar linhas, alinhavar, chulear, coser 
com fazendas ou plásticos, entre 
outras matérias, combinando for-
mas e padrões, tendo em mente a 
aquisição de conhecimentos técni-
cos e estéticos. Foi transmitida aos 
discentes a importância que os alfai-
ates e costureiras tiveram na nossa 

sociedade. Hoje em dia a moda Lis-
boa está muito em voga com as cria-
ções dos novos designers portugue-
ses. 

Esta atividade será finalizada com 
um desfile de moda apresentada no 
dia 16 de Dezembro pelas turmas 
Uneca-TVA, em Expressões, Oportu-
nidade Profissionalizante na Área de 

Projeto Formativo, 8.º ano A e B, e 
9º ano A na disciplina de Educação 
Tecnológica. 

Quem sabe se com este trabalho já 
não surge a conceção de um poten-
cial estilista, costureira ou modelo. 

 

Florimundo Soares. 
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Confeção da peça de roupa 

 
 

Daniela Nóia – 9ºA Maria Fátima Serpa – 9ºA 

  

 

Vítor Coelho – 9ºA Diogo Vasconcelos – 9ºA Alexandre e Ana Freitas – 9ºA 

Prova da roupa e Sessão fotográfica 

   
Lara Bairos – 8ºB Helena Pimentel – OP-PROF Daniela Faria – OP-PROF 



Temos leitores! 
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Na aula de Português, os 

alunos do 8º ano foram con-

frontados com a velha ques-

tão da importância da leitura. 

Os estudantes refletiram e 

lançaram o debate aos pais, 

irmãos e até avós. Reunidas 

as diversas opiniões, os jovens 

concluíram que, de facto, ler é 

uma atividade muito benéfi-

ca!  

Posto isto, depois de terem 

lido uma obra que muito lhes 

agradou não só pelo tamanho, 

mas sobretudo pela comicida-

de da linguagem e das situa-

ções relatadas – Uma Questão 

de Cor, de Ana Saldanha –, os 

alunos visitaram a biblioteca 

da nossa escola, onde desco-

briram alguns livros interes-

santes. Desde então, a leitura 

no 8º ano “está de saúde e re-

comenda-se”.  

Alguns optaram pelas 

aventuras narradas por Ana 

Maria Magalhães e Isabel Al-

çada, outros pelas histórias 

de Alice Vieira. Houve tam-

bém quem se rendesse ao 

charme do Principezinho, de 

Saint-Exupéry; à promessa de 

peripécias no mar (O Velho e 

o Mar, de Hemingway); aos 

riscos duma viagem (A Volta 

ao Mundo em 80 Dias, de Ju-

les Verne); ao encanto duma 

ilha (O Romance das Ilhas 

Encantadas, de Jaime Corte-

são; Sexta-Feira, ou Vida Sel-

vagem, de Michel Tournier); 

a o  p o d e r  d o  s o n h o 

(Constantino – Guardador de 

Vacas e de Sonhos, de Alves 

Redol); ao mistério duma 

Morte na Praia (Agatha 

Christie); às tropelias de um 

cão (Marley e Eu, de John 

Grogan); por fim, às confidên-

cias feitas num diário (A Lua 

de Joana, Mª Teresa Gonza-

lez; O Diário de Anne Frank). 

Para terminar, devo referir 

que foram preservados todos 

os direitos inalienáveis do lei-

tor preconizados por Danniel 

Pennac, em especial De Sal-

tar Páginas, De Não Aca-

bar Um Livro, De Ler Não 

Importa O Quê, E De Sal-

tar De Livro Em Livro. 

Boas Leituras! 

Profª Ana Figueiredo 
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OS BENEFÍCIOS DA LEITURA 

Nem toda a gente gosta de ler, contudo, a leitura é muito importante em diferen-

tes áreas. 

Na verdade, se os alunos tiverem hábitos de leitura regulares, podem aperfeiço-

ar a escrita, a leitura e a compreensão. Conseguem ainda aumentar e enriquecer o vo-

cabulário. Visto que esta atividade exercita o cérebro, ela contribui igualmente para 

melhorar o rendimento escolar. 

Para além disso, ler é essencial no nosso dia-a-dia, como, por exemplo, para ler 

as legendas dos filmes, as instruções dos jogos, navegar na Internet ou trocar mensa-

gens.  

Do mesmo modo, um bom livro não só permite descontrair, como também viajar 

no tempo e no espaço. 

Concluindo, não há dúvidas de que a leitura traz imensos benefícios aos leitores! 

 

8ºA (Composição coletiva) 

QUAL A IMPORTÂNCIA DA LEITURA? 

É importante ler por diversos motivos, no entanto, existe um número signifi-

cativo de alunos que não se dedica à leitura. 

Assim sendo, convém relembrar as vantagens desta atividade. Por exemplo, 

um aluno que lê regularmente melhora a escrita, a leitura e adquire mais vocabulá-

rio. Para além disso, não só anda informado, como também aumenta o conhecimento 

e a sua cultura geral. Consequentemente, o estudante exercita o cérebro, sendo, des-

te modo, mais provável obter melhores resultados escolares. 

De igual modo, a leitura permite formar as pessoas para serem bons cidadãos 

e ajuda-as a garantir o futuro profissional. 

Também nos tempos livres a leitura é essencial, uma vez que entretém e até 

proporciona viagens a tempos e espaços longínquos! 

Enfim, conclui-se que a leitura é importante ao nível das aprendizagens esco-

lares, da vida social e mesmo dos passatempos. 

 

8ºB (Composição coletiva) 
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PISTAS DE LEITURA 

Marley e Eu 
 

 

Marley é considerado o pior e o melhor cão do Mundo. Um la-

brador amarelo, com uma característica estrutura forte e uns olhos 

meigos, mudou a vida de um casal e dos seus filhos, e certamente, 

muda a de cada leitor que se deixa envolver pelas traquinices do 

ágil cão. 

Adorei o livro: somos puxados para a vida do jovem casal, 

Jenny e John, que se vê atingido pelo furacão Marley. Um relato da 

vida de um cão que será um pitéu para qualquer amante de ani-

mais.  

Escrito duma forma 

fantástica, que nos permi-

te viver os momentos rela-

tados como se lá estivésse-

mos, faz-nos rir, suspirar, 

chorar até (bastante, por 

sinal). Uma ótima leitura 

para qualquer idade. 

 

Mariana Reis, 11ºA 
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A nossa Escola tem mais um clube… o Clube Europeu! Este clube pretende ir de encon-

tro aos objetivos do Projeto Educativo da Escola e desenvolver atividades relacionadas 

com as línguas e culturas europeias, de modo a despertar a nossa identidade de cidadãos 

europeus, aqui no cantinho mais ocidental da Europa. As atividades propostas para este 

primeiro ano de funcionamento incluem a elaboração de dossiês temáticos, semanas temáticas (cinema, gastrono-

mia, línguas e culturas), participação em concursos e candidatura a projetos europeus. Neste primeiro período, 

procedeu-se à divulgação do clube, não se tendo ainda realizado a criação do blogue e o concurso do logótipo por 

falta de adesão de participantes; apelamos à inscrição de interessados, pois sem alunos muitas atividades não se 

poderão realizar nem terão o impacto esperado. 

No sentido de divulgar o nosso clube e a nossa instituição além fronteiras, colocámos informação sobe a escola no 

portal do British Council, que funciona como uma base de dados europeia de escolas interessadas em participar 

em projetos comuns; assim, e após alguns contatos com uma escola turca, candidatámo-nos a uma visita prepara-

tória na Turquia, no âmbito do projeto COMENIUS da Agência Nacional para a Aprendizagem ao Longo 

da Vida(1)  e… conseguimos!  

As professoras Nívia Pires e Vera Amaral participarão em janeiro de 2012 numa visita preparatória na escola 

Kepez Anatolian High School, em Antalya. Nesta visita, para além de Portugal e Turquia, participarão igualmen-

te representantes da Inglaterra, Polónia, Roménia, Espanha, Itália e Bulgária; entretanto, os parceiros já come-

çaram a delinear ideias para trabalho futuro, cuja temática se centra na educação para a saúde. O objetivo da 

visita é, pois, delinear uma candidatura a um projeto multilateral entre os vários países, que, caso seja aprovada, 

consistirá em diversas atividades ao longo de dois anos. Esta candidatura será uma mais-valia para a nossa esco-

la, pois envolverá professores e alunos num projeto multicultural e inovador, visando a melhoria da qualidade e 

eficácia da educação e incentivando a criatividade e inovação pedagógica, através do contato entre docentes oriun-

dos de diferentes sistemas de ensino. São objetivos do projeto também promover a igualdade de oportunidades; 

utilizar as TIC para comunicar; motivar os alunos para a aprendizagem de línguas estrangeiras modernas; com-

parar hábitos de alimentação entre os países participantes; e desenvolver o interesse por uma alimentação saudá-

vel, tendo em conta os problemas que advêm duma má alimentação.  

Após a visita preparatória à Turquia em Janeiro, a candidatura ao projeto multilateral decorrerá durante o mês 

de fevereiro e no mês de março daremos início a um ciclo de semanas temáticas interessantes e motivadoras. 

 

Aparece e inscreve-te! Às quintas-feiras, das 15:15 às 16: 45, na Biblioteca, com as docentes Nívia Pires e Isabel 

Duarte. O Clube Europeu conta contigo! 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

                                 Nívia Pires 
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(1) Agência Nacional 
PROALV: o que é? 

A Agência Nacional para a Gestão do Programa Aprendizagem ao Longo Vida funciona sob a tutela nacional tripar-

tida do Ministério da Educação, do Ministério do Trabalho e Solidariedade Social e do Ministério da Ciência, Tecno-

logia e Ensino Superior. Tal como outras agências nacionais em 34 países europeus, é uma estrutura cuja missão é 

contribuir para o desenvolvimento da União Europeia enquanto sociedade avançada baseada no conhecimento, a 

qual se pretende mais qualificada, justa e competitiva, mais tolerante e com maior consciência intercultural.  

A AN PROALV desenvolve quatro programas de importância fulcral, resumidos de seguida. 

 

O Programa COMENIUS é o que mais está relacionado com a nossa Escola, pois visa refor-

çar a dimensão europeia da educação e melhorar a sua qualidade nos estabelecimentos e 

organizações de ensino desde o pré-escolar ao secundário. Este programa pode assumir dois 

tipos de ações: as parcerias (entre duas escolas - bilaterais; entre várias escolas - multilate-

rais; ou entre regiões - regio) e as mobilidades individuais (bolsas de formação contínua 

para pessoal ligado à educação escolar; assistentes COMENIUS; acolhimento de assistentes 

COMENIUS). São objetivos deste programa sensibilizar os jovens e o pessoal educativo para 

o valor das línguas e culturas europeias e ajudar os jovens a desenvolver aptidões e compe-

tências tendo em vista o seu futuro profissional e como cidadãos europeus. Estes objetivos são operacionalizados 

com o aumento da mobilidade de alunos e docentes para outros países, bem como de parcerias; com a aprendizagem 

de línguas estrangeiras modernas; com o apoio ao desenvolvimento de pedagogias e práticas inovadoras com base 

no uso das TIC; e com o reforço da qualidade da formação de professores, entre outras estratégias delineadas. 

O Programa ERASMUS está relacionado com o Ensino Superior e inclui vários tipos de 

ações: mobilidade de estudantes (períodos de estudo ou estágio profissional no estran-

geiro); mobilidade de pessoal - missões de ensino (pessoal docente universitário ou de 

empresas estrangeiras para lecionar numa instituição de ensino superior); mobilidade de 

pessoal para formação profissional (pessoal docente ou não docente de instituições do 

ensino superior); cursos intensivos de línguas (frequência ou organização); e progra-

mas intensivos.  

Este programa pretende contribuir para o desenvolvimento de uma aprendizagem de quali-

dade ao longo da vida; reforçar a realização pessoal, a coesão social e a cidadania ativa e 

europeia; promover a criatividade, a competitividade e a empregabilidade; e promover a aprendizagem e diversida-

de linguística.  

O Programa LEONARDO DA VINCI é direcionado a alunos, docentes e instituições do 

ensino profissional não superior, incluindo as seguintes ações: projetos de mobilida-

de (alunos do ensino profissional, pessoas presentes no mercado de trabalho ou profis-

sionais da educação e ensino profissional); parcerias (entre instituições que acolhem, 

por exemplo, estagiários de cursos profissionais); projetos multilaterais (projetos de 

transferência de inovação).  

Os objetivos deste programa passam por apoiar os participantes a desenvolver conheci-

mentos e competências nas suas áreas de formação, de forma a facilitar a sua inserção 

no mercado de trabalho [europeu]; apoiar a qualidade e inovação do ensino profissional; aumentar o atrativo da 

educação profissional, bem como a mobilidade entre empregadores e pessoas empregadas. 
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O Programa GRUNTVIG tem por objetivo melhorar a qualidade e reforçar a dimensão eu-

ropeia da educação de adultos, quer esta seja formal ou informal, bem como dos estabeleci-

mentos e organizações que oferecem ou promovem essa educação. Este programa inclui dois 

tipos de ações: parcerias (parcerias de aprendizagem) e mobilidades individuais 

(projetos de voluntariado sénior, workshops, períodos de assistência, cursos de formação 

contínua, visitas e intercâmbios), visando responder ao desafio que o envelhecimento da 

população europeia representa no domínio da educação e contribuir para a oferta de oportu-

nidades que contribuam para a melhoria dos conhecimentos e competências dos adultos. 

Para desenvolver qualquer um destes programas, existem ainda duas ações cruciais: as visitas 

preparatórias (numa das futuras instituições parceiras) e os seminários de contato 

(organizados por agências nacionais, cujo objetivo é encontrar parceiros para futuros projetos). 

Para mais informação acerca dos programas, o site da AN PROALV é www.proalv.pt, onde se pode 

encontrar também toda a documentação necessária para a apresentação de candidaturas, bem como 

links úteis e resultados de seleção. Uma vez que tenho alguma experiência nesta área, podem tam-

bém esclarecer as vossas dúvidas comigo. 

Atrevam-se e inovem!  

 

Os colegas interessados em bolsas de formação contínua poderão pesquisar a base de da-

dos com todas as informações que irão decorrer no próximo ano em http://ec.europa.eu/

education/trainingdatabase/ e, caso estejam interessados em formalizar uma candidatu-

ra, podem contar com a minha ajuda. Acreditem que vale a pena! Caso o projeto multila-

teral seja aprovado, os alunos também terão a possibilidade de se candidatar a uma bol-

sa de estudo num país estrangeiro, mas um dos requisitos é que a Escola tenha estado / 

esteja envolvida numa parceria COMENIUS; assim esperemos em breve! 

 
 

 

                                                                                                                                                      

Nívia Pires 

http://www.proalv.pt
http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/
http://ec.europa.eu/education/trainingdatabase/
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Durante as últimas semanas, a turma do 9ºA desenvolveu um projeto intitulado “Natal Voluntário” na aula de 

Cidadania, proposta dos docentes da disciplina, Nívia Pires e Florimundo Soares. Este trabalho insere-se na te-

mática A Cooperação e a Solidariedade do referencial da disciplina, visando abordar principalmente a importân-

cia do pensar e do agir face aos mais oprimidos, desfavorecidos e abandonados (o valor da solidariedade face às 

injustiças, ao sofrimento e à infelicidade).  

A turma foi dividida em cinco equipas de trabalho com grupos-alvo distintos; cada equipa teve de criar uma orga-

nização de voluntariado, definir os seus objetivos, conceber o seu logótipo e levar a cabo uma missão solidária. Eis 

o resultado do esforço de todos os alunos da turma, que se empenharam ao longo de várias aulas e desenvolveram 

um espírito de solidariedade entre si, enquadrado na época natalícia em que nos encontramos.  

O 9ºA agradece a todas as pessoas que colaboraram nesta iniciativa. Um Feliz Natal para todos! 

            Nívia Pires 

Equipa de Trabalho: Ana Freitas; Diana Nóia; Cristiana Mateus; Nanci Tavares 

Grupo-Alvo: Meio-Ambiente 

Organização: GLIF - Grupo de Limpeza da Ilha das Flores 

Objetivos: Consciencializar as pessoas em geral para a preservação do meio ambiente 

Missão: Ação de Limpeza do Calhau da Boavista 

Equipa de Trabalho: Beatriz Gouveia; Jacinta Mendonça; Maria Serpa; Vitor Cabral 

Grupo-Alvo: Idosos 

Organização: OCV - Organização Caminho da Vida 

Objetivos: Atenuar a solidão das pessoas idosas; partilhar experiências; 

adquirir conhecimentos; demonstrar a valia dos idosos; conviver no lar de idosos 

Missão: Inter-Gerações 
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Equipa de Trabalho: Alexandre Sousa; Diogo Vasconcelos; Daniela Nóia; Liliana Pereira 

Grupo-Alvo: Pessoas desfavorecidas 

Organização: Brilho no Coração 

Objetivos: Colaborar com a Cáritas na angariação de fundos e materiais para ajudar  as 

pessoas mais desfavorecidas  

Missão: Brilho no Coração 

Equipa de Trabalho: Bernardo Peixoto; Filipe Cunha; Vitor Coelho 

Grupo-Alvo: Crianças 

Organização: Escola Feliz 

Objetivos: Angariar fundos para doar materiais escolares às turmas do pré-escolar, tor-

nando a sua educação mais divertida e feliz 

Missão: Escola Feliz 

 

 

Equipa de Trabalho: André Tavares; Leandro Freitas; Marisa Silva; Moisés Cabral 

Grupo-Alvo: Pessoas hospitalizadas 

Organização: Sorriso Feliz 

Objetivos: Elaborar postais de Natal para oferecer aos doentes internados no Centro de Saú-

de; atenuar a infelicidade das pessoas hospitalizadas  

Missão: Sorriso Feliz 
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Artes Visuais 

A pedido do grupo de teatro “A Jangada”, o departamento de educação artística e tecnológica esteve envolvido na 

realização do cenário e acessórios para a peça de teatro infantil “Siripiti e o mistério do arco-íris”. Com o empenho 

dos alunos e dos professores foi possível criar um espaço mágico e fantasioso, onde a cor e a forma desempenha-

ram um papel importante na construção de um novo campo cénico. 
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Após alguns 

meses de traba-

lho tivemos a 

oportunidade 

de expor as 

duas pinturas 

que concluí-

mos, na disci-

plina de Edu-

cação Visual 

com a profes-

sora Maura 

Barreto, na sa-

la de convívio 

da nossa esco-

la. 

O projeto inici-

ado no ano 

transato nasceu a partir de alguns estudos feitos 

com base no logótipo da nossa escola. 

A sala de convívio está neste momento mais colori-

da e animada. 

Esperamos que gostem e que também vocês possam 

contribuir para o embelezamento da escola. 

Conservem e contribuam. 

 

Beatriz Gouveia, Marisa Silva e Nânci Tavares 

Os alunos do 

9ºA, que fre-

quentam a dis-

ciplina de Edu-

cação Visual 

com a professo-

ra Maura Barre-

to, desenvolve-

ram um projeto 

de forma a criar 

peças de xadrez 

para a já existen-

te mesa de xadrez 

realizada no ano 

passado pelos  

alunos do 9ºA, B 

e C. 

A mesa e as res-

petivas peças de 

xadrez estarão 

em exposição no 

início do próxi-

mo período letivo 

e assim que fo-

rem envernizadas 

estarão disponí-

veis na sala de 

convívio para 

todos jogarem. 

Os alunos con-

tam com o vosso 

respeito pelo seu 

trabalho e espe-

ram ainda que 

tenham momen-

tos muito diverti-

dos. 

 

Os alunos da tur-

ma de Educação 

Visual do 9ºA 
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De forma a consolidarem os conhecimentos adquiridos na disciplina de Meio Físico e Social, os alunos 

do 2ªA, por sugestão da professora Ana Paula Santos, criaram, na disciplina de Expressões com a profes-

sora Maura Barreto, uma maqueta. 

 O resultado foi proporcional à criatividade, pureza e ingenuidade dos seus alunos.  

A maqueta serviu ainda de palco para algumas brincadeiras que tiveram como objetivo  o desenvolvi-

mento da capacidade de localização espacial. 

Se estiverem interessados em ver e contemplar esta pequena grande obra visitem a sala do 2ºA.  
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NATAL SUSTENTÁVEL 

Já passou um ano desde o Natal Ecológico, em que houve a preocupação de se dar continuidade à ideia da recicla-

gem como uma mais-valia para a sociedade. Reduzir, Reutilizar e Reciclar é o lema pelo qual nos devemos guiar para 

mantermos um ambiente sustentável.  

Com o propósito de pôr em prática o lema dos três R, e também promover a criatividade dos alunos e a necessidade 

de dar mais vida natalícia a toda a comunidade escolar, foram feitas decorações nos diferentes ciclos de ensino, 

com as turmas que fazem parte do programa Eco-Escolas. 

A transmissão de valores para a sustentabilidade é um ponto fundamental para a promoção e valorização dos dis-

centes como futuros cidadãos responsáveis e conscientes na transformação da matéria prima, e na construção de 

novas formas e objetos, dando uma nova vida na sua recuperação e contribuindo assim com uma pegada regional-

mente ecológica. Estes valores também foram transmitidos a todos os colegas e alunos que contribuíram com a re-

ciclagem de objectos, que de outra forma teriam ido para o aterro sanitário, uma vez que ainda não se iniciou a re-

colha de materiais recicláveis. 

O Departamento Curricular de Educação Artística e Tecnológica agradece em especial a todos aqueles que partici-

param neste projeto. Só assim foi possível concretizá-lo, para que este Natal fosse ecologicamente mais sustentá-

vel. 

Bom Natal a Todos… e um Bom Ano Novo… 

Árvores de Natal feitas de presentes e de revistas, candelabros e pai natal – OP-PROF (professor Florimundo Soares) 

Montagem das tiras/fitas recicladas nos postes de luz a transformá-los em árvores de natal – 8.º B (professor 

Florimundo Soares) 
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Pintura de telhas com a técnica do guardanapo (realizado pelos alunos das professoras Maria José Gomes e Ariana 

Quitério) 
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Realização de enfeites, com revistas, para a festa de Natal do 1ºciclo. (Realizado pelos alunos do 2ºA e B – Professora 

Maura Barreto) 

DANÇAS TRADICIONAIS NA ESCOLA 

No passado dia 26 de Novembro, 

no Pavilhão da nossa Escola, realizou-

se a atividade Aprender a dançar a 

Chamarrita. Esta atividade foi uma 

iniciativa da responsabilidade do De-

partamento de Educação Física, con-

cretamente da responsabilidade do 

professor Paulo Fonseca e contou com 

a presença do senhor José Henrique 

Costa, membro antigo do ex-Grupo de 

Folclore da Casa do Povo de Santa 

Cruz.  

O Departamento de Educação Fí-

sica considerou importante a divulga-

ção e aprendizagem destas danças 

tradicionais da Ilha, dado que esta 

forma de expressão carateriza-nos 

como gente de labuta na terra e no 

mar.  

Esta atividade contou com a pre-

sença dos alunos do segundo e tercei-

ro ciclos e Secundário que se mostra-

ram bem-dispostos e atos para a dan-

ça.  

No total, participaram 42 alunos, 

um ensaiador e 3 professores de Edu-

cação Física. 

 Desta forma, os alunos 

da nossa escola tiveram a 

oportunidade de aprender 

de uma forma lúdica o que 

são as danças tradicionais 

e a sua importância como 

expressão do ser e estar do 

Ilhéu florentino. 

Não te esqueças que a partir de 

agora, todas as sextas no Pavilhão, 

das 15:15 às 16:45 há dança! Aprovei-

ta! 
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O TEATRO INFANTIL  

A Jangada – Grupo de Teatro, orgulha-se da adesão feita ao projeto apresentado por 

Cândida Almeida, no ano de 2001, para inclusão no seu repertório, do teatro infantil. 

Ao longo destes anos, foram projetados trabalhos dirigidos na sua essência, a este pú-

blico não menos importante, a saber: Em 2001 – Uma História de Encantar; 2002 – O 

Importante é acreditar; 2003 – Uma História Feita de Histórias; 2004 – As Quatro Es-

tações; 2005/6 – O Pequeno Príncipe; 2006 – À Beira do Lago dos Encantos; 2007 – Ao 

Sabor dos Sons; 2008 – Remendinhos no Reino da Amizade; 2009 – Dona Terra e os 

seus Tremores e 2010 – A Menina Tonta. 

Desde de 2008, numa valência criada com a Escola Básica e Secundária das Flores, foi 

possível a interação direta entre comunidade escolar versus teatro infantil, nomeada-

mente na execução dos cenários, com a preciosa parceria dos professores do departa-

mento de educação artística e tecnológica. Desde 2010, “A Jangada”, promove o teatro 

infantil, espaço original da comunidade escolar, ou seja, na escola. Em 2008, com Re-

mendinhos no Reino da Amizade e em 2009 com Dona Terra e os seus Tremores, Fernando Sérgio Silva Oli-

veira, membro do Grupo, apresenta-nos mais um texto original – Siripiti e o Mistério do Arco-Íris. 

 A peça deste ano, um original de Fernando Oliveira, transporta-nos para o país encantado das fadas, 

onde a beleza das paisagens e a bondade dos seus habitantes é confrontada com a terrível notícia do desapa-

recimento do arco-íris. A resolução deste mistério irá, certamente, permitir às crianças a quem a história se 

destina, apreender alguns dos valores fundamentais da vivência em sociedade e que, infelizmente e cada vez 

mais, se encontram esquecidos. 

Num país que caminha a passos largos para o envelhecimento da sua população, em que os fenómenos de 

violência contra a terceira idade se multiplicam e em que as relações inter-geracionais são cada vez mais con-

flituosas, é importante incutir nas nossas crianças os valores do respeito e da solidariedade para com os mais 

velhos. 

SIRIPITI E O MISTÉRIO DO ARCO-ÍRIS, de uma forma lúdica, divertida e pedagógica pretende contribuir 

para a construção de uma sociedade mais solidária e afetuosa, assente nos valores que estão na base da ma-

triz civilizacional democrática que alicerça a nossa vivência coletiva. 
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Agasalhe uma 

criança 

Doe roupa e calçado de criança e jovem, em 
bom estado. 

As doações poderão ser entregues na Escola Básica e Secundária das 
Flores 
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