Campeões!

o Grupo/Equipa de boccia da EB 2,3 de Ferreira de Aves conquistou o primeiro lugar por
equipas - Divisão E2 - e individual - Divisão
I3 - na final nacional da modalidade.
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QUANDO ENSINAR SIGNIFICA TRANSFORMAR(-SE)

T

rago à consideração dos leitores uma preocupação que não é hoje de somenos importância. Que significado pode ter a educação,
quer seja aquela que à família compete, quer seja
aquela que diz respeito à atividade escolar?
Desde o início da humanidade que as gerações mais
antigas ensinaram às mais novas o seu conhecimento
adquirido, resultado da sua experiência e da sua
apropriação dos acontecimentos e da própria realidade que os circundava. Desde o início que as novas
gerações são convidadas a respeitar esse processo
de transmissão do conhecimento e da herança cultural acumulada. Esta era a tarefa por excelência da
escola, embora sempre se tenha reconhecido a atores informais um papel muito importante no processo
de aprendizagem humana.
No momento presente está a ser introduzido neste
movimento tradicional, secular e unidirecional de
transmissão do conhecimento um fator que vem perverter a ordem habitual das coisas: as novas tecnologias da informação. Estas tecnologias implodiram
com o papel do mestre como detentor do conhecimento e tornaram acessível a todos um conjunto inumerável de informações cujo acesso e produção são
impossíveis de controlar e muito difíceis de selecionar. Esta democratização da informação exige dos
docentes a reconstrução do seu papel enquanto educadores, uma vez que já não são eles a principal via
de acesso ao conhecimento. Como informação não é
o mesmo que conhecimento, pois o conhecimento
supõe seleção/associação da informação de acordo
com uma intencionalidade, o papel do professor é
hoje um papel crítico: tem de ser um questionador,
tem de promover a inquietação perante o óbvio, tem
de ir muito para além da repetição e da memória, e
provocar o pensamento crítico.

A viabilização do acesso instantâneo à informação
perverte também o sentido da sala de aula tradicional.
Durante séculos, a sala de aula foi um espaço sagrado bem delimitado, num edifício localizado geograficamente. Entrar na escola e na sala de aula era a
condição sine qua nom da possibilidade do conhecimento. As novas tecnologias levam a uma implosão
desse conceito, esbateram os limites psicológicos do
espaço “sala de aula” e transformaram-no num espaço público, aberto, sem fronteiras, onde a totalidade
do mundo pode entrar através de um ecrã de telemóvel. E este movimento está aí. Até podemos enfiar a
cabeça debaixo da areia, mas a realidade impõe-se
por si mesma e desafia-nos a descobrir novas formas
de estar na escola e na vida.
A velocidade, a diversidade e a qualidade das informações obtidas apenas com um clic têm de nos fazer
refletir a nós, adultos com responsabilidades na educação. A magia das ferramentas tecnológicas da informação pode ser um aliado ou um inimigo dependendo do modo como nos relacionamos com elas.
Esta nova arma pode levar-nos a desenvolver o nosso melhor potencial ou despertar em nós aquilo que
temos de pior. Cabe, por isso, aos pais e educadores,
regulamentar a utilização destas ferramentas, de modo a que as crianças e os jovens tenham tempo para
dormir, comer, brincar e contemplar a natureza e o
seu pensamento, sem estarem constantemente linkados. Deslinkar é necessário à saúde mental. Cabe,
também, aproveitar o conhecimento, as técnicas que
os nossos mais jovens já têm para favorecer a aprendizagem e o seu desenvolvimento pessoal. Eu diria
que duas as ações são igualmente importantes: regular e explorar. Para qualquer deles é preciso abandonar uma perspetiva passiva da vida.
Explorar é uma característica típica dos cérebros ju-

venis. Mas só um cérebro decrépito é incapaz de
aprender. Aos jovens de todas as idades motiva o
processo constante de exploração. Karl Popper falava
dele como um jogo, um desafio. Porque não aproveitar este incentivo natural para colocar os alunos a
aprender com gosto? Isto implica uma transformação
nos métodos de ensino e no papel do professor. E
também uma apropriação clara da responsabilidade
educadora de todos os envolvidos no processo educativo, em particular dos pais.
O ensino não pode limitar-se a ser expositivo; é preciso desafiar os alunos. O professor também não pode
ser um mero expositor/transmissor; é preciso que os
alunos sejam atores no processo de aprendizagem, e
o professor um facilitador de aprendizagens.
Os pais têm de abandonar o seu papel passivo frente
à desmesura de certas exigências dos filhos. Também não podem estar ao comando de apetites instantâneos, mas dispondo-se a aprender com os mais
novos, têm que definir quem está no comando da vida
familiar e executar claramente aquilo que está definido, sem titubear.
Os nossos jovens hoje esperam de nós que sejamos
pessoas seguras, que compreendem e aceitam tranquilamente as mudanças do mundo e que são capazes de interpretar essas mudanças como oportunidades de desenvolvimento pessoal e profissional. Os
nossos jovens precisam de adultos que sejam pessoas com um projeto claro de humanização pessoal,
pessoas criativas e construtivas. Não podemos ter
medo de desaprender o nosso modo de ver o mundo
e de aprender outras formas de fazer e de pensar. É
por isso que a transformação mais importante é aquela que se opera dentro de nós. Mais importante que
transformar é transformar-se.
Helena Castro
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Mais um número do Jornal Sacola vem partilhar com a comunidade educativa o entusiasmo, o
empenho e a criatividade de muitos membros da comunidade escolar que dão o seu melhor todos os
dias em prol da educação das novas gerações. Esta partilha é motivo de alegria e de esperança pois,
mesmo diante das adversidades que atravessam as escolas, não desistimos de apostar naquilo que
realmente importa, naquilo que permanece e nos permite contribuir de forma consistente em prol da
construção de futuros. Parabéns a todos os intervenientes neste exemplar e bem hajam pela sua
dedicação.
A Diretora: Helena castro
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Inteligência Artificial: Futuro ou Fim da Humanidade?
Arlindo Oliveira
Presidente do Instituto Superior Técnico

A

s primeiras referências históricas a máquinas inteligentes
datam da antiga Grécia, e
diversos autómatos com capacidades
diversificadas apareceram ao longo
da história da Europa. No século XIX,
Lady Ada Lovelace, a primeira programadora da história, analisou a
possibilidade de reproduzir comportamentos inteligentes e criativos num
computador, o Engenho Analítico,
concebido por Charles Babbage. Apesar deste computador nunca ter sido
construído, serviu para que Lovelace
respondesse pela negativa à questão
que colocou. De acordo com as notas
escritas por Ada Lovelace, um computador nunca poderia ser inteligente
nem criar nada de novo, mas apenas
reproduzir mecanicamente as instruções recebidas.
Alan Turing, num artigo em 1950,
chegou a uma conclusão diferente.
Turing argumentou que um dia seria
possível reproduzir comportamentos
inteligentes num computador. Propôs
mesmo o teste que veio a ficar conhecido com o seu nome, que consiste
em considerar um computador inteligente se for impossível distingui-lo de
um ser humano, num diálogo. Esse
mesmo artigo endereça também um
conjunto de objecções levantadas à
possibilidade de existirem máquinas
inteligentes objecções que são tão
actuais hoje como em 1950, e que
foram respondidas por Alan Turing
em 1950.
Nas sete décadas que passaram,
foram desenvolvidas numerosas tecnologias que têm sido usadas em
planeamento, logística, optimização e
análise de dados. Quase todas as
empresas utilizam hoje técnicas de
inteligência artificial e de aprendizagem automática para optimizar processos de negócio, melhorar as relações com clientes, identificar oportunidades de vendas e criar publicidade
dirigida. Esta capacidade para analisar dados é uma das vertentes mais
importantes da inteligência artificial, e

representa grande parte do valor associado à tecnologia.
Mais recentemente, com o rápido
desenvolvimento de técnicas de
aprendizagem automática, começou a
ser possível desempenhar tarefas
que, até agora, exigiam trabalho humano: responder e fazer telefonemas,
executar diagnósticos médicos, analisar contratos e conduzir automóveis,
entre muitas outras. Este potencial
para substituir trabalho humano está
na origem de um conjunto de grandes
expectativas e de medos. Com efeito,
os computadores poderão desempenhar tarefas que vão para além da
capacidade para analisar grandes
volumes de dados.
Apesar destes avanços, os cientistas
continuam a trabalhar em métodos
que, um dia, consigam desenvolver
em computadores uma inteligência
flexível e multifacetada, comparável à
do ser humano. Embora ainda não
tenhamos, agora, a tecnologia para

atingir este objectivo, tal poderá vir a
acontecer um dia, talvez nas próximas décadas. Alguns resultados interessantes obtidos nesta última década, como o AlphaGo, que bateu os
campeões humanos num jogo de
estratégia, ou o Watson, um sistema
que venceu os campeões humanos
no jogo Jeopardy, abrem a possibilidade de, um dia, virem a existir algoritmos que possam criar, num computador, a inteligência geral a que costuma chamar-se "inteligência artificial

forte". Se isso acontecer, os computadores poderão, no futuro, projectar os
próximos sistemas inteligentes, ainda
mais poderosos que os projectados
por humanos, criando uma espiral de
inteligência cujas consequências são
difíceis de vislumbrar.
Uma coisa é certa: até ao final do
século XXI, teremos oportunidade de
ser surpreendidos por muitas novas
tecnologias e inovações, na área da
inteligência artificial.
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LIVROS QUE MARCAM

«EDUCAÇÃO CÍVICA», DE ANTÓNIO SÉRGIO
Por Guilherme d’Oliveira Martins*

F

alar de Educação é referirmonos a pessoas concretas, é
considerarmos uma sociedade
tal como existe, é dispormo-nos a ligar
intimamente o desenvolvimento e a
ação pedagógica. É a aprendizagem, o
saber de experiências feito, que distingue o progresso e o atraso – e daí a
necessidade de haver instrução de
qualidade, de existir ligação entre educação, ciência e cultura e de se conseguir contrariar a inércia e a mediocridade. O conjunto de artigos publicados na
revista «A Águia» no ano de 1914 por
António Sérgio (1883-1969) e reunidos
em livro pela «Renascença Portuguesa», em 1915, sob o título «Educação
Cívica», constitui um marco importante,
que obriga à reflexão. Se relermos a
obra nos dias de hoje, facilmente percebemos a sua pertinência, já que se
trata de ir ao cerne da questão educativa, sem iludir o tema. Do que se trata é
de compreender que desinserida a
educação da compreensão da sociedade e de um diálogo criador e transformador não há autêntico desenvolvimento humano. A alfabetização no
centro e norte da Europa, para assegurar a leitura da Bíblia em língua vulgar,
preconizada pelas igrejas reformadas,
permitiu um importante avanço nas
sociedades nórdicas, até pela maior
relevância da participação das mulheres na vida socioeconómica. E o certo
é que António Sérgio leu a mais moderna literatura pedagógica do seu tempo,
como as obras de John Dewey, de
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Georg Kerschensteiner ou de Adolphe
Ferrière, até por ter acompanhado sua
mulher, Luísa Sérgio, a Genebra, ao
Instituto Jean-Jacques Rousseau, onde
esta foi estudar a educação de infância
e aprofundar o método Montessori. Em
«Educação Cívica», a escola não se
limita a preparar para a vida, já que é
uma comunidade ativa, isto é, vida
vivida, onde todos, sem exceção, a
começar pelas crianças e jovens, são
cidadãos na medida das suas capacidades.
António Sérgio é claro ao salientar «a
falta de espírito prático do Português»,
resultante da educação «que se dá à
mocidade». Faltaria o desenvolvimento
da iniciativa individual, em lugar de
fazer «viveiros de funcionários». «Os
remédios são, evidentemente, uma
escola do trabalho e da autonomia, do
labor profissional e da iniciativa – uma
escola útil para a vida: é essa mesma
que vos proponho. Dessa escola não
vai banida – bem ao contrário! – a educação estética e filosófica: só nela a
arte, a ciência e a filosofia tomam vida,
deixam de ser um cadáver mumificado
numa sebenta». Mais que as mnemónicas, importa o conhecimento das coisas e da vida. O essencial não são os
programas, mas os métodos e o ambiente escolar. «Uma carneirada escolar
dá uma carneirada administrativa, e um
decorador de compêndios, um amanuense; mas se cada escola for uma cidade, um laboratório, uma oficina; se
conseguirmos deslocá-la do enciclopedismo para a criação – o aluno ao sair
irá marcado, terá amoldado o seu espírito à iniciativa produtora e virá a ser
para a sociedade uma fonte de progresso». Ao percorrermos os diversos
textos que constituem a obra, percebemos por que razão há um verdadeiro
cavalo de batalha no sentido da aprendizagem da liberdade e da entreajuda,
da autonomia e da responsabilidade,
do autogoverno (self-government) e da
República escolar. É, aliás, pelo autogoverno que tudo começa, prosseguindo no objeto e princípios do Município
escolar, na organização deste, na justiça, disciplina e resultados, bem como
na combinação do autogoverno com
um apoio próprio, que permita aproxi-

mar todos os cidadãos do serviço público. E sobre o que se deseja verdadeiramente neste esforço de proximidade
é o que o Foral do Município Escolar
proclama: «O objeto do Município é
elevar por meios próprios as virtudes
cívicas à sua mais alta expressão; promover a felicidade da vida escolar,
concorrer para a eficiência da obra do
professor, e pôr em relevo diante dos
professores e seus discípulos o grande
escopo educativo de encaminhar o
indivíduo à formação de hábitos de
pensar e agir com os outros generosamente e honestamente, e a sempre se
comportar com dignidade e sabedoria».
A liberdade e a responsabilidade devem ser despertadas, e o rigor e a disciplina visam assegurar que o conhecimento e a compreensão se façam a
partir da ideia de que é pessoa a pessoa e olhos nos olhos que a educação
se concretiza, construindo-se laboriosamente. «Quão redondamente se
ilude quem considere abstratamente o
problema pedagógico, fora das concretas relações com a vida económica e
política» - ensinou lucidamente António
Sérgio. E Vitorino Magalhães Godinho
no prefácio à edição promovida em
1984, afirma: «o fundamental na doutrina sergiana, é que na escola os educandos se possam organizar como os
adultos num município, e assim vão
aprendendo, na prática, a desempenhar os papéis sociais da cidadania, a
conhecer pela sua própria experiência
como funciona a sociedade, e a assumir cada vez mais a responsabilidade
dos seus atos e decisões e a plenitude
daquilo porque responde o cidadão…».
Na entrevista a Igrejas Caeiro (1958),
Sérgio diz ser «talvez filósofo, sociólogo e reformador social e pedagogista».
Mas o problema educativo «tal como o
concebeu transcendia o pedagogismo
e ia bem mais ao fundo da diagnose da
sorte de paralisia que afetava o país» no dizer de Joel Serrão. Além de
«Educação Cívica», há ainda diversas
intervenções sobre educação, de sua
autoria, que o próprio Sérgio considerou no essencial concentradas nos
anos 1914 e 1919, devido à presença
em Genebra (de 1914-1916): a educação de infância em novos métodos («O

método Montessori», com Luísa Estefânia Sérgio); a ligação entre a instrução popular e as atividades de produção, em «A função social dos estudantes» (1917) e «Educação Profissional
(1916); a nova abordagem do ensino
histórico, em «Considerações históricopedagógicas» (1915); a necessidade
das bolsas de estudo no estrangeiro,
tratado em «O problema da cultura e o
isolamento dos povos peninsulares» (1914); o combate ao ensino passivo e mnemónico, através do exemplo
e da experiência («Noções de Zoologia», 1917); e um plano de reorganização - «O ensino como fator do ressurgimento nacional» (1918), bem como o
estudo pedagógico (com sua mulher)
sobre «Escalas de pontos dos níveis
mentais» (1919). Nas tertúlias dos sábados na Travessa do Moinho de Vento, à Lapa, onde acorriam personalidades de horizontes diversos como Castelo Branco Chaves, Agostinho da Silva
e Álvaro Salema, e tantos outros, António Sérgio punha a tónica nas ideias,
na reflexão e no seu debate. E o pensador nunca perdeu as duas tónicas da
sua atitude intelectual: uma correspondente ao gosto da polémica em torno
de ideias, a que nunca virou as costas;
outra ligada ao combate pela democracia.
A «Educação Cívica» é um repositório
referencial, que lembra os maiores
pedagogos. A cidadania aprende-se,
afinal, no agir de sempre e com a participação ativa de todos. À velha maneira grega, o ensaísta usa, por isso, do
sentido crítico e da maiêutica com persistência e regularidade. O livro continua a ser para tantos de nós um verdadeiro «vade mecum», um precioso
auxiliar, para quantos consideram que
a liberdade e a democracia nunca estão adquiridos, obrigando a uma determinação constante, a uma atenção e a
um cuidado capazes de preservar os
direitos e as liberdades fundamentais.

* Administrador executivo da Fundação Calouste Gulbenkian
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Jornadas de Informática
Decorreram entre os dias 13 e 19 de
abril, pela primeira vez no nosso
Agrupamento, as Jornadas de Informática. Além da discussão de ideias e de projetos, os objetivos passavam pela partilha de experiências
que proporcionassem aos alunos a
aquisição de competências essenciais para o seu percurso, quer escolar quer profissional.
No dia 16, a ANPRI (Associação Nacional de
Professores de Informática) dinamizou três workshops
para os alunos do curso profissional Técnico de Multimédia. No primeiro, intitulado “Programar com drones”,
os alunos do 11ºF aprenderam a fazer a junção da
programação por blocos com os drones, experiência
apreciada pela maioria.
O segundo Workshop, destinado aos alunos do 10ºF,
serviu para conhecerem uma nova ferramenta para
criar, gratuitamente, websites de modo rápido e fácil.
São várias as opções que existem disponíveis: webnode, wordpress, wix, google sites, entre outros. Com este workshop os alunos aprenderam a criar
e a manter websites para projetos e atividades escolares.
Da parte da tarde, realizou-se o terceiro e último
workshop, sobre Modelação e impressão 3D. A Impressão 3D é uma tecnologia avançada que permite digitalizar uma pessoa ou objeto do mundo real e obter o respetivo modelo digital. Os alunos utilizaram o TINKERCAD, aplicação de modelação 3D, para criarem um
objeto, e foi-lhes explicado o que é a Impressão 3D.
O dia 18 foi destinado aos entusiastas da fotografia,

Professor Carlos Canelas

Fotógrafo José Raposo

cada vez em maior número, uma vez que as selfies —
e não só —, invadiram as nossas vidas. Para nos ajudar a captar imagens com aspeto e impacto mais profissional, tivemos connosco o fotógrafo José Raposo,
um dos melhores fotógrafos do nosso país, e o Professor Carlos Canelas, docente nos Institutos Politécnicos
da Guarda e de Viseu. Apresentaram algumas dicas
que ajudam a dominar elementos chave da utilização
da câmara e técnicas de captação de imagem.
O dia 19 foi dedicado à “sétima arte”, data em
que Rodrigo Francisco, coordenador do Cine clube de

A professora Ana Figueiredo apresenta Rodrigo Francisco,
coordenador do Cione Clube de Viseu

Viseu e membro da direção desde 2001, informou e
despertou os alunos para alguns géneros cinematográficos, não tão conhecidos e apreciados pela maioria.
Falou um pouco do nascimento do cinema e apresentou alguns excertos de filmes e documentários, chamando a atenção para situações e acontecimentos que
muitas vezes passam ao lado do espectador e que
marcam as várias etapas e gerações do cinema.
Nestas Jornadas, estiveram envolvidas 6 turmas
e 14 professores do nosso Agrupamento, aos quais
agradeço a disponibilidade e participação. Penso que
foram dias intensos de trabalho e partilha, mas que
culminaram em novas experiências e conhecimentos
que fomentaram a aprendizagem e o conhecimento de
uma forma diferente, como podemos ver pelos relatos
de alguns alunos que se transcrevem a seguir.
“Ao escutar os diferentes intervenientes, nomeadamente o fotógrafo José Raposo, aprendi de um modo
mais interessante a realidade que está à volta de uma
boa fotografia.” Aluno do10ºF
“Foram partilhadas ideias muito interessantes. Os
Workshops apresentados foram interessantes, porque
nos permitiram conhecer coisas diferentes.”
Aluno do 11º F
“Este tipo de atividades leva a uma transformação das
nossas práticas e da nossa maneira de ver a escola.”
Aluno do 10ºF.
Ana Cristina Figueiredo
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História ao vivo

À descoberta da zona monumental de Viseu

No dia 14 de Maio, no âmbito da disciplina de História, e com a colaboração das
professoras Rosa Costa, de MACS, e Sílvia Ferreira, de espanhol, nós, alunos do
10°D, realizámos uma “saída de campo” a Viseu, com o objetivo de conhecermos
melhor a cidade, sobretudo a parte mais antiga.
Assim, usámos como ponto de partida o jardim Santa Cristina, já com os respetivos grupos formados, ouvimos, com atenção, as instruções das professoras e
demos início à nossa “aventura” com um peddy-paper pelas ruas da cidade. Ao
longo do percurso, observámos, com outros olhos, o encanto da cidade e descobrimos, em cada recanto, pormenores deveras interessantes.
Esta atividade terminou junto à Sé de Viseu, aproveitando o local para uma visita
guiada ao interior da mesma e aí ouvimos atentamente a professora de História,
que nos deu a conhecer elementos que caracterizam a catedral.
A “saída de campo” terminou com um almoço, no Fórum, e, depois, regressámos
ao Sátão.
Só nos resta agradecer à CMS pelo transporte e a simpatia dos senhores António
e Jaime e às professoras dinamizadoras deste projeto.
Mariana Almeida e Simone Figueiredo

Visita de Estudo ao Porto pelos alunos do 8º Ano
de artes decorativas. Essa viagem pela História de Portugal prolongou-se no grandioso imóvel da Cadeia da
Relação, que foi transformado, desde o ano 2000, no
Centro Português de Fotografia.
Aí, os alunos tiveram a oportunidade de entrar nas celas individuais onde estiveram detidos Camilo Castelo
Branco e Ana Plácido; desfrutaram, também, de várias
exposições de fotografia e da coleção de máquinas
fotográficas, testemunhos preciosos da evolução tecnológica ao serviço da arte.
No Planetário, viajaram, numa sessão imersiva, pelo
sistema solar e pelo mundo das células, para relembra-

rem teorias sobre a origem da vida na Terra, e envolveram-se em atividades práticas, para melhor compreenderem os fenómenos óticos. A Casa da Música constituiu-se no cenário arquitetónico ideal para experienciarem os fenómenos da propagação do som.
Além dos profícuos momentos de aprendizagem, esta
visita também permitiu um bom dia de convívio.
Por isso, deixamos os nossos agradecimentos à Câmara Municipal de Sátão e às Juntas de Freguesia de
Rio de Moinhos, Águas Boas e Forles, que nos ajudaram a custear as despesas desta viagem.

Após o almoço na Escola de Ferreira de Aves, seguiram
para o Convento da Fraga, onde foram presenteados
com a magnífica paisagem que transmitia paz.
Chegados ao Sátão visitaram a Igreja de Santa Maria.
Esta atividade foi desenvolvida no âmbito das disciplinas
de História da Cultura e das Artes e Técnicas de Turis-

mo e Gestão, tendo como objetivo principal conhecer o
património ambiental e cultural do concelho.
Para a sua concretização, alunos e professores acompanhantes (Isabel Amaral e Augusta Meireles) consideraram fundamental a colaboração do professor Carlos
Paixão a quem aqui deixam o seu agradecimento.

No dia 27 de abril, os alunos do 8º ano viajaram rumo
ao Porto para realizarem uma visita de estudo interdisciplinar, cujo principal objetivo foi reforçar alguns dos
conteúdos abordados nos currículos escolares em situações de aprendizagem fora do contexto da sala de
aula.
Assim, no Museu Nacional Soares dos Reis, instalado
no Palácio dos Carrancos, que serviu de residência da
família real portuguesa dos finais do século XVIII, puderam deambular pela arte e a cultura do século XVIII e
da primeira metade do século XIX, através das exposições de pintura e de escultura, bem como das coleções

Visita ao Património
Religioso Medieval do
Concelho de Sátão
No passado dia 20 de abril, os alunos do curso profissional Técnico de Turismo Ambiental e Rural, deslocaramse ao Convento de Santa Eufémia onde se deslumbraram com a beleza da igreja e do convento.
De seguida foram ao Santuário de Nosso Senhor dos
Caminhos, onde o professor Carlos Paixão, que, tanto
aqui como nas outras paragens, os enriqueceu com a
sua cultura e sabedoria e, muito importante, conseguiu
despertar o interesse dos alunos por algumas características da arquitetura religiosa. Ainda de manhã, deslocaram-se ao Castelo, onde tiveram tempo de ver a igreja, a
capela e os nichos espalhados pela aldeia.
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Erasmus+/eTwinning
5º Intercâmbio do projeto “Hands in Hands”
Entre os dias 8 e 14 de abril de 2018,
os alunos Lara Almeida (10ºB) e Rodrigo
Frias (8ºE) participaram na 5ª atividade
transnacional de mobilidade do projeto
Erasmus+/eTwinning, Hands in Hands,
organizada pela escola parceira, Fatma
Zehra Dülgeroğlu Ortaokulu, na localidade
de Kayseri, na Turquia.
Acompanhados pelos docentes António
Casal e Isabel Monteiro, os alunos tiveram
a oportunidade de vivenciar uma cultura
diferente, já que partilharam a vida de uma
família turca durante uma semana. Assim,
descobriram as suas tradições e
desenvolveram
competências
comunicativas.
No primeiro dia, depois da chegada

nomeadamente: a Ottoman Street, o
colégio americano, a igreja Talas
(atualmente, é uma mesquita), o monte
panorámico Seyir. O lanche, no qual foram
servidos os típicos café e chá turcos,
decorreu ao som de um músico local.
Nos dias seguintes, várias foram as
atividades realizadas na escola, das quais
destacamos a participação em aulas de
diversas disciplinas, a construção de uma
mensagem de união captada por um
drone, a dinamização de jogos diversos
(stick game; survivor; carrying water;
competição de jogos tradicionais),
envolvendo alunos com necessidades
educativas especiais, a realização de
paraquedas, a criação de objetos a partir

um planetário.
O intercâmbio ficou concluído com
uma festa de despedida, na qual foram
presenteados com as tradicionais iguarias,
confecionadas
pelas
famílias
de
acolhimento, receberam produtos locais e
o certificado de participação. Nessa
mesma ocasião, os alunos revelaram as
danças ensaiadas ao longo da semana.
Foi um momento único de confraternização
que ficará na memória de todos os
participantes!
Outro momento marcante foi o da
despedida das famílias, das delegações e
da equipa local – alunos, professores e
pessoal não docente.
dos professores das diversas delegações,
que foram recebidos pelo coordenador
regional da educação, realizou-se a
cerimónia de receção oficial na escola de
Erciyes. Da cerimónia constaram discursos
do Diretor, Isa Çelik, e do coordenador do
projeto, Mustafa Daştan; apresentações a
cargo de alunos; espetáculo musical;
dança (que seria ensaiada por todos os
alunos estrangeiros, ao longo da semana,
para apresentação na festa de despedida);
encenação da história da Branca de Neve
e os sete anões; vídeos sobre a Turquia e
a região de Kayseri.
Após o almoço na cantina escolar,
os participantes no intercâmbio tiveram a
oportunidade de conhecer a cidade,

Esta experiência proporcionou a
todos e, em particular aos alunos,
memórias inesquecíveis que serão
lembradas com carinho. Para além disso,
mostrou que pessoas de culturas
diferentes podem viver em harmonia,
bastando, para tal acontecer, apostar no
respeito, na tolerência e na compreensão.
A Equipa Erasmus+ aproveita para
agradecer, mais uma vez, todo o apoio
prestado pela Câmara Municipal de Sátão.
A Equipa Erasmus+

da reciclagem de materiais, um workshop
de pintura, usando a técnica ancestral
turca do marbling.
No âmbito cultural, os participantes
puderam subir ao monte Erciyes, onde se
deliciaram com a neve ainda existente;
descobriram a região da Capadócia,
conhecida pelas formações geológicas
únicas (as famosas "chaminés de fadas"),
que derivam de fenómenos vulcânicos e da
erosão, bem como pela riqueza do
património, do qual se destacam as peças
de cerâmica, as habitações e igrejas
escavadas na rocha; conheceram artistas
locais que promoveram a música
tradicional, usando instrumentos típicos;
visitaram museus, um centro de ciência e

A Equipa Erasmus+ agradece o apoio da Câmara Municipal de Sátão, que tem garantido, desde a primeira atividade, o transporte para e do aeroporto.
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Ser solidário, ser criativo: pertencer à comunidade!
O atributo de “Escola Solidária” está associado
ao nosso Agrupamento desde há muito. A prová-lo estão
as iniciativas da Loja Solidária e do respetivo Clube que
ocupa os alunos às quartas feiras à tarde.
Muitas atividades se desenvolveram, muitas
pessoas colaboraram, muitas mãos necessitadas receberam. Pouco ou nada se disse ou divulgou, porque a solidariedade é silenciosa quando é verdadeira. Está de parabéns o nosso Agrupamento pois a comunidade escolar é
recetiva a todas as ações propostas, colabora com empenho em todas as grandes e pequenas missões de combate
às dificuldades que diariamente são detetadas. Embora a
maioria dos professores que colaboraram passem mais
tempo na EBFL, a ajuda foi prestada a alunos de todo o
Agrupamento que foram identificados. De destacar também o trabalho desenvolvido no clube associado à Loja
Solidária. Os alunos, com a sua grande capacidade de
criar e de se envolver, trabalharam empenhadamente ajudando os outros. Ao mesmo tempo, desenvolveram capacidades individuais, partilharam experiências e criaram
laços de cooperação e de amizade. “Aprender a fazer
fazendo”, é o mote do clube, quer seja na elaboração de
materiais de embelezamento dos espaços escolares, quer
na reutilização de materiais diversificados criando outros
objetos, normalmente artísticos.
Sabemos que, perante alguns problemas, a nos-

sa intervenção é uma mera gota de água no oceano, mas
comprovamos a nossa disponibilidade, a nossa sensibilidade aos problemas dos outros e chegamos ao final do
ano letivo com o coração cheio de momentos partilhados
com quem precisa. Temos a certeza de que fizemos o

melhor que pudemos com os recursos que possuíamos e
ensinámos aos nossos alunos o valor do altruísmo e da
importância de se ser um cidadão e viver entre e para os
outros.
Susete Mota

No âmbito do Dia do Nariz Vermelho, o 6ºD da Escola Básica Ferreira Lapa, promoveu, entre os dias 5 e 7 de junho, a venda de camisolas, livros de pintar, CDs e Narizes para apoiar a causa da Operação Nariz Vermelho. Esta consiste em assegurar de forma contínua um programa de intervenção dentro
dos serviços pediátricos dos hospitais portugueses, através da visita de palhaços profissionais. Estes artistas têm formação especializada no meio hospitalar e trabalham em estreita colaboração com os profissionais de saúde, realizando atuações adaptadas a cada criança e a cada situação.
É responsabilidade da associação formar e garantir a alta qualidade dos artistas cujo trabalho é remunerado. A Operação Nariz Vermelho oferece aos
hospitais as visitas, angariando os fundos necessários através de donativos, particulares e empresariais, campanhas e merchandising.
Neste momento garante visitas hospitalares semanais, durante 42 semanas por ano, aos 15 hospitais abrangidos pelo programa. A equipa de artistas é
constituída por 26 Doutores Palhaços e nos bastidores trabalham 14 profissionais.
José António Gomes
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Partilhar conhecimentos
Os alunos do terceiro e quarto ano da turma F, da E.B.I de Ferreira de Aves, este ano letivo frequentam as aulas de programação, que são lecionadas pela professora Cláudia.
Ao longo deste ano programámos jogos e construímos mundos incríveis e pequenas histórias.
No dia vinte e quatro de maio, recebemos os nossos colegas do primeiro e segundo ano, nas nossas aulas. Sentaram-se ao nosso lado, mostramos-lhes os trabalhos que fizemos ao longo do ano e explicamos-lhes como funcionavam.
Os nossos colegas ficaram impressionados ao verem o que já sabemos fazer.
De seguida, demos aos mais novos a oportunidade de experimentarem os nossos jogos, que gostaram imenso de jogar.
Foi uma manhã bem passada, partilhamos os nossos conhecimentos e incentivámo-los a aprender.
Alunos do 3.º e 4.º F, Escola Básica Ferreira Lapa

Durante o 3º período, os alunos
do 3ºB fizeram os cartazes sobre a
PREVENÇÃO DE INCÊNDIOS. No dia
Mundial do Meio Ambiente, dia 5 de junho,
apresentaram-nos à turma. Houve trabalhos
espetaculares! Estão de Parabéns!
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EMRC – Reencontro em Vouzela
No dia 14 de abril, na Quinta da Capela, em Vouzela, reencontraram-se centenas de alunos provenientes de toda a região de Viseu, d'entre os quais, 14 do Sátão.
Escusado será dizer que houve uma quantidade enorme de abraços trocados entre os alunos, abraços esses carregados de saudade da semana inesquecível passada em Taizé. Relembrar os inúmeros momentos que ficaram na memória de cada um, as amizades que cada um pensa levar consigo.
A felicidade estonteante presente no sorriso constante de cada um, nem descrição há.
No primeiro momento, foi então esta apresentação. Após isso, havia uma série de atividades didáticas disponíveis para todos. Assim que os jogos foram completados, foi altura de regressar para um
salão organizado de maneira a parecer o mais possível com a igreja em Taizé. Impossível não ter
uma paz de espírito quando nos sentamos novamente no chão, todos juntos, todos unidos. Era
altura de assistir ao concerto do grande Padre Vitor, professor que nos acompanhou também na
nossa viagem ao pedaço de paraíso. Possivelmente, devem reconhecer a música ''Promessas''.
No fim, tempo de relaxar um pouco, seria servido o jantar, exatamente da mesma maneira que era
servido lá.
Mas, a melhor parte estava para chegar. As orações, os minutos de silêncio, os corações unidos
num só, por uma só causa. Nunca haverá palavras para descrever o que se sente nas orações,
muito menos se já não estamos naquele ambiente há tanto tempo. Coração cheio, mente pacífica.
E depois, novamente as dolorosas despedidas com esperança que o próximo reencontro aconteça
brevemente e todo este misto de sentimentos seja novamente recordado.
Nunca serão só umas horas de reencontro, será sempre um agregado de vivências que nos marcam a vida, o passado, o futuro. Será sempre tudo por Taizé, sempre de maneira a ficarmos mais
perto do destino das nossas vidas.
Ana Sofia Magalhães

Página 10

Junho 2018

Homenagem à Mãe
Tu és o mar azul e calmo onde eu navego.
Tu és o farol que ilumina o meu caminho.
Tu és o sol que aquece a minha vida.
Tu és a árvore, onde me sento e descanso.
Tu és o campo, onde corro livremente.

Visita dos alunos com CEI ao museu Grão Vasco
No dia sete de junho, os alunos com Currículo Específico Individual do Agrupamento de
Escolas de Sátão participaram na visita de estudo à cidade de Viseu.
A visita ao Museu Grão Vasco permitiu o contacto com as obras do pintor Vasco Fernandes entre outros artistas. As explicações dadas pela Senhora Diretora do Museu
foram muito úteis para a interpretação das diferentes obras de arte.
No final efetuaram uma visita pela cidade de Viseu no Comboio Turístico proporcionada
pela Câmara municipal.
Luís Pires

Tu és o livro que eu leio com agrado.
Tu és a mão amiga que afasta os meus medos.
Ana F., 1.º Ciclo

ACANTONAMENTO DE ALUNOS
DE EMRC - VISEU
Nos dias 21 e 22 de abril realizou-se o Acantonamento de alunos de EMRC do 8.º ano de
escolaridade, da diocese de Viseu. A atividade juntou, nesta cidade, mais de uma centena
de alunos de Educação Moral Religiosa Católica de algumas escolas da diocese, acompanhados pelos respetivos professores. O Agrupamento de Escolas de Sátão marcou, aqui,
a sua presença com um grupo de 32 alunos. Ao longo destes dois dias, viveram-se momentos de muito entusiasmo, são convívio e muita animação, estando os nossos alunos
de parabéns pelo empenho com que levaram a cabo as atividades e todas as iniciativas
para as quais foram solicitados.
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Encontros com a Leitura e o Património
O final da tarde, dos dias 19, 20 e 21 de março, foi dedicado à concretização de Encontros com a Leitura e o Património. Desta vez, o público-alvo
foram cerca de 200 alunos que frequentam a catequese na Paróquia de Sátão.
As sessões decorreram no Salão Paroquial de Sátão, onde, acompanhados dos respetivos catequistas, puderam ficar a conhecer melhor a vida do
primeiro santo português, São Teotónio, padroeiro da Diocese de Viseu.
Carlos Paixão, professor coordenador da Medida 5 do PNPSE, Inclusão
Cultural e Cidadania, apresentou aos presentes o seu livro: “À Descoberta do
Primeiro Santo, São Teotónio” e respondeu às diferentes solicitações dos alunos sobre essa obra, para além de refletirem em conjunto sobre a questão: “O
que é ser santo?”
Carlos Paixão

Semana da Leitura
na EB1 de Abrunhosa
Esta semana na nossa escola foi um corrupio,
correram livros de «lés a lés»! Entre ensaios e
apresentações, andávamos todos num entusiasmo!
Para começar veio o avô da Madalena presentear-nos com uma excelente leitura. Depois decorreram diversos ensaios de apresentações de livros, leitura acompanhada de
teatro de sombras chinesas, recontos… Até o
Tiago, que ainda há pouco começou o 1º ano,
já foi capaz de nos ler a história dos Ovos
Misteriosos!
No dia 8 de março, o Dinis e o Flávio provaram que ler faz bem e foram brilhantes na sua

prestação no concurso sobre Património Cultural, conseguiram trazer duas taças para a
nossa escola.
Finalmente, na sexta-feira dedicámos toda a
manhã às apresentações dos trabalhos que
preparámos durante a semana.
Sentimos todos que valeu a pena ler, que
todos aprendemos mais.

ESCOLA BÁSICA FERREIRA LAPA

FEIRA DO LIVRO 2018

D

urante o período da semana da leitura decorreu a Feira do Livro, na Escola Básica Ferreira
Lapa, integrando-se no programa dos eventos,
levados a efeito ao longo desses cinco dias.
Como é hábito, os nossos alunos não desiludiram, bem
pelo contrário!, foram assíduos clientes deste espaço,
que se manteve aberto em intervalos, horas de almoço e
tempos em que os estes poderiam visitar a feira. Para
que tal fosse possível, contámos com a disponibilidade de
todas as docentes de Português a lecionar na Escola
Básica Ferreira Lapa e com uma assistente operacional,
destacada pela Direção, a quem agradecemos.
Foi uma semana intensa que serviu para apreciar livros e
autores conhecidos e novidades editoriais em destaque.
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Miúdos e graúdos puderam tocar nos livros e folhear as
páginas desses amigos que vivem da vida que alguém
lhes dá ao lê-los.
Foi com alegria que as responsáveis por esta feira receberam as várias turmas, acompanhadas por professores,
ou em visitas individuais e/ou em pequenos grupos, sempre animados.
É muito bom verificar que o livro ainda continua a ser um
objeto querido e companheiro de muitos deles e, da mesma forma, apercebermo-nos do entusiasmo que tantos
jovens mostraram em adquirir um livro para si ou para
oferecer a alguém.
A livraria “Cruzeiro das Letras” também correspondeu
àquilo que se pediu, facultando-nos uma lista diversifica-

da e abrangente de obras de géneros e temas variados, a
preços convidativos, que foram muito bem-vindos.
A comprovar que a feira foi um sucesso, registamos um
número bastante significativo de vendas e, mais do que
isso, a presença constante de alunos motivados e participativos que, com a ajuda dos pais, naturalmente, puderam adquirir os livros das suas preferências.
Congratulamo-nos com o trabalho realizado e é com prazer que assinalamos que, afinal, os livros ainda vão fazendo parte da vida dos nossos jovens leitores.
Muito obrigada, a todos os que contribuíram para que
esta atividade se concretizasse com sucesso.
Pelo grupo de Português do 2º ciclo,
a delegada, Rosa Quinteiro
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Diogo Luís Alves
Médico Dentista
Pós-Graduado em
Endodontia Clínica
Internacional
Policlínica do Sátão

EDUCAÇÃO PARA A SAÚDE

Endodontia
desmistificando as “desvitalizações”

A Endodontia é a área da Medicina Dentária que realiza as chamadas commumente de “desvitalizações”. No entanto, a área
é muito mais do que isso. Podemos dividir
em 5 os diferentes casos que a Endodontia se ocupa (seja em dentes permanentes
como decíduos ou de leite): dor inflamatória do complexo pulpar (“nervo”) chamada
pulpite; dor inflamatória e infecciosa chamada necrose (associada a abcesso muitas vezes); dor dentária em dente previamente “desvitalizado” (80% das vezes por
tratamento prévio insatisfatório ou reinfecção por restauração deficiente; 20%
das vezes por fractura dentária); micro-

cirurgia endodôntica que resolve os casos
que não sejam possíveis por via dentária,
mas que mereçam uma abordagem ligeiramente mais invasiva; tratamentos vitais
(manutenção da vitalidade em dentes
muito agredidos, tratamentos de dentes
que ainda não tenham as raizes totalmente formadas) e a traumatologia dentária e
todos os tratamentos necessários após o
acidente.
Os tratamentos são sempre iguais?
Todos os dentes são diferentes entre si,
podendo conter entre 1 a 5 ou mais
“nervos”. Desta forma, um tratamento
endodôntico é sempre diferente em termos de complexidade. Para além disso, o
tipo de tratamento indicado pode ser mais
ou menos complexo de executar.
Quantas sessões são necessárias para
fazer um tratamento endodôntico?
Dependendo do tipo de tratamento, entre
uma e duas consultas na maioria dos
casos. Em casos mais complexos de controlo de infecção ou com interferências ao
tratamento, consultas intermédias poderão ser necessárias.
Quanto tempo demora a realizar um
tratamento endodôntico?

Na sua essência sim, a perda de vitalidade torna os dentes mais propensos a fracturas. No entanto, quanto mais estrutura
saudável puder ser mantida, menor o
risco de fractura. Quando muito tecido
dentário está perdido, uma reconstrução
de laboratório está aconselhada para
diminuir a probabilidade de perda do dente.
Como é realizado um tratamento endodôntico por um Endodontista?

Dependendo do diagnóstico e complexidade do tratamento, poderá demorar desde 45 a 90 minutos (numa única sessão),
ou 2 ou mais sessões de até uma hora.
É um tratamento doloroso?
Todas as sessões são realizadas com
anestesia local. Quando existe dor prévia
ao tratamento, várias técnicas anestésicas
poderão ter de ser utilizadas, causando
algum desconforto até obter total analgesia (total ausência de dor). Após finalizado
o tratamento, é possível a existência de
desconforto por um período de 3 a 5 dias,
controlável com medicação em SOS. Em
cerca de 10% dos casos, poderá existir
dor mais intensa, edema (inchaço) ou
abcesso agudo, que requerem intervenção do Endodontista.

Como se sabe que o tratamento foi um
sucesso?
O primeiro factor é não doer e permitir a
função do dente sem desconforto. No
entanto, só através de uma radiografia de
controlo é que o Médico Dentista consegue avaliar se o tratamento está a ser
bem sucedido. Em casos de infecção com
perda óssea considerável, o novo crescimento ósseo poderá levar entre 6 meses
a 3 anos a ser terminado.
Um dente “desvitalizado” é mais frágil?
Posso aumentar a sua resistência?

Primeiro é efectuado um diagnóstico correcto do problema, podendo ser necessário o recurso a um exame imagiológico a
3D (CBCT/Dentascan). Toda a inspecção
do dente (bem como o procedimento) é
efectuada com um microscópio que permite ampliar até 22 vezes. É colocado um
isolamento absoluto no dente (material
que impede que haja contaminação do
dente com saliva e saída de desinfectantes e instrumentos para a boca) e é eliminado todo o tecido dentário cariado ou
feita uma cavidade de acesso mínima que
preserve o máximo de tecido dentário
saudável. A utilização de motores ultrassónicos, de motores de instrumentos rotatórios, do localizador electrónico do ápice
(permite saber onde acaba o dente duma
forma fidedigna), de motores de aquecimento de material de selagem, de sequência de desinfectantes entre outros
materiais específicos, é imprescindível
para atingir os níveis padrão actuais. Nos
casos de micro-cirurgia, todo o procedimento é feito com técnicas específicas
para tornar as cicatrizes imperceptíveis ao
máximo.

Um dente “desvitalizado” pode doer?
Sim. Um dos possíveis factores será uma
fractura radicular que mediante o tipo
pode levar à necessidade de extracção do
dente. Na maioria dos casos, deve-se a
tratamento prévio insatisfatório ou a recontaminação através de má adaptação
da restauração do dente. Mesmo utilizando os maiores padrões de qualidade, o
sucesso do tratamento em dentes sem
infecção atinge os 95%, com infecção os
85% e os retratamentos os 80%.
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Peddy-paper / Jogos Tradicionais e a Matemática
No dia 13 de abril, no âmbito do dia da “ Escola Aberta” realizou-se o
Peddy-paper - Jogos Tradicionais e a Matemática, na Escola Secundária Frei
Rosa Viterbo. Uma atividade promovida pelos grupos 230 e 500, na qual os
alunos participaram com muito entusiasmo, tanto nos jogos tradicionais como
nos desafios matemáticos, tendo desenvolvido o seu espirito de trabalho em
equipa.
Os três primeiros lugares foram ocupados pelas equipas:

2.º Ciclo
Equipas vencedoras

Turma

Posição

Unidos 2
Unicórnios desportivos
Os Campeões
Six Nite

6ºC
5ºB
5ºC
5ºD

1ª
2ª
3ª
3ª

Equipas vencedoras

Turma

Posição

Unidos 2
Unicórnios desportivos
Os Campeões
Six Nite

6ºC
5ºB
5ºC
5ºD

1ª
2ª
3ª
3ª

3.º Ciclo

Deixamos dois dos desafios:
Desafio I
Uma pessoa tinha 150 € em duas notas, uma nota não era de 50 € euros. Que notas ela
tinha?
Desafio II
O jogo “RAPA TIRA DEIXA PÕE” é jogado com um pequeno pião, com quatro faces, com
um bico em cone e uma ponta superior; cada uma das faces (mais ou menos quadradas)
está pintada com uma letra, maiúscula: R, T, D, P.
R - Significa "Rapa", isto é, o jogador que rodou o pião pode recolher todas as prendas que estão no centro do local do jogo.
T - Significa “Tira", pelo que deve ser retirada uma prenda pelo
jogador que rodopiou o pião.
D - Significa “Deixa", pelo que se deve deixar tudo na mesma, sem
recolher nem pôr.
P - Significa "Põe", pelo que o jogador deve colocar na mesa uma
prenda adicional.
Num jogo, cinco amigos começaram com 5 rebuçados cada um e no centro da mesa estavam 5 rebuçados.
Depois de um sorteio para ver quem começava, a ordem das 3 jogadas foi:
1º - o Tomás, saiu-lhe o P;
2º - o Rafael, saiu-lhe o P;
3º - a Beatriz, saiu-lhe o T;
4º - a Inês, saiu-lhe o D;
5º - a Joana, saiu-lhe o P;

6º - o Tomás, saiu-lhe o T;
7º - o Rafael, saiu-lhe o T;
8º - a Beatriz, saiu-lhe o P;
9º - a Inês, saiu-lhe o T;
10º - a Joana, saiu-lhe o P;

No final, com quantos rebuçados ficou cada um?
R: Tomás - ____

Rafael - ____

Final distrital do Concurso de Ideias de negócio
organizado pela CIM Viseu Dão Lafões
A ESFROV fez-se representar na VII Final Intermunicipal do Concurso Ideias de Negócio, promovido pela CIM Viseu Dão
-Lafões, que decorreu na noite de 30 de Maio, na Aula Magna do IPV.
Concorreram 14 escolas de outros tantos Municípios.
Representaram a nossa escola, as alunas Tatiana Mota e Leonor Rebelo, do 10º H, Curso Profissional de Técnico de
Turismo Ambiental e Rural, e a Diana Marques, do 10ºE, do Curso Profissional de Técnico de Restauração.
Tiveram uma excelente prestação em palco e defenderam com à vontade, empenho e brio a ideia de negócio "Míscaro
desidratado".
Para chegarem à final intermunicipal, a Tatiana, a Leonor e a Diana venceram a final municipal, a que concorreram 7
equipas, envolvendo 19 alunos, de 3 turmas.
Parabéns a todos os participantes e votos de que para o ano a motivação e o empenho se repitam, para continuarmos a
garantir uma presença digna da nossa escola.
Rebelo Marinho
Embaixador do Projeto
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11º - o Tomás, saiu-lhe o T;
12º - o Rafael, saiu-lhe o P;
13º - a Beatriz, saiu-lhe o D;
14º - a Inês, saiu-lhe o T;
15º - a Joana, saiu-lhe o R;

Beatriz - ____ Inês - ____

Joana - ____
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As tradições pascais do tempo dos avós
No âmbito do tema Património e do projeto "Maravilhas da Nossa Língua" dinamizado na disciplina de Português, os alunos do 2º ciclo recolheram, principalmente junto de familiares,
histórias, lendas, provérbios, canções e testemunhos sobre as tradições do tempo dos seus avós.
Um dos desafios foi o de conhecer e comparar as mesas de Páscoa de antigamente com as dos nossos dias. Também se fez a recolha das receitas mais tradicionais desta época festiva que ainda hoje anima as nossas localidades de forma tão especial, reunindo as famílias à volta de uma mesa e da Visita Pascal.
A publicação destas riquezas da nossa terra só foi possível graças ao empenho dos alunos e à preciosa colaboração das famílias, que muito agradecemos. Desta forma, a escola continua a promover o enriquecimento dos nossos alunos, valorizando o estreitamento dos laços entre as gerações.

A mesa de Páscoa de antigamente
(Duas Igrejas – Ferreira d’Aves)
Antigamente, a Páscoa era muito agitada na minha aldeia, era altura
de juntar toda a família para os preparativos.
Os preparativos iniciavam-se dias antes, pois tinham que se amassar os bolos, cozer … E tudo isso era feito em família. Os folares eram
bolos de azeite pequenos, feitos pelos padrinhos.
Nas mesas de antigamente, as pessoas colocavam em cima da
toalha: amêndoas, bolos feitos em casa, como o pão-de-ló, normalmente uma laranja com uma pequena moeda, vinho caseiro, flores e
um envelope com dinheiro para o Sr. Padre.
Nessa altura do ano, os emigrantes e pessoas da aldeia que estavam fora voltavam para passar a Páscoa com a família.
Como ainda hoje se faz, primeiro almoça-se na minha casa e depois
dirigimo-nos para a casa da minha bisavó Hermínia. Depois de beijarmos a Cruz, voltamos para casa, onde esperamos para novamente
beijar a Cruz e o último local onde a beijamos é na casa da minha
bisavó Celina.
Eu gosto muito da Páscoa, porque como muitas amêndoas de chocolate, bolos e, principalmente, porque tenho a família reunida!
Mas já tirei a conclusão de que a Páscoa de antigamente era mais
divertida!!!
Beatriz Caiado
A Mesa de Páscoa À Antiga (Abrunhosa)
Na casa da minha avó, na localidade de Abrunhosa, na freguesia de São Miguel Vila Boa, a Páscoa ainda se celebra à moda
antiga.
Ao almoço come-se cabrito ou borrego com batata assada no
forno a lenha, arroz e a acompanhar uma salada de alface, tomate e
cenoura.
À tarde coloca-se a mesa na sala de jantar para a Visita Pascal, com uma toalha de linho bordada e de renda, na qual vão ser
colocados como manda a tradição: o bolo de azeite, o pão-de-ló, as
amêndoas, o queijo da Serra, uma jarra com vinho branco e os respetivos copos, e ainda uma laranja num prato com uma moeda em cima.
Não podem faltar também os ovos de chocolate “trazidos pelo
coelhinho da Páscoa”. Coloca-se ainda uma jarra de flores do campo
para a embelezar.
Depois de passar a Cruz, junta-se a família e vamos comer o
que se encontra em cima da mesa para confraternizar.
Adoro passar a Páscoa em casa dos meus avós maternos,
pelo facto de existir ainda a Visita Pascal, em que beijamos a Cruz e
nos divertimos e cantamos muito.
Rafael dos Santos Oliveira, 5ºD

A mesa da Páscoa de antigamente (Pedrosas)
A Páscoa sempre foi uma época muito doce. Junto da minha avó Isabel fiquei a saber como era a mesa da
Páscoa. E as diferenças são muitas: não havia tanta fartura, a mesa tinha pouca coisa.
Ao meio da mesa, tal como agora, colocava-se uma jarra com flores. Mas as flores que se colocavam antigamente eram do jardim, não se gastava dinheiro em flores compradas.
Na altura, só havia dois bolos para colocar na mesa: o Pão-de-ló e o Bolo da Páscoa. O Pão de Azeite e os
biscoitos também eram tradicionais. Para além de tudo o que se colocava antigamente, hoje também colocamos tartes,
bola de carne e o folar.
Agora colocamos o queijo com o pão e os enchidos. Antigamente, o queijo era o que se fazia em casa.
As amêndoas, só as pessoas que tinham amendoeiras é que podiam pô-las na mesa.
Toda a gente colocava uma laranja com uma moeda numa ranhura (feita com uma faca) para as pessoas do
Compasso levarem. Hoje coloca-se o dinheiro num envelope.
Em minha opinião, a Páscoa na altura da minha avó era muito pobre, mas as pessoas ofereciam o que tinham
de melhor.
Maria João Carvalho

A mesa de Páscoa no tempo da minha avó (Lusinde)
No tempo da minha avó Maria, na altura da Páscoa, as pessoas da aldeia conversavam umas com as outras para saberem quando podiam utilizar os fornos a lenha que havia na povoação, isto porque nem toda a
gente tinha o próprio forno. Marcavam o dia em que cada família podia utilizá-lo.
As pessoas faziam trigas-milhas (sêmeas), bolos de azeite, biscoitos e em vez de pão-de-ló algumas pessoas faziam o bolo de água.
No dia de Páscoa, na mesa colocavam (algumas pessoas) a triga-milha, o bolo de azeite, um prato de biscoitos, o bolo, um queijo, um pires com amêndoas, uma jarra de vinho tinto, uma laranja com uma moeda em
cima e uma jarra com flores. A toalha era branca, com renda em volta.
A casa da minha avó era onde o Senhor Padre tomava o pequeno-almoço, na localidade de Lusinde, por
isso a minha avó e família punham também na mesa chouriço e presunto.
Gonçalo Duarte, 5ºD

Mesa de Páscoa (S. Pedro de France)
A Páscoa na aldeia da minha avó Lurdes celebra-se à
segunda-feira ao fim da tarde, porque a freguesia é muito
grande.
No Largo da Irinha, reúnem-se algumas pessoas, à espera que o Sr. Padre chegue e vão convivendo.
Assim que ele chega, vão lançando foguetes e começa a
Visita Pascal.
É uma alegria! A mesa está linda, coberta com uma toalha branca de renda e em cima da mesma está tudo o
que é preciso para esta ocasião: bolo de azeite, pão-deló, queijo, amêndoas, uma laranja com uma moeda por
cima da mesma, uma jarra com vinho e outra com água.
Para decorar, uma jarra com flores e ao lado dela um
envelope com dinheiro para a paróquia.
No final da Visita Pascal, todos os elementos de
casa vão lanchar, saboreando tudo o que a mesa lhes
oferece.

A Mesa da Minha Avó (Muxós)
Antigamente, e ainda atualmente, a minha
avó materna colocava na mesa de Páscoa um
arranjo com margaridas, camélias, entre outras,
que era centrado no meio da toalha, toda bordada de linho.
À sua frente, colocava uma grande laranja
com uma moeda e enchia a mesa com biscoitos,
o bolo de azeite, o pão-de-ló, as amêndoas, o
tabuleiro com os copos e o vinho para o senhor
Padre.
Esta era, e ainda é, a mesa de Páscoa da
minha avó Benedita, que vive em Muxós.
Ana Beatriz

Joana Machado
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Notícias das bibliotecas do agrupamento
Dia da Criança na
Biblioteca Escolar
O Dia da Criança foi festejado na biblioteca escolar com sessões
de “Hora do Conto”, ao longo de todo
o dia 1 de junho. Depois de participarem na animação da leitura e, a partir
de uma das histórias, foram convidadas a refletir sobre as coisas que as
deixam tristes e as coisas boas que as
deixam felizes ou que ajudam a combater a tristeza. Do registo das suas
reflexões nasceu um cartaz que foi
afixado na entrada da escola.

ALUNOS PREMIADOS COM O 2º
LUGAR NO CONCURSO INÊS DE
CASTRO
O Agrupamento congratula-se com a participação dos
alunos Carolina Costa, José Gonçalves, Mariana Marinho e Joana Pinto que, sob orientação da professora
Sílvia Silva e com um texto da autoria de Elisabete
Ferreira, interpretaram Nem Pedro, nem Inês, chama
-me Amor!, na categoria do ES do Concurso Inês de
Castro, da responsabilidade do Plano Nacional de
Leitura.
No apoio técnico contaram com os alunos Tatiana
Rocha, Filipa Costa, Hélder Amaro, Carina Cruz e os professores Ana Figueiredo e Joaquim
Costa.
Hora de Ler e Contar nas EB1 e JI

A eleição dos livros mais fixes
A EB1 de Sátão e a EBI de Ferreira de
Aves participaram na segunda edição de “Miúdos
a votos: quais os livros mais fixes?” - uma eleição dos livros preferidos das crianças e jovens
portugueses da responsabilidade da Rede de Bibliotecas Escolares e da VISÃO Júnior. Às crianças e
jovens foi dada a possibilidade, através de uma
eleição realizada em todas as escolas, de votarem
no livro de que mais gostaram até hoje.
Com um processo semelhante ao de
umas eleições presidenciais, promovendo simultaneamente a leitura e a cidadania: houve recenseamento, apresentação de candidaturas, campanha
eleitoral, votação e escrutínio dos votos, sempre
com a participação dos alunos.
Com a ajuda dos professores e familiares, os alunos prepararam a campanha com vídeos promocionais, cartazes, marcadores de livros, alfinetes, colares, bandeirinhas e outros brindes para distribuírem. Tudo fizeram para defenderem os seus livros favoritos! A 17 de abril, realizaram-se os comícios com a apresentação pública
dos livros preferidos: “O Tubarão na Banheira”; “O
Cuquedo”; “O Elefante Cor-de-Rosa”; “O Beijo da
Palavrinha”; “O Segredo do Rio”; “A Árvore Generosa”; “A Girafa que Comia Estrelas” e “Poemas da
Mentira e da Verdade”.
No Dia Mundial do Livro, 23 de abril, realizaram-se as eleições. Quase todos quiseram exercer o direito de voto e, nas nossas escolas, a grande perdedora foi a abstenção.
Formação “Elaboração
de Cartazes”
O “Desafio de escrita” do terceiro
período foi a elaboração de um cartaz. A formação deu apoio à elaboração de cartazes para a campanha
eleitoral “Miúdos a votos: quais os
livros mais fixes?”, ao passatempo
“Vamos construir um cartaz com o
Pafi” e à apresentação de conteúdos
curriculares.
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Ao longo do ano, a professora bibliotecária, Lurdes Figueiredo, dinamizou a Hora do
Conto junto das turmas das EB1 e Jardins de
Infância do Agrupamento. Um espaço de promoção do livro e da leitura, mas também das multiliteracias e de valores de cidadania. Para além
de pretender mostrar diversos livros e textos,
também se promoveu a reflexão e o desenvolvimento do espírito crítico.

Concurso Nacional de Leitura – fase regional
A fase regional da XII edição do Concurso Nacional de Leitura foi acolhida por
Penalva do Castelo, a 21 de maio de 2018. As provas escritas foram realizadas na Biblioteca Municipal durante a manhã. O almoço e as provas de palco decorreram na Quinta da
Ínsua.
Os alunos vencedores na fase concelhia de toda a CIM Viseu Dão Lafões realizaram as provas escritas sobre as obras selecionadas: para o secundário “O Livro” de José
Luís Peixoto; para o 3.º ciclo “O rapaz do Caixote de Madeira” de Leon Leyson; para o 2.º
ciclo “Salta, Bart” de Susana Tamaro; e para o 1.º ciclo “História de um gato e de um rato
que se tornaram amigos” de Luís Sepúlveda.
A representar o Sátão estiveram: Mariana Lourenço (secundário); Sara Figueiredo
(3.º Ciclo); Mafalda Carneiro (2.º ciclo) e Maria Gomes (1.º Ciclo).
A tarde foi preenchida com os discursos da praxe, com histórias, momentos musicais e com as provas de palco – declamação de poemas e argumentação. Estas foram
avaliadas pelo júri, constituído por Francisco Carvalho, presidente do Município de Penalva
do Castelo, e pelas escritoras Teresa Adão e Olinda Beja.

O Agrupamento na Prova Final
do Concurso Nacional de
Leitura 2018
A aluna Sara Figueiredo do 8º C obteve o 1.º lugar na
categoria de 3.º ciclo e irá representar a CIM Viseu Dão
Lafões na final nacional que decorrerá em Pombal a 10 de
junho. Na fase distrital a representar o Sátão estiveram:
Mariana Lourenço (E. Secundário); Sara Figueiredo (3.º
Ciclo); Mafalda Carneiro (2.º ciclo) e Maria Gomes (1.º Ciclo). Esta etapa regional da XII
edição do Concurso Nacional de Leitura foi acolhida por Penalva do Castelo a 21 de maio
de 2018. As provas escritas foram realizadas na Biblioteca Municipal durante a manhã. O
almoço e as provas de palco decorreram na Quinta da Ínsua.
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Hora de contar e ler abril!
Ao longo do mês de abril, os alunos do clube de leitura ouviram histórias que explicam a liberdade e o tempo antes e depois de abril de 1974,
como “O tesouro” de Manuel António
Pina e “O Soldado João” de Luísa
Ducla Soares. Leram e interpretaram
o texto “Ditado ou composição” e fizeram marcadores de livros e cravos
para o painel.

Plano Nacional de Cinema

“Elaboração de Brinquedos Óticos”
Ao longo do terceiro período, a professora Lurdes Figueiredo, no âmbito do Plano Nacional de
Cinema, dinamizou alguns workshops sobre o
pré-cinema onde os alunos do primeiro ciclo
ficaram a conhecer as
origens do cinema de
animação e puderam
realizar um brinquedo
ótico – o taumatrópio,
que dá a ilusão de junção

Dia da Europa
9 de maio

O que se passa no mundo?
Educação para os Media
No âmbito da iniciativa "7 Dias com os Media" a Biblioteca, juntamente com os
professores, lançou o desafio “O que se passa no mundo?”
Os alunos selecionaram e prepararam um assunto da atualidade para apresentar na turma, onde se criou um espaço de debate. Os materiais recolhidos e
textos produzidos foram afixados na biblioteca e num pladlet.
Pretendeu-se levar os assuntos da atualidade para a escola; debater o que
se passa no mundo, do meio local ao global; fomentar uma atitude crítica e interveniente face à realidade envolvente e face aos media; contribuir para a formação de cidadãos informados e esclarecidos.

bandeiras dos países e descobrir as capitais.

Na semana do aniversário da União Europeia, a
Biblioteca Escolar divulgou o seu sítio oficial
junto de professores e alunos, nomeadamente a
zona destinada aos mais novos.
Os alunos foram desafiados a aprofundarem os
seus conhecimentos com diferentes atividades:
jogar no sítio oficial da UE; um QUIZ "Mostra o
que sabes sobre a União Europeia"; pintar as

Escola Aberta
A Biblioteca Escolar participou na "Escola Aberta"
com a exposição dos trabalhos realizados no âmbito do projeto “Vamos fazer um livro?”, no âmbito da
quarta etapa do desafio – divulgação à comunidade escolar. Foi um desafio que envolveu alunos e
famílias na realização de um livro em articulação
com a biblioteca escolar.
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Dinos, Rochas, Morcegos, Grutas e Cúpulas
Nos dias 23 e 24 de maio os alunos das
turmas A e B do 11º ano do Curso Científico
-Humanístico de Ciências e Tecnologia realizaram uma visita de estudo à Região da
Lourinhã e Maciço Calcário Estremenho,
inseridas na Orla Meso-Cenozoica Ocidental
e ao Mosterio da Batalha. A visita integrouse nas disciplinas de Biologia e Geologia e
de Português.
No primeiro dia, a manhã foi preenchida com
uma viagem pela história da Terra, desde o
fim do Paleozoico, até ao final do Mesozoico, duas eras dessa longa história, perfazendo cerca de 400 milhões anos. Num
percurso de 2,5 km, realizado ao ar livre por
entre pinheiros bravos, conseguimos observar 120 modelos de dinossáurios, à escala
real, alguns deles únicos no mundo, como o
Supersaurus lourinhanensis e o Lourinhasaurus alenquerensis, gigantes que não
teriam predadores à sua altura. O Dino Parque é uma nova atração para miúdos e graúdos onde se pode aprender Ciência.
Já almoçados, deslocámo-nos para o inte-

rior, para visitar as únicas salinas que ficam
longe do mar – as salinas de Rio Maior.
Depois de explicado do fenómeno geológico
que está associado a este local, visitou-se a
área envolvente com as suas casinhas salineiras de madeira, transformadas em pequenas lojas de artesanato e venda de produtos locais, nomeadamente o famoso sal
supersalgado. E já a tarde ia a meio!
O primeiro dia de viagem iria culminar com a
instalação no Centro de Ciência Viva do
Alviela – Carsoscópio, com o jantar e a participação na atividade “Noite dos morcegos”.
Os morcegos, muitas vezes, mal-amados
animais foram apresentados aos alunos
como importantes elementos dos ecossistemas, controladores de insetos, desmistificando-se a ideia que muitas pessoas ainda
têm deles. De lanterna na testa, lá nos deslocamos, em silêncio, para a entrada de uma
gruta por onde corre a ribeira dos Amiais,
um afluente do rio Alviela. De detetor de
ultrassons na mão, pescoço erguido para o
céu, lá aguardamos imóveis a saída dos

Uma das áreas da Física que torna esta disciplina bastante interessante é a Física de Partículas Elementares. Com o objectivo de divulgar aos jovens o tipo de
actividades que são desenvolvidas na Física Experimental
de Partículas e promover os institutos e universidades
onde se realizam as sessões, realizou-se no passado dia
17 de março, a 14ª sessão das Internacional Masterclasses Hands on Particle Physiscs, em Coimbra, famosa cidade dos estudantes que contaram com a participação de
sete alunos da turma de física do 12º ano da ESFROV.
O dia começou bastante cedo (para um Sábado)
e com um manto branco invulgar que cobriu a vila de Sátão. A saída deu-se por volta das 7:30 da manhã, chegando o nosso grupo à cidade por volta das 9 horas. Assim
que chegámos, fomos fazer uma breve visita exterior às
faculdades de Medicina, Direito (onde aproveitámos para
tirar uma selfie com vista para a torre) e por fim, visitámos
a famosa Sé Velha, local onde se realiza a tão admirada
serenata monumental na altura da Queima das Fitas.
Eram 9:30 quando nos dirigimos para o Departamento de
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pequenos mamíferos peludos voadores. Das
14 espécies existentes nesta região só algumas mostraram curiosidade em nos vir conhecer! Ficará para uma próxima visita! Mas
foi um dos momentos mais emocionantes.
O segundo dia foi preenchido com uma
visita guiada ao Carsoscópio com acesso às
salas dos morcegos, ao modelado cársico e
ao simulador que nos levou numa viagem
virtual à Serra de Aire e Candeeiros, um dos
nossos parques naturais. Mergulhamos nas
águas turquesa das nascentes do Alviela e
saímos projetados através dos olhos-deágua que lançam este rio até às águas do
Tejo, já perto de Lisboa.
Antes de almoço embrenhamo-nos nas
entranhas da Terra, descendo gruta adentro
deslumbrados pelas estalactites e estalagmites de Mira d’Aire, obras da mãe Natureza.
A chuva não dava tréguas lá fora e só o

Física da universidade de Coimbra, prontos a iniciar as
actividades. Começámos por assistir a três palestras no
anfiteatro, a primeira direccionada para a Física das Partículas, a segunda para os aceleradores e detetores de
partículas e por fim, uma sessão introdutória à actividade a
realizar durante a tarde. Seguimos para a cantina da universidade (chamada “cantina azul”), onde disfrutámos da
refeição.
Já passava da uma e meia da tarde quando
iniciámos a sessão experimental, numa das salas do departamento de Física. O objectivo principal era analisar 50
acontecimentos, com dados reias provenientes do CERN
(European Organization for Nuclear Research), relacionados com colisões entre partículas, onde teríamos que identificar as mesmas (ex: eletrões, fotões e muões). Dada por
terminada a actividade, regressámos ao antiteatro e realizámos uma videoconferência, juntamente com colegas de
outras zonas do país (Lisboa e Covilhã), assim como de
outros cantos do mundo (Bucareste). Para discutir e analisar os resultados, bem como responder a questões feitas
por alunos estavam em chamada, directamente do CERN,
dois cientistas que colaboraram de forma divertida e interessante. No fim, recebemos todos certificados de participação e ainda tivemos direito a um lanche dinamizado
pela universidade.

Mosteiro da Batalha nos abrigou de tamanha
intempérie primaveril. Não incomodámos ElRei, pois o nosso alvo era a capela do Fundador, cuja cúpula de chave de abóbada
gótica tem as armas de D. João I esculpidas.
A construção é de tal forma arrojada que
inspirou o historiador e romancista português do século XIX, Alexandre Herculano, a
construir uma história com base na chamada
“lenda da abóbada”. A personagem principal, o arquiteto Afonso Domingues, responsável pelo projeto, garantiu que “a abóbada
não caiu. A abóbada não cairá” – até hoje.
A hora coincidia com o render da guarda ao
Monumento aos soldados desconhecidos e
lá ficámos para apreciar tal aparato militar. A
chuva, essa acompanhou-nos até casa!
José Carlos Rocha

Em suma, foi um dia bastante enriquecedor no que diz
respeito à Física mas também revelou ser uma ótima oportunidade para conhecer melhor o ambiente académico
assim como algumas das instalações que a UC oferece
aos seus estudantes. Fica a vontade de regressar a esta
cidade mas como estudante universitária e fazer parte da
sua história.
Pelos alunos de Física do 12.º ano
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3 de junho - Dia Mundial da Bicicleta
A 12 de abril de 2018, Assembleia Geral
das Nações Unidas (ONU), declarou o dia
3 de junho o Dia Mundial da Bicicleta.
A ONU reconheceu a singularidade, a longevidade e a versatilidade da bicicleta, que
é usada há dois séculos.
Este ano, muitas iniciativas foram dinamizadas em Portugal e por todo o mundo
para celebrar esta data.
Porquê celebrar a bicicleta? A bicicleta é
um meio de transporte sustentável, simples, acessível, confiável, limpo e ecológico; A bicicleta pode servir como uma ferramenta para o desenvolvimento e como
meio, não apenas de transporte, mas também de acesso à educação, saúde e desporto; A sinergia entre a bicicleta e o utilizador estimula a criatividade e o empenho
social e dá ao utilizador uma consciência
imediata do ambiente que o envolve; A
bicicleta é um símbolo do transporte sustentável e transmite uma mensagem positiva para promover o consumo e a produção
sustentáveis, e tem um impacte positivo no

clima.
Dia Mundial da Bicicleta: Encoraja os
Estados-Membros a dedicar uma atenção
particular à bicicleta nas estratégias transversais de desenvolvimento e a incluir a
bicicleta nas políticas e programas de desenvolvimento internacionais, regionais,
nacionais e subnacionais; Encoraja os
Estados-Membros a melhorar a segurança
rodoviária e a integrá-la na mobilidade
sustentável e no planeamento e conceção
de infraestruturas de transportes, nomeadamente através de políticas e medidas
que protejam e promovam ativamente a
segurança dos peões e da bicicleta, tendo
em vista a obtenção de resultados mais
abrangentes, nomeadamente na prevenção de doenças não transmissíveis; Incentiva as partes interessadas a enfatizar e
promover o uso da bicicleta como meio de
promover o desenvolvimento sustentável,
fortalecendo a educação (incluindo a educação física para crianças e jovens), promovendo a saúde, prevenindo doenças,

promovendo a tolerância, a compreensão e
o respeito mútuos e facilitando a inclusão
social - numa cultura de paz; Incentiva os
Estados Membros a adotarem as melhores
práticas e meios para promover a bicicleta
entre todos os membros da sociedade e, a
esse respeito, acolhe iniciativas para organizar passeios de bicicleta em nível nacional e local como meio de fortalecer a saúde
física e mental e o bem-estar - uma cultura de ciclismo na sociedade.
Cada um de nós pode, no dia-a-dia, celebrar este dia pegando na bicicleta que está
encostada lá em casa e ir passear com ela
só por diversão ou, porquê não, utilizá-la
como meio de transporte de casa para a
escola/emprego poupando no combustível
e fazendo exercício gratuito.
Estes hábitos demorar a enraizar-se na
nossa sociedade cada vez acomodada aos
serviços que o automóvel nos presta. Aos
poucos iremos lá, mesmo que tenhamos
que ser obrigados a fazê-lo por uma questão económica (preços dos combustíveis e
a despesa que está associada a um veículo automóvel, por exemplo).
Podemos começar devagar! Quem mora
mais perto da escola pode usar a bicicleta
para se deslocar, sem ter que ser necessário usar o automóvel em distâncias tão
curtas. As vantagens são imensas! (ver
figura)
Como se pode ver no gráfico, andar de

bicicleta pode ser 5 vezes mais eficiente
em termo energéticos do que andar a pé.
Se compararmos as Calorias queimadas
quando se anda de bicicleta com as que
são necessárias para um automóvel funcionar, as diferenças são impressionantes!
100 Calorias fornecem energia a um ciclista para fazer 3km; a mesma energia permite a um automóvel percorrer uns meros …
85 metros!
Se compararmos o custo energético de
vários meios de transporte, não há dúvidas
que a bicicleta é o mais eficiente em termos energéticos.
A bicicleta é uma máquina fantástica! Um
sistema tão simples permite converter uma
forma de energia (aquilo que nós comemos) noutra (a energia cinética do nosso
corpo e da bicicleta à medida que se deslocam). A famosa Lei da Física – Lei da conservação da energia diz que “não podemos
criar energia a partir do nada ou fazê-la
desaparecer sem deixar vestígios: tudo o
que se pode fazer é converter uma na
outra”.
A bicicleta permite-nos chegar ao nosso
destino mais rápido e usando muito menos
energia do que se estivéssemos caminhando ou correndo. Por isso, pedale!
José Carlos Rocha
Fonte: http://www.un.org/en/
events/bicycleday/
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“Maravilhas da nossa terra”
Desafiados pela professora de português, os alunos do 5.º E descreveram as paisagens que veem
das janelas das suas casas

Da Janela do meu quarto…
Da janela do meu quarto vejo uma
rotunda com algum movimento, vários
postes e um caixote do lixo.
Mais abaixo vejo algumas casas,
umas brancas, outras cinzentas… Às
vezes encontro animais como cães e
gatos a passear. Observo também uma
fonte e três contentores de reciclagem.
Lá mais longe, vejo uma floresta e
todos os dias ouço carros e motas de
vários modelos e marcas que passam
em grande velocidade, e outros muito
lentamente.
Na minha urbanização também
existe um agradável parque, e nos fins
de semana várias crianças vão para lá
brincar.
Mas… da janela do meu quarto
observo o céu tão azul como o mar, as
nuvens grandes como um gigante e
brancas como uma folha de papel.
Vejo tudo o que a minha imaginação quiser!!!
Matilde de Jesus Nº 9, 5ºE

A Paisagem…
Através da minha janela, consigo ver
duas piscinas rodeadas por várias árvores e um
bar.
As árvores são altas e largas com folhas
verdes escuras e pontiagudas. Têm o nome de
cedros.
Também vejo as piscinas, uma para adultos e outra para crianças. Nesse local visualizo
uma extensão de relva onde se encontram dois
chuveiros e duas palmeiras. É um local agradável e espaçoso onde as pessoas podem estender
as suas toalhas e relaxar.
No mesmo recinto, encontro um bar com
várias mesas e cadeiras onde os clientes podem
sentar, saborear alguns petiscos e conversar.
Ao longe veem-se algumas casas, apartamentos, também avisto uma estação de serviço
e a bela floresta da Serra do Seixo.
É esta a paisagem que vejo do meu quarto: a Vila de Sátão.
Matilde Santos Sérgio nº 10, 5ºE

Da janela do meu quarto…
A paisagem que vou
descrever situa-se atrás de
minha casa.
A partir da janela do
meu quarto, vejo uma bela
piscina, pequenas palmeiras e
grandes pinheiros e um relvado verde brilhante.
À direita da piscina observo várias árvores, umas
maiores, outras menores, algumas estão secas.
À frente desse arvoredo
vejo uma grande estrada que
faz a ligação com a aldeia de
Rio de Moinhos.
Ao lado dessas árvores
gigantes está um campo de
futebol feito de alcatrão e todo
cercado de rede verde.
Eis a razão pela qual
decidi descrever esta linda
paisagem.
Micael Paiva, Nº11, 5ºE

O Pátio
Da janela da sala de minha
casa, vejo o meu pátio com dois jardins.
Este pátio contém vários vasos
com plantas, algumas árvores e arbustos, entre outros. Um dos jardins é coberto por pedras de cor
branca onde posso encontrar um
limoeiro, morangos, um azevinho e
silvas de framboesa. O outro jardim é
de relva verde com uma laranjeira e
rodeado por sebes.
Para além disso, no pátio também se encontra um baloiço verde e
branco onde eu e a minha família
sentamos em diversas ocasiões.
Nos dias quentes em que não há
escola, a minha mãe e o meu pai enchem a piscina. Quanta alegria! Os
meus irmãos e eu divertimo-nos imenso.
Na maior parte das vezes, as
abelhas vão tirar o pólen às flores, os
pássaros cantam e muitos outros insetos passam por lá.
Eis o paraíso escondido no
concelho de Sátão.

Da janela do meu quarto…
Da janela do meu quarto vejo uma paisagem bonita e verdejante.
Num primeiro plano existe um parque
pequeno e relaxante. Está cercado de arbustos
talhados que formam uma moldura verde e refrescante. Vários bancos de pedra, velhos e
cobertos de musgo, recebem as avós que esperam que os netinhos se cansem de correr à volta
da fonte de água cristalina.
Um pouco mais adiante, estende-se uma
floresta de pinheiros e eucaliptos de copas densas. Nela têm refúgio passarinhos, esquilos,
ouriços e corujas, e muitos outros animais que
vivem em ninhos aconchegantes ou em grutas
misteriosas.
Pelo monte acima, observo caminhos que
serpenteiam, estreitos e sinuosos, que conduzem
a um santuário do qual apenas se vislumbra a
capelinha branca encimada pela cruz que aponta para um céu azul e brilhante.
Nos dias em que me sinto triste, debruçome na janela do meu quarto e perco-me nesta
paisagem inspiradora que me transmite calma e
serenidade.
Eis a deslumbrante localidade de Mioma!

A Paisagem da Janela do meu
Quarto
Da janela do meu quarto
vejo a rua e os prédios brancos e
acinzentados mesmo em frente ao
meu apartamento.
Em baixo passa a estrada,
normalmente muito movimentada.
Do lado direito avisto uma rotunda com repuxos de água e do lado
esquerdo encontra-se um pequeno
estacionamento.
Entre os prédios e a estrada
avisto árvores ainda jovens, não
muito altas que nesta altura do
ano se encontram sem folhas.
Nos prédios em frente, vejo
lojas de roupa e sapatos e um café.
A paisagem da janela do
meu quarto não é muito bonita,
tem falta de cor e de elementos da
natureza.
Steven Shi, n.º 17, 5.º E

Rafaela Augusto, n.º 13, 5.º E.

Miguel Faustino Santos, Nº 12, 5ºE
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A vista do meu quarto

Uma vista privilegiada

Da janela do meu quarto…

Olho da janela do meu quarto e
vejo uma linda floresta, com carvalhos,
pinheiros, eucaliptos e muitos pássaros.
De manhã, acordamos com os
pássaros a cantar. É um som muito
agradável e elegante.
Também podemos observar um
caminho pedregoso que se situa no meio
da floresta e, nesse caminho, encontramos um lago rodeado de animais.
Da vista do meu quarto, vejo a
casa do meu vizinho. O trator está arrumado na garagem e o Bobi, que é o seu
cão, está sempre a ladrar.
Ao longe vejo os telhados das
casas da aldeia das Lages e as chaminés
a deitar fumo.
No verão é muito agradável, avistamos uma poça com muitas rãs, que
fazem uma melodia maravilhosa nas
noites quentes.
Avisto também a estrada principal
que vai dar à aldeia, por onde passam
muitos carros, motas e bicicletas.
Ah, como gosto da vista do meu
quarto!!!

Da janela do meu quarto vejo uma paisagem deslumbrante. Consigo avistar ao
longe uma floresta verdejante, embora
alguns pinheiros comecem a secar, pois
verifico que as cristas estão amareladas.
A janela do meu quarto permite-me ter
uma vista privilegiada sobre a vila de
Satão. Ao longe visualizo prédios de um
branco imaculado, que me fazem lembrar
a Serra da Estrela coberta por um denso
manto de neve. Também daqui consigo
ver o belo cume desta serra assim como o
de outras serras.
Todos os dias, quando acordo, o meu
primeiro gesto é abrir a janela do meu
quarto, ver a paisagem bela que tenho à
minha frente e sentir o ar fresco e puro.
Também consigo avistar os campos verdejantes no inverno e cultivados no verão, observo as pessoas a arrancarem as
batatas nesse terreno, os seus donos
plantam flores de várias cores, feitios e
qualidades.
É maravilhoso acordar e ver toda esta
beleza à minha frente.

Da janela do meu quarto vivo muitas
sensações… sinto a alegria e a luz.
À esquerda vê-se uma casa em construção, uma grua bem alta e materiais diversos espalhados pelo chão.
Se inclinar a cabeça um pouco mais
para a esquerda, consigo avistar a
zona industrial onde gosto de andar
de bicicleta.
À direita, encontra-se um supermercado, local de muita agitação. Da
janela do meu quarto, também avisto
a casa dos meus avós, de tom amarelado, telha laranja e jardim bem
preparado.
Em frente, existe uma nova urbanização, com prédios alinhados e um
parque infantil onde as crianças se
divertem. No verão, ouço as suas
gargalhadas.
Quase a perder de vista, observo
uma serra com vegetação abundante
e verdejante. Gosto muito de desfrutar desta paisagem natural.
Da janela do meu quarto consigo ver
o mundo…
Tiago Almeida, Nº 18, 5ºE

Ricardo Sousa Gaminha, nº 14, 5º E

A Paisagem
Vou descrever a grandiosa paisagem que
vejo através da pequena janela branca do meu
quarto: parece uma pintura, com pinceladas de
variadas cores – desde verdes lindos e vibrantes,
o escuro, o claro, o amarelado, castanhos tristes
e esbatidos… é uma verdadeira tela da natureza!
Esta belíssima imagem tem à esquerda
um parque bastante colorido e pequenino, que se
torna tão belo nas minhas férias de verão. É
onde relaxo com o chilrear dos pássaros debaixo
da fresca sombra de plátanos. Ao lado do parque, há dois bancos aconchegantes e cinco máquinas de desporto que parecem seres feitos de
metal e de braços muito longos para grandes
aventuras de exercícios físicos! Na “pintura” há
também vivendas com jardins bem cuidados.
Em frente existe uma rotunda grande,
bipartida em cores muito naturais - o verde vivo
da relva e o branco cristalino das famosas pedras
de seixo. Mais ao fundo da rua, vejo outra rotunda com as mesmas tonalidades, que parece tão
pequenina vista de onde a vejo, mas que, de
perto, é enorme. A minha paisagem acaba na
aldeia de Mioma, que observada pela minha
pequena janela, tem a forma de um “sete”.
Todos os dias, ao abrir a janela, observo
esta paisagem que vos descrevi com muita satisfação. É um lugar sereno, tranquilo e silencioso,
tornando-se, na minha opinião, o melhor sítio
para se viver!
Tomás Mariano Rodrigues, N.º19, 5ºE
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A Visita de Estudo a Guimarães
pelos alunos das EB1 da
Abrunhosa e Casal de Cima
No dia 1 de Junho, Dia da Criança, realizou-se a Visita
de Estudo dos alunos da EB1 de Abrunhosa e da EB1 de Casal
de Cima a Guimarães.
Saímos da escola do Ladário às 7h30 minutos e, durante a
viagem, passámos por várias localidades. Tivemos o privilégio
de ver as encostas do Douro vinhateiro e atravessar o famoso
túnel do Marão.
Finalmente chegámos a Guimarães. Lanchámos numa
rua perto do castelo e depois começámos a nossa visita.
À entrada do castelo, fomos recebidos por um grupo de
cinco animadores vestidos com roupas da época dos reis, que
alegraram a nossa chegada com músicas medievais.
Entretanto, começámos as atividades com vários jogos,
luta com espadas de tecido, tiro ao alvo com arco e flecha,
tentativa de passeio em andas…
As nossas atividades no castelo terminaram com a participação, de alguns de nós, num teatro sobre
histórias antigas.
Em seguida, dirigimo-nos ao Paço dos Duques onde pudemos ver o quarto dos reis, a sala de banquetes com uma mesa enorme, uma armadura de cavaleiro … e, no final, ainda houve tempo para comprarmos algumas lembranças.
Chegou a hora do almoço e lá fomos nós com os nossos sacos até ao parque das merendas. Estávamos quase a terminar de comer quando, de repente, começou a chover e a trovejar. Fomos rapidamente
para o autocarro e o motorista, muito simpático, para nos entreter, ligou as televisões para vermos o filme
“Star Wars 3”. Quando parou de chover, continuámos a viagem e fomos à praia da Póvoa do Varzim.
No meio deste trajeto, e para nosso azar, começou novamente a chover, mas, quando estávamos
quase a chegar à praia, o sol apareceu, apesar de ainda estar algum frio.
Lá, a diversão foi certa: brincámos na areia, fomos comer um gelado e, por fim, brincámos num parque infantil em forma de uma nau.
De regresso a casa, pudemos, ainda, observar um aqueduto, o Porto de Leixões, a Ponte da Arrábida, o Rio Douro e a sua foz.
No autocarro vínhamos muito animados apesar de muito cansados. Parámos na área de serviço de
Vouzela para irmos à casa de banho e, rapidamente, chegámos ao Ladário. Aí, já se encontravam os nossos pais, alegres, para nos receber.
Dinis, EB1 de Abrunhosa
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No dia 14 de abril participámos nas Olimpíadas
da Química Júnior na Universidade de Coimbra,
acompanhados pelos professores de FísicoQuímica. A nossa ida foi muito importante para
podermos decidir sobre o nosso futuro e sobre a
área que escolheremos. Conhecer as instalações
e estar em pleno contacto com a Química despertou em nós um sentimento de confiança e
entusiasmo. Para além disso, achámos bastante
interessante a palestra “Do óleo ao sabão” pois
tomamos consciência que algo tão vulgar como o
óleo alimentar pode poluir o meio ambiente e
descobrimos como podemos reciclá-lo para o
transformar num produto utilizado no nosso dia-a
-dia.
Maria do Carmo oliveira
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Palavra-mistério!

“UMA NOVA PALAVRA”

Uma arte muito conhecida,
que ao longo dos anos
foi sendo enriquecida.

Esta palavra é aromática
Cheia de vida e de cor
Que todas as pessoas cuidam
Por lhe darem muito valor

Esconde-se atrás dos fones,
entra no nosso cérebro,
solta os nossos sentimentos…
Põe sorrisos na cara dos feridos!

Rafael Costa

Carta perdida Salva-me

Nasce na primavera
Quando se fazem os ninhos
E deixa de ser tão bela
Quando partem os passarinhos

Mas, muitas vezes,
engana-se na porta
e bate na errada.
Então, solta os maus sentimentos,
mas só a quem os aceita libertar
de onde, eles,
nunca deveriam sair!

Precisa de água
Para poder viver
E de um bocadinho de sol
Para mais bonita ser

Beatriz dos Santos Caiado, 5ºB

Escrevo-te de alma partida e coração vazio
Comigo levo desilusão,
Levo a mágoa que ferveu
Dentro de mim,
Levo o destino não cumprido,
As mudanças que vieram por mero acaso.
E a ti?
A ti deixo- te palavras
Palavras essas que podiam ter sido ditas
Tal como as que podiam ter sido evitadas.
Deixo- te olhares que se cruzaram,
Abraços que não se apertaram
Beijos que não se deram.
Quis deixar-te os desejos e sonhos
Que não se realizaram
Assim como
As memórias que não se criaram.
Talvez a culpa fosse minha
Talvez fosse tua
Talvez a vontade não estivesse
Despida de mentiras
Aos olhos de quem via
Éramos apenas duas almas
Que se equilibravam mas
Deixamos que o ódio
Nos mirasse calibrado na ponta
De uma arma.
A mim e a ti?
Apenas deu para experimentar o cruel
E frio desgosto.
Que resta agora de nós?
Apenas as cinzas de um amor
Que ardeu descontroladamente.

Alma perdida
que vagueia no vazio…
Pensamento gélido que
agarra a minha mente…
Saudade que me atormenta
numa imensa escuridão.
Quero partir deste purgatório,
ser livre destas correntes que
me arrastam pela solidão.
Quero ver além
deste coração quebrado…
Sorrir sobre os cacos
espalhados no meu passado.
Quero limpar o meu corpo
deste veneno que lançaste
com as tuas palavras.
Livrai-me
destas lembranças
marcadas a ferro quente.
Quero ir com as promessas
que nos deixaram para trás.
Salva-me deste demónio
que vive no meu olhar…
Liberta-me desta dor…

Ela nasce e morre
Como todos nós
Pois é um ser vivo
Mesmo não tendo voz

Uma nova palavra

A palavra flor

É de uma estação
bonita e colorida.
Cheia de aromas
e cheia de vida.

Maria dos Santos Xavier de Sá, 5ºB

Está tudo amarelo
À volta da giesta
animais a acordar
a vida da floresta.

Eu quero uma nova palavra
Eu quero uma nova palavra
Que seja diferente das outras todas
Não vou escrever mais nenhuma
Fartei-me dessas palavras

Ouço os pássaros
e vejo muitas flores
o sol a despertar
a Natureza em cores.

Eu quero uma nova palavra
Que o vento e a trovoada
Se juntem
Que o barco leve relógio
para chegar a tempo da pescaria

Roupas frescas
vou usar
e o meu aniversário
vou festejar!
A minha nova palavra: MAIO
Inês dos Santos Xavier de Sá, 5ºB

Volta, palavra!
Poema sem «sss»
Quando o vento leva a palavra
A minha boca fica fechada
Meu coração fica perdido
Não encontrando um amigo
Vai-te, vento! Volta, palavra,
Mente aumentada

Ricardo Costa Caria, 5ºB

Cada palavra
Poema sem “b”

Rafael dos Santos Oliveira, 5ºD

A palavra
é linda
sentimentos leva
com uma só palavra
muita coisa é dita

As palavras
As palavras no dicionário
vais encontrar,
mas da mesma vários significados
podes achar.

Cada palavra
tem um sentido
a palavra céu deixa-nos o ar
a palavra chão impede-nos de cair
e a palavra casa dá-nos um teto

Sem as palavras
não falaríamos
não diríamos o que sentimos
nem esta poesia escreveríamos.

Cada palavra
tem uma função:
lindas ou feias
chegam a casa e caem no chão
ou ficam
no nosso coração...

Com uma palavra podemos magoar
ou uma pessoa alegrar,
por isso é importante
sabê-las utilizar!
Beatriz Alves,

Eu quero uma nova palavra
Que saiba dizer e fazer
Entre todos
Amizade, paz e alegria
Que palavra será?
Ela existirá?
Os Homens e as Mulheres nunca a souberam dizer
Irei eu inventá-la?

5ºD

Iara Oliveira ,

5ºD

Página 25

Junho 2018

BOCCIA

Fase Final CLDE do Quadro
Competitivo 2017/2018
No passado dia 22 de março, e depois de realizada a 1.ª e 2.ª Concentração da Fase Grupos, disputou-se a Fase Final CLDE do Quadro Competitivo 2017/2018 da modalidade de
Boccia, no Pavilhão Gimnodesportivo da Escola Básica do Viso - Viseu.
Os alunos pertencentes ao Grupo/Equipa da EB 2,3 de Ferreira de Aves conquistaram o primeiro lugar por equipas , Divisão E2, e individual, Divisão I3, ficando assim apurados para a
Fase Regional, que decorreu no A.E. de Montemor o Velho, a 20 de abril.
A ES Frei Rosa Viterbo ficou em terceiro lugar da classificação.
O aluno Diogo Loureiro, pertencente ao Grupo/Equipa da
EB Ferreira Lapa, conquistou um honroso terceiro lugar
na competição individual na Divisão I2.
Os nossos alunos representaram o nosso Agrupamento
de forma digna e com muito espírito desportivo. Na verdade, as classificações alcançadas espelham o seu bom
trabalho e abrem boas perspetivas para a próxima fase!
A organização agradece todo o apoio prestado pela Direção do Agrupamento e Câmara Municipal de Sátão.
Nuno Gonçalves
Nos dias 18,19 e 20 de maio, e depois de realizada a Fase
Regional, que teve lugar no A.E. de Montemor o Velho, no
dia 20 de abril, disputou-se a Fase Nacional do Quadro
Competitivo 2017/2018 da modalidade de Boccia, no Pavilhão Municipal do Fontelo - Viseu.
Os alunos pertencentes ao Grupo/Equipa da EB 2,3 de
Ferreira de Aves conquistaram o primeiro lugar do pódio
por equipas, Divisão E2, e individual, Divisão I3.
Os resultados dos jogos refletem a clara superioridade
dos nossos atletas, os quais trabalharam de forma árdua e
afincada para conseguirem sair vitoriosos deste grande
desafio, repartido em várias etapas, que foi o de reconquistar o titulo de Campeões Nacionais. Todo este processo foi
levado a cabo com muito boa disposição e espirito desportivo, enaltecido, aliás, por muitos, senão por todos os participantes, aos mais variados níveis! Só podemos estar
orgulhosos e ainda mais motivados para continuar a desenvolver o nosso trabalho no próximo ano letivo, com a
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preciosa ajuda do Sr. António Ferreira, assistente operaci-

onal e desportivo. Uma palavra de apreço a todos os nossos excelentes árbitros e em especial ao Rodrigo Lameirinha Frias, que teve uma prestação e uma postura absolutamente exemplares.
Na competição individual, o Vítor Matos, ganhou 6-1 ao
atleta Rui Carrazedo; 6-2 ao Daniel Lopes; 10-2 ao Rui
Silva e 7-1 ao Paulo Francisco. Na competição por equipas, os nossos alunos da EB Ferreira de Aves venceram
por 13-1 a EB Eugénio dos Santos; a ES Resende por 64; o AE Padre João Coelho Cabanita por 19-0 e o AE Vila
Boim por 10-4.
A organização agradece todo o apoio prestado pela Direção do Agrupamento, pela Câmara Municipal de Viseu,
pelo Agrupamento de Escuteiros 862 Ferreira de Aves e
pela Sapataria Silva – VN Paiva.
Até para o ano!”
Nuno Gonçalves

Junho 2018

Enviados pelo Clube de
matemática da Escola
Básica Ferreira Lapa

Para quem não sabe ver as horas num relógio sem números!!!
(Há os de Quartzo este é de QUATRO)

I - Qual o valor de cada ave?

II - Qual o valor do Leão?

IV - Qual é o resultado final?

III - Qual é o resultado final?

I – pintassilgo 4, poupa 12, águia 8, gaio 6; II – 13; III – 50; IV – 6,6.
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COZINHA-PASTELARIA/RESTAURANTE-BAR

