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TEMOS EMPREENDEDORAS! 

Depois de terem vencido a 
final municipal, em Nelas, a 
Fabiana e a Catarina (alunas 
do curso profissional de 
cozinha e pastelaria)  
defenderam muito bem o 
seu «Sabores sobre rodas» 
na final intermunicipal de 
ideias de  negócio, em 
Viseu. 
     _P. 5 

Alunos do  

profissional de  

Cozinha  

mostram a sua 

ideia inovadora, 

em Castelo 

Branco. _P. 6 

Ler + jovem dá 

espetáculo! _P. 10 

Reconstituição  

histórica do «25 de 

Abril». _P. 8 
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António Cunha, Diretor 

EDITORIAL 

E eis-nos no final de mais um ano letivo. Um 

ano representa uma montanha de acontecimen-

tos, de alegrias, de tristezas, de sensações. E 

cada vez mais. Numa conferência há alguns 

dias, dizia o orador que, de todos os dados que 

formam o conhecimento que hoje o mundo pos-

sui, mais de 90% tinha sido adquirido apenas 

nos últimos anos!! 

Ou seja,  afirmarmos que a passagem do tempo 

se assemelha a um turbilhão é cada vez mais 

verdade.  Cada um de nós sente isso, indivi-

dualmente, mas as instituições também o sen-

tem. E as escolas são especiais: incluem uma 

imensa variedade de alunos, professores, assis-

tentes, pais – que contribuem, individual e cole-

tivamente para esta dinâmica imensa. 
 

Claro que as escolas não são apenas o local 

privilegiado para desenvolver e transmitir o 

conhecimento: são também o de partilha de 

experiências, dos amigos, das atividades, do 

convívio, das primeiras paixões, das visitas de 

estudo, dos projetos... 
 

Depois do turbilhão deste ano, o melhor é pre-

pararmo-nos já para o do próximo ano. 

Mas até lá, ainda há exames. Para os que os 

realizam, boa sorte. 

E a seguir, para todos,  seguem-se as férias.  

Boas férias!! 
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Abril, mês da  

prevenção dos  

maus-tratos 

infantis 

 O nosso Agrupamento associou-se à Comissão de 
Proteção de Crianças e Jovens de Nelas e à Câmara Municipal 
de Nelas nas comemorações do mês de prevenção dos maus-
tratos infantis com um conjunto de iniciativas destinadas a 

consciencializar os munícipes para a problemática. Alguns  
edifícios públicos, incluindo as escolas, tiveram afixados uma 
tarja a lembrar a data e um grande laço azul, símbolo da luta 
contra a violência infantil. A Câmara promoveu uma palestra 
sobre o tema e inaugurou, na biblioteca municipal, uma exposi-
ção com trabalhos realizados pelos alunos dos Agrupamentos de 
Escolas de Canas e de Nelas, uma forma de  sensibilizar os mais 
novos para a urgência do problema. 
 No nossa escola, da reflexão que os professores fizeram 
com os seus alunos, surgiram, no 1º Ciclo, um conjunto de frases 

de consciencialização para os direitos das crianças que divulga-
mos nesta página.  

Esteja atento aos sinais que as crianças transmitem, 
pois podem estar a ser vítimas de maus tratos. 

Rodrigo 3.º G (Fojo) 

Os pais não devem tratar mal os filhos. Se eles 
se portarem mal devem falar com eles e não 

bater com muita força. 

Yasmine 3.º G 

As crianças têm de ser protegidas e não agredidas. 
Simão 3.º G 

Os pais devem tratar os filhos com carinho. 

Teresa 3.º G 

Há um direito importante na vida, o direito de ser 
feliz. Os maus tratos magoam para toda a vida. As 

crianças vieram ao mundo para serem felizes. 

Cristiana 3.º G 

Eu quero ajudar os meninos vítimas de maus tratos. 
Soraia 3.º G 

Eu quero ajudar os meninos vítimas de 
maus tratos.                                                 

    Soraia 3.º G 

Eu quero ajudar os meninos vítimas de maus 
tratos. 

Soraia 3.º G 

Com pequenos gestos somos grandes pais… 
 

Brinque, seja paciente e escute… 
 

Devemos proteger as crianças sobre qualquer tipo de 
agressões, quer a nível psicológico ou a nível físico, 
denunciando às autoridades. 
 

Os maus tratos na infância são prejudiciais para as 
crianças porque no futuro elas poderão fazer o mesmo 
que os seus pais lhe fizeram e isso torna a sociedade 
cada vez pior. 
 

Palavras também magoam. Cuidado. 
 

Violência, gera violência, então, tenha consciência dos 

seus atos. 

Não se devem tratar mal as crianças. As 
crianças também têm direitos. 

Bia, Turma F (Fojo) 

As crianças também têm direito ao carinho e 
amor. 

Juliana Jesus, Turma F 

Os pais que abandonam os filhos é porque 
não tem amor por eles. 

Joana, Turma F 

Todas as crianças deveriam ter todo o 
amor das pessoas, porque elas são o 

futuro.  

Gonçalo, Turma F 

Todas as crianças devem ser 
protegidas da violência e terem 

direito à liberdade. 

Matilde, Turma F 

As crianças devem ser ouvidas. 

As crianças devem ser respeitadas. 

Às crianças devemos dar amor. 

                                   1.º C – Feira 

A criança tem direito à educação, à 
vida, saúde, proteção, família, igual-

dade, alimentação e liberdade. 
 
O mundo é das crianças, futuros 
adultos do nosso amanhã. 

1.º/2.º D – Feira 

Todas as crianças devem ser bem tratadas.  
Devem ter direito a comida, roupa, casa,  

higiene, educação… 
 
Todos os pais devem ser  
responsáveis para com os filhos. 

2.º E - Feira 

Sabias que …  
A Campanha do Laço Azul (Blue Ribbon) iniciou-se em 1989, na Virgínia,  E.U.A. quando uma avó, Bonnie W. Finney, amarrou uma fita azul à antena do seu carro “para 

fazer com que as pessoas se questionassem”. 
A história que Bonnie Finney contou aos elementos da comunidade que se revelaram “curiosos” foi trágica e referia-se aos maus tratos à sua neta. Pela mesma razão, o seu 
neto já tinha sido morto de forma brutal.  
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Nutricionista vem à escola 

 

 No dia 27 de fevereiro uma Nutricionista da Câmara Munici-

pal de Nelas veio à EB1 de Canas de Senhorim - Feira, no âmbito 

do projeto FRUTICOOL, para nos ensinar os alimentos que deve-

mos trazer na lancheira para praticarmos uma alimentação saudá-

vel. 

          Todos os alunos da escola se reuniram numa sala para 

assistir à palestra. 

 A Nutricionista começou por pedir a alguns alunos para 

escolherem os alimentos de uma lancheira. Os meninos tiraram 

uma maçã, uma laranja, um iogurte, água, leite e pão com semen-

tes sem nenhum ingrediente (fiambre, manteiga, etc.). 

 Nesta agradável sessão, a doutora ensinou-nos que a 

nossa alimentação deve ser sempre muito variada e saudável. A 

partir deste dia prometemos às nossas professoras que vamos ter 

mais cuidado com o tipo de alimentos que passarão a fazer parte 

da nossa dieta diária! 

                                                                           Turma 1.º/2.º D 

Nuno Camarneiro, físico e escritor 

Nuno Camarneiro, físico, investigador, aventurou-se pelos caminhos da literatura, experiência que contou a alunos do 
secundário num encontro que teve com eles na biblioteca escolar 

 N atural da Figueira da 
Foz, foi lá que des-

cobriu os livros, uma descoberta 
para responder à apatia depressi-
va da cidade no inverno, confiden-
ciou, tempo onde nada ou quase 
nada se passava, a contrastar 
com o frenesim do verão.  Uma 
das suas obras marcantes foi «A 
metamorfose de Kafka», de que 
pouco ou nada entendeu da 
primeira vez que a leu, mas volta-
ria a ela vezes e mais vezes, 
perseverando na tentativa de 
destrinçar a sua mensagem. Essa 

curiosidade estendeu-a a outros 
livros - assim nasceu o vício dos 
livros, responsáveis, como o 
teatro, a música,  o cinema, etc., 
pelo encurtamento da distância 
entre o que temos e o que sonha-
ríamos ter, permitem-nos viajar no 
tempo, viver o que não nos é 
possível viver na realidade.  
 Foi para ciências, tirou 
Física em Coimbra, onde também 
fez investigação, passou pelo 
CERN, na Suíça, um laboratório 
gigante subterrâneo onde se faz 
física a sério, e onde, por acaso, 
nasceu a internet, doutorou-se em 
ciência aplicada à conservação e 
restauro. 
 Foi a partir da experiência 
adquirida com a criação do  blo-
gue «Acordar um dia» que decidiu 
enveredar pela escrita, primeiro 
escrevendo alguns contos, 
depois, aconselhado pela sua 
editora, escreveu  o seu primeiro 
romance, «No meu peito não 
cabem pássaros». Foi um suces-
so, facto que lhe deu motivação 
para escrever o segundo, 
«Debaixo de algum céu», com o 
qual venceu o prémio Leya, em 

2012. Os contos não foram 
esquecidos e dão forma à sua 
publicação mais recente, «Se eu 
fosse chão», onde cada conto 
relata a vida num quarto de hotel.  
 Aos alunos reiterou a 
importância da leitura, indepen-
dentemente de se estar em 
“ciências” ou “letras” - na sua 
passagem pelo CERN conheceu 
vários prémios Nobel que eram 

grandes leitores. Num livro, disse, 
o escritor só faz metade do traba-
lho, o restante cabe a cada leitor, 
recriando, reinterpretando, tornan-
do sua a história, exercício que 
promove as suas capacidades de 
análise, de concetualização e de 
problematização, indispensáveis 
em todos os domínios do saber. 
 

António Jorge Figueiredo 
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Profissionais de Gestão Têxtil e de Energias Renováveis 

têm uma aula de campo sobre ambiente sustentável 

 

Aconteceu na visita de estudo às instalações da Interecycling, empresa que faz a reciclagem dos resí-

duos elétricos e eletrónicos produzidos em Portugal. 

 A visita ocorreu no âmbito do trata-
mento do tema “Um  desafio global: o 

desenvolvimento sustentável”, que faz parte 
do módulo 2 de área de integração. 
 
 Começou com uma palestra sobre as 

atividades da empresa, onde ficámos a saber 
que foi pioneira no setor em toda a Península 
Ibérica. Das dez categorias de resíduos de 
equipamentos elétricos e eletrónicos, tipificadas 

na lei, recicla nove, só não o fazendo com as 
lâmpadas e similares, tratadas por outros 
operadores especializados. Recebe materiais 
de todo o país, incluindo as ilhas, separados, 

numa primeira fase, desmantelados e posterior-
mente transformados — por trituração, por 
exemplo —, para, se for caso disso, futura 

valorização: reaproveitamento da maior parte 
do plástico e vidro, de alguns metais depois de 

fundidos, borracha triturada dos pneus para 
ornamentação, entre outras reutilizações. Os 
resíduos mais perigosos — CFC’s dos frigorífi-
cos ou aparelhos de ar condicionado, mercúrio 

ou cádmio das lâmpadas, por exemplo — são 
retirados  e recebem um tratamento à parte, 
dada a sua especial agressividade ambiental. 
Todo este processo é rigorosamente monitori-

zado para evitar consequências negativas para 
quem lida diretamente com estes materiais. 
 Seguiu-se uma visita às unidades que 
operam com os diversos tipos de resíduos, 

onde os alunos tiveram a oportunidade de 
contactar, na prática, com o trabalho realizado 
pela empresa em prol da sustentabilidade 

ambiental, objetivo que só pode ser conseguido 
se houver, da parte de todos nós, a colabora-

ção necessária. Uma forma de a prestar é, por 
exemplo, não abandonarmos os aparelhos 
elétricos e eletrónicos em fim de vida em qual-
quer sítio, mas levá-los a um qualquer ponto de 

entrega — ex. ponto eletrão —, solicitar os 
serviços de recolha da câmara — a Câmara de 
Nelas faz essa recolha à quarta-feira — ou 
contactar a própria Interecycling, que faz a 

recolha gratuitamente. 
 

Sabias que… 

As lâmpadas fluorescentes con-
têm substâncias como o mercú-
rio que, se libertadas, podem 
causar graves prejuízos para o 
organismo humano. Assim, 
quando partires alguma, abre 
todas as janelas, sai do local 
durante pelo menos meia hora e 
nunca utilizes o aspirador para a 
remoção dos restos: apanha-os 
cuidadosamente com uma pá e 
recorre a um pano húmido para 
remoção do pó restante, evitando 

a sua inalação. 

 A ideia de negócio conquistou o primei-
ro lugar na fase regional do concurso intermuni-

cipal de empreendedorismo, que decorreu em 
Nelas.  
 O Projeto consiste numa Autocaravana 
Gastronómica que irá proporcionar à população 

das localidades de Canas de Senhorim, Carre-
gal do Sal, Nelas, Tondela e Santa Comba Dão 

pratos confecionados da melhor forma, com um 
sabor excelente e a um preço económico, 

mesmo à porta de casa,  numa autocaravana 
sustentável. A Sabores sobre rodas terá um 
Itinerário semanal e irá percorrer todo o territó-
rio com rotas pré-definidas, para que os clien-

tes saibam onde a encontrar. Aos fins de sema-
na permanecerá também em Mercados e 
Feiras da região.  
 Para validar o projeto e aumentar a 

satisfação e curiosidade do Júri, foi realizada 
uma maquete, imitando o protótipo original. 
Com o mesmo objetivo, também foi servida 
uma ementa completa, nas próprias embala-

gens de comercialização com os logótipos, 
facto que terá sido decisivo para o veredito 
final. 
 Vencida a primeira etapa, a ideia foi 

apresentada ao júri do concurso intermunicipal, 
numa sessão que decorreu em Viseu, na aula 
magna do Instituto Politécnico, a 5 de junho. 
Mais uma vez a Fabiana e a Catarina revela-

ram muita segurança em palco e bons argu-

mentos para defenderem o seu projeto, contu-
do ultrapassados por outros mais tecnológicos 

que acabaram por convencer o júri. Seja como 
for, estão de parabéns pela excelente presta-
ção! 

António Jorge Figueiredo 

Autocaravana gastronómica 

A Fabiana e a Catarina (Cozinha/Pastelaria) impressionaram o júri da 
fase regional do concurso de ideias de negócio com uma autocaravana 
que levará os melhores pratos a várias localidades da região. 

As vencedoras ao lado do Presidente da Câmara 
de Nelas, Dr. António Borges. 

A Fabiana e a Catarina recebem o diploma de participação na 
final intermunicipal das mãos do Dr. Nuno Martinho (Secretário-
executivo da  CIM Viseu Dão Lafões)  e do Dr. José Morgado 
Ribeiro (Presidente do Conselho Intermunicipal da mesma 
entidade). 
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No âmbito do projeto: “Todos Diferentes a Ler Juntos” realizou-se a atividade de 
leitura e apresentação da obra: “Dez dedos, Dez segredos”, de Maria Alberta Menéres. 

Esta atividade foi organizada e orientada pela psicóloga do SPO e do CRI e pela Docente 
de Educação Especial Manuela Ambrósio, atividade em que participaram alguns alunos 
com NEE.  

Os objetivos consistiram na promoção do gosto pelos livros, na compreensão e 
interpretação da história, de competências sociais e assertivas e de autocontrolo, no 
desenvolvimento da competência de leitura, da expressão oral, no enriquecimento do 
vocabulário e na partilha de saberes. 

O balanço final da atividade é positivo pois os objetivos definidos foram concretiza-
dos, permitindo fomentar o saber estar em grupo. Pode-se também concluir que os 
destinatários (turma 4ºH) foram recetivos, envolvendo-se ativamente na apresentação da 
obra. 

A professora de educação especial: Manuela Ambrósio 
A psicóloga (SPO): Rosa Pereira 

A psicóloga (CRI): Diana Morgado 

Apresentação da obra «Dez dedos, dez segredos» 

"Cada criança contém em si mesma o potencial inato de vir a ter múltiplas 

evoluções possíveis; depende de nós. (...). Todos podem fazer qualquer coisa. 
Mas é preciso querer. Não esquecer". 
 

Pedro Strecht, in Preciso de Ti 
 

No dia 1 de Junho, Dia Mundial da Criança, os alunos, Juliano Jesus (5º Bº),  
Samuel Jesus (6º B) e Ana Rita Pais (8ºA),  deslocaram-se às instalações dos Bombeiros 
Voluntários de Canas de Senhorim onde experienciaram todo tipo de equipamentos 
necessários ao cumprimento da nobre profissão (soldado da paz), que é objeto de admi-
ração destes alunos. Esta atividade privilegiou a interação, estimuladora de aprendiza-

gens, através de experiências, do contacto com a realidade e da sociabilização, o saber 
“estar” em diferentes locais e atmosferas sociais relacionados com a interação entre os 
intervenientes de cada situação. 

Resta-me destacar a forma profissional com que o Corpo Ativo dos Bombeiros 
encarou esta visita e a sua entrega e dedicação nos procedimentos com que brindaram 
os alunos. Em suma, esta visita proporcionou a estes jovens um dia inesquecível e a 
consequente concretização de um dos seus sonhos. 

COMEMORAÇÃO DO DIA MUNDIAL DA CRIANÇA 

Decorreu em Castelo Branco a fase final 
do projeto, altura para mostrar as diver-
sas ideias concorrentes e entregar os 
prémios às  mais inovadoras. 

 O «Ciência na escola», este ano na 12ª edição,  é um 

concurso de ideias patrocinado pela Fundação Ilídio Pinho 

que visa demonstrar como a tecnologia pode responder aos 

desafios da globalização social com base na ciência. Para tal, 

os projetos a concurso apresentaram uma vertente interdisci-

plinar, integrativa dos diferentes saberes, que, com a criativi-

dade e inovação social, constituiu um dos principais critérios 

de seleção. 

 O nosso Agrupamento viu selecionados por um júri 

regional dois projetos, um correspondente ao  3º escalão (2º e 

3º Ciclo), coordenado pelo professor Virgílio Rodrigues, outro 

integrado no 4º escalão (secundário), coordenado pela pro-

fessora Fernanda Costa. 

 Cada projeto selecionado recebeu 500 euros para o 

seu desenvolvimento e posterior apresentação à fase nacio-

nal. 

 A entrega de prémios para os projetos mais votados a 

nível nacional decorreu em Castelo Branco, evento enriqueci-

do com uma mostra dos vários projetos vencedores em cada 

região. Desta forma, os visitantes também puderam  apreciar  

a ideia inovadora de um grupo de alunos do curso profissional 

de cozinha e pastelaria, orientado pela técnica Fernanda 

Costa, pertencente ao Agrupamento de Escolas de Canas de 

Senhorim, a confeção de produtos de pastelaria á base de soro de 

leite. 

O stand da nossa escola suscitou grande curiosidade nos 
visitantes, especialmente dos mais pequenos... 
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9 de maio -  DIA DA EUROPA 

9 de maio de 1950 

 

Robert Schuman, ministro dos negócios 

estrangeiros francês, propôs  à Repúbli-
ca Federal da Alemanha e a outros 

países que quisessem associar-se na 
criação de uma comunidade de interes-

ses pacíficos, ciente de que só uma 

Europa unida poderia erguer-se  na 
reconquista da relevância que tinha 

perdido com a  
guerra.  

Para lembrar a data, os alunos do 7º C  e dos cur-

sos profissionais de energias renováveis e gestão 

têxtil (10.º ano) organizaram uma exposição que 

esteve patente no átrio de entrada da biblioteca da 

escola sede.  
 

Geografia, demografia, Economia, datas mais 

relevantes da construção europeia, símbolos da 

União Europeia, pais fundadores, principais institui-

ções da União Europeia, dirigentes e respetivas 

atribuições, deputados portugueses no Parlamento 

Europeu, foram algumas das informações que 

puderam ser consultadas, num trabalho realizado 

nas disciplinas de geografia (7.º A) e de área de 

integração (cursos profissionais), com a preciosa 

colaboração, através da cedência de alguns mate-

riais, da representação da EU em Portugal , o Cen-

tro Jacques Delors. 

 Sendo maio “Mês 
do Coração”, os grupos 
de Ciências Naturais e 
de Educação Física 
dinamizaram todas as 
semanas uma atividade 
em linha com a campa-
nha da Fundação Portu-
guesa de Cardiologia 

que visa alertar a população portuguesa para o problema das 
doenças cardiovasculares.  
 

 Assim, durante a primeira semana do mês de maio, todos 
os alunos do 5º ao 12º ano de escolaridade, visualizaram uma 
reportagem da SIC Notícias - “Somos o que comemos” (http://
player.sicnoticias.pt/video/sicnot/2015-04-01-Grande-Reportagem
-Interactiva-Somoso-que-comemos). Esta reportagem centra-se 
nos consumos excessivos de açúcar e de sal pelos portugueses, 
particularmente por crianças e jovens.  
  

 Na semana seguinte, concretamente a 13 de maio, 
enquanto uns terminaram a sua caminhada para Fátima, outros, 
professores, funcionários e alunos puseram-se a caminho do 
parque ecológico da Lapa do Lobo,  uma zona protegida de fauna 
e flora com motivos de sobra para uma tarde bem passada a 
desfrutar da natureza. Quem participou deslumbrou-se com a  
paisagem que pôde admirar dos muitos miradouros disseminados  
pelo parque, alimentou a sua curiosidade com as explicações do 
Sr. Sousa sobre os mimos que cultiva, sobre o funcionamento do 
moinho de água ou sobre a enxertia do pinheiro manso, num 
casamento feliz entre conhecimento e lazer. 
  Na semana de 18 a 22, um enfermeiro da Unidade 
de Saúde Familiar de Canas de Senhorim esteve na escola para 
monitorizar alguns valores para os quais devemos estar perma-
nentemente atentos: tensão arterial,  açúcar, índice de massa 
muscular, entre outros. 
 Na última semana, concretamente a 27 de maio, foi a vez 
do zumba pôr toda a gente, perdão, os mais corajosos a mexer, 
alunos, assistentes operacionais e professores, numa diversão 
contagiante.  

TOCA A MEXER! 
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«A HORA DA LIBERDADE»  

Alunos do 3º Ciclo recriaram momentos fundamentais do 25 de 
Abril de 1974 
 

 O 25 de Abril de 1974 constitui um marco fundamental da História de Portugal. Esta revolução, 

desencadeada por militares, provocou alterações profundas no nosso país, uma vez que permitiu pôr fim 

a 48 anos de ditadura e restaurar a democracia. Nesse dia, os jornais já não foram visados pela censu-

ra, tendo passado a haver liberdade de expressão.  

          Os presos políticos foram libertados e os exilados conseguiram regressar a Portugal e participar 

ativamente na construção da democracia.  

           As instituições de apoio à ditadura foram extintas. 

           A guerra colonial terminou. 

         No âmbito das comemorações desta data, foi realizada uma recriação histórica - “A Hora da 

Liberdade”, na Escola Sede, com a participação dos seguintes alunos: 

8ºA- Miguel Ambrósio (Capitão Salgueiro Maia); 

9ºB – Miguel Lemos (Marcello Caetano); 

 9ºB- Diogo Veiga (General António de Spínola); 

9ºB – Beatriz Costa e Maria Lopes (alunas que conversavam sobre os acontecimentos da noite de 24 e 

do dia 25 de abril de 1974, salientando os mais marcantes, que foram sendo recriados); 

9ºB – Beatriz Santos (popular que entregou os cravos aos militares); 

8ºB- João Campos (GNR no Quartel do Carmo); 

Militares da Escola Prática de Cavalaria de Santarém: 

7ºC- João Moura, João Patrão e Pedro Rodrigues; 

8ºB- André Miguel Matias, Gonçalo Lopes e Xavier Costa; 

9ºB- André Rualde 

Isabel Sampaio 

(professora de História) 

A Beatriz Costa (9º B) e a Maia Lopes conversam 
sobre a Revolução de Abril de 1974 e a sua importân-
cia. 

O capitão Salgueiro Maia apresenta os objetivos do 
MFA (Movimento das Forças Armadas) às suas 
tropas. 

Pelotão da Escola Prática de Cavalaria de Santa-
rém. 

Após o triunfo do golpe militar, populares entregaram 
cravos aos soldados que os colocaram nos canos das 
espingardas como símbolo do triunfo de uma revolu-
ção pacífica. 

Salgueiro Maia (Miguel Ambrósio, 8º A) exige a 
rendição de Marcello Caetano (Miguel, 9º B), no 
quartel do Carmo. 

O General António de Spínola  (Diogo Veiga, 9º B) 
recebe a rendição de Marcello Caetano. 
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Atletismo 

Voleibol  

feminino 

Em cima, da esquerda para a direita: prof. Carlos, Telma (9º B), Andreia (11º A), 

Rafaela (10º A), Joana (9º CV), Mariana (10º A), Joana (11º A). 

Em baixo, da esquerda para a direita: Andreia (10º A), Filipa (11º A), Francisca 

(11º A), Beatriz (9º B). 

AE Canas 

AE Mangualde 

AE Mortágua 

Alves Martins 

AE Sátão 

AE Canas 

AE Canas 

AE Canas 

1-2 

0-3 

0-3 

3-2 

Cristiano Pereira conquistou Espanha 

 

Cristiano Pereira, representando a Casa do Povo de Mangual-
de, alcançou o primeiro lugar, na meia maratona, no dia 26 de abril, em 
Ciudad Rodrigo. 

Eram 10.30h, quando soou o disparo para a partida. Os atletas 
eram em grande número, registando-se um record de participantes na X 
Meia Maratona da Ciudad Rodrigo. A corrida teve o seu início na locali-
dade de Sancti-Spíritus com a chegada a Ciudad Rodrigo. 

O percurso foi geralmente plano, feito a grande velocidade, com 
moderação por parte do Cristiano, controlando os três primeiros adver-
sários. Lançou o último ataque nos 4 km finais, conseguindo assim 
alcançar o primeiro lugar com o tempo de 1 hora, 11 minutos e 29 
segundos, ficando apenas a 3 segundos do recorde mundial do despor-
to adaptado nesta modalidade. 
 O atleta confidenciou que a prova foi difícil, mas muito bonita e 
motivadora, pois foi a sua primeira meia maratona, em Espanha.  
 

Bernardina Duarte 

Novas vitórias do Cristiano e do Mílton 

 

No início de maio, nos campeonatos nacionais de atletismo, no 
Luso, o Cristiano venceu nos 800 e nos 1500 metros, enquanto o 
Mílton arrecadou o ouro nos 250, 800 e salto em comprimento. 

Resultados do torneio interescolar 

http://2.bp.blogspot.com/-jY-8MUUGZ04/U-U_qsycyrI/AAAAAAAAEBs/B494J_yQPxA/s1600/volei2.jpg
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 O  projeto Ler+ Jovem nasceu em 2013 de um desafio 

lançado às bibliotecas escolares no âmbito do Plano 

Nacional de Leitura. O projeto apresentado pela biblioteca do Agru-

pamento, intitulado «Encontros nas Entrelinhas das 4 Esquinas», 

foi um dos dezasseis selecionados a nível nacional entre centenas 

de candidaturas. O seu objetivo maior passava por estimular o 

gosto pela leitura, desta feita junto das gerações mais velhas, indo 

ao seu encontro, na rua, nos locais de trabalho, de convívio ou de 

lazer. Desta forma trocaram-se experiências intergeracionais, de 

um lado os jovens protagonistas do projeto (alunos que estão hoje 

no 11º A), do outro os seus públicos, geralmente mais velhos, 

surpreendidos em palcos diversificados - a rua, o café, a mercea-

ria, o Lar, o restaurante - com os encantos da literatura. 

 Agora que o projeto atingiu o seu epílogo, as professoras 

Bernardina Duarte e Odete Marques, em coordenação com a pro-

fessora bibliotecária, Celeste Sampaio, organizaram uma gala que 

reuniu os seus momentos altos, num espetáculo que recriou as 

atividades desenvolvidas ao longo de dois anos, além de outras, 

igualmente imbuídas do espírito de festa da literatura, que o enri-

queceram sobremaneira. Assim, na forma  de uma viagem  pela 

literatura de expressão portuguesa, foram sucessivamente evoca-

dos poetas como Camões, Almeida Garrett, Fernando Pessoa, 

Cesário Verde, Manuel Bandeira, Florbela Espanca , Eugénio de 

Andrade e  Sophia de Mello Breyner. Essa evocação também 

tomou diversas formas: desde a declamação poética, alguma dra-

matizada como o «Porque» de Sophia de Mello Breyner, interpreta-

do pela Diana (animação sociocultural) e pelos seus colegas Cris-

tiana, Zé e João, que da plateia gritavam um sonoro «Mas tu 

não!»; outra acompanhada por um fundo musical  a condizer, ou 

apropriadamente adereçada - como na magistral interpretação de 

«O trem de ferro», de Manuel Bandeira,  pelos intrépidos alunos do 

5º C - à  dramatização do «Frei Luís de Sousa», de Almeida Gar-

rett, pelos atores “residentes” do 11º A, e do «Rapaz de Bronze»,  

de Sophia de Mello Breyner, a cargo dos alunos do 5º C. A música 

acrescentou uma emoção especial ao espetáculo, ora a das guitar-

ras - da professora Carla, da Andreia (10º A) e do Tiago (11º A) - , 

ora a das vozes dos coristas do clube de música, superiormente 

dirigidos pela maestrina Teresinha Galhano, ao ponto de o público, 

completamente rendido, se ter envolvido diretamente na festa. 

 Confortado o espírito, a plateia numerosa e diversificada - 

todos os lugares disponíveis no gimnodesportivo foram preenchi-

dos por professores, alunos, funcionários e familiares dos atores 

em cena - foi convidada a confortar o corpo com um chá final servi-

do pelos formandos do curso profissional de cozinha. 

 

António Jorge Figueiredo 

Projeto Ler+ Jovem viaja pela literatura 
 

Espetáculo pretendeu celebrar a literatura de expressão portuguesa. 
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SEMANA DAS LÍNGUAS 
 Decorreu de 13 a 17 de abril mais uma edição da Semana das Línguas.  A festa das línguas, como se vem afirmando a cada ano que passa, 

envolveu  a comunidade educativa no objetivo comum de promover o conhecimento das quatro línguas curriculares — português, inglês, francês e espa-

nhol —, através das suas múltiplas manifestações culturais. Deste modo, cada uma contribuiu com a sua quota parte de atividades,  da responsabilidade 

de alunos e professores de anos e turmas diferentes, que, juntos, animaram o espaço escolar numa demonstração de vitalidade e de dinamismo. 

 Em simultâneo, decorreu a Feira do Livro, uma organização do Departamento de Línguas, visitada por todos os alunos das escolas do Agrupa-

mento; os visitantes mais novos — Jardins e 1º Ciclo  – foram presenteados com histórias infantis, dramatizadas pelos alunos de animação sociocultural. 

A celebração das línguas também passou pela boca: a cada dia da semana correspondeu uma ementa própria de cada país, cozinhada com esmero 
pelas cozinheiras de serviço — que contaram com a colaboração da professora Madalena Neves - e dos formandos do curso de cozinha na preparação 

das sobremesas e no serviço de mesa. Para satisfação da curiosidade dos comensais, foi disponibilizada informação sobre as origens dos diferentes 
pratos degustados e a cantina foi decorada a rigor, com motivos, sons e imagens alusivos à cultura de cada país. 

A Feira do Livro foi a oportunidade de trazer os livros à escola, de todos os géneros, para todas as 
idades. Em paralelo, como tem sido habitual nos últimos anos, os alunos de Animação representa-

ram uma história infantil para os visitantes mais pequenos,  as crianças dos jardins e do 1º  e 2º 
Ciclo , que se divertiram com os conto s infantis “A árvore mágica” , de Peter Sloterdijk, e “O menino 
que viu uma coisa”, de Alberto Filho, respetivamente. 

 
Os alunos dos 5º anos foram os atores da peça “Um rapaz de bronze” (conto infantil de Sophia de Mello Breyner),  que representaram para os seus 

colegas do 4º H e do 6º A. A peça conta a história de uma estátua de bronze que ganha vida à noite, bem como o espaço, um belo jardim, onde se 
encontra, que passa a ser o seu reinado.  Trata-se de um reino de flores, arbustos e árvores, cada qual com a sua personalidade, distinta não só na 
fisionomia, mas também no temperamento, nas paixões, nos sonhos e nas ambições. Adereços, cenários e coreografia foram trabalhados pelos próprios 
alunos orientados pelas professoras de português, que contaram com a preciosa colaboração da assistente operacional Rita Soares, na execução de 

muitos dos adereços. 

Emincé de Dinde aux champignons Shepherd pie Paella 
Bacalhau à Brás 

Também os mais novos representaram para os 
seus colegas dos 5.ºs anos: o 3.º F do Fojo 

apresentou O Macaco de rabo cortado, o 4.º H 
representou O Príncipe feliz e o 3.º G Os pri-
mos e a bruxa cartuxa. 

http://images.clipartlogo.com/files/images/11/118008/uk-union-flag_f
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A primavera poética 

 

A primavera é a beleza 

Que paira nas flores 

Com a sua gentileza 

Nasce um amor multicolor. 
 
 

Ao pé de uma flor 

Abre-se o coração, 

Para escrever este poema 

Com alegria e paixão. 
 

 

Na poesia existe vida, 

Vida como numa avenida, 

Numa avenida divertida 

E cheia de batida. 
 

 

Sem ironia 

Escrevo este poema, 

Para mostrar à vida 

Que faço parte dela. 

 
 

            Mafalda Olival – 8.º B 

Já chegou a primavera 
 

Já chegou a primavera 

vestida de alegre cor, 

tão verde como a hera 

traz uma esperança de amor. 

 
 Primavera chegou, 

traz a cor do céu azul 

que o sol ameno levou 

a chuva para o sul. 

  

Quando chega a Primavera, 

fica mais belo o jardim 

tão colorido que quem me dera 

que o meu amor fosse assim. 

  

                             Ângela Costa - 8.º B 

Sentimentos primaveris 

Na primavera, 

Nem tudo são rosas 

O sol é brilhante 

E as nuvens chorosas. 

 

Já se sente o perfume 

A rosmaninho no ar 

É tempo de alegria 

E do amor a pairar. 

 

Para os agricultores 

É mau tempo a chegar 

Vêm as andorinhas 

E melros cantar. 
 

                      Francisco Ferreira - 8.⁰ A 

A Primavera 

A primavera é bela! 

Com ela, vêm o sol e as flores, 

coloridas e perfumadas. 
 

A primavera é rainha! 

Traz a vida, a rosa, a andorinha, 

o céu azul. 
 

É a maior das estações, 

Porque é a mais bela, traz 

recordações 

só de pensar nela. 
 

É ela que põe tudo colorido, 

diz às aves para regressarem, 

pois, sem elas, não faz sentido. 
 

E, claro, todos sabem: 

Primavera é um mundo 

enriquecido! 

                        
               Daniela Morais – 8.º B 

Primavera 

 
Flores, sol 

Andorinhas pintam a tela azul 

O verde renasce 

O deslumbramento é total 

Há cor, perfumes, 

Vida! 

                Jéssica Torres – 8.ºA 

             A primavera 

 

A primavera é a estação das cores 
Dos dias longos e quentes 
Cheios de alegria e de sorrisos 
reluzentes. 
 

As aves cantam 
De flor em flor 
Cheias de vida 
Cheias de amor. 
 

Já as árvores se vestem, 
De folhas e de flores. 
Há papoilas nos campos, 
Coloridos de mil cores. 
 

                    Beatriz Coimbras  - 8.⁰ A 

             A primavera 
 

Já cheira a Primavera 

As plantas a desabrochar 

Os passarinhos a chilrear 

Já não é uma quimera. 
 

Os campos cobrem-se de flores 

A temperatura sobe 

A roupa tem outras cores 

É uma estação muito nobre. 
 

Regressam os passarinhos 

Vindos de outras paragens 

Para fazerem os ninhos 

E obtemos novas miragens. 

 

Eu gosto da Primavera 

É uma estação colorida 

Dá mais sentido à vida! 

 

               João Pedro Campos - 8.º B 

          



 O MOCHO   março 2015 

 
Página 13 

 

DIA MUNDIAL DA POESIA 2015 

 

 O Dia Mundial da Poesia foi criado na XXX Conferência Geral da UNESCO a 16 de Novembro de 1999.  

 O propósito deste dia é promover a leitura, escrita, publicação e ensino da 
poesia através do mundo. 
 O Dia Mundial da Poesia celebra a diversidade do diálogo, a livre criação 
de ideias através das palavras, criatividade e inovação. A data visa fazer uma 
reflexão sobre o poder da linguagem e do desenvolvimento das habilidades 
criativas de cada pessoa.  

 Neste sentido, os alunos dos 8º ano foram convidados a assinalar o Dia Mundial 

da Poesia através da construção de poemas, que viriam a constituir marcadores, 

distribuídos pela escola e cafés da vila.  

Primavera 

Primavera cheia de flores  

De passarinhos a cantar                                  

Cheia de cores e alegria             

E com o sol a brilhar. 
 

Depois de um longo Inverno, 

Que bom é o calor 

Os passeios ao ar livre 

Cheios de diversão e amor. 
 

Os casalinhos tão bonitos 

Já se estão a juntar 

Todos os bichinhos do bosque 

Se andam aí a beijar. 

 
Primavera finalmente! 

Estava a ver que não aparecias 

Mas aqui estás tu 

Sabia que não me desiludias. 
 

Impressionante como uma simples estação 

Consegue trazer sempre tanto amor 

E deixar todos os lugares 

Com um agradável sabor.. 

   Ana Sofia Cunha—8º A 

Primavera 

 A Primavera é o teu sorriso 

A tua juventude e o teu olhar 
É tudo o que eu preciso 

Para não ficar indeciso. 

A Primavera é o amor 

O renascer e o germinar 
O princípio de cada flor 

Perfumando com seu odor. 

 

A Primavera é cor e sonho 

É reviver com alegria 

A fuga do Inverno tristonho 
Passagem para o Verão risonho. 

 

A Primavera está de novo a vestir 

O tempo que antes estava nu 
É a natureza e o seu evoluir 
A beleza que volta a reluzir. 

                                                                                                   
                          Renato Dias - 8.ºB  

Poesia 
 

Poesia 
É como alegria 
Uma confissão 

Um sentimento no coração. 
 

De alegria à dor 
Ou apenas a compaixão 

De quem te leva no coração 
 
A poesia 

Pura e enigmática 
Tão complicada como a matemática 

Que rola e rebola 
Como uma bola 

Nas mãos de alguém 
Alguém que ouve, escuta, 
Aprende e compreende. 

 
                     Daniela Carlos- 8.º A 

             Poesia, poesia minha  
 
  Ó poetas, pensadores pensantes, 

 errantes, pobres à vista divina. 
 Ó poesia tão dilacerante, 

 sussurra a agonia! 
 

 Poesia, linguagem dos deuses, 

 alimento do meu ser, 
 deixa-me amar-te 
 para depois permanecer 

 o esboço inevitável  
 da imaginação do saber. 
 

 Desenhadas nas tuas curvas  
 brotam palavras, metáforas  

 e um amor de perdição. 
 

 Ó Poesia, poesia minha, 

 deixa-me embrenhar-me nessa linha 
 de pensamento, de ação e devoção, 
 de carisma carismático e muita emoção.  
 

                                     Miguel Ambrósio - 8ºA 

Poesia  
 

A complexidade da palavra 

Metáfora  

Enigmas decifráveis. 

Solidão 

Emoção 

Amor. 

vida! 

               Jéssica Torres  - 8º A 

Chegada da Primavera 
 

De manhã, enquanto bordava 

Vi uma andorinha bela 

Que me bateu à janela 

E contente anunciava  

Que com ela tinha trazido  

a sua amiga Primavera 

Feliz fiquei com aquela notícia   

Pois a chegada da Primavera 

Altera tudo a meu redor 

Altera tudo para melhor! 

 

                             Sofia Marques - 8ºA 
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Histórias pequeninas… 
...escritas por alunos do 1º e 2º ano da Escola EB1 de Canas de Senhorim  
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Sugestões de leitura em espanhol e português 
Sugerencias de lectura en español y portugués 

 
«As palavras são como as cerejas: quanto mais tens, mais desejas.» 

«Las palabras y las cerezas, unas con otras se enredan.» 
por Elisabete Ramos 

Virginie Aladjidi (texto) 
Emmanuelle Tchoukriel (ilustração) 
Ana M. Noronha (tradução) 
(original em francês) Kalandraka Editora  

Virginie Aladjidi (texto) 
Emmanuelle Tchoukriel (ilustración) 
Pedro A. Almeida (traducción) 
(original en francés) Kalandraka Editora  

««Neste inventário 
poderão descobrir 57 
árvores e arbustos da 
Europa e do mundo.» 
 
Frondosas, coníferas, pal-

meras, árboles de todo el 

mundo en un compendio 

interdisciplinar que abarca 

aspectos científicos, ecoló-

gicos y simbólicos con ilus-

traciones magníficas de 

estilo naturalista. 

«Quem inventou a sanduíche? O 
que significam as duas letras da 
expressão “OK”? Qual é a diferen-
ça entre Inglaterra, Grã-Bretanha 
e Reino Unido? Porque é que, no 
teclado do computador, as letras 
não estão por ordem alfabéti-
ca?...» 
 
Con la curiosidad como bandera, 

esta obra aborda siete grandes 

áreas de conocimiento en las que 

se da respuesta a las preguntas 

más inesperadas. Una ocasión 

para impresionar a padres, profe-

sores y compañeros. 

Philippe Nessmann (texto) 
Nathalie Choux (ilustração) 
Elisabete Ramos (tradução) 
(original em francês) Kalandraka Editora  

Philippe Nessmann (texto) 
Nathalie Choux (ilustración) 
Pedro A. Almeida (traducción) 
(original en francés) Kalandraka Editora  

«… Max disse: – Todos cala-
dos! – E amansou-os com o 
seu truque mágico, fitando os 
seus olhos amarelos sem pes-
tanejar uma só vez, e eles 
ficaram aterrorizados e disse-
ram-lhe que ele era o maior 
monstro de todos e proclama-
ram-no o rei de todos os 
monstros.» 
 

Esta magnífica historia llevada al 

cine transporta al lector en un 

inolvidable viaje de ida y vuelta 

hasta el terreno de la imaginación 

de un niño. MEDALHA CALDE-

COTT (1964); PRÉMIO ANDERSEN 

(1970); PRÉMIO BOSTON GLOBE-

HORN (1981); PNL PORTUGAL. 

Maurice Sendak (texto e ilustração)  
Elisabete Ramos (tradução) 
(original em inglês) Kalandraka Editora  

Maurice Sendak (texto e ilustración) 
Agustín Gervás (traducción) 
(original en inglés) Kalandraka Editora  

http://www.kalandraka.com/autores/detalle/ficha/abad/
http://www.kalandraka.com/autores/detalle/ficha/vaz-de-carvalho/
http://www.kalandraka.com/autores/detalle/ficha/abad/
http://www.kalandraka.com/autores/detalle/ficha/vaz-de-carvalho/
http://www.kalandraka.com/pt/autores/detalle/ficha/carballeira/
http://www.kalandraka.com/pt/autores/detalle/ficha/danowski/
http://www.kalandraka.com/pt/autores/detalle/ficha/carballeira/
http://www.kalandraka.com/pt/autores/detalle/ficha/danowski/
http://www.kalandraka.com/pt/autores/detalle/ficha/vander-zee/
http://www.kalandraka.com/autores/detalle/ficha/vander-zee/
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Sugestão de leitura  Finding Zero 
 
Finding Zero: A Mathematician’s Odyssey to 

Uncover the Origins of Numbers, Palgrave 

Macmillan Trade. 
 

 
Quando o autor, e matemático, Amir Aczel visi-

tou a pequena cidade de Khajuraho, no norte da 

Índia, procurava mais do que templos milenares 

– após deambular por eles durante horas, encon-

trou um quadrado mágico esculpido numa parede. Entre os dezas-

seis números que o compunham, descobriu o “10” representado 

em numerais facilmente reconhecíveis – o quadrado continha 

uma das mais antigas representações do zero. 

 

O livro “Finding Zero” relata a história da busca das origens 

do número que torna prático o nosso sistema de numeração posi-

cional – sem o zero, não se poderia distinguir 48 de 480 ou de 

4080. O zero é indispensável à realização das operações aritméti-

cas e é um dos dois dígitos usados na linguagem binária de pro-

gramação de computadores. 

 

Contudo, apesar de ser difícil imaginar a vida sem o zero, os 

europeus não possuíam o conceito antes do século XIII, época em 

que começaram a fazer–lhe referência como numeral de origem 

indo–árabe. Quando é que este conceito teve a sua origem? 

Determinado a descobri–la, Amir Aczel vira–se para o oriente. 

 

Datado de 954 d.C., o quadrado mágico de Khajuraho ante-

cede o aparecimento do zero na Europa em cerca de três séculos, 

e não é o zero mais antigo encontrado na Índia. Na cidade de 

Gwalior, existe uma referência ao zero num templo que data de 

876 d.C. – uma inscrição regista a medida do comprimento de um 

terreno com 270 “hastas” (unidade de medida tradicional da 

Índia, mede a distância entre o cotovelo e a ponta do dedo médio 

da mão – 1 hasta equivale a 18 polegadas, cerca de 45 centíme-

tros). 

 

Mas o autor procura algo ainda mais antigo. O templo de 

Gwalior é contemporâneo do Califado de Bagdad, o que pode 

corroborar a ideia de que o zero foi trazido da Índia por mercado-

res árabes. Apesar desta tese ter prevalecido entre académicos do 

início do século XX, Aczel considera–a como reveladora da into-

lerância europeia perante a possibilidade de uma criação com 

origem no pensamento oriental. 

 

De acordo com o autor, os ocidentais usaram os números 

essencialmente para proceder a trocas comerciais ou para respon-

der a necessidades de natureza prática. No entanto, o zero não é 

apenas um símbolo útil. Ele pode ser olhado como um paradoxo – 

um sinal que representa ausência ou algo que é nada. Aczel acre-

dita que as mentes práticas dos europeus nunca se debateram com 

essa visão do zero. No pensamento oriental, a oposição rígida 

entre a existência e a não–existência não é nítida, permitindo 

estados intermédios como nem existente ou não existente. Esta 

fluidez é definida como shunyata, o vazio positivo – um estado a 

atingir através da meditação budista. Para os indianos, a designa-

ção de zero é shunya. 

 

As relações que Amir Aczel estabelece entre os primeiros 

registos do zero e os fundamentos do pensamento oriental eviden-

ciam oposição entre Este e Oeste, o que poderá valer–lhe poten-

ciais críticas pela visão dicotómica apresentada na sua obra. 

Bastará pensar que os Pitagóricos, fundadores da tradição mate-

mática ocidental, constituíram um culto religioso para nos darmos 

conta de que o uso místico dos números também era conhecido 

no ocidente. 

As ideias circulam e são reinterpretadas em contextos dife-

rentes, pelo que a busca do zero original pode revelar–se uma 

causa perdida. No entanto, “Finding Zero” é uma história cati-

vante, não apenas do ponto de vista intelectual, mas também 

pessoal. 

 

A paixão de Amir Aczel pelos números remonta à sua infân-

cia, tendo surgido enquanto acompanhava o seu Pai, capitão do 

navio de cruzeiros israelita Theodor Herzl, em viagens pelo 

Mediterrâneo. Durante o tempo em que o navio atracava, Aczel 

convivia com um oficial, Laci, doutorado em Matemática pela 

Universidade de Moscovo, com quem aprendeu que os números 

constituíram uma descoberta intelectual surpreendente, talvez a 

maior da história do Homem. Questionou–se, desde cedo, sobre a 

origem dessas abstrações e os locais onde foram criados os siste-

mas usados para as representar. 

 

 Nas suas pesquisas, Aczel descobre que, em 1929, o arqueólogo 

francês George Coedès traduziu uma inscrição encontrada nas 

ruínas de um templo cambojano – nessa tradução surge a data 605 

(683 d.C.). A descoberta foi divulgada à época, mas a inscrição 

perdeu–se, possivelmente por ação dos Khmer Vermelhos (nome 

dado aos seguidores do partido comunista que governou no Cam-

boja entre 1975 e 1979, liderado por Pol Pot, responsável pelo 

genocídio do seu povo). Determinado a seguir o rasto do zero, 

Aczel procura pistas na Tailândia, Camboja, Laos e Vietname, 

montando, pacientemente, as peças soltas de um puzzle. 

 

Numa passagem do seu livro, Aczel narra o episódio vivido 

num armazém de antiguidades situado a poucas milhas do templo 

de Angkor Wat. Após horas de busca, por entre artefactos arqueo-

lógicos quebrados e espalhados desordenadamente, encontra uma 

grande pedra, dada como perdida por quase um século, com a 

inscrição do mais antigo zero conhecido. Será que Amir Aczel 

redescobriu a verdadeira origem do zero? Trata–se de uma desco-

berta questionável, mas a sua narrativa é empolgante e repleta de 

paixão pelos números. 

 

 
Artigo traduzido por Helena Cunha e revisto por Fátima Delgado a partir do texto 

disponível em http://www.nytimes.com/2015/04/21/science/finding-zero-a-long-

journey-for-naught.html?_r=0: Finding Zero: A Long Journey for Naught, April 20, 

2015. 

 

Se tiveres problemas, que sejam de Mate-

mática! 
 
Soluções dos problemas de Matemática sugeridos no 

número anterior do Jornal “O Mocho”. 

 

 Qual a idade?  Idade da Mãe: 36 anos; idade da 

filha: 12 anos. 

 

 Pai e filho  Idade do Pai: 50 anos; idade do filho: 30 

anos. 

 

 Vermelho e verde  N.º de fichas verdes: 36; n.º de 

fichas vermelhas: 12. 

 
 Diferença de 1  Os números são o 8 e o 10. 

 
 Mais 20  Os números são o 9 e o 20. 

 

 Aumento de salários  O 

aumento médio dos salários corresponde a 0,86 euros. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Camboja
http://pt.wikipedia.org/wiki/Camboja
http://pt.wikipedia.org/wiki/1975
http://pt.wikipedia.org/wiki/1979
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pol_Pot
http://www.nytimes.com/2015/04/21/science/finding-zero-a-long-journey-for-naught.html?_r=0
http://www.nytimes.com/2015/04/21/science/finding-zero-a-long-journey-for-naught.html?_r=0


 O MOCHO   março 2015 

 
Página 17 

 Curiosidades de símbolos matemáticos  
 

A história por detrás dos símbolos matemáticos 
(in http://observador.pt/2015/05/11/historia-tras-dos-simbolos-matematicos/ · 

11.maio.2015) 

 

Desde pequenos que nos habituámos a ouvir o quão impor-

tante é a Matemática na vida e como é bom saber contar. Primeiro, 

as adições e as subtrações introduzem as crianças no mundo das 

ciências exatas, para, logo depois, se verem embrenhadas nos gran-

des problemas da Matemática. 
 

Que os algarismos utilizados atualmente têm origem na 

cultura indo-árabe, já o sabemos há muito, mas de onde surgiram 

os símbolos que traduzem as operações matemáticas?  
 

Segue–se uma explicação sobre as possíveis origens de 

alguns desses símbolos, baseada nos estudos do historiador Florian 

Cajori (28fev1859–14/15ago1930, académico com dupla nacionali-

dade, suíça e americana), publicados no seu livro Uma História das 

Matemáticas (1893, Macmillan & Co.). 

 
 

  Primeiro: o sinal da adição “+”, um dos primei-

ros com que tomamos contacto no 1.º Ciclo. Este 

símbolo, conhecido como “mais”, serve de abre-

viatura para a palavra latina et que significa “e” 

em Português. 

 
 

 Logo a seguir, aprendemos o sinal da subtração, 

vulgarmente chamado de sinal “menos”, que tem 

uma origem menos clara. Existem duas teorias: 

uma remonta ao Antigo Egito, onde o “–” era um 

símbolo hierático, isto é, utilizado pelo sacerdócio como abreviatu-

ra de hieróglifos; a outra relaciona o símbolo com os alexandrinos 

Herão e Diofante, que utilizavam um “T” para simbolizar a subtra-

ção – o símbolo pode ter–se simplificado e perdido o travessão 

vertical. 
 

 Para simbolizar a multiplicação, chegou–nos o 

“”, usado normalmente na heráldica (disciplina 

dos brasões e bandeiras). A primeira utilização 

conhecida deste sinal data de 1631 (atribuída a 

William Oughtred). Durante muitos anos, a Cruz de Santo André – 

o nome oficial do símbolo – foi renegada, já que muitos matemáti-

cos preferiam usar o ponto e vírgula (;) ou, simplesmente, um 

ponto (.) para representar a multiplicação. 
 

 O símbolo da multiplicação só foi oficializado 

no final do século XVII, porque se podia confun-

dir com o “x” representativo da incógnita. E qual é 

a origem deste último? Alguns historiadores acre-

ditam que ele nasceu da tradução árabe de al sha-

lan, que significa “o desconhecido”. Mas a opção de Descartes 

levou a melhor: de acordo com os últimos estudos, foi este mate-

mático que decidiu que as primeiras três letras do abecedário 

deviam representar os valores conhecidos, enquanto as últimas três 

eram atribuídas aos valores desconhecidos, entre eles o “x”. 
 

 E a divisão? Esta é uma das operações que pode 

ser representada por vários símbolos. Para além 

do traço entre os dois pontos “ ”, também 

pode ser representado pela barra “/” ou pelos dois pontos “:”. A 

origem do símbolo com um hífen e dois pontos é de fácil com-

preensão: significa o próprio ato de separar. A barra é normalmente 

usada na escrita por extenso, enquanto os dois pontos foram intro-

duzidos por Leibniz em contraponto ao simples ponto com que era 

representada a multiplicação. 

 
 

 A raiz quadrada é um dos símbolos mais com-

plexos das operações matemáticas e o que possui 

a origem mais rebuscada. Embora se assemelhe a 

um “r” deformado – vindo da palavra “radical” – 

é, afinal, a representação de um ponto deformado, na mesma lógica 

do símbolo musical representado pela colcheia. 
 

 Um símbolo conclusivo: o sinal de “igual”. 

Robert Recorde inventou-o em 1557: no início 

eram duas semirretas paralelas. O símbolo apenas 

foi aceite pela comunidade científica durante o 

século XVII, porque, até aí, teve cinco significados diferentes – 

Descartes, por exemplo, utilizou-o para simbolizar o “mais ou 

menos”. 
 

 Agora um bónus! Não é propriamente um símbo-

lo matemático – na verdade, trata-se do símbolo 

usado para representar o número “”. Foi mais 

uma vez Oughtred que trouxe o símbolo de “pi” para a Matemática 

ao escolher a décima sexta letra do alfabeto grego, dado que corres-

pondia à primeira letra da palavra periphéron, que significa 

“periferia”. 
 

Pesquisa, recolha e adaptação, Helena Cunha 

 

 

 O número   
 

As aplicações do número  são inúmeras. Apenas como exem-

plos,  é usado para calcular o perímetro do círculo, a área do 

círculo ou da elipse, o volume da esfera, do cilindro ou do cone... 
 

O fascínio pelo número  e a determinação do seu valor têm 

acompanhado a Matemática ao longo da sua história. Desde cedo 

que se teve consciência de que o seu valor é constante. 
 

No Antigo Testamento, o valor de  era igual a 3. Na Babiló-

nia, esse valor era de . Para os egípcios, de acordo com o 

papiro de Rhind, . Estes valores foram deter-

minados recorrendo a medições. 
 

Entretanto, o valor de  passou também a ser determinado 

através de cálculos teóricos. Arquimedes (287–212 a.C.) situou o 

valor de  entre e , fazendo aumentar o número de 

lados de um polígono inscrito num círculo. Ptolomeu, em 150 d.C., 

estimou esse valor em 3,1416. 
 

Outros matemáticos estimaram o valor de  
 

Tsu Ch'ung Chi (430–501 d.C.): ; al-Khwarizmi (c. 

800): 3,1416; al-Kashi (c. 1430), 14 casas decimais; Viète (1540–

1603), 9 casas decimais; Roomen (1561–1615), 17 casas decimais; 

Van Ceulen (c. 1600), 35 casas decimais. 
 

Com a descoberta do cálculo infinitesimal, passou a recorrer-se 

também à utilização de séries infinitas convergentes, de produtos e 

de frações para aproximar o valor de . 
 

Além de estar relacionado com o cálculo infinitesimal e a 

geometria,  também apresenta relações com as probabilidades – 

um método de determinação do seu valor foi inventado por R. 

Chartres em 1904, ao descobrir que a probabilidade de dois núme-

ros escritos ao acaso serem primos entre si era de 6/². 
 

Atualmente, recorre-se ao computador para estimar o valor de 

 (do qual já se conhecem mais de mil milhões de casas decimais). 

 

A importância atribuída ao número  chega a áreas como a 

busca de vida extraterrestre. Com efeito, são enviadas para o espa-

ço, através de ondas electromagnéticas, sequências dos dígitos 

conhecidos do número, com a intenção de que "alguém" nos 

"ouça" por esse Universo fora e nos responda, talvez, com o núme-

ro de Nepper. 
Fonte: www.educ.fc.ul.pt 

Pesquisa, recolha e adaptação, Helena Cunha 
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A Universidade Júnior é um programa de cursos de verão 
organizado pela Universidade do Porto mas de âmbito nacional.  

As atividades do programa geral da Universidade Júnior  estão 
agrupadas genericamente em 5 subprogramas (a  funcionar de 29 de junho 

a 24 de julho das 9h às 18h): 
 

1. Experimenta no Verão - 5.º e 6.º anos (atividades diárias em 
várias faculdades, ao longo de uma semana) 
 

2. Oficinas de Verão – 7.º e 8.º anos (atividades diárias em 
várias faculdades, ao longo de uma semana) 
 

3. Oficinas Temáticas – 7.º e 8.º anos (programa semanal 

direcionado a um tema mais específico, ao longo de uma semana) 
 

4. Verão em Projeto – estudantes do 9.º ao 11.º ano (atividades 
semanais numa faculdade, conforme o ano mínimo exigido) 
 

5. Escola de Línguas – estudantes do 5.º ao 11.º anos (ou 
conforme o ano mínimo exigido por cada língua) (atividades quinzenais) 
 

 Além do programa geral de Julho existem ainda as Escolas de 
Introdução à Investigação da U. Júnior, direcionadas para estudantes do 

ensino secundário com bons resultados escolares, cuja participação depen-
de da apresentação de uma candidatura. Este programa propicia um 
ambiente de introdução à investigação, através da partilha de experiências 
e vivências com equipas de professores e de investigadores em contexto 

essencialmente laboratorial: Escola de Ciências da Vida e da Saúde, Física, 
Química e Bioquímica e Matemática. Estas escolas funcionam na primeira 
semana de Setembro, exceto a Escola de Química (que funcionará de 6 a 
10 de Julho). 
 

 O custo de participação é de 75€ (propina de inscrição) e 105€ 
(alojamento) /semana. Este valor incluí todas as despesas dos participantes 
durante a semana de atividades: seguro escolar, materiais necessários às 

atividades, refeições do dia (pequeno-almoço, almoço, lanche da tarde, 
jantar), alojamento, deslocações até às faculdades ou centros de investiga-
ção e a realização de atividades suplementares. 
 

O programa para 2015 está disponível no site http://

universidadejunior.up.pt, através do qual são efetuadas as inscrições. 
Apesar da abertura da inscrição para o programa ter iniciado há um mês, 
neste momento mais de 4.500 vagas estão preenchidas. As inscrições 
terminam a 14 de junho. 

 
Fonte: Universidade do Porto (www.up.pt) 

Aprender no Verão 
São várias as instituições universitárias que proporcionam aos alunos da escolaridade obri-
gatória programas de ocupação científica durante as férias grandes. Deixamos-te aqui duas 
sugestões. 

A Academia de Verão é uma 
grande oportunidade para alunos 
do 5º ao 12º ano viverem uma 
experiência única na Universida-
de de Aveiro. 
A 10ª edição realiza-se de 5 a 10 
e de 12 a 17 de julho de 2015 e 
contempla um programa de atividades científicas, desportivas e de lazer, propor-
cionando aos participantes uma semana de trabalho e estudo, vividas a tempo 
inteiro, num verdadeiro campus universitário, como o da Universidade de Aveiro 
 
Para participares na Academia de Verão e na Academia Júnior tens de fazer a 
tua candidatura através do preenchimento e submissão do formulário de candi-
datura online. 
 
Data de candidatura:  
 

 abertura das inscrições - 23 de abril 

 fecho de inscrições - 29 de maio 

 
Formulário de candidatura 
 
De acordo com o teu ano de escolaridade, assinala o programa ou programas em 
que pretendes participar por ordem de preferência. Inscreve-te apenas naqueles 
que pretendes realmente realizar. O formulário de candidatura, disponível online, 
é apenas uma intenção de participação. 
 
No caso da Academia Júnior, as candidaturas são tratadas/processadas por 
ordem de chegada. 
 

Na Academia de Verão, as candidaturas são analisadas por docentes do depar-
tamento/unidade responsável pelo programa científico selecionado e tendo 
sempre por base os seguintes critérios: 
 

 - média do último ano frequentado; 

 - 5 melhores notas das disciplinas do 2º período do corrente ano letivo 

(não serão consideradas as notas de Educação Moral e Religiosa Católica; a nota 

de Educação Física será válida apenas para os alunos do 12º ano);  

 - área científica do ensino secundário; 

 - ordem de chegada da candidatura (em caso de empate); 

 - frequência da Academia de Verão em anos anteriores (em caso de 

empate). 

 
Após a conclusão da candidatura, e para que a mesma seja considerada 
válida, o candidato deve enviar para o e-mail academiadeverao@ua.pt o 
comprovativo de notas das disciplinas do 2º período do corrente ano letivo. 
 
A partir do dia 8 de junho todos os candidatos são informados do resultado da 

seleção das candidaturas. Caso a tua candidatura seja aceite, receberás um e-
mail com as indicações de como proceder ao pagamento do valor de inscrição.  
 
Se o programa que escolheste em primeira opção não tiver vagas disponíveis, 
serás colocado sucessivamente no programa seguinte, seguindo a tua ordem de 
preferência. Caso não haja vagas em nenhum dos programas, a tua candidatura 
não será considerada. 
 
A organização reserva ainda o direito de aceitar ou não a candidatura de um 

aluno que já tenha frequentado edições anteriores da Academia de Verão.  
 

Programa completo em http://www.ua.pt/academiadeverao/2015/entrada 

Academia de 

Verão 
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Festa de encerramento dos  

concursos «Bem ler, que prazer» 

e «Leitura a par». 
 

Decorreu a 29 de maio, no multiusos de Nelas, a festa de encerra-
mento dos concursos «Leitura a par» e «Bem ler que prazer», 2º 
concurso de leitura em voz alta, projetos que nasceram duma 

parceria da Rede de Bibliotecas do concelho de Nelas. 
No primeiro caso, foram entregues os prémios aos leitores que 
preencheram o «Passaporte de leitura»; no segundo, foram pre-
miados os vencedores nas diferentes categorias (3º e 4º ano/ 5º 

ano).  

O concurso «Bem ler, que prazer», decorreu em diferentes fases: na 
primeira fase os professores propuseram um conjunto de alunos que 
prestaram provas de leitura nas bibliotecas do Agrupamento. Depois de 
avaliados por um júri, foram selecionados três por cada ano que have-
riam de representar o Agrupamento na final municipal.  
 
Na mesma cerimónia, foram também contemplados com livros todos os 
alunos do 1º Ciclo que preencheram na totalidade o «Passaporte de 
leitura», iniciativa integrada no projeto «Leitura a par», projeto de leitura 
em família, em que os alunos liam a par, isto é, acompanhados de um 
familiar, durante 10 a 20 minutos, diariamente, por um período de oito 
semanas. 

Premiados do concurso «Bem ler, que prazer»: 
 

3º e 4º ano 
 
 
5º ano 

 
 
Todos os restantes finalistas foram agraciados com uma menção honrosa, a 
saber: Gonçalo Marques (EB1 Aguieira, 3.º ano); Ricardo Teixeira (EB1 

Aguieira, 3.º ano);  Afonso Sampaio (EB1 Aguieira, 4.º ano), Gisela Mateus 
(EB1 Canas de Senhorim/ Fojo,  4.º ano); João Lopes (EB 2.3/Sec. Canas de 
Senhorim, 5.º A).  

3º prémio - Beatriz Henriques (4º ano, EB 1 da Aguieira) 

2º Prémio -  Maria Rita Almeida (5º C) 
3º Prémio - Vitória Ramos (5º C) 

Depois de um ano de ensaios  na AEC de música... 

Finalistas do 4.º ano deram “a volta ao mundo” num 

espetáculo de música e dança. 

 O espetáculo decorreu no cineteatro de 

Nelas, a quatro de junho, e reuniu os alunos 

finalistas do 1º CEB dos Agrupamentos de 

Escolas de todo o concelho. 

 Foi um regalo para a plateia numerosa - 

maioritariamente constituída por professores, 

familiares e amigos - o esplendor, a harmonia 

e a graciosidade com que os jovens finalistas 

executaram as diversas composições coreo-

gráficas — representativas de diferentes cultu-

ras — cuidadosamente preparadas ao longo 

do ano letivo na AEC (atividade extracurricular) 

de música. 

 A ideia surgiu do Conservatório de 

Música de Santa Comba Dão, instituição res-

ponsável pela administração daquela atividade 

extracurricular. 

PROJETO T – Projeto de teatro na escola 

 

Os alunos do 7º A foram desafiados a explorar corpo, palavra e obje-
to, ao longo de um ano letivo (90 minutos semanais), nas aulas de 
português, experimentando ferramentas artísticas e criativas nas 
áreas da dramaturgia, encenação e cenografia. Criaram uma peça 
com texto e representação originais, processo no qual foram orienta-
dos por três técnicos nas artes de palco. 
O trabalho final foi mostrado a 8 de maio no auditório da Fundação 
Lapa do Lobo, mentora do projeto, num espetáculo onde também 
participaram outros grupos em representação dos Agrupamentos de 
escolas de Nelas e de Carregal do sal. 


