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Portas abertas para a autonomia? 

O contrato de Autonomia do Agrupamento 
está na DGEstE para apreciação. Se as duas 
partes se entenderem, entrará em vigor no 
próximo ano letivo. 

Páscoa 

Feliz 

O Vasco Ramos  e a Daniela Pais (10º A)  defenderam o 

Projeto de Recomendação do Agrupamento na Sessão 

Distrital, no Politécnico, em Viseu. 

Papa-medalhas! 

Entre  competições nacionais e inter-
nacionais, de que se destaca a partici-
pação no Europeu de Cross, em Ingla-
terra, e no Europeu de Atletismo em 
Pista Coberta, na Rússia, o Cristiano já 
arrecadou cerca de uma dezena de 
medalhas, só este ano! 

3 
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António Cunha, Diretor 

EDITORIAL 

Contrato de Autonomia 
 

Há algumas semanas o nosso Agrupamento fez ao Ministé-

rio da Educação uma proposta de Contrato de Autonomia, 

que, a ser aprovada, entrará em vigor para o próximo ano 

letivo. Será de esperar que esta primeira proposta venha a 

ter algumas modificações, no âmbito de negociações entre 

o Agrupamento e a Direção Geral dos Estabelecimentos 

Escolares. 

 

Por contrato de autonomia entende-se o acordo celebra-

do entre a escola e os serviços do Ministério da Educação 

e Ciência, através do qual “se definem objetivos e se fixam 

as condições que viabilizam o desenvolvimento do projeto 

educativo apresentado pelos órgãos de administração e 

gestão de uma escola ou agrupamento”. Os níveis de com-

petência e de responsabilidade a atribuir são objeto de 

negociação entre a escola, o Ministério da Educação e 

Ciência e, quando existem, os outros parceiros. 

 

Um contrato de autonomia traz, certamente, mais trabalho, 

responsabilidade e exigência.  Mas este é um instrumento 

deveras importante  para as escolas e agrupamentos que 

pretendem assumir e desenvolver maior autonomia peda-

gógica, curricular, administrativa e cultural. 

 

E porquê o contrato de autonomia? Naturalmente a cele-

bração dum contrato deste tipo persegue objetivos de qua-

lidade, eficácia e eficiência e assenta no pressuposto de 

que a escola presta  um serviço público de especial rele-

vância.  

 

Em termos práticos, as escolas em contrato de autonomia 

gozam de uma maior flexibilidade curricular e contratual e 

dispõem de recursos humanos adicionais, o que permite 

melhorar e acelerar as respostas educativas para os alu-

nos. E este é um objetivo de especial importância. 

Existem outros também – por exemplo, a formalização de 

um contrato de autonomia decerto contribuirá para a manu-

tenção deste Agrupamento enquanto unidade orgânica 

autónoma e independente. E este é um requisito essencial 

para podermos continuar a procurar as melhores respostas 

educativas para os nossos alunos. 

  

Apresentação do livro 

Os países de A a Z 

 
 Foi apresentada na biblioteca da escola sede a obra “Os 
países de A a Z”, uma coletânea de textos escritos e ilustrados  
que relatam curiosidades de alguns países do mundo. 
 Os países de A a Z resultou de um trabalho de investiga-
ção e de criação levado a cabo pelos alunos do 3º e 4º ano da 
EB1 do Fojo no ano letivo transato.   Nasceu e cresceu no âmbito 
do projeto “Promoção do sucesso escolar com histórias de 
encantar” , dinamizado pela professora Paula Rodrigues e apoia-
do financeiramente pela RBE (Rede de bibliotecas escolares). 
 Na cerimónia estiveram presentes, para além dos peque-
nos autores, professores, o Diretor, a professora bibliotecária, a 
dinamizadora do projeto e sobretudo alguns pais e/ou encarrega-
dos de educação que assistiram  à leitura, na primeira pessoa, de 
alguns textos inscritos na obra. 
 O beberete final esteve a cargo dos formandos do curso 
profissional de cozinha e pastelaria. 

O vento 
Que o vento pare, 

Se aborreça. 

Que o calor domine, 

E o sol também. 

Hoje, decorre 

Uma batalha, 

Entre o sol e o vento, 

Entre o frio e o calor. 

Na verdade, 

Esta batalha, 

Já dura há 2015 anos. 

Hoje o vento está a ganhar, 

Mas o sol ainda cá está. 

 

Maria Rita Fernandes Almeida, 5º C 
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  Entre os responsáveis 
pela administração escolar, é 
unânime a ideia de que o 
funcionamento mais eficaz da 
escola, tanto administrativa 
como pedagogicamente, 
depende em grande medida 
do grau de autonomia que 
aquela tiver para desenvolver 
o seu próprio projeto educati-
vo. São recorrentes as críticas 
à gestão centralizada da edu-
cação em Portugal, fonte de 
problemas vários, a começar 
pela complexidade dos pro-
cessos concursais e a acabar 
nos entraves burocráticos ao 
desenvolvimento de projetos 
mais ajustados à especificida-
de de cada escola ou Agrupa-
mento; isto apesar de a pró-
pria Lei de Bases do Sistema 
Educativo — aprovada pela 
Lei nº 46/86 — prever o refor-
ço dessa mesma autonomia. 
 Os princípios orientado-
res da autonomia das escolas 
foram consolidados através da 
publicação do Decreto-Lei nº 
75/2008, de 22 de abril, que, 
para além do projeto educati-
vo, do regulamento interno, do 
plano de atividades e do orça-
mento, passou a considerar o 
contrato de autonomia como 
mais uma das realizações 
concretas desses princípios.  
 O contrato de autono-
mia é assim um instrumento 
legal, celebrado entre uma 
escola ou um Agrupamento de 
escolas e o Ministério da 
Educação, no qual são defini-
dos um conjunto de compro-
missos a respeitar por ambas 
as partes, a vigorarem durante 
um período limitado de tempo, 
geralmente três anos, que 
pode ser prolongado. É consti-
tuído por um conjunto de 
cláusulas obrigatórias, a 
saber: a caracterização sumá-
ria da escola, os resultados da 
autoavaliação e da avaliação 
externa, os objetivos gerais e 
operacionais, o plano de ação 
estratégica ou as grandes 
linhas de orientação e planifi-
cação estratégica e respetiva 
calendarização, bem como os 
compromissos estabelecidos 
entre a escola e o Ministério 
da Educação (Artigo 7º do 
referido Decreto-Lei). 
 No contrato agora em 
discussão, são fixados objeti-

vos gerais e operacionais, 
muitos deles já definidos no 
próprio Projeto Educativo do 
Agrupamento. A concretização 
desses objetivos é feita atra-
vés do Plano de ação estraté-
gica, onde são apontados um 
c on junto  de pro je tos/
estratégias destinados a cum-
prir duas prioridades: na pri-
meira pretende-se consolidar 
os índices de sucesso escolar 
dos alunos e a qualidade do 
mesmo; na segunda procura-
se reduzir o abandono escolar 
e a diversificação das ofertas 
curriculares no sentido da 
conclusão de estudos e entra-
da no mercado de trabalho.   
As novidades encontramo-las 
propriamente nas competên-
cias que o Agrupamento quer 
ver reconhecidas pela outra 
parte contratante — o ministé-
rio da Educação e Cultura, 
que consubstanciam propria-
mente a sua autonomia em 
matéria de gestão pedagógi-
ca.  São algumas delas que 
passamos a destacar:  
 

do pré-escolar ao 3º Ciclo: 
 

 iniciar as atividades de 
expressão físico-motora 
e musical logo no Pré-
escolar;  

 iniciar a aprendizagem da 

língua inglesa e das TIC 
no 1º ano de escolarida-
de; no caso das TIC, 
propõe-se a sua conti-
nuação no 2º Ciclo;  

 criar uma turma do Curso 
Vocacional  a partir deste 
Ciclo;  

  manter em funcionamento 
as salas de Vale de 
Madeiros e Aguieira ;  

 criar, no 3º ciclo, uma 
oficina de língua inglesa 
em desdobramento com 
uma oficina de expressão 
oral/escrita na área do 
português;  

 

no secundário:  
 

 organizar o horário e o 
funcionamento pedagógi-
co da escola e definir 
modelos alternativos de 
horário escolar;  

 organizar grupos flexí-
veis de alunos com 
necessidades específi-
cas, implicando a defini-
ção clara de objetivos a 
atingir e a monitorização 
e a avaliação anual dos 
resultados obtidos;  

 decidir com fundamenta-
ção específica sobre a 
adaptação do currículo 
de determinadas discipli-

nas, exceto das discipli-
nas sujeitas a avaliação 
externa, decorrentes da 
implementação de currí-
culos/cursos  diferencia-
dos;  

 articular as atividades do 
PAA (Plano Anual de 
Atividades)  com as ativi-
dades específicas dos 
cursos profissionais, no 
sentido de haver aplica-
ção/reconhecimento  em 
contexto real/escolar dos 
conhecimentos adquiri-
dos;  

 instituir mecanismos de 
regulação dos resultados 
académicos dos alunos, 
nomeadamente através 
da construção e aplica-
ção de instrumentos 
anuais de avaliação 
global;  

 efetuar ajustamentos ao 
calendário escolar, de 
acordo com as necessi-
dades do Agrupamento, 
sem prejuízo do legal-
mente estabelecido;  

 proceder à atribuição de 
mais crédito horário para 
as componentes de ges-
tão e pedagógica. 

 
António Jorge Figueiredo 

Está em fase de análise pela 

DGEstE o projeto de contrato  

de autonomia do Agrupamento 



 O MOCHO   março 2015 

 
Página 4 

  

 

 Desenvolveram-se ao longo deste 

período as atividades do projeto que conduzi-

ram à Sessão Distrital.  

 Logo no início do ano tivemos a visita 

da deputada pelo Círculo Eleitoral de Viseu 

Maria Ester Vargas, que colaborou na dinami-

zação de um debate sobre o tema do progra-

ma: “Ensino Público e privado: que Desafios”. 

Foi a ocasião para os membros das duas 

Listas concorrentes — maioritariamente 

oriundos do 10º e 11 º ano dos cursos regula-

res — discutirem o tema, esgrimindo argu-

mentos que constavam dos respetivos proje-

tos de recomendação.  Seguiram-se as 

eleições de onde saíram os deputados à 

Sessão Escolar, momento alto do projeto 

onde foram votadas as medidas que haviam 

de integrar o projeto de recomendação da 

escola, e eleitos os deputados que tiveram 

por missão defendê-las na Sessão Distrital. 

Coube ao Vasco Ramos e à Daniela Pais, 

ambos do 10º A, essa tarefa, que, diga-se, 

desempenharam com brilhantismo, embora 

não tivessem sido escolhidos pelos seus 

pares para nos representarem em Lisboa, na 

Sessão Nacional. 

M a r i a  E s t e r 

V a r g a s , 

professora,  60 

anos, deputada 

do PSD pelo 

c í r c u l o  d e 

Viseu, pertence 

à  C om i s s ã o d e  N e g óc i os 

Estrangeiros e Comunidades 

Por tuguesas, é suplente na 

Comissão de Educação, Ciência 

e Cultura, participa também no 

Grupo de Trabalho para os 

currículos dos ensinos Básico e 

Secundário.  

Sessão 1 
 

“A cidade de Königsberg é 

banhada pelo rio Pregel que, 

ao atravessar a cidade se 

ramifica formando uma ilha, 

Kneiphof, ligada à restante 

parte da cidade por sete pon-

tes. Dizia-se que os habitantes 

da cidade, nos dias soalheiros 

de descanso, tentavam efetuar 

um percurso que os obrigasse 

a passar por todas as pontes, 

mas apenas uma vez em cada 

uma. Como as suas tentativas 

foram sempre falhadas, muitos 

deles acreditavam que não era 

possível encontrar tal percur-

so. Será que tinham razão?” 

 

Sessão 2 
 

“A teoria da relatividade tem 
quase cem anos, mas ainda 

não nos habituámos a ela. 
Cerca de um século não foi 
suficiente para alterar os hábi-
tos do nosso pensamento. 
Durante bastantes anos, mui-
tas pessoas viram a teoria 
como um conto de fadas dos 
filósofos; outros viram-na 

como uma espécie de abstra-
ção sem sentido em que os 
matemáticos gastavam o seu 
tempo. Mais tarde começámo-
nos a aperceber de que as 
ideias complicadas do trabalho 
de Einstein tinham consequên-
cias. Este facto fez com que 
aumentasse o nosso respeito 
pela teoria sem que, no entan-
to, nos ajudasse a percebê-la. 
Neste trabalho pretende-se 
fazer um percurso pela teoria 

da relatividade usando con-
ceitos matemáticos muito 
simples (semelhança de triân-
gulos, Teorema de Pitágoras, 
etc.).” 

Helena Cunha 
 

Tardes de matemática 

 

 Duas sessões, com temáticas distintas, dirigidas a 

públicos igualmente diferenciados (alunos do 8ºB, 9ºA e 9º 

B na primeira sessão e do secundário regular na segunda), 

preencheram as “tardes de matemática”, uma iniciativa do 

grupo de matemática que contou este ano com a presença 

do professor Adérito Araújo, da Universidade de Coimbra. 

Coube ao Vasco e à Daniela a defesa, no Politéc-
nico, em Viseu, do Projeto de Recomendação do 

Agrupamento, missão que desempenharam com 
competência. 
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 E se aliarmos o prazer da leitura ao prazer da mesa? Foi com o 
objetivo de satisfazer este duplo prazer que os alunos dos cursos profis-
sionais de animação sociocultural, de cozinha e pastelaria e de turismo 
se juntaram na confeção de algumas receitas — literárias e culinárias - 
que sujeitaram ao veredito dos professores.  
 Os animadores vestiram — a rigor— a pele de alguns escritores 
portugueses — Eça de Queiroz foi o primeiro autor selecionado  — e 
fizeram a leitura expressiva de excertos de obras com referências culiná-
rias; os alunos de turismo decoraram o espaço com motivos literários — 
livros, dados bio e bibliográficos do autor, excertos de obras, etc.—; por 
sua vez, os cozinheiros passaram as ementas do texto para a mesa.  
 Além de constituírem uma oportunidade de pôr na prática compe-
tências e habilidades especificas das áreas disciplinares dos respetivos 
cursos — serviço de cozinha e pastelaria no RCP, português no caso da 
Animação e áreas técnicas no Turismo —, estes almoços temáticos 
favorecem o desenvolvimento de competências transversais, fundamen-
tais na formação integral dos alunos. 

A literatura à mesa 

“Não só de pão vive o homem...mas sem comer também não se vive.” Bem  podia ser este o lema dos almoços literários 
que cozinheiros, animadores e formandos de turismo prepararam para os professores. 

A “Chandeleur”, que se festeja 40 dias 
depois do Natal, sempre a 2 de Fevereiro, é uma 
atividade do grupo de francês, que se comemora 
no Agrupamento há já alguns anos.  

Este ano não se quebrou a tradição e 
a Turma do 11º RCP lançou mãos à obra, e logo 
pela manhã iniciou a confeção de umas cente-
nas de folhas de crepes que deliciaram toda a 
comunidade escolar com recheio à escolha – 
compotas diversas, doce de ovos, chocolate 
quente, etc. -, motivação suficiente para se verifi-
car, durante os intervalos, uma correria à sala 23 
para saborear tão irresistível iguaria.  

Por sua vez, também os professores 
saíram a ganhar com a iniciativa, pois foram 
mimados com recheios salgados para o almoço, 
sopa e, no final, um crepe doce para os mais 
gulosos. 

Estão de parabéns as turmas organi-
zadoras, a de cozinha pelas razões já referidas e 
a de animação (11º CPA), que teve a seu cargo 
a decoração do espaço. — Fernanda Costa 

“La Chandeleur”, uma tradição francesa que nos adoçou a boca 
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Mês de novembro 

Alegria no ar 

Gostamos do magusto 

Unidos sem parar. 

São Martinho bondoso 

Tanta boa ação praticada 

Os que precisam bem agradecem! 

                                                  Henrique Carlos 4.ºH 

 

O magusto acabou 

E a criançada parou 

De cantar, dançar e pular. 

Mas para o ano há de continuar! 

 

                      Matilde Brites 4.ºH 

Com o nosso pedido de desculpa aos autores, reproduzem-se aqui os poemas que apareceram cortados na edição anterior. 

Um gesto solidário 

 

     No dia 16 de dezembro de 2014, fomos fazer uma visita aos 

alunos da U.E.E.A (Unidade de Ensino Estruturado para Alunos 

com Perturbações do Espetro do Autismo), da escola. 

    Esta visita deveu-se ao facto de, no âmbito de Formação 

Cívica, termos desenvolvido, nestas aulas, o tema “Natal/

Educação para a Solidariedade”. 

    Nesse dia, nós e nossa diretora de turma dirigimo-nos, então, 

a essa sala, para oferecer, aos meninos, trabalhos natalícios, 

executados por nós. 

    Chegados à sala, confessamos que o nosso batimento cardía-

co aumentou um pouco e sentimos uma enorme felicidade pelo 

gesto solidário que estávamos a realizar. 

    No decorrer dessa visita, entregámos os presentes aos nossos 

colegas, cumprimentámo-nos, tirámos fotografias, enfim, convi-

vemos. 

    No início, estes ficaram surpreendidos, mas pouco a pouco, 

dos seus sorrisos irradiava imensa alegria e foi visível a felicida-

de que todos sentíamos. 

    Ficou provado que, por vezes, de tão pouco é possível fazer 

tanto, por quem está tão perto de nós. 

 
Os alunos do 6º A    

Segurança Rodoviária 

 No dia nove de janeiro de dois mil e quinze, os alunos dos 3.º e 

4.º anos da Escola do 1.º CEB de Canas de Senhorim (Fojo, Aguieira 

e Vale de Madeiros) reuniram-se na Biblioteca Escolar do Fojo para 

debater o tema “A Segurança Rodoviária”, no âmbito do projeto 

“Português em debate”.  

 A sessão iniciou-se com a projeção de um vídeo que abordava 

as regras de segurança. Os alunos iam discutindo as diversas ima-

gens que surgiam e debateram a importância do uso do cinto de 

segurança, os semáforos, caminhar na berma ou nos passeios, atra-

vessar em segurança nas passadeiras… 

 Para finalizar, os alunos aprenderam parte de uma canção que 

constava do vídeo. Inicialmente reticentes, depressa foram ganhando 

confiança, até entrarem no ritmo da canção.  

                     Alunos da Escola do 1.º Ciclo de Canas de Senhorim 

Desenho dos alunos da EB 1 de Vale de Madeiros 
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Escola Segura realiza ações de sensibilização 

sobre comportamentos desviantes nos jovens 

  A GNR, através do projeto Escola Segura, tem vindo a 
realizar na Escola Sede um conjunto de ações  dirigidas ao públi-
co escolar sobre alguns problemas que mais diretamente o afe-
tam: segurança na net (5º e 6º ano), bullying e ciberbullying (7º e 
8º ano), violência no namoro (9º ano e Secundário), comporta-
mentos aditivos (9º ano e Secundário) e prevenção rodoviária (9º 
ano). 
 As ações enquadram-se no objetivo geral da  educação 
para a cidadania e comportam não só uma vertente informativa, 
mas sobretudo de sensibilização e de prevenção de comporta-
mentos cada vez mais frequentes na comunidade juvenil — obje-
to de preocupação de autoridades, responsáveis educativos, pais 
e encarregados de educação —,  de algum modo atentatórios de 
valores como a segurança, a dignidade, a privacidade, a liberda-
de ou o respeito pelo outro. 
 Estas ações iniciaram-se ainda no 1º período, com a vio-
lência no namoro (9º ano), continuaram  ao longo do 2º período, e 
estender-se-ão ao mês de abril, já no 3º período,  concentradas 
no 9º ano e secundário. 

FEIRA DE MINERAIS E FÓSSEIS – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CANAS DE SENHORIM – FEVEREIRO 2015 
 

Que pedras são estas, Stôr?! 

 Decorreu a 9 e 10 de fevereiro, na escola-sede, a Feira de 

Minerais e Fósseis, uma iniciativa do grupo de ciências que con-

tou este ano com a colaboração da empresa Azurite.  

 Os técnicos da empresa convidada tiveram um papel deci-

sivo na dinamização da iniciativa, pois, para além de presentea-

rem os visitantes, alunos do Pré-escolar ao Secundário, com uma 

verdadeira aula interativa de Geologia, adaptada a cada grupo 

etário, surpreenderam-nos com a exposição de uma panóplia de 

objetos – artigos de decoração e bijuterias – feitos a partir de 

materiais geológicos. Aliás, alguns dos objetos expostos pude-

ram ser adquiridos pelos visitantes, aguçando ainda mais o seu 

interesse pela atividade. 

 Assim, durante dois dias, as pedras, umas mais, outras 

menos preciosas, foram protagonistas, a provar que a Geologia, 

nem sempre bem compreendida pelos alunos, tem um objeto de 

estudo capaz de motivar os mais céticos, sobretudo quando 

apresentado de uma forma clara, rigorosa, mas intuitiva 

(salientando a sua relação com as nossas vidas de todos os 

dias), pedagogicamente enriquecedora.  

António Jorge Figueiredo 
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Quais as diferenças entre o ensino na 

Finlândia e o praticado em Portugal? 

 

Foi a pergunta que fizemos a Hertta Oksanen, finlandesa, que fez parte da sua prática 
pedagógica para ser professora de inglês na nossa escola, depois de por cá ter passado 
como aluna do secundário há quinze anos atrás. 

Hertta oksanen é finlandesa, 

prepara-se para ser professora de inglês 

numa universidade finlandesa e veio fazer 

parte da sua formação — a prática peda-

gógica — a Portugal, precisamente à 

nossa escola. A sua escolha não foi ino-

cente: há quinze anos atrás foi aqui aluna 

de uma turma do 11º ano, ao abrigo de 

um programa internacional de intercâmbio 

cultural, patrocinado pela organização 

intercultural AFS.  

Quando lhe perguntámos sobre 

as diferenças entre o ensino nos dois 

países, começou por dizer-nos que os 

jovens são todos iguais, destacando o 

excelente acolhimento que lhe foi dado, 

então como agora. As diferenças propria-

mente ditas notou-as nas práticas de 

ensino, afirmando que os professores 

portugueses — pelo menos aqueles com 

quem contactou — são mais diretivos a 

dar as suas aulas, têm mais a palavra em 

vez de a darem aos seus alunos. Hertta 

salientou que no seu país natal são dadas 

mais oportunidades aos alunos de desen-

volverem as suas competências comuni-

cacionais e argumentativas. 

 Por outro lado, também reparou que 

os alunos portugueses respeitam mais os 

professores do que os finlandeses, país 

onde, opinou, os professores já perderam 

grande parte da sua autoridade. 

 Na sua segunda passagem pela 

nossa escola, agora como “aspirante” a 

professora, Hertta Oksanen observou 

aulas — não apenas de inglês —, deu 

aulas de inglês e discutiu com os profes-

sores aspetos das suas práticas pedagó-

gicas e outros sobre o sistema de ensino 

português. 

 Por fim, deixa um agradecimento a 

toda a comunidade educativa pela forma 

hospitaleira com que foi tratada, há quinze 

anos como agora. 

António Jorge Figueiredo 

Alunos do 3º ciclo, docentes e auxiliares 

vão ter formação em suporte básico de 

vida 

 

O Ministério de Educação e Ciência, através da Direção Geral de Educa-

ção,  celebrou um protocolo com o INEM com o objetivo de dar formação 
em suporte básico de vida as alunos do 3º Ciclo, pessoal docente e não 

docente. 
 

A formação começará ainda no presente ano letivo e prevê também a 

formação certificada dos professores como "Formadores em Suporte 

Básico de Vida" no âmbito do Curso "SBV na Escola – INEM". Esta 

formação será disponibilizada pelos  centros de formação e associa-

ções de escolas, que receberão para o efeito receberão do INEM a 

necessária certificação.  
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Sabes quais são os teus 

direitos quando viajas? 

Os formandos do curso profissional de turismo 
investigaram alguns dos direitos que assistem a 
todo aquele que viaja e reuniram-nos numa expo-
sição que esteve patente no átrio do pavilhão da 
biblioteca. 

São alguns desses direitos que reproduzimos 

● Se viajares por 
mar ou em águas 
interiores e se 
registar um atra-
so considerável, 
a indemnização 
será de 50% do 

preço do bilhete. 

● Se pretenderes obter tratamento médico no estrangeiro, 
para que os custos sejam cobertos, a Segurança Social 
ou o sistema de saúde em que estás segurado requererá 
quase sempre uma autorização prévia. Esta autorização 
garante o reembolso à taxa mais favorável, comparativa-
mente entre os dois estados-membros (o de origem e o 
de destino), ou seja, os custos do teu tratamento serão 
reembolsados automaticamente à taxa oferecida no 

Estado onde receberes o tratamento. 

● Se viajares em viatura própria em 
algumas zonas de certos países da 
Europa, pode-te ser exigido o paga-
mento de taxas especiais de circula-
ção em estrada ou condicionada a 
circulação no centro das cidades. 

Informa-te antecipadamente. 

Quando viajas de autocarro, em caso de cancela-
mento de um serviço de longa distância (mais de 

250 km) ou de atraso na partida superior a 2 
horas, deverá ser-te dada a possibilidade de 
escolher entre: 

  o reembolso do bilhete e, se for caso disso, 

uma viagem gratuita de regresso ao ponto 
de partida inicial do serviço, por exemplo, se 
o atraso ou cancelamento te impedir de realizar 
o objetivo da tua viagem 

  ser transportado, em condições semelhan-

tes, para o destino final na primeira oportuni-
dade e sem despesas suplementares 

 

Caso não te seja dada esta possibilidade, podes, 
posteriormente, apresentar queixa e reclamar o 

reembolso do bilhete e uma indemnização corres-
pondente a 50 % do preço do mesmo. 
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 Sob a batuta da professora Teresinha Galhano, mais de trinta alunos do 5º 

ao 7º ano afinam as vozes no Clube de Música 

Indicador da progressão dos resultados dos 
alunos da escola entre os exames do 9º ano 

e do 12º ano, quando comparados com os 
outros alunos do país 
 

A português a progressão é 

neutra entre 2010 e 2013, isto 
é, a comparação das notas 

internas obtidas no exame do 9º ano com as obtidas 
no 12º ano, relativamente à média nacional, estão 
entre os 25% mais baixos e os 25% mais altos da 
média nacional. Por outras palavras, os alunos da 
escola não registaram uma progressão significativa 
quando comparados com a média nacional. 
 

O mesmo não se passa relati-
vamente à matemática: no 
mesmo intervalo de tempo, os 
resultados dos nossos alunos  

registaram  uma diferença para cima na comparação 
dos resultados dos exames do 9º e do 12º, relativa-
mente ao desempenho dos seus colegas a nível 
nacional entre os dois exames. 
 
As notas internas atribuídas pela escola aos seus 
alunos estão alinhadas com as notas internas 
atribuídas pelas outras escolas do país a alunos 
com resultados semelhantes nos exames?  
 
No outro indicador que permite uma análise compara-

da de vários anos, os resultados obtidos pelos nossos 
alunos apresentam-se alinhados com a média nacio-
nal nos anos 2010 a 2012 e desalinhados para baixo 
nos anos 2009 e 2013. Isto significa que entre 2010 e 
2012 a diferença entre a nota interna e a classificação 
obtida em exame pelos nossos alunos não se afastou 
significativamente da mesma diferença verificada a 
nível nacional. O mesmo não se verificou em 2009 e 
2013, anos em que a diferença entre as duas notas 
esteve abaixo da obtida entre os alunos a nível nacio-
nal. No entanto este desalinhamento não foi o mais 
significativo, pois vem acompanhado por uma única 
seta, indicativa de que os resultados das notas inter-
nas registam um desalinhamento com uma certeza 
estatística entre 30% e 10% das mais fortes do país. 

Algumas conclusões a retirar do que é dito no  

infoescolas sobre o nosso Agrupamento. 

Música para os nossos ouvidos 

 A inspiração foi buscá-la a Villa-Lobos, 

um dos maiores compositores portugueses, que 

um dia afirmou: “Tenho uma grande fé nas 

crianças. (…) É preciso dar-lhes uma educação 

primária de senso ético, como iniciação para 

uma futura vida artística. (…) A minha receita é o 

canto orfeónico.” Assim, o canto coral apresenta-

se como um meio próprio de desenvolvimento 

artístico (não é apenas o ensino dos “rudimentos 

da música” que se procura, mas, mais do que 

isso, o estabelecimento das bases da arte musi-

cal), ao mesmo tempo que contribui para o 

desenvolvimento de outras faculdades, essencial 

para a formação da personalidade da criança. 

 Começou com vinte e nove alunos, já vai 

em trinta e três e só não são mais porque o 

espaço – a sala de música – já vai sendo exíguo 

para acomodar tanta gente. Essa evolução do 

número de alunos, associada ao seu funciona-

mento à 4ª feira à tarde – altura em que o ensino 

regular não tem os seus horários ocupados -, 

comprovam, só por si, o interesse que o Clube 

suscita nos seus frequentadores. 

 No que respeita a atividades desenvolvi-

das e a desenvolver, os pequenos cantores são 

presença assegurada nas festividades do Agru-

pamento – Natal, Semana da Leitura, Sarau de 

Poesia, Sarau de final do ano -, mas o seu 

dinamismo vai para além dos muros da escola, 

abrindo-se à comunidade; prova disso estão o I 

Concerto de Natal, realizado na igreja Matriz, o 

convite do Grupo Coral «Canto e Encanto» para 

participar, em abril, nas celebrações do seu 

aniversário, a possível participação no I Concer-

to de Primavera, a realizar lá para o final do ano 

letivo, bem como a participação no XIX Encontro 

de Música na Escola, previsto para a Escola EB 

2,3 D. Luís de Loureiro, em Silgueiros, a 7 de 

maio. 

O que dizem os seus frequentadores: 

“O Clube de Música é engraçado… divertido... 
simpático… . Aprendemos a cantar melhor, a 
fazer exercícios engraçados e até mesmo a 
dançar. Porque é que me inscrevi? Inscrevi-me 
porque gosto de música, tocar instrumentos e 
cantar, absolutamente tudo o que fazemos. No 
início e no fim da semana penso sempre como 
será a próxima quarta-feira, pois fico sempre 
ansiosa pelo Clube de Música. Trabalhamos 
muito para alcançar os nossos objetivos, mas 
tudo o que fazemos é como umas horas de 
descanso, de relaxamento, de férias!...”  

Justine Vogel, 7º A 

“O que me levou a inscrever-me no Clube de 
Música da escola foi que eu adoro música e 
muito mais cantar. Eu gosto muito do Clube 
porque lá cantamos muitas canções e é uma 
forma de nos divertirmos e distrair.”  
 

Mariana Loureiro, 6º C 

“Eu entrei para o Clube de Música porque 

achei e acho que é muito divertido. As ativida-

des que fazemos no Clube são muito divertidas 

e o que fazemos fora da escola também. Eu 

gosto de música, de tocar flauta e das ativida-

des que fazemos dentro e fora da escola. Eu 

continuo e continuarei a estar no Clube. Adoro 

o Clube de Música!!!” 

Júlia Ni, 7º B 

“ Eu entrei no Clube porque gosto de cantar e 
achei que era divertido cantar em frente às 
pessoas (e ainda acho). As atividades que faze-
mos são muito divertidas, as músicas que canta-
mos e os gestos que fazemos. Estamos a ensaiar 
algo muito divertido e acho que as pessoas se 
vão fartar de rir. Obrigada por este miminho. 
Adoro o Clube de Música!!!”  

Ana Margarida Morais, 7ºB 

“O que me levou a entrar para o Clube de 
Música foi o saber que nele se pode cantar e 
dançar, pois eu gosto de tudo isto. As ativida-
des que fazemos no Clube são muito divertidas. 
Eu adoro-as porque cantamos, dançamos e 
deixamos animados quem nos vê, o que me dá 
um enorme prazer.” 

Madalena Jesus, 5º A 
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 Com efeito, o desenvolvi-
mento da indústria, verificado nas 
últimas décadas, que advém, 
muito provavelmente, não só do 
aumento populacional mas tam-
bém das exigências da vida 
moderna, conduz, conjuntamente 
com a sobre-exploração dos 
recursos naturais, a uma menor 
sustentabilidade ambiental. 
Embora, na sociedade atual, 
estejam implementadas medidas 
preventivas para a utilização dos 

recursos naturais, de forma a não 
comprometerem o futuro das 
próximas gerações, certo é que o 
uso excessivo dos combustíveis 
fósseis, como o petróleo, vêm 
comprovar o contrário.  

Na verdade, o desen-
volvimento científico também 
permitiu criar mecanismos que 
protegem a Natureza, como as 
estações eólicas, as barragens e 
o aproveitamento da energia das 
marés através da tecnologia 

Pelamis, ainda que não seja 
suficiente para atenuar a utiliza-
ção irresponsável e abusiva 
desse mesmo desenvolvimento.  

Por outro lado, a 
elevada industrialização não tem 
impacto apenas no ambiente, 
como também na saúde pública, 
por exemplo, em Tóquio, capital 
da China, as pessoas são obriga-
das a utilizar máscaras de prote-
ção, devido à poluição atmosféri-
ca.  

Assim, não se pode 
dizer que as nossas conquistas 
tecnológicas e científicas tenham 
sido completamente virtuosas, 
pois, ainda que tenham permitido 
uma melhoria nas condições de 
vida da Humanidade, a sua 
indevida aplicação teve repercus-
sões negativas a nível ambiental, 
que já começaram a ser visíveis, 
e que no futuro poderão ser 
dramáticas.   

 

Com efeito, a pala-

vra tem múltiplas facetas, entre as 

quais, a manipulação, que 

demonstra o poder retórico do 

orador e que conduz o ouvinte a 

agir em conformidade, muitas 

vezes sem questionar a verdade 

do discurso, tornando-o, pois, 

acrítico e, consequentemente, fácil 

de ludibriar. Este aspeto verifica-

se, maioritariamente, na vida 

política, por exemplo, nos discur-

sos durante as campanhas eleito-

rais.  

Por outro lado, a 

palavra também é capaz de cons-

ciencializar e moralizar as pes-

soas, não só através da oratória, 

mas também da publicidade insti-

tucional, que alertando para cau-

sas solidárias, apela ao lado 

humanitário de cada um, verifican-

do-se, designadamente, nas cam-

panhas das Nações Unidas.  

 Igualmente, na publicidade 

comercial também está implícita a 

palavra, contudo, esta relaciona-se 

mais com a capacidade de persua-

são, já que o objetivo é convencer 

o público a agir, a comprar um 

produto… Ainda que tenhamos 

consciência de que é publicidade, 

o certo é que acabamos por ser 

influenciados por ela, e, por vezes, 

adquirimos produtos completamen-

te prescindíveis, nomeadamente, 

durante o Natal, quando as campa-

nhas publicitárias são mais fero-

zes. 

 Assim, a palavra tem sido 

usada para alertar, mobilizar, 

consciencializar, convencer, daí 

que é absolutamente necessário 

que sejamos críticos em relação à 

intenção do emissor e ao próprio 

valor polissémico que cada palavra 

contém.  

Hoje escrevo eu Paula Andreia de Paiva Castelo Branco, 12º A 

O poder da palavra 

 

A palavra é, de facto, um instrumento poderoso 

ao qual todos temos acesso, ela tem a capacidade de 

ferir, mas também de moralizar, isto é, uma cruel pala-

vra dirigida a uma pessoa em estado vulnerável, pode 

ser uma “arma mortífera”, porém uma boa palavra, no 

momento certo, pode ser construtiva. São, efetivamente, 

inimagináveis todas as capacidades da palavra. 

Entre o progresso e a 

degradação ambiental 

 

Vivemos numa época em que se têm verificado grandes 
avanços industriais e científicos, mas, ao mesmo tempo, constata-
mos uma degradação ambiental muito prejudicial à vida no plane-
ta Terra, resultante da forma errada e inconsciente como o Homem 
aplica os seus progressos tecnológicos.  

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=PTzRL3i2Z2HyxM&tbnid=9AGuUQO9M-NrDM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Fbibomundonumsolugar.blogspot.com%2F2012_04_01_archive.html&ei=Ae03U62oDcOohAeQnYGwAQ&bvm=bv.6380
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A minha alegre e confidente almofada, 

Cheiinha de alegria e de sonho, 

Enquanto houver no mundo esperança, 

Gostava que fosse sempre lembrada. 

 

Só ela é agradável e fofinha, 

Dando à noite mais claridade, 

Nunca apartou nenhuma vontade, 

De comigo querer voar. 

 

Ela só vê sonhos a fio, 

Que, de mim derivados, 

Se acrescentam num grande e forte acreditar. 

 

Ela vê palavras de encorajamento, 

Que tornam crente a vontade 

De dar fé a ideais censurados. 
 

Renato Dias -  8ºB 

A minha almofada é fofa e acon-
chegante. É retangular, muito 
macia e branquíssima. 
É com ela que eu adormeço 

todas as noites, pois é a minha 
confidente, partilho com ela 
todos os meus segredos; com 
ela, também revejo todos os 
bons e maus momentos que 
passei durante o dia. Ela tem 
sempre um bom conselho para 
me dar e, com ela, penso em 

tudo o que irei fazer no dia 
seguinte. 
Por vezes, sobre a minha almo-
fada também sonho! Sonhos 
bons que eu gostaria que se con-
cretizassem. Sonho com o que 
virá a acontecer no futuro, sonho 
com os meus medos e com o que 

me preocupa, também com o que 
eu gosto e anseio. 
A minha almofada é única e é só 
minha!  
 

Maria Miguel Rodrigues – 8.º B 

 A minha almofada é uma 

amiga. É uma amiga que me acom-

panha desde sempre e para sem-

pre. 

 Por vezes, a minha almofa-

da, além de me sustentar a cabeça 

e dar algum conforto, também 

assume o papel de conselheira, 

pois, enquanto durmo, é ela que 

me ilumina e aconselha sabiamen-

te. Quando vou para a cama e 

tenho alguma preocupação em 

mente, ela está lá para, durante os 

meus sonhos, me aconselhar e 

elucidar acerca da opção ou cami-

nho que devo tomar. Mas, por 

vezes, esses conselhos revelam-se 

insuficientes e acabam por não 

conseguir atenuar a dúvida e a 

incerteza que pairam sobre mim. 

No entanto, e precisamente nessas 

alturas, ela sussurra-me ao ouvido 

e persuade-me a tornar a adorme-

cer e a pôr de parte todos os pro-

blemas que me afetam. 

 Como é possível observar, a 

minha almofada é um elemento 

importante que contribui para a 

minha paz e harmonia interiores. 
 

Miguel Ambrósio - 8ºA   

A minha  

almofada 

Coletânea de textos escritos nas aulas 

de português no âmbito das atividades 

de escrita criativa. 

 

A almofada é um artigo 

que faz parte da roupa de uma 

cama. Ela serve para encostarmos a 

cabeça e, assim, podermos descan-

sar e dormir melhor. A almofada 

acaba por ser uma companhia 

íntima, confidente, na qual, e com 

a sua ajuda, refletimos e tomamos 

as melhores decisões, para não nos 

precipitarmos. 

Há uns anos atrás, tive 

uma história engraçada e caricata 

com a minha almofada.  

Foi numa noite de Verão 

muito quente. Deitei-me e, a deter-

minada altura, cheio de calor e já a 

dormitar, sem me aperceber, afas-

tei a almofada para fora da cama. 

Quando acordei, reparei 

que não tinha a almofada junto de 

mim. Levantei-me preocupado, pois 

não a via. Percorri toda a casa e 

não havia sinal dela, até que, de 

regresso ao quarto, vindo da cozi-

nha, vejo-a debaixo da cama. 

Fiquei aliviado! Como é 

que a almofada tinha ido parar 

àquele lugar? Foi então que, ao 

baixar-me, vi o meu gato «Tareco» 

a dormir em cima dela. Tinha sido 

ele que a arrastara para debaixo da 

cama, o malandro. Acabei por me 

rir, ao mesmo tempo que o afastei. 

Nunca mais me vou esquecer deste 

episódio, tão insólito e engraçado. 

A minha almofada é, 

A minha almofada é um artigo muito 
importante na minha vida. É nela que 

deito a minha cabeça, após um dia 
cansativo, desgastante e, por vezes, 
frustrante. 
Ela é o baú dos meus sonhos, dos 

meus pesadelos e até dos meus 
pensamentos. 
Para mim, chega ser uma amiga, 
talvez a melhor amiga que alguma 

vez tive, onde choro, sem ela fazer 
perguntas, e desabafo, com a certeza 
que, no dia seguinte, não vai contar 
às suas amigas, no recreio da escola. 

Além de ser amiga e confidente, é 
igualmente muito macia e confortável. 
É feita de algodão, linho e é branca 
tal como uma doce nuvem no céu 

azul brilhante, ou como a neve bran-
ca e fresca caída no chão.   
Um dos meus passatempos favoritos 
é deitar a cabeça sobre ela, esvaziar 

a mente de todos os episódios ou 
cenas más ou boas que existem na 
minha vida e no mundo e aproveitar 
aquele momento fantástico. 

Finalmente, a minha almofada é 
fundamental para relaxar e para me 
sentir confortável em qualquer lugar 
do planeta, quando chega a hora de 

ir para a cama descansar e entrar 
num mundo paralelo ao nosso, que é 
o mundo do sonho e da magia.  
 

Sofia Marques – 8º A 
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 A minha almofada é cor-de-

rosa, com pintas brancas e é muito 

confortável. Sempre que eu viajo nas 

férias, é esta almofada que eu levo 

para dormir. 

 Nós já viajámos até: Córdoba, 

Aljezur, Toledo, La Manga, Astúrias, 

Galiza, Amesterdão, La Alberca, Bar-

celona, Benidorm, Granada, Cádiz, 

Almeria, e muito mais. 

 Na minha caravana, eu e o meu 

irmão dormimos num beliche, eu dur-

mo em cima e ele dorme em baixo. A 

minha almofada passa o dia sozinha 

no “andar de cima”, mas, à noite, eu 

partilho com ela todas as emoções 

decorridas. 

 Durante a noite, ela sussurra-

me aventuras antigas, como se esti-

vesse a ler-me uma história para 

adormecer. 

 Uma noite, estava ela a recor-

dar-me a minha ída ao “Parque Áste-

rix”, em França, quando, de repente, 

tudo à minha volta começou a tornar-

se um imenso parque de diversões, 

com muitas pessoas barulhentas e 

crianças irrequietas. 

 Ao meu lado, apareceram os 

meus pais e o meu irmão, que se diri-

giam apressadamente a uma atração 

do parque. Eu apercebi-me de que 

estava, não a ouvir histórias do pas-

sado, mas sim a revive-las. Aproveitei 

aquele dia, ou, aliás, aquela noite, ao 

máximo. 

 A partir desse momento, todas 

as noites eu revivia um dia do meu 

passado, tudo graças à minha almofa-

Mais uma vez, após um dia sem 

fim, agarrei-me à minha almo-

fada.  

Ela que é o meu mundo, o meu 

pilar, sabe tudo sobre mim, até 

os mais secretos dos segredos. 

Ela está sempre presente em 

todos os momentos, sejam bons 

ou maus, e está pronta a ouvir-

me. Eu sei que a ela posso contar 

tudo, que nada se saberá.  

Narro-lhe os meus infinitos 

sonhos, histórias de encantar e 

são momentos de alegria; mas 

também me agarro a ela a cho-

rar e conto-lhe os meus proble-

mas e, mesmo sem nada me 

dizer, ajuda-me sempre só por 

estar presente, ao meu lado, 

pronta a ouvir. 

Parece impossível algo assim, 

mas isto é só quando se tem uma 

almofada como a minha, espe-

cial. E, por isso, esta almofada é 

a minha melhor amiga, uma 

pessoa em quem posso confiar. 

A minha almofada é a que me 

aconchega durante o dia e, à 

noite, é nela que me encosto 

para descansar e contar as novi-

dades à minha melhor amiga, a 

minha querida almofada. 

Com ela, eu adoro conversar, 

imaginar e é ela que me protege 

dos mais horríveis pesadelos que 

eu possa ter. 

A minha almofada é única e com 

ela posso sempre contar. 

 

 

Daniela Morais – 8.º B 

 A minha almofada pode ter 

várias fronhas, para condizer com 

cada uma das minhas colchas, mas, 

por dentro, é sempre a mesma. 

Nela faço coisas muito diferentes, o 

que faz com que eu goste dela 

como uma amiga. 

 Posso encostar-me a ela para 

mais confortavelmente ler e, por 

vezes, com a emoção do livro, 

começo a lê-lo em voz alta. Ela 

parece-me uma criança que ouve 

quieta e atentamente a minha lei-

tura. 

 À noite, quando vou para a 

cama e sinto o cheiro do champô na 

almofada, faz-me pensar que estou 

no meio dum campo repleto de 

flores de diferentes feitios e cores 

e nele posso andar como uma crian-

ça livre e sem preocupações. 

 Quando vou dormir, é nela 

que pouso a cabeça. Quando tenho 

pesadelos e acordo a meio da noi-

te, sento-me e penso:” não passou 

de um sonho mau!”. Viro a almofa-

da e volto a dormir, parecendo não 

alterar muita coisa. A partir daí 

passo a ter um sono solto e descan-

sado. 

 Mas o melhor é quando, dei-

tada na minha almofada, tenho 

sonhos bons. Houve uma vez que 

sonhei que, enquanto estava na 

escola e a casa ficava sem nin-

guém, todas as almofadas se junta-

vam na sala para jogar às cartas e 

ver televisão. Já não era a primeira 

vez que, ao voltar da escola, 

encontrava a televisão ligada, 

quando, de manhã, eu a desligo 

sempre, tenho a certeza! Era como 

se fossem crianças, tinham pés e 

pernas de linha, os olhos eram 

botões e a boca era um pedaço de 

maçã igual àquelas que o meu 

irmão leva todos os dias para a 

A minha  

almofada 
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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 

Ruth Vander Zee (texto) 
Roberto Innocenti (ilustración) 
Xosé Manuel González Barreiro (traducción) 
(original en inglés) Kalandraka Editora 

Ruth Vander Zee (texto) 
Roberto Innocenti (ilustração) 
Alexandre Faria (tradução) 
(original em inglês) Kalandraka Editora 

«No seu caminho para 

a morte, a minha mãe 

lançou-me para a 

vida.» 
 

Siete décadas desde la libe-
ración de los campos de 
exterminio nazis, Erika nos 
cuenta su increíble historia, 
porque la mejor manera de 
que algo tan terrible no se 
repita es mantener viva la 
memoria. 

«O Leão ergueu a cabeça e olhou 

lá para o fundo. Ergueu-se quão 
grande era. (…) Terminadas todas 
as apresentações, o Rei deu 
ordem para que começassem a 
tocar a música e a festa teve início 
naquele preciso momento.» 

 
Libro-cd que conjuga la magis-

tral interpretación de la or-

questa de la Academy of Lon-

don con el humor de las ilustra-

ciones de João Vaz de Carvalho 

para celebrar de la mejor for-

ma el cumpleaños del rey de la 

selva. 

Charles Camille Saint-Saëns (música) 
José Antonio Abad (texto) 
João Vaz de Carvalho (ilustración) 
Kalandraka Editora  

Charles Camille Saint-Saëns (música) 
José Antonio Abad (texto) 
João Vaz de Carvalho (ilustração) 
Elisabete Ramos (tradução) 
Kalandraka Editora  

«Quando a guerra acabou, ficá-

mos sem casa. 

- Não importa – disse a mãe. – 

Temos um carro.» 

 

Contado desde la infancia, 

este relato poético nos trasla-

da a través de ilustraciones 

hiperrealistas hasta un escena-

rio de guerra y, sin embargo, 

es un mensaje de esperanza. 

 

Paula Carballeira (texto) 
Sonja Danowski (ilustración) 
Kalandraka Editora  

Paula Carballeira (texto) 
Sonja Danowski (ilustração) 
Elisabete Ramos (tradução) 
Kalandraka Editora  

http://www.kalandraka.com/autores/detalle/ficha/vander-zee/
http://www.kalandraka.com/autores/detalle/ficha/innocenti/
http://www.kalandraka.com/pt/autores/detalle/ficha/vander-zee/
http://www.kalandraka.com/pt/autores/detalle/ficha/innocenti/
http://www.kalandraka.com/autores/detalle/ficha/saint-saens/
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/saint-saens/
http://www.kalandraka.com/pt/autores/detalle/ficha/abad/
http://www.kalandraka.com/pt/autores/detalle/ficha/vaz-de-carvalho/
http://www.kalandraka.com/autores/detalle/ficha/carballeira/
http://www.kalandraka.com/autores/detalle/ficha/danowski/
http://www.kalandraka.com/pt/autores/detalle/ficha/carballeira/
http://www.kalandraka.com/pt/autores/detalle/ficha/danowski/
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 BOCCIA 

   
 No dia 21 de janeiro, o Agrupamento de Escolas de Canas 
de Senhorim esteve representado por uma equipa de boccia, no 
1º Encontro da modalidade, no âmbito do calendário do desporto 
escolar de Viseu. 
 Este encontro decorreu na EBI João de Barros, em Marzo-
velos e pautou pelo espírito amigável entre os alunos e professo-
res das 6 escolas participantes. 
 A 25 de fevereiro fomos os anfitriões do 2º Encontro e a 
participação dos nossos atletas voltou a ser meritória, não lhes 
faltando competitividade e abnegação. 
 

A professora responsável pelo Grupo/Equipa de boccia 
 

Sílvia Caetano 

Excelentes prestações do Cristiano e do Mílton nos 

Campeonatos Nacionais de Atletismo Adaptado. 
 

 O Cristiano Pereira sagrou-se campeão nacional  dos 1500 metros nos campeonatos 

nacionais de pista coberta da ANDDI, que decorreram a 31 de janeiro, em Braga. Registou o 

tempo de 4.04.01, suficiente para se qualificar para os campeonatos do mundo, no Qatar.

 Na mesma competição, mas nos 400 metros, foi vice-campeão nacional com 57,41. 

 Já o Mílton Duarte venceu a prova de 200 metros com um tempo de 32,03, e de 600 

metros com  1, 52,41 (record nacional). Mas as proezas do Mílton não se ficaram por aqui: 

foi também primeiro classificado no salto em comprimento com o tempo de 4,05 minutos. 

 Entretanto, numa prova que decorreu em casa, o Cristiano sagrou-se Campeão de 

Portugal de Corta-Mato longo enquanto o Mílton triunfou na prova mais curta (1000 metros). 

Atletismo 

1º e 2º  Encontro Distrital de Boccia 

7º Campeonato da Europa de Cross 

INAS (desporto adaptado) - Wakefield 

(Inglaterra) – 19 a 22 de fevereiro’15 

 

Cristiano de prata 

O Cristiano contribuiu de forma decisiva para que 

Portugal fizesse a dobradinha no Cross Curto (3000 m) e longo 

(6000 m). Na distância mais curta, o nosso Cristiano só foi 

ultrapassado pelo compatriota José Azevedo, campeão euro-

peu nas duas distâncias. No Cross Curto, o atleta canense foi 

medalhado com o bronze pelo terceiro lugar obtido. 

No cômputo geral, a seleção nacional teve uma 

prestação brilhante: 4 medalhas de ouro, uma de prata e uma 

de bronze.  

CAMPEONATO DA EUROPA DE PISTA  

COBERTA – S. PETERSBURGO 2015  

 

Campeão entre campeões 

 

O Cristiano  contribui com quatro medalhas para o  
resultado arrasador da seleção portuguesa 
 
 Medalha de bronze nos 1500m e nos 800m (melhor marca do ano), bron-

ze ainda na estafeta 4x400m, prata na estafeta 4x200m, onde correu ao lado 

dos compatriotas António Monteiro, Carlos Lima e Lenine Cunha. 

 A seleção portuguesa sagrou-se campeã europeia em ambos os setores, 

masculino e feminino, com um total de 25 medalhas, oito de ouro, oito de prata  

e nove de bronze. 
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Se tiveres problemas, que sejam de Matemática! 
 

 Qual a idade? 
Uma filha tem precisamente um terço da idade da mãe e tem 

um irmão com um sexto da sua idade. A soma das idades dos 

três é igual a 50 anos. Que idade tem cada um? 

 
 Pai e filho 
A idade do pai adicionada à do filho é igual a 80 anos. O 

dobro da idade do filho é 10 anos superior à idade do pai. 

Que idade têm o pai e o filho? 

 
 Vermelho e verde 

Existem dois tipos de fichas dentro de um saco. O número 

de fichas verdes é três vezes superior ao número de fichas 

vermelhas. Se removermos do saco quatro fichas vermelhas 

e quatro fichas verdes, o número de fichas verdes passa a 

ser quatro vezes superior ao número de fichas vermelhas. 

Quantas fichas verdes e quantas fichas vermelhas existiam inicial-

mente no saco? 

 
 Diferença de 1 

Dois números estão um para o outro assim como 4 está para 5. 

Quando se adiciona 6 ao maior e 1 ao menor, as raízes quadradas 

dos novos números diferem de 1. Quais são os números? 

 
 Mais 20 

Se multiplicarmos dois números, o resultado é 180. Se o número 

menor for aumentado de uma unidade, o produto aumentará de 20 

unidades. Quais são os números? 

 
A média 

Para exprimir a ideia de “valores médios”, os ingleses usam a pala-

vra average, que deriva da palavra árabe avaria que era usada pelos 

comerciantes de Veneza na Idade Média. 

Foi uma das primeiras formas de seguro. Os mercadores que trans-

portavam bens por mar estabeleciam um acordo entre si – no caso 

de alguma das suas cargas ser danificada ou cair ao mar, os prejuí-

zos seriam adicionados e os custos divididos, equitativamente, por 

todos. 

 

 Aumento de salários 
Uma gelataria tem 10 empregados. 

O quadro seguinte indica o número de empregados que desem-

penha cada cargo e o salário correspondente, por hora de trabalho. 

 

 

O proprietário concordou em aumentar cada empregado em 

10% do salário médio. 

Durante um intervalo, os cozinheiros calcularam o aumento que 

iriam receber – um diz que o aumento será de 0,80 euros, outro refere 

que o aumento será de 0,86 euros e o terceiro adianta que o valor a 

aumentar será de 1 euro. 

Qual dos valores indicados pelos cozinheiros corresponde ao 

aumento médio dos salários? 
 

 Notas  
1 As soluções destes problemas serão divulgadas no próximo número d’O 

Mocho. 
2 Podes encontrar os enunciados destes e de outros problemas em Snape, 

C. & Scott, Heather (1997), Vamos contar!, Gradiva Júnior. 

 
 

Número de emprega-

dos 
Cargo Salário/hora 

(em euros) 

1 Gerente 20 

4 Empregado de mesa 10 

3 Cozinheiro 6 

2 Empregado de limpe-

za 
4 

Inumerismo*), de John Allen Paulos (1991), Publicações 
Europa-América. 

 
A proposta de leitura que vos deixo é a de um livro com uma 

idade respeitável, mas que se mantém atual. 

A edição original é de 1988 e o exemplar traduzido que pos-

suo foi editado, em 1991, pelas Publicações Europa-América. Li-o, 

pela primeira vez, nos princípios da última década do milénio 

passado. 
 

O autor, John Allen Paulos, era, à época, Professor Catedráti-

co na Universidade de Temple, em Filadélfia – a cidade mais 

populosa do estado norte-americano da Pensilvânia. 

Nas 185 páginas do seu 

livro, John Paulos apresenta 

diversas situações que 

resultam de lacunas ao nível 

do conhecimento matemáti-

co e das suas consequências 

nos momentos de tomada de decisões, mais ou menos relevantes, 

nas vidas pessoais e profissionais dos que as possuem. 
 

Na verdade, o objetivo do autor é o da divulgação de um 

grande número de contextos em que a informação veiculada é mal 

interpretada e transmitida a todos os que a leem ou ouvem através 

de diversos meios de comunicação. 
 

Um dos primeiros exemplos que apresenta é o da informação 

dada num boletim meteorológico – o locutor informa de que a 

probabilidade de chover num determinado sábado é de 50%, sendo 

igual para o domingo, concluindo que, nesse final de semana, a 

probabilidade de ocorrência de chuva é de 100%. A conclusão 

errada do locutor deve ter provocado mudanças de planos a muitos 

ouvintes – na eventualidade de um fim de semana molhado, devem 

ter optado por permanecer nas suas casas, desistindo de todas as 

atividades que pudessem ter programado ao ar livre. 
 

Numas páginas mais à frente, John Paulos refere um outro 

exemplo das consequências do desconhecimento matemático. 

Desta vez, os envolvidos sofreram uma condenação em tribunal. 

Num certo dia do ano de 1964, em Los Angeles, uma mulher 

loira com rabo de cavalo roubou a bolsa a outra mulher. A ladra 

fugiu a pé, mas mais tarde foi vista a entrar num carro amarelo 

conduzido por um negro com barba e bigode (p. 62). 

A polícia acabou por descobrir, após investigação, uma 

mulher loira com rabo de cavalo que andava normalmente na 

companhia de um negro com barba e bigode, dono de um carro 

amarelo (p. 62). 

O advogado de acusação argumentou em tribunal que a proba-

bilidade de se encontrar um casal que reunisse todas as característi-

cas descritas era tão pequena (cerca de 1/12000000), que a polícia 

devia ter, efetivamente, encontrado os culpados. 

O casal recorreu da decisão do tribunal com base noutra 

argumentação probabilística – a de que na cidade de Los Angeles, 

na época com cerca de 2000000 de casais, a probabilidade inicial-

mente apresentada não era assim tão pequena, pelo que devia 

existir pelo menos um outro casal com as características descritas. 

Com base numa distribuição de probabilidades, designada por 

distribuição binomial, essa probabilidade era de cerca de 8%, valor 

suficientemente significativo para deixar o júri com dúvidas e levar 

à absolvição dos arguidos. 
 

Nesta sugestão de leitura, não se pretende substituir a leitura 

da obra, no seu original ou numa tradução, pelo que deixo todas as 

outras situações nela descritas aos potenciais leitores. 
 

Boas leituras! 
 

Helena Cunha 
 

* Título original Innumeracy – Mathematical Illiteracy and its consequences (1988).  

SUGESTÃO DE LEITURA 
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 O «Ciência na escola», este ano 

na 12ª edição,  é um concurso de ideias 

que visa demonstrar como a tecnologia 

pode responder aos desafios da globali-

zação social com base na ciência. Para 

tal, os projetos a concurso deverão 

apresentar uma vertente interdisciplinar, 

integrativa dos diferentes saberes, que, 

com a criatividade e inovação social, 

constitui um dos principais critérios de 

seleção. 

 O nosso Agrupamento viu sele-

cionados por um júri regional dois proje-

tos, um correspondente ao  3º escalão 

(2º e 3º Ciclo), coordenado pelo profes-

sor Virgílio Rodrigues, outro integrado 

no 4º escalão (secundário), coordenado 

pela professora Fernanda Costa. 

 Cada projeto selecionado rece-

beu 500 euros para o seu desenvolvi-

mento e posterior apresentação à fase 

nacional. 

Projetos inovadores  

premiados com mil euros 

 

Dois projetos, um da autoria dos alunos do 8º 
A, outro dos formandos de Cozinha e Pastela-
ria, foram selecionados pelo júri regional no 
concurso de ideias «Ciência na Escola» , pro-
movido pela Fundação Ilídio Pinho. 

Mãos que cultivam a felicidade  
 
 Concebido pelos alunos do 8º A, este projeto aposta  na hortoterapia para promover 
o bem-estar físico e psíquico dos idosos institucionalizados. A ideia é retirá-los do espaço 

fechado que é o Lar e transportá-los para o ambiente natural de uma horta. Aí teriam a 
possibilidade de executar as tarefas próprias do horticultor, inclusive os que tivessem mobi-
lidade reduzida (ex. os que se fazem transportar em cadeira de rodas), pois seriam criadas 
estruturas que lhes permitissem executar as mesmas tarefas.  

 O regresso à natureza, ao cuidado da horta, permitiria aos idosos não só a manuten-
ção de uma certa atividade, essencial para o seu bem-estar físico, como teria igualmente 
repercussões positivas a nível intelectual e sobretudo emocional, melhorando a sua quali-
dade de vida. 

Produtos à base de soro  
 

 Os formandos de Cozinha e Pastelaria candida-

taram-se  com uma ideia inovadora: criar  produtos à 

base de soro de leite de ovelha. Um dos produtos a 

lançar no mercado será um queijo tipo mozzarella feito à 

base de leite de ovelha e embalado em soro de leite. 

Outras possibilidades  estão a ser pensadas para a 

rentabilização  deste  subproduto, tais como a sua 

utilização  no fabrico de batidos proteicos, pizzas , pão e 

substituição da manteiga na pastelaria. 

Os projetos selecionados na 1ª Fase (Fase Regional) 

A entrega dos prémios foi feita na Escola Superior de Música de Coimbra, na presença dos representan-
tes da Direção do Agrupamento, dos professores coordenadores dos projetos, da Delegada Regional da 

DGEstE, Dra. Cristina Oliveira e do próprio Presidente da Fundação promotora, Comendador Ilídio Pinho. 

Semana da Leitura 2015 

 Tem estado a decorrer mais uma edição da Semana da Leitura, este ano 
subordinada ao tema “Palavras do Mundo”, proposto pelo Plano Nacional de Leitura. 
 A Semana da Leitura convidou toda a comunidade escolar a celebrar a palavra 
nos diferentes modos que tem de nos encantar: ora dita,  musicada, declamada, ilus-
trada, dramatizada, ora criativamente associada a mais do que uma destas formas de 
se mostrar viva. 


