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JORNAL DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE CANAS DE SENHORIM 

À conversa com Ana Maria Magalhães 
 

A escritora de «Uma aventura» - em coautoria com Isabel Alçada - 
esteve à conversa com os alunos dos 1º e 2º Ciclos.  
 

Vamos a Lisboa! 
O João e a Joana (12º A) foram elei-
tos deputados pelo Círculo de Viseu 
à Sessão Nacional do Parlamento 
dos Jovens.   

P. 2 

P. 3 

P. 4 

          Sob o  patrocínio     
da Fundação Lapa  

do Lobo, O Bruno  
e o Paiva andam  
num  périplo pelas    
américas que  

     começou  em                      
setembro e  

                  só vai  
                    terminar  
                  em maio. 
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Editorial 
 Vivemos tempos difíceis – ouvimos	 dizer	
a	toda	a	hora,	nos	jornais,	na	televisão,	na	rua.		
	 Verdade	 se	 diga	 que	 sempre	 ouvimos	
isto	 –	 desde	 que	 me	 conheço	 que	 ouço	 a	
palavra	 crise,	 que	 estamos	 em	 crise,	 que	 os	
tempos	 são	 difıćeis,	 independentemente	 das	
cores	 polı́ticas	 e	 dos	 governantes	 que	 vão	
passando.	 Por	 ironia,	 se	 perguntarmos	 a	
pessoas	 mais	 velhas,	 que	 construı́ram	 a	 sua	
vida	nas	décadas	anteriores	ao	25	de	Abril	de	
74,	 eles	 até	 nos	 dizem	 que	 agora	 estamos	
muito	bem,	que	antigamente	 é	que	os	 tempos	
eram	mesmo	difı́ceis.		
	 En'im,	a	crise	e	as	di'iculdades	parecem	
ter-se	 apegado	 a	 nós	 desde	 há	 tempos	
recuados.	 Neste	 panorama,	 haver	 pessoas	 ou	
instituições	 que	 apoiem	 projetos,	 patrocinem	
atividades	e	en'im,	deem	dinheiro,	parece	uma	
coisa	do	outro	mundo.		
	 Temos	 a	 sorte	 de	 termos	 –	 a	 escola	 e	
várias	 associações	 em	 Canas	 –	 pessoas	 e	
instituições	que,	contra	os	tempos	que	correm	
e	contra	todos	os	 fantasmas	de	crise,	veem	as	
coisas	 pela	 positiva	 e	 apoiam	 pessoas,	
projetos,	 atividades,	 clubes.	 Estou	
naturalmente	 a	 falar	 do	 Dr.	 Carlos	 Cunha	
Torres	e	da	Fundação	Lapa	do	Lobo,	que	apoia	
numerosos	projetos	no	nosso	Agrupamento,	os	
quais,	de	uma	 forma	ou	de	outra,	apresentam	
uma	 vertente	 social,	 humanitária,	 de		
recompensa	 de	 boas	 práticas,	 	 de	 estimulo	
positivo,	 para	 o	 sucesso,	 para	 o	
empreendedorismo,	 para	 o	 futuro.	 E/ 	 o	 caso	
dos	prémios	de	mérito,	da	publicação	de	livros,	
de	 atividades	 dos	 alunos	 com	 necessidades	
educativas	especiais,	visitas	de	estudo,	mérito	
desportivo,	do	Gap	Year,	de	ações	e	palestras,	
de	 um	 sem	 número	 de	 atividades.	 Há	 que	
enaltecer	 este	 apoio,	 que	 constitui	 uma	
autêntica	lufada	de	ar	fresco,	positiva,	sobre	as	
visões	 deprimentes	 das	 nossas	 vidas	 que	
constantemente	nos	querem	dar.	
	 E	ter	esta	visão	é	essencial	numa	escola		
-	 espaço	 in'luente,	 onde	 os	 alunos	 formam	 o	
seu	caráter,		naturalmente	ricos	em	esperança	
e	 con'iantes	 no	 futuro.	 Também	 nós,	 os	mais	
velhos,	 devemos	 ter	 uma	 visão	 positiva	 e	
con'iar	 no	 futuro	 –	 até	 porque	 as	 situações	
dependem	do	 foco	pelo	qual	as	observamos	e	
do	 valor	 que	 lhes	 queremos	 dar.	 Caso	
contrário,	que	bom	exemplo	damos	nós??	

 

António José Cunha 

com  

Ana Maria  

Magalhães 

 Há cerca 
de três décadas a encantar as 

ge- rações mais novas com histórias aluci-
nantes, Ana Maria Magalhães, com a compa-
nheira de aventuras Isabel Alçada (Ex ministra 
da Educação), procurou tesouros escondidos, 
perdeu-se em desertos africanos, embrenhou-
se na selva amazónica, “descobriu” ilhas 
desertas, esquiou na Serra da Estrela, desceu 
destemidamente às profundezas de uma mina, 
até esteve à hora certa no sítio errado, entre 
muitos outros motivos de criação ficcional. 
 Numa outra aventura, a de motivar os 
mais pequenos para a sedução do mundo 
mágico da leitura e da escrita, a autora passou 
pela biblioteca da escola sede onde se apre-
sentou a uma plateia de jovens leitores - 
alunos do 1º e 2º ciclos -, que se mostrou bem 
preparada e conhecedora das suas obras, algo 
que muito a impressionou . 
 Após a apresentação inicial, pela 
professora bibliotecária, Celeste Sampaio, Ana 
Maria Magalhães começou por responder às 
muitas e diversificadas questões (onde se 
inspirava, do que mais gostava, que profissões 
teve, que profissões gostaria de ter tido, a 
relação que tinha com Isabel Alçada, entre 
muitas outras que nasceram da curiosidade 
infantil) que os alunos, de forma conhecedora 
e entusiasta, lhe colocaram. Foi o pretexto 
para a autora desfiar a história da sua obra que 
se enreda com a da sua própria vida. 
 A escritora ficou particularmente en-
cantada com a imaginação e a criatividade 
posta  na conceção de materiais com que foi 
presenteada, eles próprios inspirados  nas 
suas histórias: uma joaninha, um vaso com 
flores, um cartão personalizado com a sua foto 
e alguns poemas. 
 O cartaz que serviu de fundo à comuni-
cação onde aparecem em relevo as persona-
gens de «Uma aventura em Lisboa», elaborado 
pela professora Maria do Carmo, mereceu 
também grandes elogios da escritora. 
  

A sua presença terminou, como não podia deixar de ser, com uma sessão de autógrafos 

  
 Foi professora 
 Ajudou nas leituras 
 Agora escritora 
 De umas boas aventuras 

 
Vitória Ramos 

 
 Andamos à procura 
 Dos primos 
 Mas no meio da 
 Loucura os vimos 
 Num tira, puxa 
 Partiram a vassoura 
 Da bruxa cartuxa 
 Que grande aventura! 
 A professora Ana Maria 
 Com alguma doçura 
 E sabedoria 
 Encontrou a cura 
 Desta patifaria 

Beatriz Correia 
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Projeto de Recomendação da escola 
O Projeto de Recomendação compreende as medidas aprovadas em Sessão Escolar e defendidas na Sessão Distrital 

Criação de uma Rede Nacional de  
Cooperativismo 
 

  
 Segundo o European Youth Forum, o desemprego jovem 
em Portugal atinge os 37,4%, tornando-se, portanto, imperativo 
apresentar propostas concretas que sirvam de catalisador no 
combate ao desemprego jovem no nosso país. 
 A criação de uma plataforma virtual onde os jovens desem-
pregados se podem inscrever constitui um apoio ao cooperativis-
mo e, consequentemente, uma medida ativa de combate ao de-
semprego jovem. 
 O modelo empresarial cooperativo gera cerca de 100 
milhões de empregos em todo o mundo, sendo uma importante 
fonte de criação de emprego e um eficiente meio de combater a 
situação com que nos deparamos. Assim, fomentar-se-ia a criação 
do próprio emprego, através da criação conjunta de soluções para 
problemas comuns e possibilitar-se-ia a transformação das ideias 
dos jovens num negócio empreendedor como resposta às suas 
necessidades, ajudados/complementados por outros jovens com 
os mesmos interesses. Promover-se-iam, ainda, as competências 
coletivas e o gerar de um valor económico.  

Reforma da  
formação cívica 
nas escolas 

 
 A educação não formal 
é, a nosso ver, um instrumen-
to privilegiado na educação 
para a cidadania e, por isso 
mesmo, pensamos que a 
formação cívica em áreas 
como a literacia financeira e 
jurídica, bem como a realiza-
ção de várias palestras sobre 
Empreendedorismo nas esco-
las, ao longo de todo o per-
curso escolar dos alunos, 
teria um grande impacto na 
futura inserção dos jovens, a 
elas sujeitos, no mercado de 
trabalho. 

Valorização do ensino  
profissional  
 

 Os estágios profissio-
nais, tal como estão organizados atual-
mente, não bastam para uma efetiva 
relação escola-empresa que dê aos 
formandos a tarimba necessária à 
integração no mundo do trabalho. 
Nesse sentido, defendemos o estabele-
cimento de parcerias com empresas ou 
associações empresariais, estimuladas 
por programas públicos de promoção 
do emprego, que possibilitem aos 
jovens fazerem toda a sua formação de 
caráter mais prático nas instalações de 
uma unidade industrial/empresarial, 
monitorizados pelos próprios técnicos 
da empresa. 

1 2 3 

O João Ambrósio (12º A), 
bem coadjuvado pela Joana 
Pinto (12º A),  defendeu com 

afinco o nosso Projeto de 
Recomendação perante 

uma plateia de dezenas de 
pares representantes das 

diversas escolas do distrito. 

DESTINO: ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

 Deputados de 25 esco-
las do Distrito esgrimiram 
argumentos em defesa dos 
seus Projetos de Recomenda-
ção, em mais uma edição da 
Sessão Distrital do Parlamento 
dos Jovens, realizada em 
Moimenta da Beira. 
 O tema era a emprega-
bilidade dos jovens e motivou 
a apresentação de um conjun-
to de propostas, umas mais 
arrojadas do que outras, previ-
amente discutidas nas escolas 
de origem. Era agora altura de 
confrontá-las, sujeitá-las ao 
debate crítico e criativo, para 
escolher as  melhores que, 
depois de reformuladas e/ou 
enriquecidas com outros con-
tributos, constituiriam o Projeto 
de Recomendação  do Círculo 
de Viseu a levar, em Maio, à 
Sessão Nacional, na Assem-
bleia da República. 
  Das medidas propostas 
pelos  nossos deputados, a 
revitalização da formação 
cívica nas escolas, mormente 
no Secundário, de forma a 
integrar matérias como o 

empreendedorismo e as 
literacias financeira e jurídica, 
foi particularmente aplaudida, 
integrando o Projeto de Reco-
mendação final.  

  Para tal resultado 
foram imprescindíveis a 
argúcia,   o trabalho argu-
mentativo e crítico do João e 
da Joana, razão pela qual 
mereceram a confiança dos 
seus pares que os escolhe-
ram, a eles e aos deputados 
de mais três escolas, para 
integrarem a “embaixada” 

que representará Viseu, no 
debate nacional, na Assem-
bleia da República.  

 Momento de  convívio e 
de exaltação de competên-
cias transversais ligadas à 
cidadania e à participação 
democrática, o Parlamento 
dos Jovens continua a contri-
buir indiscutivelmente para a 
educação  integral dos jo-
vens. 
 

António Jorge Figueiredo 

Os representantes das escolas eleitas para a Sessão Nacional: Canas, Alves Martins, 
Latino Coelho (Lamego) e Moimenta da Beira. Os manos já apontam para Lisboa! 
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A capital exemplar, com dezenas de monumentos 
e museus para se ver graças à rede de museus 
Smithsonian, são de aconselhar o “Air and Space 
Museum”, a muito famosa estátua de Lincoln e o 
grandioso Capitólio. Washington é fantasticamente 
limpo, organizado e acolhedor.. 

Capitólio 

Washington 
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Uma das 7 maravilhas do mundo moderno e 
quem tem a oportunidade de ver percebe 
automaticamente o porquê ! Compensa o 
grande esforço que se faz para lá chegar visto 
que para os mais fortes que não optam pelo 
autocarro turístico, requer uma hora a subir a 
montanha até chegar à Cidade Perdida dos 
Inkas. 

A simpatia das pessoas canadianas foi o que mais 
nos fascinou. Sendo o Canadá um país extrema-
mente desenvolvido, não deixa de preservar os 
seus marcos naturais, como é o exemplo das 
grandiosas “Niagara Falls”. Toronto especificamen-
te, com grandes edifícios como a famosa CN 
Tower e históricos como o Lawrence Market, é a 
maior e mais famosa cidade do Canadá. 

Toronto e Cataratas do Niagara 

 
A cidade que nunca dorme, uma das mais belas e mais 
culturalmente ricas cidades do mundo, com a maravilho-
sa Times Square, o Museu de História Natural e o belo 
Central Park, é uma cidade imperdível! Contudo é uma 
das cidades em que o contacto entre as pessoas é 
quase nulo e os preços não estão ao alcance de toda a 

Times Square 

Nova Iorque 

A cidade é realmente maravilhosa, com atrações como o 
Cristo Redentor ou o Pão de Açúcar que atraem milhões 
de turistas. Conseguimos também passar nela o carnaval 
e é de facto vivido de uma maneira completamente 
diferente do que estamos habituados, tivemos oportunida-
de de ver o Carnaval de Rua, assistir nas arquibancadas 
do Sambódromo de Sapucaí e desfilar nele pela escola 
Beija-Flor uma experiência inesquecível! 

Desfile da escola campeã, sambódromo de Sapucaí 

Rio de Janeiro 

 

Considerado o 
melhor destino da 
América Central, é 
uma vila bastante 
turística e com 
bastantes atrações. 
O custo de vida é 
bastante baixo e as 
suas gentes são 
bastante amigá-
veis. Nesta região 
fizemos voluntaria-

do como professores numa escola primária, foi a melhor 
experiência de toda a viagem até à data! 

Escola El Porvenir, San Lorenzo El Cubo, 
Guatemala 

Antigua, Guatemala 

 
Bastante similar a Lisboa, Lima é uma cidade á beira 
do Pacífico com vários monumentos para se ver, 
contudo se forem alguma vez do Equador para o 
Peru, tenham cuidado visto que é uma das mais 
perigosas fronteiras da América do Sul.. 
Tivemos a experiência de por lá passar a Passagem 
de Ano e também de ficarmos doentes ao mesmo 
tempo! 

Vista sobre Lima na passagem de ano 

Lima, Peru 

Uma das cidades da América do Sul 
com “pior fama” que definitivamente 
não passa disso. Bastante desenvolvi-
da, é um destino bastante recomendá-
vel, contudo sempre sem baixar as 
guardas! Pontos turísticos a visitar 
serão definitivamente a Praça Bolívar, 
a zona histórica da Candelária, a serra 
de Monserrate ou mesmo a casa de 
Simon Bolí- var. 

Praça Bolívar 

Bogotá, Colômbia 

Uma cidade não muito virada 
para o turismo. Ligada aos 
valores ancestrais e a muitas 
tradições, é um lugar de onde se 
pode esperar o mais estranho. 
Ainda assim a sua gastronomia é 
bastante interessante. 

El Zocalo 

Cidade do México 

Uma cidade bela e um pouco turística, 
contudo como na maior parte das 
cidades da América do Sul, não confiem 
nos taxistas que vão ser enganados .. 
Ainda assim, foi a cidade onde passá-
mos o Natal e muito bem passado.. Tem 
como pontos a não perder, a zona da 
Mariscal Foch, o teleférico e inúmeros 
edifícios e igrejas coloniais. 

O Natal com uma família equatoriana 

Quito, Equador 

Cidade bastante pequena e pobre .. Ainda assim com alguns 
pontos a ver, marcada também por trilhos de pegadas de 
dinossauros que atraem turistas de todo o mundo. Nesta 
cidade fizemos voluntariado num orfanato o que foi uma 
experiência bastante enriquecedora ! 

Crianças do orfanato Jesus de Nazaré 

Sucre, Bolívia 

Machu Picchu, Peru 

O Périplo dos  nossos “gapers” das américas contado por eles próprios 
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Preparar o futuro com conhecimento e mestria 
 

Os formandos do Curso Profissional de Cozinha e  Pastelaria aprendem a dar cartas na arte de bem fazer na cozinha 

 O alargamento da oferta de cursos profissionais às escolas 
com ensino secundário pretendeu introduzir alternativas ao chama-
do ensino regular.  Vocacionados para uma formação de caráter 
profissionalizante, estes cursos 
nem sempre se organizaram de 
modo a cumprirem esse objetivo.  
Por outro lado, tiveram de convi-
ver com o estigma da discrimina-
ção negativa face aos cursos 
predominantemente orientados 
para o prosseguimento de estu-
dos, algo que tenderá a desapa-
recer, até porque a quem com-
pleta a formação é dada a possi-
bilidade de concorrer ao ensino 
superior através do preenchimen-
to de vagas que lhes são especi-
ficamente destinadas. 
 Seja como for, a aposta 
parece estar a ser ganha pela 
escola, sobretudo quando se 
trata do Profissional de Cozinha 
e Pastelaria.  Organizado de 
modo a dar aos formandos uma 
preparação sociocultural e cientí-

fica de base, o desenvolvimento curricular  aposta, contudo, na ver-
tente eminentemente prática. Aqui aprende-se a desenvolver um 
conjunto de competências e de habilidades que vão da arte de bem 

cozinhar à de bem servir, sem es-
quecer a de bem comunicar, pois o 
contacto com o público assim o 
exige. 
 Dotado dos meios necessários 
ao seu funcionamento regular - os 
ideais não existem em lado nenhum, 
especialmente em tempo de aperto 
financeiro -  o curso otimiza as valên-
cias já existentes, nomeadamente a 
cantina, onde se desenrola uma boa 
parte da formação prática, assim 
como dinamiza um conjunto de even-
tos  e participa noutros que dão “calo” 
aos formandos. 
 Para mostrarem que o curso 
tem futuro e é uma boa opção para 
quem inicia o Secundário, os forman-
dos realizaram uma série de 
workshops junto dos seus colegas do 
9º ano. 

 
 Visando a aquisição de conhecimentos 
e o desenvolvimento de competências enri-
quecedoras do seu percurso escolar, os 
alunos do 1º ano do Curso Profissional de 
Técnico de Turismo têm participado e dinami-
zado algumas atividades, das quais se desta-
cam a participação na Feira Medieval, no 
concurso “Mesas de Outono”, na exposição 
“O Turismo em Imagens” na biblioteca esco-
lar, na atividade “Ceia de Natal” (em que os 
alunos tiveram uma participação ativa na 
execução da decoração e mise-en-place da 
sala), e durante o mês de Fevereiro, na ativi-
dade “Acolhimento Turístico Acessível”. 
 Assistiram à peça “Édipo” no Teatro 
Viriato, ao workshop “Navegas em Seguran-
ça” no Instituto Português da Juventude e ao 
evento MatGouveia. 
 Estiveram também presentes no even-
to “TUR&CENTRO - Um encontro de diversi-
dades” e na Bolsa De Turismo De Lisboa-
BTL, sendo que nestes eventos os alunos 
puderam verificar a importância do sector 
turístico para as diferentes áreas regionais, 
nomeadamente a do Centro. 

Acolhimento turístico  acessível - Informação turística em Braille 

Jantar de Natal 

História do Turismo em imagens 

 Visita a três: três cursos, três locais... 
  
 No passado dia 2 de Março os alunos 
dos cursos profissionais de Turismo, Cozinha 
e Pastelaria e Animação Sociocultural deslo-
caram-se a lisboa. Visitaram o hotel Myriad, 
by Sana Hotels, percorrendo diferentes espa-
ços marcados pelo requinte e luxo e adquiri-
ram conhecimentos sobre a hotelaria, o proto-
colo, a imagem e o atendimento na hotelaria. 
Realizaram um percurso pelo parque das 
Nações, preparado pelos alunos do curso 
profissional de turismo, usufruindo dos dife-
rentes espaços de lazer e da paisagem e, por 
fim, visitaram a Bolsa de Turismo de Lisboa. 

 

Carla Filipe 

 

Atividades para todos os gostos 

La chandeleur - ….Qual malabarista dos crepes! 

Visita a um potencial local de trabalho: o Hotel Myriad, em Lisboa 
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                     Educação para o empreendedorismo 
 

  A Comunidade Intermunicipal da Região Dão-Lafões, em colaboração com a 

         Gesentrepeneur,  lançou um projeto cujo principal objetivo é a promoção da    

        educação  para o  empreendedorismo na sua área de influência. As escolas são 

      os espaços de  intervenção prioritários, pois é nos jovens que se depositam as        

     maiores expectativas na mudança para uma mentalidade mais criativa e inovadora. 

    A nossa escola também participa com duas turmas, uma do 3º Ciclo (8º A) e outra  

             do Secundário (12º A/B, na disciplina de Psicologia B).  

      A turma do 3º Ciclo foi desafiada a criar uma empresa escolar, ao passo que no 

         Secundário o desafio é a criação de ideias de negócio. 

       Os resultados do trabalho criativo dos alunos serão depois apresentados pu- 

       blicamente e avaliados por um júri especializado, tanto a nível concelhio como inter- 

       Municipal. 

 Entretanto, os alunos participantes são envolvidos em atividades de educação  

       para o empreendedorismo, nas próprias aulas, monitorizados pelos professores  

      Virgílio Henriques - 3º Ciclo - e António Figueiredo - Secundário -  e pelos  

     Formadores da Gesentrepeneur. 

Terapia pela  

estimulação  

multissensorial 
 
Os alunos do Agrupamento que 
frequentam a Unidade de Ensi-

no Estruturado para Alunos 
com Perturbação do Espetro do 
Autismo (UEEA) vão poder usu-

fruir, no Centro Educativo 
Nun’Álvares, no Carregal,  das 

vantagens terapêuticas de uma 
sala de estimulação multissen-

sorial, um equipamento pela 
primeira vez indicado para este 

fim pelos terapeutas holande-
ses Ad Verheul e Jan Hulsegge. 
O método chama-se Snoezelen 

por resultar da combinação dos 
termos holandeses 

«Snuffelen» (explorar) e 
«Doezelen» (relaxar). 

 O Snoezelen, en-
quanto metodologia de 
trabalho terapêutico, desti-
na-se a providenciar um 
ambiente estimulante, onde 
as pessoas podem relaxar, 
interagir com os outros,  
passar algum tempo isola-
dos, experimentar sensa-
ções e objetos ao seu 
ritmo, consoante a sua 
vontade e curiosidade, 
sempre  dev idamente 
acompanhadas por especi-
alistas. 
A estimulação dos cinco 
sentidos é conseguida à 
custa de uma iluminação 
específica, de superfícies 
táteis,  música seletiva ou 
aromas relaxantes. Alguns 
dos objetivos, além da 
estimulação sensorial e do 
relaxamento diretamente 
propiciados por estes espa-
ços, são a exploração, 
descoberta e o controlo do 
ambiente em que se está 
inserido, a exploração das 
necessidades e das prefe-

rências,  a estimulação das 
emoções positivas, o des-
pertar da curiosidade e a 
promoção do desenvolvi-
m en to  da  a tenção /
concentração, das capaci-
dades linguísticas e senso-
riais. 
 Tratando-se de uma 
metodologia do tipo clínico, 
a relação terapeuta-pessoa 
é fundamental, tornando-se 
necessário o conhecimento 
por parte daquele dos 
interesses, do percurso de 
vida desta, essencial tanto 
para a relação como para a 
seleção dos estímulos 

adequados- variáveis em 
função das diferenças 
individuais - ao longo de 
cada sessão. 
 Dirigido inicialmente a 
pessoas com determinadas 
patologias psíquicas, jovens 
ou adultas,  o método snoe-
zelen  depressa se esten-
deu a outras áreas - da 
escola às empresas, pas-
sando por instituições que 
lidam com idosos, entre 
muitas outras -, sobretudo 
para o controlo emocional 
ligado à ansiedade e ao 
stress. 
 

UEEA do Agrupamento 
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Cuidados a ter com o 

computador 

 

• Ter o antivírus 

sempre atualiza-

do. 

• Não abrir fichei-

ros de origem 

suspeita. 

• Ter o sistema 

operativo sempre 

atualizado. 

• Ter a firewall 

sempre ativa. 

Cuidados a ter com os emails 

 

• Correr uma aplicação antivírus e 

mantê-la atualizada. 

• Ativar o filtro antisspam nas con-

figurações do mail. 

• Desconfiar de mensagens que o 

informam de que ganhou um 

prémio. 

• Desconfie de mensagens que o 

avisam de perigos (pois muitas 

vezes são um embuste para utili-

zadores maliciosas encherem de 

SPAM as caixas de correio das 

pessoas a quem as  reenviamos). 

• Não corra programas de origem 

desconhecida. 

• Não envie informação confiden-

cial por email. 

Cuidados a ter com as 

redes sociais 

 

• Não forneça, inad-

vertidamente, da-

dos pessoais. 

• Não aceite pedidos 

de amizade se o 

conteúdo da pági-

na o deixar des-

confortável. 

• Não responda a 

comentários ou 

conteúdos ofensi-

vos. 

• Quando partilhar 

dados através da 

net tenha sempre 

em conta que os 

dados não são 

privados. (há sem-

pre a possibilidade 

de serem acedidos 

ou  usurpados).  

Navegar na internet com segurança 

precauções que deve ter quando navega 

 

Pelo seu àvontade com as novas tecnologias, pela  curiosidade na procura 

de novidades, pela sua natural predisposição para as interações sociais, 

os jovens são os mais expostos aos perigos da navegação na net. 

Não é, pois, demais, lembrar sobre algumas 

on-line. 

• Nunca devemos andar sozinhos ou com 
os nossos amigos em ruas desertas ou 
em descampados, mesmo que sejam 
perto de ruas muito habitadas. 

•  Não devemos trazer connosco dinheiro 
ou objetos valiosos; 

• Devemo-nos recusar a entrar em auto-
móveis de desconhecidos, sob que 
pretexto for 

•  Nunca devemos aceitar guloseimas, 
rebuçados, pastilhas elásticas, tabaco, 
ou outras coisas, oferecidas por pessoas 
que não conhecemos, devendo-nos até 
afastar delas; 

• Quando nos encontrarmos sozinhos em 
casa não devemos abrir a porta a nin-
guém, a não ser que seja de absoluta 
confiança, nem dizer a desconhecidos 
que não está mais ninguém em casa; 

•  Devemos evitar a companhia de jovens 
(colegas ou não) que nos possam levar 
a cometer delitos (droga, actos de van-
dalismo, etc.); 

                

• Devemos sempre dizer, aos nossos pais 
ou a quem estiver connosco, para onde e 
com quem vamos brincar; 

• Se formos agarrados devemos gritar o   
mais alto possível e tentarmos fugir; 

• Devemos comunicar sempre aos nossos 
pais, aos nossos professores e se possível 
até à polícia, qualquer perigo ou anomalia 
de que tenhamos conhecimento ou de que 
tenhamos sido vítimas; 

• Se nos encontrarmos em dificuldades, 
devemos telefonar para o 112. 

 
                                                                                                                             

Micaela Guerra, 7º A 
Soraia Monteiro, 7º A 

                                              Milton Duarte, 8ºA 
                                            Iara Rodrigues, 2ºE 

Leonardo Pinto, 2ºE 
                       João Rodrigues, 2ºE 

 
 

                                                                                             

Sempre alerta! 
 

Nas aulas de Apoio de Educação Especial 
trabalhámos regras de segurança e debatemos 

alguns cuidados a ter em situações de risco. 
Estas sessões foram-nos muito úteis, pois 

ficámos alertados para estas situações que nos 
podem surgir no nosso dia-a-dia, e assim será 
mais fácil protegermo-nos dos perigos que nos 

rodeiam . 
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Como sempre, os Jardins e o 1º Ciclo partiram de um  
tema aglutinador - interrogar o mudo através das ar tes e 
a matemática divertida, respetivamente - e com muit o 
trabalho e ainda mais imaginação percorreram as rua s da 
Vila num desfile animado e muito colorido. 
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7º B 
8º A 

9º A 10º A 

11º  
CPCP 

12º 

CPA 

                             Com  animação  a gosto, o quanto  baste de criatividade e uma pitada  

          de irreverência e rebeldia , assim temperaram os 2º e 3º Ciclos e o  Secundário  as brinca- 

     deiras  de Carnaval. A participação de todos foi meritória, mas os vencedores “oficiais” são os 

que abaixo se assinalam. 
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Pessoal e intransmissível 
 
«Pessoal e intransmissível» era uma oficina 
de escrita e teatro a partir de Fernando Pes-
soa e heterónimos dirigida aos alunos do 5º 
ano. 
 
 A partir de uma fotografia que tiravam de uma 
caixa mágica, os alunos eram desafiados a criarem-lhe 
o bilhete de identidade. Para tal, eram-lhes fornecidas 
várias pistas que os orientavam na tarefa de descobri-

rem a sua  naturalidade, data de nascimento, altura,  ou, inclusivamente, algumas 
marcas da sua personalidade: havia cegos e surdos, hiperativos, agressivos, etc. 
Despertada a mente por um xarope de menta, e depois de convocados os espíri-

tos, cada um corporizava o seu próprio heterónimo, 
revelando-o aos outros. O momento transformava-se 
numa breve encenação, espontânea e interativa: o 
animador questionava-os sobre os vários aspetos da 
sua biografia 
 De uma forma lúdica e historicamente situada - 
a cena decorria no café Arcada -, os pequenos atores 
eram convidados a descobrir o seu próprio heteróni-
mo, projeção das venturas e desventuras, das alegri-
as e das tristezas, das comédias e das tragédias que 
enformam as nossas vidas. 
 O evento estava integrado na Programação 
Escolas 2012-2013, criada e patrocinada pela Funda-
ção Lapa do Lobo. 

O local inspirador da escrita de Pessoa: o café 
Arcada. 

Cada aluno escolhia a personagem cuja identidade 
deveria encarnar. 

O BI - documento fundamental nesta encenação - 
era envelhecido em nome da autenticidade histórica. 

Sob inspiração da menta - Pessoa procurava-a no 
absinto -, os heterónimos davam-se a conhecer. 

O que eles acharamO que eles acharamO que eles acharamO que eles acharam............    

  A minha turma, 
5º B, foi convidada a ir à 

Fundação Lapa do Lobo, no dia 22 de 
janeiro, para participar numa ativi-
dade sobre os heterónimos de Fer-
nando Pessoa. 
 Quando chegámos, entrámos 
numa sala grande e escura, onde 
havia mesas e cadeiras que faziam 
lembrar um café. 
 Nessa mesma sala, estava um 
senhor em frente a uma secretária, 
a escrever um texto numa máquina 
de escrever antiga. Esse senhor re-
presentava Fernando Pessoa. 
 Sentámo-nos no chão e ou-
vimos atentamente informações 
sobre o nas cimento, a vida e os seus 
heterónimos (várias pessoas que 
habitam um único poeta). 
 Para melhor compreendermos 
quem eram os heterónimos de Fer-
nando Pessoa, fizemos um jogo. 
 Sentámo-nos nas cadeiras em 
volta das mesas onde estava um 
bilhete de identidade por preencher. 
A nossa missão era criar o nosso 
próprio heterónimo. 
 Começaram por nos dar uma 
caixa com fotografias dentro. 
 Tínhamos que escolher a pri-
meira fotografia que estivesse a 
olhar para nós e colá-la no bilhete 
de identidade. 
 Debaixo da nossa cadeira, 
estavam duas letras e com essas 

duas letras tínhamos que dar um 
nome. 

 A seguir, o senhor deu-nos um 
mapa. De olhos fechados, apontá-
mos com o dedo indicador para o 
mapa e a localidade que nos calhas-
se era o local do seu nascimento. 
 A data do seu nascimento foi 
criada da seguinte maneira: o dia, o 
nosso dia de aniversário. O mês, a 
hora a que nascemos. O ano, 1900, 
mais o número do nosso calçado. 
 O próximo passo foi calcular a 
altura. O senhor colocou uns óculos 
que imitavam os do Fernando Pes-
soa em cima da nossa cabeça e me-
diu a nossa altura, incluindo s ócu-
los. 
 Em cima de cada mesa estava 

uma chávena com café para cada 
um de nós e um pincel. 
 Debaixo de cada chávena 
estava escrita uma característica 
do heterónimo. O meu dava 
“espirros para dentro”. 
 Estava criado o meu heteróni-
mo: 
 Nome: Daniel Pereira 
  
Local de nascimento: Póvoa de San-
tarém 
 D a t a  d e  n a s c i m e n t o : 
26/04/1936 
 Altura: 1,60 metros 

 Característica: dá espirros para 

dentro. 

 Para acabar, tínhamos que 

descrever a causa da sua morte, 

fazendo com que rimasse com o seu 

nome. 

 Eu escrevi: Daniel Pereira mor-

reu caindo de uma macieira. 

 Com o pincel pintámos o bilhete 

de identidade com café, para parecer 

mais velho. 

 Por fim, sentámo-nos no chão, 

em roda, bebemos xarope de menta e 

partilhámos uns com os outros os 

nossos heterónimos.  

 

Beatriz Amaral, 5º BBeatriz Amaral, 5º BBeatriz Amaral, 5º BBeatriz Amaral, 5º B    

O poeta é um fingidorO poeta é um fingidorO poeta é um fingidorO poeta é um fingidor    
Finge tão completamenteFinge tão completamenteFinge tão completamenteFinge tão completamente    

Que chega a fingir que é dorQue chega a fingir que é dorQue chega a fingir que é dorQue chega a fingir que é dor    
A dor que deveras senteA dor que deveras senteA dor que deveras senteA dor que deveras sente    

    
Quero para mim o espírito desta 
frase, transformada a forma, 
para casar com o que eu sou:  

 
Viver não é necessário; o que é Viver não é necessário; o que é Viver não é necessário; o que é Viver não é necessário; o que é 
necessário é criar.necessário é criar.necessário é criar.necessário é criar.    
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Bom. Eu gostei muito desta atividade, foi 
muito engraçada. E também foi diferente, 
foi fora do habitual. Eu acho que até podí-
amos fazer mais atividades destas. 

 

Maria Inês Pinto Fidalgo, 5º CMaria Inês Pinto Fidalgo, 5º CMaria Inês Pinto Fidalgo, 5º CMaria Inês Pinto Fidalgo, 5º C    

O que eu gostei mais foi quando o Sr. Miguel estava a escrever no 
teclado antigo. 
 Gostei de conhecer um pouco da vida de Fernando Pessoa, o que ele fez 
na sua adolescência… 
 Gostei de procurar o nome do meu heterónimo e de descobrir como ele 
nasceu e como morreu. 
 Também gostei de ver o filme de Fernando Pessoa. 
 Eu acho que tinha um bom ambiente, pessoas divertidas, alegres e sem 
ninguém fazer disparates. 
 O problema é que podia ter estado sol, para podermos passar para a sala 
onde descobrimos o nosso heterónimo. 
 Eu acho que o Sr. Miguel teve que trabalhar muito para conseguir fazer 
a peça para todas as crianças. 
 O que interessa é que nos tenhamos divertido e aprendido bastante 
sobre Fernando Pessoa. 
 Gostei muito! 

ConstançaConstançaConstançaConstança, 5º C 

Super-Heróis  de 
Portugal 

 

 A Portugal 
não faltam heróis! Super heróis! A 
História conta histórias de homens e 
mulheres que realizaram feitos notá-
veis. Vamos viajar pela vida de alguns. 
 Há muitos, muitos séculos, por 
terras altas (montes Hermínios), vivia 
um pastor. Bravo, guerreiro, chefe dos 
Lusitanos, combateu os Romanos. 
Traído por três dos seus amigos, Viria-
to morreu. 

Contemporâneo de D. Afonso 
Henriques, Geraldo Geraldes, ora ga-
nhava riquezas à custa dos Mouros ora 
à custa de Portugal. Era uma pessoa 
muito valente, mas ao mesmo tempo, 
era mentiroso e em quem não se podia 
confiar. 

Em dado momento da História 
apareceu o Zé Povinho. Representante 
do povo. Era uma personagem humilde, 
desconfiada… Caricaturava o povo 
português. 

Um “amigo” do Zé Povinho era 
o Zé do Telhado. Aquele que roubava 
aos ricos e tudo dava aos pobres. 

Brites de Almeida (Padeira de 
Aljubarrota) na nossa História, ajudou na 
luta contra os Castelhanos. 

Portugal começou a ser um país 
importante na época dos Descobrimen-
tos e Vasco da Gama foi um dos Super 
heróis dessa altura. Levou-nos até à 
India, descobrindo o caminho marítimo 
até lá.   

Os anos foram passando, acon-
teceram coisas boas e coisas más. 
Aristides de Sousa Mendes foi um muito 
grande super herói. Salvou muitas pes-
soas de morrerem às “mãos” de Hitler, 
ditador da Alemanha. 

António de Oliveira Salazar fez 
Portugal viver uma ditadura. As pessoas 
não tinham liberdade de expressão. Por 
isso vieram para a rua fazer uma revolu-
ção. Ficou conhecida como a revolução 
dos cravos. 

Todos os super heróis, cada um 
na sua missão, em cada tempo da 
História, fizeram este país chamado 
Portugal.           

 
Joana Campos e Mariana Loureiro 

4º ano, Escola EB1 da Aguieira 

 Neste espetáculo divertido e  didático, são 

contados os feitos de alguns heróis que passaram 

pela nossa história, tal como Viriato, Geraldo 

Geraldes, a padeira de Aljubarrota, Aristides de 

Sousa Mendes entre muitos outros. 

 O espetáculo é dirigido a grupos escolares 

- Jardins de Infância, 1º e 2º Ciclo -, podendo 

também ser aberto à comunidade em geral. 

 Está em cena no Teatro Municipal de 

Nelas, de janeiro a junho. 

 

O que eu gostei mais...O que eu gostei mais...O que eu gostei mais...O que eu gostei mais...    

 

“Promoção do sucesso escolar 

com histórias de encantar” 
 

 Todos apreciam uma boa história, mas 
pouca gente conhece o valor real dela. Muitos 
que a usam para diferentes fins, como entreter, 
despertar a atenção ou descansar a mente, 
ignoram que, mesmo quando usada com estes 
objetivos em vista, a história é um elemento 
poderoso na formação do caráter daqueles que 
a ouvem. [...] Podemos afirmar que o valor real 
da história é ser instrumento educativo e deste 
ponto de vista, atende às necessidades huma-
nas em todos os seus aspetos (CHAVES).  

 
Tendo em mente esta citação, demos continuida-

de ao pojeto com mais uma história de encantar, Desculpa … 
Por acaso és uma bruxa?, de Emily Horn. Os princípios 
norteadores da abordagem desta história foram a promoção da 
leitura e da escrita através da fantasia, da alegria, da imagina-
ção e da criatividade. Podemos constatar esta realidade ao 
observar o trabalho e empenhamento dos nossos alunos na 
produção de textos criativos: “As nossas poções mágicas”. 
Estas poções vão funcionar e as histórias vão continuar!!!!! 

 

Anabela Costa, Isabel Garcia 
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A psicologia da crise 
 

Por Mariana Ambrósio * 
 
 A palavra crise tem ecoado cada vez mais pelas 
ruas e pelas várias famílias portuguesas. Consequente e 
involuntariamente acaba por estar presente nas nossas 
rotinas e no nosso pensamento, constituindo uma crescente 
preocupação nos dias correntes.  
 Os meios de comunicação transportam-na de tal 
forma, que onde quer que estejamos, somos invadidos por 
toneladas de notícias que, de uma maneira ou de outra, 
acabam por nos abalar. O leque de efeitos é vasto, sendo 
importante revelar que muitos são de foro psicológico. A 
inevitável verdade é que esta crise financeira tem originado 
grandes consequências para a saúde mental do ser huma-
no.  
 O efeito mais abordado tem sido a depressão, mas 
até ao surgimento desta há um progressivo caminho de 
pensamentos negativos. Na pior das hipóteses, fala-se em 
suicídio ou no consumo descontrolado de drogas. Contudo, 
os efeitos psicológicos podem enquadrar-se num quadro 
clínico de menor gravidade, não se devendo desvalorizar 
por isso o seu impacto. As pessoas têm vindo a alterar as 
suas expectativas, como também os seus planos futuros, o 
que demonstra um elevado nível de insegurança. Começam 
por inibir alguns comportamentos, pensando no futuro de 
forma disfórica, e acabam por viver o dia-a-dia com grande 
ansiedade. 

A autoestima é extremamente afetada, sobre-
tudo quando falamos em desemprego. O sentimento de 
culpa também nos atinge, na medida em que muitos de nós 
desenvolvemos estilos de vida que pouco visaram o dia de 
amanhã ou a possibilidade de algumas regalias chegarem 
ao fim.  
 Para ultrapassar todas estas adversidades, os 
indivíduos devem ser resilientes, isto é, devem ser capazes 
de superar os obstáculos, respondendo a eles de forma 
saudável e produtiva. Esta habilidade poderá ser essencial 
na gestão e na transposição da crise, na medida em que 
constituirá uma adaptação positiva ao sistema.  
  A saúde mental depende desta capacidade, 
devendo-se encarar o trabalho e a vida pessoal de uma 
forma construtiva. A crise impede-nos muitas vezes de 
pensar produtivamente, o que dificulta a nossa interpreta-
ção da realidade. As pessoas deviam saber tirar proveito de 
todas as mudanças que estão a ocorrer, mesmo que numa 
primeira instância seja complicado descobrir o lado positivo 
das situações.  
 A resiliência pode ser construída através do desen-
volvimento da confiança que temos em nós mesmos, da 
procura contínua pelo melhor e de atitudes mais proactivas. 
 As medidas de prevenção passam sobretudo por 
educar os mais novos a poupar, mostrando-lhes que muitas 
vezes não podemos adquirir tudo aquilo que queremos. 
Contudo, não deve ser essa impossibilidade a travar os 
sonhos das pequenas crianças, devem sim aprender a 
aceitar as adversidades que muitas vezes surgem. De uma 
forma mais geral, serão importantes reformas na educação 
e, consequentemente, na forma como as pessoas encaram 
os seus problemas e o seu futuro. O futuro não deve ser 
observado de forma temerosa e as expectativas não devem 
baixar drasticamente. 

Um outro aspeto poderá ser a fomentação do 
espírito de iniciativa, o que permitirá abortar os pensamen-
tos negativos e repensar num futuro mais promissório. 

                                                                                                           
Ex- aluna da escola, agora a estudar psicologia na 

Universidade de Coimbra  

Terão as diferentes luas condições 

para albergar vida? 
 
 No filme de ficção científica Avatar, vencedor de três Óscares em 2010, somos convidados a entrar 

no fantástico mundo de Pandora, uma lua onde criaturas azuis chamadas Na’vi vivem em harmonia com a 

Natureza. Do mesmo modo que nos deixa a pensar se existem realmente outras formas de vida, este oferece

-nos uma nova ideia: será possível viver em luas? 

 Dado que o nosso satélite natural é um local árido, infértil e sem atmosfera, pode ser difícil para nós 

aceitar esta possibilidade. Contudo, alguns cientistas dedicaram o seu tempo a estudá-la e chegaram à 

conclusão de que é tão provável existirem outros seres em planetas como nas suas luas.  

 Fora do sistema Solar, mais de 850 planetas foram já descobertos. No entanto, a maioria destes 

são gigantes gasosos, sendo poucos os que apresentam uma superfície sólida e ainda menos os que se 

situam na chamada zona habitável: região do espaço à volta de uma estrela que nem é muito fria nem muito 

quente, oferendo as condições favoráveis para a existência de água no estado líquido e, consequentemente, 

de vida. 

 Assim sendo, como será possível que uma lua orbitando tal corpo suporte vida? A resposta é fácil: o 

efeito das marés altera tudo, como dizem Heller e Barnes (responsáveis pelo estudo feito sobre o assunto). O 

facto de a lua estar sujeita às forças gravitacionais exercidas pelo planeta e por outras luas que também o 

orbitem leva a que a sua trajetória seja elíptica, o que, por sua vez, leva a alterações da superfície rochosa 

(dilatações e compressões) responsáveis pelo aquecimento do satélite natural (devido às fricções). A uma 

certa distância, este aquecimento derivado do efeito das marés pode, eventualmente, compensar o facto do 

sistema planeta/lua estar situado numa zona relativamente afastada da estrela. “Há uma zona habitável para 

as luas, apenas é um pouco diferente da habitável para os planetas”, diz Barnes. 

 O próprio estudo dos planetas do sistema solar apoia esta teoria. Antes de começarem as missões 

espaciais da NASA, pensava-se que os outros corpos deste sistema eram frios e inertes, pois estavam muito 

distantes do Sol. Porém, a Pioneer e a Voyager, assim como as missões Cassini e Galileo, provaram que 

muitas destas luas eram mais ativas e habitáveis que o esperado. Por exemplo, foi descoberto que Europa, 

um dos satélites principais de Júpiter, tem, provavelmente, um vasto oceano por baixo da sua superfície 

gelada, cuja água é aquecida devido ao efeito das marés. 

 Quanto ao facto de existir vida ou não nestas luas extrassolares, podemos referir que o telescópio 

da NASA Kepler torna agora possível a deteção destes corpos celestes de dimensões a variar entre as da 

Terra e de Marte, estando aberta a “caça das luas extrassolares com o Kepler” desde 2012. 

 

Tradução e adaptação de João Santos (12º A) 

Fonte: http://www.guardian.co.uk/science/2013/jan/13/is-life-on-alien-moons) 

 Que	tédio... 
 

 Estou	num	cubo:	uma	mesa	com	livros,	uma	mesa	com	computador,	
uma	 estante,	 uma	 cadeira.	 Começar	 o	 inevitável	 estudo,	 apagar-me,	 olhar	
para	o	ecrã.	Neste	momento,	a	vida	resume-se	a	isto,	a	escolhas.	
As	 alternativas	 não	 são	 as	 melhores.	 Esquecer	 que	 existo	 e	 começar	 o	
complexo	ato	de	estudar,	isolando-me	de	tudo	o	que	me	rodeia	ao	ponto	de	
não	 ter	 preocupações.	 Ignorar	 o	 óbvio	de	que	mais	 tarde	ou	mais	 cedo	o	
vou	ter	que	fazer	e	'ingir	que	me	interesso	pelos	pixéis	que	vejo.	Ou	perma-
necer	indeciso	até	que	a	dúvida	me	retire	o	tempo	que	tenho,	'ingindo	que	
não	dou	conta	do	seu	'luir	e	de	que	não	me	preciso	de	preocupar…	
	 Um	confronto	de	colossos,	que	me	arrasa	a	mente	enquanto	a	usa	
como	campo	de	batalha.	Quem	vencerá?	Limito-me	a	descrever	a	luta	pois	
nada	mais	posso	fazer	e	assim	o	tempo	passa.	
	 Parece	 que	 a	 abulia	 ganha.	 No	 entretanto,	 arranjo	 desculpas	 para	
não	fazer	o	que	na	verdade	posso:	“agora	não	tenho	tempo,	quando	puder	
vejo”,	 enquanto	 que	 o	 que	 verdadeiramente	 me	 ocorre	 é	 “agora	 estou	 a	
desperdiçar	o	meu	tempo	num	con'lito	que	provavelmente	não	terá	”Time	
Out”,	 quando	 encontrar	 um	 motivo	 su'icientemente	 forte	 para	 decidir	 o	
vencedor	vejo	isso”.	
	 Ah…	é	um	empate…	 	 																																					João	Santos,	12º	A	
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Falar para o estrangeiro com tradução  

imediata da conversa 
 
A empresa japo-
nesa NTT Doco-
mo, o principal 
operador de co-
municações mó-
veis japonês, dis-
ponibiliza um ser-
viço em que a 
conversação para 
um destinatário de língua  diferente é traduzida automaticamente, 
praticamente em tempo real. A tradução pode ser feita  nos modos 
“face-to-face” e “phone-to-phone”. No modo “face-to-face” o portu-
guês é uma das dez línguas disponibilizadas. O serviço é gratuito, 
apenas é paga a chamada.  
 

Fonte: www.nttdocomo.com 

Uma bicicleta de cartão 
 
A ideia foi de um israelita, Izhar Gafni, que quis provar que conse-
guia construir uma bicicleta utilizando apenas papel. Dito e 
feito: compac- tou papel reciclado de tal forma que a 
sua resistência é superior ao carbono, 
mate- rial muito utilizado na construção deste 

tipo de veículos. O mais surpreen-
dente é que consegue suportar 
até 220 Kg, é resistente à  agua e 
o seu custo anda pelos 7 euros! 
 

Fonte: Science et Vie, Janeiro 
2013 

Carregas o Tablet enquanto baloiças 
 
Batizada de 
iRock, esta 
cadeira de 
baloiço é 
capaz de 
produzir ener-
gia suficiente 
para carregar 
um tablet que traz incorporado. A 
fórmula é simples: construiu-se uma 
cedeira de baloiço em madeira à 
mentira clássica, adaptou-se-lhe um 
gerador  e equipou-se com um iPad e umas colunas colocadas no 
encosto. Quem a concebeu, a ideia foi desenvolvida pela MIcasa 
Lab, de Zurich, afiança que uma hora a baloiçar recupera cerca de 
35% da energia perdida por um iPad 3. 
 

Fonte: www.irocknow.ch 

Portátil e tablet  num só 
 
A Asus  concebeu 
uma maravilha 
tecnológica que 
combina dois mo-
dos: o de um  por-
tátil e o de um 
tablet  
 Fino, 
leve e flexível, o Asus Taichi 21 já traz o Windows 
8, um processador de 3ª geração Intel Core i7 - 
3537U,  qualidade de som cinematográfica Sonic 
Master, assim como uma caneta Stylus (opcional) 
para tomar notas. 
 Das várias vantagens, destaca-se a possibi-
lidade de ser utilizado por duas pessoas,  ao mes-
mo tempo, usufruindo das potencialidades da sua 
dupla funcionalidade. 
 

Fonte:Www.asus.com 

Um capacete com capacidade 

de visão a 360o 

 

O instituto de pesquisa francês Inria desenvolveu o  

FlyViz, o protótipo  de um capacete que permite obter 

uma visão em tempo real em todas as direções. Esta 

proeza só foi tornada possível graças à combinação 

de diversas tecnologias de ponta. Uma câmara capta 

as imagens, que são imediatamente tratadas e proje-

tadas no visiocapacete de forma a re-

sultar uma visão panorâmica do ambi-

ente em redor do utilizador. 

Soldados, polícias e bombeiros es-

tão na linha da frente dos 

setores onde esta tecno-

logia poderá ter gran-

de utilidade. Mas tam-

bém pode servir ao professor 

para vigiar o comportamento 

dos os seus alunos quando escreve no quadro! 

Fonte: www.inria.fr 
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Para ir lendo...Para ir lendo...Para ir lendo...Para ir lendo...    

««Embora seja uma das maiores histórias 
de amor da literatura mundial, Anna Karé-
nina não é apenas um rmance de aventu-
ra. Verdadeiramente interessado em te-
mas morais, Tolstoi era um eterno preo-
cupado cm questões que são importantes 
para a humanidade em todas as épocas. 
Bom, há uma questão moral em Anna 
Karénina, embora não aquela que o leitor 
habitual possa crer que seja. Esta moral 
não é certamente que, pelo facto de ter 
cometido adultério, Anna devesse pagar 
por isso (…). Não é isto, seguramente, 
por razões óbvias: se Anna ficasse com 
Karénin e escondesse do mundo o seu 
affair, não pagaria por isso primeiro com a 
felicidade e depois com a própria vida. 
Anna não foi castigada pelo seu pecado 
(podia muito bem ter-se esquivado) nem 
por violar as convenções da sociedade, 
muito temporais como aliás todas as con-
venções e sem ter nada a ver com as 
eternas exigências da moralidade. Qual 
era então a “mensagem” moral que 
Tolstoi queria passar neste romance? 
Entendemo-la melhor se olharmos o resto 
o resto do livro e compararmos a história 
de Lévin e Kiti com a de Vronski e Anna. 
O casamento de Lévin ´baseado num 
metafísico, não apenas físico, conceito do 
amor, na boa vontade e no sacrifício, no 
respeito mútuo. A aliança Anna-Vronski é 
fundada apenas no amor carnal e é aqui 
que reside a sua ruína.» 
 

Do Posfácio de Vladimir Nabokov 
 
Relógio d’Água, 2012 (2ª edição) 

Félix Ventura escolheu um 

estranho ofício: vende pas-

sados falsos. Os seus clien-

tes, prósperos empresários, 

políticos, generais, enfim, a 

emergente burguesia ango-

lana, têm o futuro assegura-

do. Falta-lhes, porém, um 

bom passado. Félix fabrica-

lhes uma genealogia de 

luxo, memórias felizes, con-

segue-lhes os retratos dos 

ancestrais ilustres. A vida 

corre-lhe bem. Uma noite 

entra-lhe em casa, em Lu-

anda, um misterioso estran-

geiro à procura de uma 

identidade angolana. E en-

tão, numa vertigem, o pas-

sado irrompe pelo presente 

e o impossível começa a 

acontecer. Sátira feroz, mas 

divertida e bem humorada, à 

atual sociedade angolana, O 

Vendedor de Passados é 

também (ou principalmente) 

uma reflexão sobre a cons-

trução da memória e os 

seus equívocos. 

Do editor 
 

D. Quixote,  2008  
(9ª edição) 

 Neste livro, Jorge Buescu apresenta algumas das 
razões pelas quais não existiram em Portugal cientistas de 
importância equiparável à de Galileu, Newton, Euler, Lagran-
ge, Cauchy, Gauss, Riemann, Laplace, Maxwell, Einstein ou 
Gödel. 
 O modo como foram definidas as políticas educativas 
no nosso país, ao longo de séculos, foi decisivo e explicativo 
da ausência de cientistas de renome à escala mundial – 
políticas educativas determinadas por motivos de interesse 
religioso, político, económico, ou outro, que se afastaram 
sempre do que à educação e ao ensino interessava. No 
nosso país, de acordo com o autor, “no início do século XV, 
era quase total a ausência de cultura científica em geral, e 
das ciências matemáticas em particular” (p. 39). 
 Buescu refere Pedro Nunes (1502–1578) como “o 
primeiro e provavelmente o maior cientista português de 
sempre” (p. 43). Reconhecido internacionalmente em vida 
como grande matemático, as obras de Pedro Nunes foram 
uma referência na Europa instruída e culta da época. O nónio 
de Pedro Nunes era um “engenhoso dispositivo que [...] 
permitia aumentar a precisão de medições angulares” e, 
quando associado a um quadrante, tornava possível a 
medição da “altura angular do Sol (ou de outro astro) com 
precisão até cerca de um minuto de grau” (p. 47). Mas Bues-
cu esclarece que, “contra o que é convicção muito generaliza-
da [...], não só Pedro Nunes não inventou o nónio para a 
navegação, como ele nunca poderia ser utilizado num navio 
[onde o mar provoca oscilações de vários graus]. A única 
utilização sistemática e documentalmente comprovada do 
nónio de Pedro Nunes foi feita pelo astrónomo dinamarquês 
Tycho Brahe, no final do século XVI, como auxiliar precioso 
na precisão das suas observações astronómicas (na ilha 
dinamarquesa de Hven – em terra firme!)” (p. 47). 

Se a sugestão de leitura aqui apresentada for 
aceite e seguida, chamo especial atenção para a descrição 
apresentada nas páginas 49 a 51 da obra de Buescu a 
propósito do astrolábio náutico e do quadrante lusitano! 
 Buescu descreve os percursos tortuosos e difíceis do 
ensino da Matemática e da Física, entre outras disciplinas, 
em Portugal. Naquilo que classifica como “provavelmente a 
medida política isolada mais catastrófica alguma vez toma-
da” (p. 60), referindo–se à expulsão da Companhia de Jesus 
em 1759, o autor apresenta uma sequência assustadora de 
factos com consequências devastadoras no ensino das 
ciências em Portugal. Nas palavras de Buescu, em 1759 
“Pombal causou um terramoto na educação, materializado no 
édito de expulsão e confiscação de todos os bens dos Jesuí-
tas [...]. De um dia para o outro, Portugal acordou sem esco-
las, sem professores [...] e com 20 000 ex–alunos na 
rua” (p.61). Na descrição das medidas educativas tomadas a 
posteriori, numa tentativa de atenuar as consequências 
nefastas, para o ensino, da expulsão dos Jesuítas, leem–se 
passagens que parecem descrever situações atuais do 
estado do ensino em geral, e do da Matemática, em particu-
lar. A intemporalidade atravessa o texto – reconhecem–se e 
identificam–se os problemas do passado no presente... como 
se o tempo tivesse preservado e legado uma herança indese-
jada! 
 Este livro de Jorge Buescu deveria constituir, na 
minha opinião, uma leitura obrigatória para todos os políticos 
responsáveis pelo ensino em Portugal. Recomendo–a, 
igualmente, a todos os Professores e Alunos, ainda que não 
sejam de Matemática. 

 Helena Cunha, Fev2013 
 

* Jorge Buescu é Professor Associado da Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa. É licenciado em Física e doutorado em Mate-
mática. É autor de dezenas de artigos científicos e de quatro livros de 
divulgação da Matemática –“O mistério do Bilhete de Identidade e 
outras histórias” (2001), “Da falsificação de euros aos pequenos 
mundos” (2003), “O fim do mundo está próximo?” (2007) e “Casamentos 
e outros desencontros” (2011).  

“Matemática em 
Portugal – Uma 
questão de 
educação (2012). 
Buescu, Jorge. 

*Coleção Ensaios 
da Fundação, 27. 
Fundação Francisco 
Manuel dos Santos. 
Coordenação editori-
al: Relógio D’Água 
Editores. 



 O MOCHO   março  2013 

 

P

S

S

A

T

E

M

P

O

S  

P

A

S

A

T

E

M

P

O

S 

P

A

S

S

A

T

E

M

P

O

S 

Página 15 

 



 O MOCHO   março  2013 

 

Guerrilheiros  
das palavras 
Oficina de Poesia e de Expressão Plástica 
 
 Para promover o conheci-
mento acerca da poesia, a bibliote-
ca escolar, em colaboração com a 
Fundação Lapa do Lobo, ofereceu 
aos alunos uma oficina de expres-
são plástica - «Guerrilheiros das 
palavras» -, onde estiveram presen-
tes as turmas do 10º ano, o dinami-
zador da atividade, Miguel Horta, e 
a coordenadora do programa edu-
cativo da Fundação Lapa do Lobo, 
Ana Lúcia Figueiredo. 
 Foram abordados temas 
como  o ritmo e a poesia e sabore-
ados outros, como o “Mãezinha”, 
de António Gedeão. 
 Por fim, com o intuito de 
levar a poesia de boca em boca aos 
alunos da escola, foram reaproveita-

dos tubos de cartão, que, ganhando 
vida, se transformaram em sussur-
radores.  
 Ficou uma experiência que 
deu asas ao pensamento e à nossa 
veia poética.  
 Fica também o nosso muito 
obrigado ao “brincador” Miguel Horta, 
bem como à coordenadora Ana Lúcia 
Figueiredo. 

 Mariana Ferreira,  
Ema Figueiredo,  

Margarida Sampaio,  
Andreia Oliveira (10º A) 

 

 O Cristiano  entrou no novo ano a 
vencer, desta vez o grande prémio 
de ano novo organizado pela Associ-
ação de Atletismo da Guarda. A cor-
rer pela Casa do Povo de Mangual-

de, conquistou o 1º lugar en-
tre dezenas de atletas ori-

undos de vários pontos 
do país. 
Uns dias depois, ainda 
quente, voltou a “limpar” 
uma prova de corta-
mato com atletas fede-

rados realizada no Fon-
telo, em Viseu. 

A 31 de janeiro, de novo em 
Viseu, ganhou o corta-mato 

distrital. 
 Em fevereiro voltou a fi-

car em primeiro lugar na prova de 
1500 metros, em Braga, numa com-
petição em pista coberta. O mais 
frustrante é que ficou a apenas 4 
segundos dos mínimos que lhe 
permitiriam ir ao Brasil, aos Para-
límpicos. 

Já em março, foi “Mega Atleta” 
nos 1000 metros. 

 Salienta-se que o apoio a 
este atleta resulta de uma conju-

gação larga de esforços. A equipa 
de Educação Especial, em articula-

ção com os professores de Educa-
ção Física que acompanham o aluno e a Di-
reção da Escola, certos do valor do aluno 
enquanto atleta,  propuseram um projeto 
mais ambicioso para apoiar o aluno. Este 
projeto foi também acarinhado, desde o iní-
cio, pela Fundação Lapa do Lobo (de onde 
é natural), a qual tem custeado todas as 
despesas relativas à deslocação do mesmo 
para treinos e provas. 

 

 
 

sucesso     

escolar 
 

O projeto  «Medidas para o 
Sucesso e Prevenção do Abandono Esco-
lar» no 1º ciclo comporta, além de outras 
áreas, uma vertente científica, que pretende 
dar um novo alento à promoção das ciên-
cias experimentais. As atividades realizadas 
têm proporcionado aos alunos, por um lado, 
a realização de pequenas experiências, com 
uma forte componente lúdica, que contribu-
em para a aquisição do conhecimento 
científico, o qual ajuda na construção de 
novos conceitos, de forma a compreender 
fenómenos e acontecimentos do mundo que 
os rodeia. Por outro lado, proporcionam a 
oportunidade de adquirir capacidades men-
tais e psicomotoras de grande valor para a 
sua vida e que são difíceis de estimular fora 
do contexto cientifico-tecnológico.  
 Algumas das atividades desenvolvi-
das incluíram experiências de atividade 
vulcânica, experiências com o ar e com a 
água, tal como as imagens documentam. 
 No âmbito da matemática, o projeto 
visa o reconhecimento da disciplina como 
uma conquista fundamental no processo de 
educação para a cidadania, a realização de 
atividades que envolvam a recolha, organi-
zação e representação de dados, assim 
como o uso adequado da sua linguagem 
própria. 
 Salienta-se a realização de ativida-
des e jogos matemáticos no apoio ao estudo 
e como coadjuvante na sala de aula, em 
consonância com os professores titulares. 
Quem está no projeto qualifica-o como 
muito enriquecedor a nível profissional e 
pessoal, pois estimula e permite a aprendi-
zagem e a partilha entre ciclos de ensino. 
  

PAPA-TROFÉUS! 

Parabéns Ana Filipa! 

A Ana Filipa Ventura 
(9º A) foi a vencedora 
do V concurso Naci-
onal de Pintura, 
Escultura e Fotogra-
fia para Todos, na 
modalidade de Foto-
grafia, com o tema 
"Afetos", promovido 
pela  APEXA -  
Albufeira.  


