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Carnaval e literatura 
 

 Uma vez que a Semana da Leitura coincidiu com as festas carnavalescas, surgiu a 
ideia de pôr a desfilar as figuras que fazem as histórias do imaginário infantil. Lançada a 
ideia, alunos e professores dos 5º, 6º e 7º ano deitaram mãos à obra nas aulas de Área de 
Projecto e, com a colaboração da Educação Visual e Tecnológica, conceberam a indumen-
tária com que se apresentaram no desfile carnavalesco.  O Bobo, de Alexandre Herculano 
(5º B), A menina do Mar, de Sophia de Mello Andresen (5º A e C), O rapaz de bronze, de 
Sophia de M. B Andresen (6º B),  A Fada Oriana, da mesma autora (6º A), À beira do lago 

dos encantos, de Maria Alberta Meneres (7º D), foram as obras, todas integradas no 
PNL, cujos personagens ganharam vida e animaram este dia de folia. 

O Bobo, de Alexandre Herculano, foi uma das obras trabalhada (5º B) 

A TIRANIA DA TÉCNICA 
 

No domínio científico-tecnológico, a sociedade ocidental pós
-moderna não se compadece com a lassidão dos ponteiros do relógio. 
Os avanços sucedem-se a uma velocidade estonteante. Quem não 
lhes é permeável logo se acusa de resistente, ultrapassado e 
conservador. O que hoje é de ponta, amanhã torna-se obsoleto, o 
que hoje é novidade, amanhã é abafado por um furação de 
progressos. A permanência deu lugar a uma dinâmica vertiginosa, 
infundindo numa larga franja da sociedade a sensação de liberdade 
incondicionada. E o mundo vai girando convencido de um devir 
promissor, alicerçado na felicidade e no bem-estar promovidos pela 
combinação da ciência com a técnica.  

No entanto, é nesta era do desenvolvimento tecnológico 
que, desassombradamente, Karl Jaspers encontra uma inaudita 
decadência, filiada nos embaraços da comunicação entre os homens. 
Aqui reside um dos mais delicados paradoxos do desenvolvimento 
tecnológico, pois, se por um lado possibilita o contacto entre os 
homens, disponibilizando-lhes meios cada vez mais sofisticados, por 
outro, emparceira com a recrudescente falta de entendimento 
humano, com reflexos na latente incapacidade de uso da diplomacia 
e da cordialidade. Hoje, os nossos jovens são amiúde solicitados pelas 
chamadas (erroneamente, sublinhe-se) redes sociais. Escudados no 
anonimato de um monitor, empenham-se em conversas virtuais, 
inventam personalidades, fantasiam amizades e romances, expostos 
e vulneráveis a ardis de indivíduos sem escrúpulos. Mas, ao mesmo 
tempo, eximem-se da gentileza de abrir uma porta para outros 
passarem, da polidez no trato, da brandura das palavras, da cortesia 
de um cumprimento, do sentido de autoridade.  

Absorvida pelas tecnologias, cujo funcionamento disseca 
com destreza, a sociedade do “aqui e agora” perdeu as teias vicinais e 
a convivialidade à volta da mesa. Ao serão, já não se acende a lareira 
onde, desde tempos ancestrais, se estreitavam laços e afectos. A 
memória, enquanto traço identitário de um povo, é artifício balofo na 
tal “aldeia global”. O silêncio enche os museus, os teatros, as casas de 
cultura...Urge, portanto, interpelar este desenvolvimento 
tecnológico. Não devemos ser “velhos do Restelo” mas não podemos 
aceitar aprioristicamente como benéfico tudo o que a técnica nos 
oferece. 

Arreigadas à cultura da tecnologia, as sociedades 
contemporâneas pretendem-se abertas, plurais, cosmopolitas e 
informadas. Inversamente, não serão estas sociedades autistas, 
ensimesmadas, manietadas aos caprichos de “Narcisos”, 
estandardizadas no consumo, nos interesses e nas prioridades, 
indiferentes à despersonalização dos contactos e à esterilização das 
relações, dos espaços e da linguagem? Não será esta sociedade a 
incorporação mais fiel da imagem de David Riesman, “a multidão 
solitária”? Não formaremos nós, todos nós, sem escusas, aqueles rios 
de gente que passam sem ver o homem de rosto esculpido pela 
miséria e pelo abandono, dos Contos Exemplares de Sophia de Mello 
Breyner? Não corresponderão os tempos modernos à era do vazio 
desconcertantemente profetizada por Gilles Lipovetsky? Não estarão 
os valores que professamos nos antípodas daqueles que deviam reger 
a nossa conduta? Antes de crise financeira, económica ou da banca, 
não estaremos a ser afectados, em primeira análise, por uma crise de 
valores, donde procede a crise social, da educação e das relações?   

Interrogações que se alinham sem qualquer veleidade de 
resposta. Apenas interrogações germinadas na inquietude. Por agora, 
apenas nos acodem as palavras de Evry Schatzman: a ciência – e a 
técnica, acrescentemos – não pode responder a todas as 
interrogações que se colocam à Humanidade. A satisfação das 
necessidades de paz, de justiça, de felicidade releva de escolhas e não 
do conhecimento científico e tecnológico.  

 

* Professora do Departamento de Ciências Sociais e Humanas 

A cultura regional 

serviu de  inspiração aos ade-

reços de Carnaval dos EB1 e 

Jardins do Agrupamento 
 

O tema “Direitos da Crian-

ça”, que serve como pano de fundo 

às actividades dos Jardins de Infância 

para este ano lectivo 2010/11, vai 

ser desenvolvido na vertente “Cada 

criança tem direito a uma nacionali-

dade, a um país” . Tendo em conta 

este enquadramento, as fantasias de 

carnaval dos Jardins de Infância 

foram elaboradas tendo como base 

Portugal e as suas regiões: Aguieira 

–  Algarve; Canas de Senhorim/sala 

um –  Minho (meninas) Miranda do 

Douro (rapazes); Canas de Senhorim/

sala dois –  Alentejo; Lapa do Lobo 

–  Nazaré; Póvoa de Sto. António –  

Ribatejo e Vale de Madeiros –  Bei-

ras. 

Este importante evento 

surgiu da parceria entre o Departa-

mento Pré-escolar, o Departamento 

do 1º CEB e ainda as IPSSs da loca-

lidade de Canas de Senhorim. Assis-

timos, assim,  no dia, 3 de Março de 

2011, ao desfile dos Jardins de 

Infância e EB1 do Agrupamento de 

Escolas de Canas de Senhorim, Jar-

dim Girassol e Jardim Escola João de 

Deus. 

É, ainda, importante referir 

que o Departamento do Pré-escolar 

elaborou um cartaz conjunto que 

encabeçou o desfile –  Mapa de Por-

tugal onde serão assinaladas as 

regiões trabalhadas pelos vários 

Jardins de Infância. Também foi ela-

borado por cada Jardim de Infância o 

dístico de identificação da sua locali-

dade de proveniência.  

 A publici-

tação da activida-

de foi feita com 

um cartaz publi-

citário da respon-

sabilidade do 

Jardim de Infância 

de Aguieira. 

 

Departamento  

Pré-escolar 

Vera Magalhães* 

Hoje escrevo eu sobre…. 



 

 

Algumas opiniões dos pais sobre a Semana da  Leitura 

 

“A semana da 

leitura é importante. Os 

alunos também precisam 

de sentir que os 

E n c a r r e g a d o s  d e 

Educação estão presentes, 

por outro é uma forma de 

se aprender muitas coisas 

sem se sair do lugar. Foi 

com gosto que realizei 

esta actividade.” 

“Acho esta actividade muito importante, 

interessante, educativa e divertida, tanto para 

quem realiza a actividade como para quem a 

assiste.” 

“Nós achamos que é uma boa 

iniciativa, porque assim eles ficam 

incentivados a ler sempre mais.” 

  

  

“Eu acho importante que os 

pais participem em actividades da 

escola. No meu caso particular a minha 

filha fica sempre muito feliz, pois adora 

ouvir histórias.” 

 

 

 
Ouvir contar uma boa história da boca do pai ou da 

mãe era a ideia principal desta actividade. Vários foram os 
pais que se disponibilizaram e, mais do que isso, se entusias-
maram com a ideia e voltaram à escola, desta vez para 
desempenharem o papel de contadores de histórias para os 
seus educandos. Também aqui a escolha era dos próprios 
pais que procuravam passar aos filhos o prazer que lhes deu 
terem-nas lido. O público-alvo foram todos os alunos, desde 
os Jardins ao 2º CEB. 

A iniciativa teve tanto sucesso que, a pedido dos pais, 
foi decidido continuá-la ao longo do resto do ano lectivo. 

 

Q uem disse que a literatura não tem sabor? 
Apostados em provar esta ideia, a Equipa 
responsável pela Semana da Leitura lan-
çou o desafio às turmas do 9º ano e do 10 

º ano - Ensino profissional - de escolherem um livro 
que mais gostaram de ler e de o apresentarem aos 
seus colegas. Tratava-se de promover o gosto pela 
leitura, ao mesmo tempo que era suscitada a discus-
são acerca das histórias que cada obra escolhida 
contava. Para tornar o momento mais “doce” eram 
distribuídos bombons de chocolate, desta feita con-
feccionados pelos formandos do CEF de Hotelaria. 
Além dos alunos, também as dinamizadoras do projecto abriram o apetite para a 
leitura de algumas histórias que sugeriram. A iniciativa parece ter dado frutos, 
uma vez que alguns dos livros sugeridos acabaram por suscitar a curiosidade dos 
alunos, que os requisitaram logo a seguir. 

 

 

 

Quem vem ler? 

  

“Ler faz bem, cativa a nossa imaginação e 

com a leitura aprendemos mais vocabulário.” 



 

 

A  vida é poesia, fantasia, 
folia, alegria...Num poe-
ma dá-se cor ao infinito, 

canta-se ao coração, conforta-se a 
alma, fantasia-se a sabedoria,… 
Poesia é emoção, dor, pranto, 
sonho, sabedoria, magia e sedu-

ção. O poeta é o intérprete da vida, 
da vida que há na vida e da vida 
que em nós! Não há vida sem poe-
sia. 

 Para dar vida à poesia e encher de 
poesia a vida a biblioteca escolar 
comemorou o Dia Mundial da Poe-
sia com um conjunto de actividades 

que intitulou “Diz lá um poema”. Alu-
nos, funcionários e professores 
escolheram um poema que os mar-
cou particularmente e leram-no para 
um público constituído por alunos 
de todos os ciclos de ensino.. 

 

Ser Criança 

 

Ser criança é ser amigo 

É poder brincar 

É poder saltar 

É poder sonhar! 

 

Ser criança é sorrir 

É pintar e desenhar 

É poder aprender 

É poder ensinar! 

 

Ser criança é ter amor 

Ternura e felicidade 

É andar de mãos dadas 

Sempre em liberdade! 

 

Fazer castelos de areia 

Fazer bolinhas de sabão 

Saber perdoar 

E saber abrir o coração! 

 

Ser criança 

É poder cantar em liberdade 

É dar luz à verdade! 

 

 

Jardim de Infância de Canas 

de Senhorim (turma 2) 

 

Livro 

 

Nas tuas páginas 

existem vidas, 

sonhos, pensamentos, 

mundos, fantasia,… 

 

Nelas vemos alegria 

e amor, 

tristeza e solidão, 

num misto de emoções,… 

 

Como se de um mágico se tratasse, 

leva-me a mim, a ti, a ele, a 

alguém, 

a viajar por mundos inimagináveis. 

 

Dizem que é um 

amigo, que é bom, 

que é um tesouro. 

Sim! 

 

Para mim, é um 

companheiro de vida que me guia 

por estradas, caminhos, bons e 

maus, 

fáceis e difíceis. 

 

Portador de vida! 

 

Juliana Ferreira, 8º B 

 

Recomeçar de Novo 

 

Quando voltei para a escola 

Para mim tudo mudou 

Aos professores devo muito 

Daquilo que hoje sou 

 

Os professores nós lembramos 

Todos com muitas saudades 

E a todos desejamos 

As maiores felicidades 

 

Neste mundo em que vivemos 

Com grande hipocrisia 

Vejam bem no que está a dar 

A nossa democracia 

 

A alegria que eu sinto 

Quando vejo o sol chegar 

Mas que tristeza será 

Se um dia nos faltar 

 

Neste nosso Portugal 

Vê-se muita gente nobre 

O rico sempre mais rico 

O pobre sempre mais pobre 

 

João Pais Sá 

Turma EFA B3C 

Para mim um super 

herói é… 

 

Para mim um super herói 

É uma pessoa que salva o dia, 

Que transforma o medo e a 

tristeza 

Em pura alegria. 

 

Para mim um super herói 

Não é capaz de lutar em vão, 

Luta sim para salvar 

A sua querida nação. 

 

Ser herói em livros 

Não tem nada que saber 

Ser herói na vida, 

É difícil de o ser. 

 

Vasco Figueiredo, 5º C 

 

 


