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É inútil dizer: estamos a fazer o 

possível. Precisamos de fazer o que é 

necessário. 
      Winston Churchill

De uma forma geral, a educação - escolar 
e não escolar -, deverá apontar, como prioridade, 
a formação de capacidades éticas nos próprios 
alunos. 
 Os professores terão de dispensar aos 
alunos o acesso a saberes e a metodologias de 
trabalho que lhes assegurem a sua autonomia 
enquanto sujeitos construtores dos respetivos 
percursos académicos e profissionais. Terão de 
desenvolver assim, eles próprios, práticas 
correntes de procura, de estudo e de pesquisa 
que lhes permitam projetar coerentemente 
a t i t udes  de  cu r i os idade  c i en t í f i ca  e  
comportamentos ponderados caracterizados pela 
criatividade, pela investigação e pela abertura à 
inovação. 

Os educadores terão de garantir, assim, 
que têm capacidades para desenvolver 
comportamentos assumidamente relacionais, que 
assegurem o desenvolvimento da autoestima e, 
de uma forma integrada, de um acompanhamento 
subtil dos seus projetos de vida. 

Por outro lado, pertence à família o 
primeiro espaço de afeto e de segurança. E é 
nesse espaço que se deve iniciar a educação para 
a cidadania, sendo importante que ela seja o 
exemplo de participação na vida cívica, de 
abertura e solidariedade e de atenção ao que 
cerca a criança e o jovem (não esquecer que hoje 
é necessário uma atenção redobrada sobre aquilo 
que nos rodeia). No entanto, o espaço familiar 
poderá ser, igualmente, um lugar problemático, os 
meios de comunicação social dão-nos 
diariamente conta de situações complexas.

Aos restantes atores educativos, 
designadamente os assistentes operacionais, 
sobretudo os que mais convivem com os alunos, 
terão de exigir abertura a várias matrizes 
comportamentais, a recusa consequente da 
violência e o empenhamento cívico na edificação 
de processos educativos de cidadania, desde as 
pequenas rotinas do quotidiano aos desafios 
colocados pelos atuais estilos de vida.

Este último tópico terá, obviamente, de 
ser partilhado pelos professores e outros 
profissionais da educação, precisamente para 
que sejamos capazes de forma colaborativa criar 
nas nossas escolas verdadeiros espaços de 
cidadania e de sã convivência…

EDITORIALProf. Elsa Lopes*
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Prof. António Sario 

Princípios de modificação do comportamento

Assistente Operacional, Margarida Cardoso

negativas e constantes, a tendência é para que o comportamento se 
A importância das regras

extinga (desapareça).Definir, estabelecer e fazer cumprir regras é absolutamente 
Para alterar um determinado comportamento deve-se necessário para a educação das crianças.

simultaneamente:Regras são comportamentos que os pais esperam que as crianças 
- Diminuir o comportamento inadequado;tenham em determinadas situações.
- Aumentar o comportamento adequado;As regras são uma base de segurança e de tranquilidade para as 
- Manter o comportamento adequado ao longo do tempo e em crianças, sem elas sentem-se ansiosas e confusas.

situações diferentes.

Regras claras e coerentes

Reações a evitar:Para que os pais consigam resolver da melhor maneira os conflitos 
- Gritar com a criança.e impor limites aos comportamentos inadequados das crianças é 
- Bater.fundamental que conheçam as regras do comportamento. Qualquer que seja 
- Dizer que ela é insuportável.o comportamento, este não aparece vindo do nada, está sempre ligado a 
Desta forma os pais ferem os sentimentos da criança, podendo duas coisas muito importantes: os antecedentes e as consequências. 

tornar-se insegura, porque acha que não é merecedora do amor dos Os antecedentes são as circunstâncias em que aparece o 
outros e, por outro lado, estão a ensinar a criança a mentir. Quando a comportamento, são os sinais que nos avisam de que é provável que 
criança tem um comportamento inadequado podem dizer que não tenhamos determinado comportamento.
gostam do comportamento que a criança está a ter, ou do que está a As consequências têm que ver com aquilo que acontece depois do 
fazer, mas nunca que não gostam dela, ou que estão fartas dela.comportamento e que afeta o aparecimento de comportamentos 

Nunca devem dizer à criança: “ Vou dizer ao/à pai/mãe”. Ao semelhantes.
dizer isto estão a prejudicar a imagem do outro, estão a atribuir ao Um comportamento tende a repetir-se quando provoca o 
parceiro o papel de “mau/má”. Por outro lado, a pessoa que diz isto à 
criança está a desautorizar-se. É como se dissesse “ eu não consigo 
resolver isto sozinho(a), portanto vou dizer ao pai/mãe para que resolva a 
situação”. A criança terá uma imagem distorcida da pessoa a quem se faz 
a queixa e aprenderá a não ter respeito pela pessoa que vai fazer a queixa 
ao outro. Está a perturbar ambas as relações afetivas.

aparecimento de alguma coisa agradável para a pessoa (reforço positivo) ou 
  Modelagem ou aprendizagem sociala eliminação de alguma coisa negativa para o indivíduo (reforço negativo). A 

A criança aprende o tempo todo, e não só aquilo que os pais lhe simples mudança de atitude dos pais, modificando os antecedentes e as 
dizem que deve ou não fazer. Por vezes, aprende coisas que os pais não consequências dos comportamentos da criança, pode modificar por 
pretendiam ensinar. Uma criança pode não conseguir aprender algo que completo a atitude da criança. 
os pais pretendem intencionalmente ensinar mas pode aprender o estilo Se um comportamento é gratificado, ou seja, tem uma 
de comunicação destes pais, determinadas reações que eles têm consequência positiva (reforço positivo) tem tendência a continuar, 
(algumas que até nem se apercebem).aumentando a sua frequência e intensidade. Se o comportamento for punido 

A criança imita aquilo que vê. Os pais estão sempre a servir de (castigado), ou seja, tiver uma consequência negativa, a pessoa tem 
modelo para a criança, por isso é importante que seja um bom exemplo, tendência a evitar a punição, mudando de direção, frequência e/ou 
tendo o cuidado de transmitir aquilo que querem que a criança aprenda.intensidade no seu comportamento.

É importante que os pais pensem que estão, com as suas Se as consequências de determinado comportamento forem 

“    Qualquer que seja o comportamento, este não aparece vindo do nada, está sempre ligado a duas coisas muito importantes: os antecedentes e as consequências. 

A. Operacional Margarida (de acordo com Isabel Amaral)

“Como as aves, as pessoas são diferentes em seus voos, mas  iguais no direito de voar.”

                                                                                                                                                               (Judite Hertal)

Compromi sos

É dar o que há e não há,
Mesmo para além do cansaço,
Aos filhos da sorte má
Que são estorvo e embaraço…
É saber esperar pelo fruto
Quiçá nunca amadureça,
Lutar minuto a minuto
Contra a torpe indiferença!
É repetir, repetir,
Não desistir, insistir,
É dar entrega por inteiro,
Do primeiro ao derradeiro.
É querer no outro estar,
Que fazer para lá chegar?
É saber que se pode errar,
Não se chega, sem tentar!
É tanta coisa indizível,
Tanta, tanta, invisível,
Tempo de amor e de entrega
De um bem-estar que em nós navega!

á lá vão seis anos mas o sofrimento ainda está presente. A minha filha Paulina começou com um distúrbio alimentar quando tinha 17 anos… No dia 26 
de janeiro a Paulina esteve na turma do 9.º B, da Escola Dr. Abranches Ferrão, para partilhar as suas experiências e sentimentos sobre esta terrível Jdoença. A sua presença e testemunho serviu tão-somente para ajudar a compreender a anorexia e esclarecer dúvidas ou simplesmente ouvir o que os 

jovens tinham para dizer. Fica, também, aqui, o seu depoimento escrito para explicar por tudo aquilo que passou.
“A anorexia é, como todos sabemos, um problema que, cada vez mais, está a aumentar. Mas, será que teremos mesmo essa noção? Muitas 

vezes não nos apercebemos de que as tendências e vícios pela moda tornam-nos numa sociedade materialista e sem consciência e, por esse motivo, 
acabamos por nos tornar cruéis com os outros e connosco..

Eu, como testemunha viva deste distúrbio alimentar, afirmo e tento ajudar pessoas, jovens e adultos, alertando-os para o facto de a aparência não 
ser tudo na vida. A minha história começa por um simples ato de crueldade por parte de uma pessoa. Essa pessoa fez um comentário pouco agradável para 
o meu avô, à minha frente: “Se vendesses a tua neta ao quilo, ganhavas um bom 
dinheiro!”. A partir daí a minha obsessão era a de emagrecer, era a de atingir uma 
magreza exagerada que, para mim, passou a ser o correto. 

Comecei, então, a deixar de dar importância à escola, aos meus amigos, 
à minha família, à minha vida. Passei a ficar obcecada com a minha aparência, 
passei a fazer exercício físico excessivo e a deixar de comer. As pessoas à minha 
volta viam uma realidade que eu não via: eu estava cada vez mais magra aos 
olhos deles mas os meus olhos, quando se olhavam ao espelho, viam em mim 
cada vez mais gordura. A minha mãe começou a preocupar-se com a minha forma 
de estar e com os meus comportamentos, e, depois de muita luta, conseguiu que 
eu fosse tratada na Psiquiatria do Hospital Universitário de Coimbra. Foi-me 
diagnosticada uma Anorexia Nervosa. No momento em que comecei com as 
consultas regulares (semanalmente), já tinha perdido muita massa muscular, 
massa óssea e a minha menstruação. Via e reconhecia que a minha vida estava a 
afundar-se, cada vez mais, e a minha cabeça, por outro lado, não me deixava ver 
nem me deixava sair daquele poço em que me encontrava.

Perdi o meu namorado, perdi os meus amigos, perdi uma parte da minha 
vida. Cheguei aos 38 quilos, apenas pele e osso, tornei-me num vegetal a quem 
lhe era proibido fazer qualquer coisa que um adolescente gosta de fazer. Isolei-me 
do mundo e das pessoas que mais amava, estive prestes a morrer, quando, 
finalmente, a minha cabeça deu um “click” e viu que aquilo não era vida e que 
apenas eu poderia fazer qualquer coisa para mudar (sim, porque a mudança está 
em nós). Após este período crítico, gerou-se outro problema, a bulimia. Consegui 
atingir um peso saudável mas não da melhor maneira, pois comia 
compulsivamente e, em seguida, corria para a casa de banho e vomitava o que 
tinha comido. Ganhei outros problemas a nível dos dentes, esófago e estômago, 
que felizmente hoje, apesar de por vezes se evidenciarem, estão mais ou menos 
controlados.

Esta é uma doença para a qual não há uma cura certa e definitiva, somos obrigados a aprender a viver com ela e a controlar cada recaída que 
temos. E é uma consequência do estereótipo da beleza e daquela vontade que temos em chegar ao modelo perfeito de mulher ou homem. Como disse 
anteriormente, está em nós mudar este problema, porque a perfeição não se atinge, nasce connosco, todos somos perfeitos com aquilo que temos, não 
devemos querer mudar a essência do que somos, principalmente quando essa mudança não nos traz nada de bom para as nossas vidas.

Eu passei por tudo isto e aprendi que a vida é demasiado curta para nos preocuparmos com coisas que não valem a pena, devemos dar mais 
atenção aos momentos, às pessoas e à vida. O lado bom da diferença entre todos nós é que cada um tem uma beleza que nos carateriza por aquilo que 
somos, por aquilo que sentimos e por aquilo que fazemos. Acreditem que haverá sempre alguém que irá olhar e gostar do que vê e do que somos!”

Olhos que mentem

“
Prof. Clara Ramos



ATIVIDADES 

03

NÃO HESITES! CONTA CONNOSCO E COM ESTE NOVO ESPAÇO! VEM VER! 

Lúcia e Jéssica, 7.º D

FOTO

Dia internacional da pessoa com deficiência
“Como as aves, as pessoas são diferentes em seus voos, mas  iguais no 

direito de voar.”

o passado dia 3 de dezembro de 2014, decorreu, na nossa escola, a celebração do Dia 
Internacional da Pessoa com Deficiência. Perspetivando momentos de reflexão, no âmbito do Nrespeito pela diversidade, planearam-se atividades de modo a abranger os diferentes níveis de 

ensino.
 Sugeriram-se que, em contexto de turma, os alunos fizessem pesquisas sobre “Famosos com 
deficiência” para as afixar num grande painel. Surgiram, assim, trabalhos interessantes e diversificados. 
Interagimos com a comunidade educativa solicitando apoio a uma instituição de quem somos parceiros, 
Fundação Aurora Borges, que prontamente se disponibilizou.

Convidámos o doutor Jorge Costa, diretor técnico da valência do centro de atividades 
ocupacionais da Fundação Aurora Borges, de Santa Marinha – Seia, licenciado em psicologia clínica e 
da saúde, doutorado em psicologia com especialização em neuropsicologia clínica, professor auxiliar 
no departamento de psicologia e educação da Universidade Lusíada do Porto. Na sua alocução expôs 
uma brilhante comunicação no âmbito da deficiência, intitulada “Igual ou Diferente?”, apresentada em 
várias sessões, no auditório da EB Dr. Abranches Ferrão, que muito agradou ao público a quem se 
destinava, que revelou interesse e participação. 

Este dia teve ainda mais brilho com a declamação de dois poemas redigidos especificamente 
para assinalar esta data, pelo docente Álvaro Passeira, a quem muito gratas ficámos pela sua 
sensibilidade e disponibilidade.

Agradecemos, desde já, toda a colaboração prestada, nas mais variadas formas, de todos 
quanto se envolveram e abraçam estas nossas causas. Aos docentes, alunos, biblioteca, encarregados 
de educação, doutor Jorge Costa e outros, o nosso bem-haja, no contributo pela construção de uma 
escola mais inclusiva.Compromisso

Profs. de Educação Especial

É dar o que há e não há,
Mesmo para além do cansaço,
Aos filhos da sorte má
Que são estorvo e embaraço…
É saber esperar pelo fruto
Quiçá nunca amadureça,
Lutar minuto a minuto
Contra a torpe indiferença!
É repetir, repetir,
Não desistir, insistir,
É dar entrega por inteiro,
Do primeiro ao derradeiro.
É querer no outro estar,
Que fazer para lá chegar?
É saber que se pode errar,
Não se chega, sem tentar!
É tanta coisa indizível,
Tanta, tanta, invisível,
Tempo de amor e de entrega
De um bem-estar que em nós navega!

Prof. Álvaro Passeira

Nada tens, tudo te dão,
A tristeza em que vives,
Dá-te cabo do coração!

Ao Magalhães já não ligas,
O Ipod nada te diz!
Lá em casa sobram intrigas,
E por isso, já não sorris…

Menino dos tristes olhos,
O amor cerra-te a porta,
Dão-te tudo, até conselhos…
E é o amor que mais importa!

Menino tua tristeza,
Nos teus olhos, eu a leio…
Abandonas-te à incerteza,
Sem esperança e com receio.

Menino teus olhos tristes,
Para sempre, os guardo em mim…
Tua dor, por eles emites,
Dor enorme e tão sem fim.

Menino dos olhostristes

 Turma A do 7.º Ano, 
da Escola Abranches AFerrão, participou no 

X Congresso dos Jovens 
Geocientistas, organizado 
pelo Departamento de 
Ciências da Terra da 
Universidade de Coimbra, 
no dia 27 de fevereiro de 
2015, que decorreu no 
Auditório do Polo II.

Esta participação 
teve  como ob je t i vos :  
divulgar resultados obtidos 
em trabalhos de pesquisa, 
realizados no âmbito dos 
conteúdos da disciplina de 
Ciências Naturais; promover 
uma cultura de rigor, de exigência e de responsabilidade; desenvolver uma atitude de respeito pelo 
saber e de curiosidade pelo conhecimento; desenvolver o gosto pela ciência e formas de comunicar a 
ciência; promover a troca de opiniões, de saberes e experiências e proporcionar contextos de 
aprendizagem diversificados.

Os alunos, em trabalho de grupo, fizeram pesquisas sobre temas que interligaram conteúdos 
de Ciências Naturais e o meio local. Assim, os trabalhos apresentados no Congresso foram: 
Sismicidade no Concelho de Seia; Movimentos de Massa na Serra da Estrela; Esculturas Naturais da 
Serra da Estrela; O Rio Alva no Concelho de Seia. 

Todos os trabalhos foram apresentados na modalidade de poster e o trabalho Sismicidade no 
Concelho de Seia foi também apresentado na modalidade palestra.

Esta participação, para além de desenvolver competências nos alunos, permitiu divulgar 
características naturais de Seia e da Serra da Estrela e, ainda, refletir e sensibilizar para situações de 
risco geológico.

Participação no x congresso dos jovens geocientistas  
Prof. Graça Pinto

Contrastes de desenvolvimento 
“(…)o fosso entre pobres e ricos está a acentuar-se. Em 2016, 49,27% da riqueza mundial estará 
nas mãos de apenas 1% da população, avança um relatório da organização humanitária Oxfam, 
divulgado nesta segunda-feira, a dois dias do Fórum Económico Mundial de Davos.(…) Winnie 
Byanyima, director-executivo da Oxfam, vai sentar-se na conferência de Davos para defender que “a 
explosão da desigualdade está a atrasar a luta contra a pobreza no mundo, numa altura em que uma em 
cada nove pessoas não tem o suficiente para comer e mais de mil milhões de pessoas ainda vivem com 
menos de 1,25 dólares (pouco mais de um euro) por dia”. “Queremos mesmo viver num mundo onde 1% 
da população tem mais do que todo o resto? A escala da desigualdade mundial é assombrosa”(…)”

 (19/01/2015) http://www.publico.pt/economia

o âmbito do tema em estudo no 9.º ano, na disciplina de Geografia, acerca desta notícia, 
os alunos comentaram:N

É assombroso ver que só 1% da população tem mais riqueza do que todo o resto da população. Apesar 
de haver muita ajuda externa por parte de associações, a verdade é que não se consegue mudar a 
mentalidade de alguns povos, que aceitam passivamente que o dinheiro se concentre só em alguns.
Posso dizer que em alguns países, com IDH (índice de desenvolvimento humano) baixo, também 
existem pessoas ricas mas a maioria da população é pobre, não há escolas nem médicos e 
medicamentos acessíveis a todos.
Quero com isto dizer que, em vez de só 1% da população ficar com metade do dinheiro, este deveria ser 
distribuído pela população em geral. Jéssica Patrão, 9.ºA 
Considero que não deveria existir desigualdade, pois ninguém consegue viver só com 1.25 dólares por 
dia. Não acho justo 49,27% da riqueza estar nas mãos de apenas 1% da população. Assim, vai ser difícil 
lutar contra a pobreza que está a arruinar o mundo, pois muitas das pessoas que não estão incluídas 
nesse 1% vão acabar por morrer, devido a passarem fome por não terem dinheiro para medicamentos. 
Isto afetará a esperança média de vida e, por consequência, o número de habitantes.
Na minha opinião toda a população deveria ter o mesmo valor de dólares para que não existisse 
desigualdade nem mundial nem social.

Marta Dias, 9.ºA 

Queremos mesmo viver num mundo onde 1% da população tem mais do que todo o resto? Uma boa 
pergunta para o estado em que se encontra a distribuição da riqueza mundial. Os ricos ficam mais ricos 
e os pobres cada vez mais pobres, parece que somente eles devem ter direito a uma boa qualidade de 
vida e bem-estar, parece que a riqueza nunca chega e querem mais e mais! Em vez de investirem em 
países que estão a morrer, com doenças que não conseguem evitar por não terem conhecimentos, 
vacinas, cuidados médicos, comida, guerras há tantos anos, por conflitos de interesses! Em 2016, 
quase metade da riqueza mundial vai concentrar-se somente num 1% da população, 99% vai estar a 
viver do resto, que é quase nada, uma em cada nove pessoas não tem que comer, mil milhões de 
pessoas vivem com pouco mais de 1 euro por dia. A desigualdade não deixa desenvolver a maioria da 
população e não deixa acabar com a pobreza no mundo, só a piora. 

Mariana Lopes, 9.º B 
O planeta não está em pé de igualdade como se pode averiguar.
São poucos os países “ricos” e imensos os  “pobres”. Existe um “banho de riqueza” mas um “oceano de 
pobreza”.
O rendimento produzido pelos países com baixo IDH (índice de desenvolvimento humano) fica apenas 
nas mãos de alguns, não sendo utilizado para melhorar a qualidade de vida das populações, 
construindo hospitais, escolas e investindo na instrução das mesmas.
Países envolvidos em guerras, fome, miséria vivem em sofrimento. Com o exemplo dos países árabes, 
produtores de petróleo, podemos observar claramente que o dinheiro não é para todos, e o alto 
rendimento que estes países têm poderia salvar muitas vidas e trazer o desenvolvimento a essas terras.

Flávia Almeida, 9.º B Obviamente...
“Obviamente, demito-o!” Temerário, extrovertido, provocador, assim o proferiu Humberto 

Delgado, quando instado por um batalhão de jornalistas no salão do restaurante do café Chave de 
Ouro, durante uma reunião das suas comissões de candidatura à Presidência da República, sobre o 
que faria com o Dr. Salazar, presidente do Conselho de Ministros, caso fosse eleito presidente. O 
contexto tão difícil e adverso em que proferiu este chavão da vida política portuguesa, elevou o seu 
carácter aos olhos da nação, que, à boa maneira da banda desenhada, tratou logo de criar o seu super-
herói protetor: “ O general sem medo”. Decorria o ano de 1958 e viviam-se os tempos da ditadura do 
Estado Novo.

O presente artigo de opinião vem a propósito da evocação dos 50 anos da morte do general, 
comemorados no passado dia 13 de fevereiro. Com efeito, o preço elevado do “terramoto político” 
provocado pela sua candidatura independente, e que congregou o apoio de toda a oposição 
democrática, contra o “candidato da situação”, o contra-almirante Américo Tomás, candidato da União 
Nacional e, por inerência, de António de Oliveira Salazar, fez com que Humberto Delgado o pagasse 
com a própria vida aos 59 anos. Por sinal uma vida rica. Após ter participado no golpe militar que,em 
1926,pôs fim à 1.ª República optou por seguir a carreira aeronáutica obtendo o curso de oficial piloto 
aviador e, logo a seguir, o de Estado-Maior; em 1944, foi nomeado diretor do secretariado da aviação 
civil e, no ano seguinte, fundou os Transportes Aéreos Portugueses (TAP); com 47 anos, foi promovido 
a general, tornando-se o mais novo a deter esta patente dentro do oficialato da Força Aérea. Pelo meio, 
representou Portugal nas negociações de cedência da base das Lajes à Inglaterra, recebeu a Ordem 
do império Britânico, foi representante do nosso país na Organização Internacional de Aviação Civil, em 
Montreal, foi nomeado adido militar para a embaixada portuguesa em Washington e para membro do 
comité dos representantes militares da NATO. Em 1958, com 52 anos, acedeu, então, ao convite para 
ser candidato às eleições presidenciais. Nos poucos anos que a história ainda lhe reservaria, e a 
despeito de toda a onda de entusiasmo popular em torno da sua candidatura, viu, num processo que se 
julga viciado, a vitória eleitoral do seu opositor e fundou a Frente Nacional Independente de oposição ao 
regime, o que o levou a ser destituído das suas funções militares. Após a fuga para o Brasil, devido às 
perseguições da PIDE, em 1963, instalou-se na Argélia para chefiar a Frente Patriótica de Libertação 
Nacional que reunia as oposições ao regime. Julgando ir ao encontro de companheiros, a 13 de 
fevereiro de 1965, dirigiu-se a Badajoz, onde, numa cilada montada pela PIDE, acabaria por ser 
assassinado pelo agente Casimiro Monteiro. 

Durante a sua vida ou após a sua morte, muitas são as homenagens ao herói que ousou 
desafiar a ditadura e que o país não esqueceu… onze ordens honoríficas, uma das quais a título 
póstumo, a promoção a marechal da Força Aérea, em 1990, ou, ainda no mesmo ano, a trasladação 
dos seus restos mortais para o Panteão Nacional. Nas cerimónias do 50º aniversário do seu 
assassinato, a Câmara Municipal de Lisboa propôs ao governo a alteração do nome do aeroporto da 
Portela para aeroporto Humberto Delgado. A julgar pelas primeiras reações dos grupos parlamentares 
da Assembleia da República, a quem caberá votar a aprovação da proposta, assim será. Obviamente!

Profs. de HGP e História

http://www.publico.pt/economia
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Mariana Lopes, 9.ºB 

Sara Morgadinho, 9.ºB 

Um fiel amigo
uma escola, situada junto da mais alta serra de Portugal, os 
recreios eram passados em grande algazarra, como é 
habitual em qualquer escola.N

 No pátio dessa escola, sentada numa pedra fria, 
musgosa, enegrecida pelo passar do tempo, uma menina só, triste e 
pensativa, retirou da sua mochila um caderno gasto pelo uso e 
começou a falar com ele, escrevendo:

 - Meu querido diário, sinto-me muito triste… já estás 
habituado, não é verdade? Desculpa eu estar sempre com estes 
desabafos… mas não tenho mais ninguém com quem desabafar. O 
medo domina-me! 

Estava Maria com os seus pensamentos, quando um 
grupo de rapazes se aproximou dela em atitude agressiva e tom 
arrogante: 

- Ó mosca-morta, passas a vida a escrever e a ler! Porquê?
 - Larga esse farrapo, esse caderno velho!
Ao mesmo tempo que proferiam essas palavras, aproximavam-se de Maria e, em 

movimentos bruscos, empurravam-na, na tentativa de lhe retirarem o seu fiel e único amigo - o seu 
diário. Maria protegia-o como se de um tesouro se tratasse, pressionando-o contra o peito.

Com um forte empurrão, os malfeitores atiram-na bruscamente contra o chão e, em 
estridentes gargalhadas, fugiram, abandonando Maria, que, magoada, chorava em silêncio. 
     Levantou-se a custo e recuperou as forças falando com o seu diário:

 Querido diário, sinto-me tão mal!.. Por vezes chego a desesperar… Os meus pais separaram-
se e raramente me visitam. Agora estou a viver com os meus avós, não é a mesma coisa… percebes? 
Para agravar esta minha situação, na escola, ninguém me dá uma palavra de carinho nem de alento, 
muito pelo contrário, sou vítima de violência, quer física quer psicológica, tu és testemunha disso, não é 
verdade?

Seguiu-se um silêncio profundo enquanto limpava as lágrimas que se soltavam sem a sua 
autorização.
          De repente, ouve-se uma voz vinda do modesto diário:
       - Minha querida Maria, estou aqui para te dizer que não estás sozinha; a partir de agora, ter-me-ás 
sempre a teu lado e proteger-te-ei de todos os perigos que te rodeiam. Fica tranquila, que jamais serás 
violentada. Só tens que fazer uma coisa. Quando te aperceberes que se aproxima o perigo pronuncias a 
seguinte expressão: «Socorro, amigo, estou em perigo!» 

 Ao ouvir o conselho do seu diário, sossegou, e uma força inexplicável encheu-a de coragem e 
determinação. Dali em diante, Maria ria, cantava, nada temia… Passou a frequentar outros espaços que 
lhe proporcionavam o convívio com outras e outros colegas. Trocou a pedra musgosa por uma cadeira 
confortável na biblioteca da escola, pois o seu amigo Diário revelou-lhe um segredo: “Poderás ser a 
pessoa mais iluminada da escola, só precisas de ir à biblioteca, requisitar um livro e fazer dele o teu 
grande amigo; dialogas com ele e vais-me confidenciando as conversas, escrevendo em mim, como já 
vem sendo hábito…”.

Maria ao ouvir esta revelação não hesitou; seguiu o conselho do seu confidente, que, mais 
uma vez, pretendia ajudá-la. 

Passou a ler um livro por semana, inscreveu-se na oficina de leitura para aperfeiçoar esta 
competência e, todos os meses, apresentava, em público, o seu livro preferido, relendo mensagens 
maravilhosas que encantavam todos os ouvintes.

O grupo de malfeitores que tinham perseguido e agredido Maria eram agora os fãs número 
um. Chegavam sempre em primeiro lugar à biblioteca para receberem a luz emanada da leitura de Maria 
e passaram, também eles, a escrever os seus diários.

Oficina de leitura e escrita criativaDaniel Coelho e João Mota, 5.º A(Sob a orientação da prof. Fernanda Gonçalves) 

o dia 27 de fevereiro, durante a manhã, a leitura e para a escrita. 
escritora Mafalda Moutinho esteve na No final da sessão a Mafalda foi Nnossa escola e reuniu com algumas encaminhada para a biblioteca. Os alunos 

turmas no auditório da escola.  organizaram-se para pedir autógrafos. Por fim 
A turma do 6.ºA, que esteve presente na um grupo de alunos do 8.ºA reuniu com a 

1.ª sessão, começou por apresentar os trabalhos escritora para uma pequena entrevista.
desenvolvidos sobre o livro “O segredo de Craven Por seu turno, o 5.º B, que participou 
Street”. A sessão iniciou-se com uma pequena na 2.ª sessão, explicou o contexto em que 
apresentação, em Prezi, sobre alguns aspetos da abordou a leitura e exploração da obra “O 
vida da escritora e das personagens das suas mistério das catacumbas romanas”, referindo 
histórias. De seguida, os alunos cantaram uma que a mesma foi no âmbito da disciplina de 
canção intitulada “Os primos em Londres”, cuja História e Geografia de Portugal. Expuseram 
letra construíram, adaptando-a a uma música que as cartolinas que executaram sobre a narrativa 
selecionaram e ofereceram um DVD à escritora. e personagens da obra e concretizaram uma 

A partir daqui a Mafalda divulgou o site entrevista que prepararam, cujo tema de fundo 
oficial da colecção Os Primos. Apresentou foi a mencionada leitura. A escritora aproveitou 
diversas sinopses de algumas obras, bem como a entrevista para divulgar os seus livros e 
imagens que inspiraram as suas peripécias e desvendou uns “pozinhos” sobre a próxima 
vídeos que testemunham a aventura vivida pelas aventura da coleção Os Primos, revelando que 
personagens. Na opinião da escritora, é a mesma irá passar-se numa ilha. Os alunos 
necessário incentivar e motivar os alunos para a do 5.ºA e do 5.ºB ficaram fascinados com as 

descrições que fez sobre os locais onde viveu, 
nomeadamente o Cairo e Roma.

Para concluir a 2.ª parte, seguiu-se 
mais uma sessão de autógrafos bastante 
animada com a participação dos quintos anos, 
do 7.º B, bibliotecária, professores e 
funcionários.

Agradecemos a participação das 
turmas e dos professores envolvidos. 

Aguardamos outras atividades 
divertidas e que nos possam motivar para a 
leitura.      

À conversa com ... Mafalda Moutinho  6.ºA                                                                                                    

oze são os volumes da coleção “Os Primos” da escritora Mafalda Moutinho. Nesses livros, os 
primos, três jovens exploradores, irão desvendar e resolver muitos enigmas nos sítios mais Dincríveis do nosso planeta…Esses jovens são:

O André  é muito divertido e brincalhão. Gosta imenso de ajudar as suas primas e é um 
trapalhão no que toca a provérbios. Tem catorze anos e muitas sardas.

A Maria  é muito criativa e gosta de escrever. É atriz na escola e odeia aranhas. É irmã da Ana, 
tem cabelos castanhos e 14 aninhos.

A Ana é muito inteligente, gosta do perigo, é muito divertida e curiosa, em cada aventura gosta 
de coisas misteriosas e vibra com as grandes civilizações. Tem 12 anos e  cabelo castanho claro.

As personagens da coleção “Os Primos”
Concurso S.E.R.

s alunos do 4.º ano do nosso concelho 
participaram, no dia 8 de fevereiro, na Casa OMunicipal da Cultura, nas eliminatórias do 

Concurso interescolar S.E.R. (Saber/Expressar/Exprimir 
/ Reinventar). Este ano o concurso abordou a obra “A 
caminho de Santiago”, da escritora Ana Saldanha, tendo-
se contribuindo, assim, para divulgar autores literários 
portugueses (também se pretende difundir autores 
estrangeiros) e incentivar o gosto pela leitura nas crianças 
do 1.º CEB. 

Este projeto teve como parceiros a Ludoteca (imprescindível para a realização do concurso), 
o grupo RBEMS (Rede das Bibliotecas Escolares e Municipais de Seia), o Gabinete de Educação, o 
Gabinete de Comunicação e o Setor de Transportes e as Juntas de Freguesia.

Do nosso Agrupamento foram apuradas, para a última fase do concurso, as equipas do 4.º 
ano da EB Dr. Abranches Ferrão e da EB1 de Santa Marinha, que disputarão a final no dia 19 de março, à 
noite, no CISE (Centro de Interpretação da Serra da Estrela).

 EB Dr. Abranches Ferrão, do Agrupamento de Escolas de Seia, vem publicamente manifestar o 
seu sincero agradecimento à empresa ABelaserra Mediação Imobiliária, Lda., 

pela sua atitude filantrópica ao equipar com um 
toldo de cobertura a entrada principal da nossa 
escola. Este equipamento ajudará a promover a 
qua l i dade  e  bem-es ta r  de  TODOS,  
principalmente os alunos com mobilidade 
reduzida.

Reconhecemos que este gesto, num 
período economicamente difícil, reveste a vossa 
dádiva de uma enorme generosidade. Por este 
facto o nosso grande Bem-Haja. 

Agradecimento
5.º B
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lá meus amigos! Eu sou a Luísa Saraiva e vou falar-vos de um tema que me é muito querido: a 
AMIZADE. Quando ingressei nesta escola, conhecia poucas das pessoas que aqui trabalhavam Omas, com o passar do tempo, desenvolvi algumas amizades que, tenho a certeza, manterei ao 

longo da minha vida. Certamente em menina e depois jovem, quando andei na escola, também tive os 
meus amigos, tal como vós, mas, com o passar do tempo, devido à minha vida profissional e pessoal, 
acabei por perder o contato, mantendo poucas dessas amizades. Posso dizer-vos que tenho poucos 
amigos de verdade, mas esses que possuo valem pela vida inteira.

Vamos, então, explorar um pouco o tema – “O Dia dos Amigos” ou “O Dia da Amizade” - 
comemorado no dia 20 de julho.

O que é a Amizade?
A Amizade é um doce e profundo mistério. É uma bênção que nos cabe cultivar todos os dias 

em clima de absoluta gratidão.
Ser amigo é incutir no outro a esperança, é apontar o caminho certo, é aliviar a dor, é ser o 

ombro amigo, é dar aquele abraço apertado que tanto significado tem (e dizer “calma, vai dar tudo certo. 
Eu estou aqui para ajudar…”).

Ser amigo é ser fraterno, é ter consciência da dedicação total, é saber que o nosso amigo é 
mais importante que nós e que, por isso, o devemos ajudar e proteger com todas as forças do nosso ser.

Ser amigo é tentar fazer com que o outro absorva as coisas boas que temos para transmitir. É 
tentar evitar que o nosso amigo se desvie do caminho do bem ou opte por alternativas ruins que lhe 
possam trazer problemas futuros. Ser amigo é ser solidário, é ser simplesmente amigo e sê-lo é tão 
bom.

A título pessoal posso dizer-vos que tenho poucos amigos, de verdade, mas os que possuo 
valem pela minha vida inteira.São esses amigos que me tiram da solidão, que sabem o que vou dizer 
antes mesmo de eu falar. Os meus amigos são aqueles que leem o meu pensamento, aqueles que me 
tecem um elogio que me deixa com um sorriso; igualmente, também, que me dizem uma verdade mais 
dura que custa a aceitar… Ali estão eles posicionados entre a minha razão e a minha emoção, prontos e 
atentos com as melhores intenções para me ajudar, dizendo aquela célebre frase que algumas vezes 
ouvimos: “Tens a certeza que é isso que queres e vais fazê-lo dessa forma?”.

Tenho poucos amigos, mas são dignos de serem lembrados. São verdadeiros anjos, 
verdadeiros diamantes. É por eles que eu quero caminhar por aí sem medo de mostrar aquilo que eu 
tenho de melhor.

Estou grata por me ensinarem a viver e a amar todas as coisas simples que muitas vezes nos 
passam desapercebidas no dia-a-dia. E OBRIGADA por me ensinarem o verdadeiro significado da 
palavra AMIZADE.

A amizade A.Operacional Luísa Saraiva
u sou um boneco de neve, chamo-me Friorento, vivo no Sabugueiro, no centro da aldeia. Fui 
feito por vários meninos que por aqui iam passando quando se deslocavam para o ponto mais 
alto de Portugal: a Torre, na serra da Estrela.E

Primeiro vieram uns meninos do Porto com os avós, viram tanta neve que resolveram fazer 
duas bolas enormes - uma maior do que a outra. Entretanto os avós chamaram-nos e eles foram-se 
embora a correr. Passado algumas horas parou um jipe com uma família muito divertida. Pegaram nas 
bolas, colocaram uma em cima da outra e eu nasci. Um dos meninos apanhou duas pedras e fez-me os 
olhos, que eu abri logo, e fiquei deslumbrado com tanta beleza! Como era bonita a serra, cheia de neve e 
toda branquinha!

Pouco a pouco começou a escurecer e eu fiquei sozinho no meio de muita neve. Arrefeceu e 
eu tremia de frio. No dia seguinte, logo pela manhã, vi chegar um autocarro cheiinho de pessoas muito 
animadas. Vinham do Algarve e as crianças correram para mim. Com uma pinha fizeram-me o nariz e 
com um pau a boca. Um senhor mais idoso foi buscar um cachecol vermelho e colocou- mo no pescoço. 
Olhou para mim e disse:

- Falta-te um barrete. 
Virou-se para os colegas e perguntou:
- Quem tem um barrete para o nosso amigo?
Depressa apareceu um barrete azul. Todos juntos, à minha volta, resolveram batizar-me com 

o nome de Friorento. Fizeram uma festa, enfeitaram-me com luzinhas e enfiaram-me um chapéu de 
aniversário. Eu fiquei muito feliz porque estavam a fazer de mim uma criança como as outras. Quando 
acabou a festa, todas as crianças foram para as suas casas, eu vi passar uma estrela-cadente e pedi um 
desejo: tornar-me uma criança como as outas, ser real, poder brincar, poder falar, poder andar, correr, 
fazer tudo como as outras crianças…

Eu gostei tanto de ter nascido que andei a bater de porta em porta para toda a gente me 
contemplar. De repente, v  uma idosa que fez uma fogueira para se aquecer, eu muito curioso fui ter com 
ela e perguntei: 

-Desculpe, mas não se vai recolher na sua casa?
-Não, meu rapazinho, eu não tenho casa.
-Eu também não.
-Como?  Não tens casa!  Os teus pais onde estão?
-Eu não tenho pais, eu era um pequeno boneco de neve e transformaram-me em menino. 

Como se chama?
-Eu chamo-me Prazeres. E tu, meu rapazinho, como te chamas?
-Eu chamo-me Friorento.
-Quem te pôs esse nome?
-Foram umas crianças que estavam ali na rua. Olhe não me leve a mal mas posso ficar 

aqui consigo?
-Podes, pois claro.
-Olhe, mais uma coisa, posso a chamá-la de mãe?
-Podes. Nunca ninguém quis estar ao pé de mim, meu filho.
O Friorento e a sua nova mãe Prazeres ficaram toda a noite a falar.
No dia seguinte o Friorento foi buscar dois pães e duas chávenas de leite com café bem 

quentinho para ele e para a mãe Prazeres. Friorento conseguiu mostrar a todos que a senhora idosa era 
muito simpática.

A D. Prazeres e o Friorento ficaram viver na mesma casa e foram felizes para sempre.

i

Oficina das Vivências   O Friorento e a D. Prazeres

A oficina de vivências 
Gostamos de frequentar 
Temos muita existência
Adoramos trabalhar 

Nós de trapilho gostamos
Também muito de cozinhar 
Fazemos coisas que apreciamos
Como ler, escrever e contar 

Com barro e pasta de modelar 
Fazemos coisas de encanto
Muitas coisas para brincar 
E os olhos enchem tanto, tanto 

Os trabalhos em trapilho 
Ficam lindos de morrer 
E em feltro nunca é sarilho 
Venham todos para ver 

Ler, escrever e contar 
Nunca ficam esquecidos 
Os livros ajudam-nos a sonhar 
E a ficar mais enriquecidos 

Na oficina das vivências

“A Bela Infanta”
a minha opinião, o texto “Bela Infanta”, do Romanceiro de Almeida Garrett, é um texto 
interessante porque tem muita ação e personagens fantásticas. É um romance tradicional, Nescrito em verso.

A parte que eu mais gostei foi quando a Bela Infanta descobriu que o capitão era o seu marido.
É uma boa leitura para qualquer idade!

Vasco, 6.º A

Para mim, o poema “Bela Infanta”, do Romanceiro de Almeida Garrett, é um poema que 
representa os tempos antigos. É muito bonito e interessante! Não vou revelar pormenores sobre o 
poema. Aconselho a leitura!

João Fonseca, 6.ºA

Hoje lemos o texto da “Bela Infanta”, na aula de Português. É um poema muito romântico 
porque o capitão põe a Bela Infanta à prova e ela resiste. Mas no final, o capitão revela-se. É um texto 
que está cheio de peripécias. 

Para mim este texto é adequado para qualquer idade, principalmente para os adultos de modo 
a evitarem chatices!

João Paulo Caramelo, 6.ºA

Eu sou o Manuel e o meu animal preferido é o golfinho. 
O golfinho vive no mar e sabe nadar muito bem. 
O golfinho é um mamífero cinzento e muito inteligente.
Dá saltos bonitos e faz muitos truques.
O golfinho produz sons agradáveis. Às vezes até parece que fala com as pessoas.
É meigo e amigo.

O meu golfinho Manuel Modesto, 5.º A
o dia 11 de fevereiro, a turma do 6.º A assistiu a uma palestra sobre “Internet Segura” promovida pela Escola 
Segura. Para além da nossa turma assistiram outras da nossa escola.Hoje em dia, desde muito cedo, as Ncrianças e jovens só querem estar online, a conversar com os amigos ou a procurar filmes, entre outras 

coisas. Outras vezes estão no telemóvel ou no tablet, mas sempre com o acesso à Internet.
Os dois agentes da GNR presentes explicaram-nos que a Internet Segura é não aceitarmos pedidos de 

pessoas estranhas no facebook, gmail, etc. Por isso, é muito importante sabermos usá-la de forma segura; no entanto, 
os mais pequenos devem estar sempre acompanhados por pessoas mais velhas, embora essa parte caiba, de certa 
forma, aos pais. Elas devem ser alertadas e impedidas de ter acesso a determinados sites. Se não houver precauções 
elas podem encontrar pessoas que lhes irão pedir informações pessoais, que as poderão ameaçar e até raptar. 

Como curiosidade, e para vossa informação, existe uma linha de atendimento online que se chama LINHA 
AJUDA e o número de telefone é 808919090.

Internet segura João G. Simões, 6.ºA
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Orientações para facilitar a comunicação

DESPORTO ESCOLAR
Corta mato do agrupamento de escolas de Seia

o dia 15 de dezembro de 2014, durante a manhã, decorreu o a atividade. Participaram, ao todo, 141 atletas, dos quais, 35 E foi desta forma que aconteceu mais um momento 
Corta Mato do Agrupamento de Escolas de Seia, nos femininos e 106 masculinos. Por ciclos de ensino, o 1.º ciclo foi desportivo, competitivo e festivo. Os atletas competiram, Nterrenos próximos da E. B. Dr. Abranches Ferrão. Durante o representado por 15 alunos, do 2.º ciclo estiveram presentes 52, do conviveram e realizaram atividade física. Atividade física e 

evento desportivo realizaram-se, ao todo, oito corridas, nas quais 3.º ciclo correram 39 e do ensino secundário participaram 35. desporto são fundamentais no seu desenvolvimento e no seu 
participaram alunos daquela escola, da E. B. de Tourais-Paranhos e Por trás desta realização estiveram 10 professores de percurso escolar. No próximo ano letivo, o Corta Mato do 
da Escola Secundária de Seia. A organização e dinamização ficou a Educação Física, 3 assistentes operacionais e 30 alunos. Todos Agrupamento de Escolas de Seia realizar-se-á na Escola 
cargo dos professores de Educação Física que, assim, procuraram eles contribuíram para que a atividade tenha sido um sucesso e Secundária de Seia.
envolver os alunos do agrupamento numa atividade comum e tenha decorrido de forma segura e agradável para todos. Em 
transversal a todos os anos de escolaridade, desde o 3.º ao 12.º ano termos logísticos, seguiu-se o protocolo estipulado pelo Desporto 
de escolaridade. Escolar no que diz respeito aos escalões etários, distâncias das 

O dia ensolarado esteve perfeito para a atividade física, provas, ajuizamento, segurança, alimentação e prémios. Assim, foi 
uma vez que se sentiu uma temperatura agradável, dada a época distribuído um reforço alimentar aquando do levantamento do 
invernosa, e a pista não apresentava grandes dificuldades. O dorsal de prova, foi realizado o acompanhamento dos atletas até ao 
problema maior foi a lama que se formou ao longo de todo o local da prova, houve apoio de emergência em caso de acidente, foi 
percurso, o qual não foi possível resolver pois choveu durante o dia assegurada a segurança pela GNR ,fizeram-se entrevistas e 
anterior. Esse constrangimento não desanimou os participantes, reportagem fotográfica e, após o almoço, realizou-se uma 
antes pelo contrário, entusiasmou-os mais porque tinham pela cerimónia de entrega de prémios, na qual foram distribuídas 
frente um novo desafio: correr, ficar ensopado e fazer tudo para não medalhas aos três primeiros atletas em cada escalão. 
escorregar ou cair. Posteriormente, cada atleta recebeu um certificado de participação. 

Os alunos correram separadamente, agrupados por Em cada um dos escalões foram selecionados 6 atletas que vão 
escalões etários e por género. De assinalar que os atletas mais competir no Corta Mato distrital que se realizou no dia 12 de 
novos foram os que se empenharam mais e que vibraram mais com fevereiro, no Parque Urbano do Rio Diz, na cidade da Guarda.

Alunos do 6.º B

Entrevista ao diretor do atletismo*

Entrevistadora: O que achou da dimensão e organização da prova?
 Diretor: A organização esteve muito bem; eu acho que, à semelhança de outros anos, os professores e 
os alunos do Agrupamento das Escolas de Seia se empenharam bastante nesta atividade, o que é muito 
bom, uma vez que é uma excelente forma de divulgação da modalidade. Este enquadramento todo aqui 
representado está excelente. Esteve tudo muito bem, o tempo também ajudou. Foi ótimo.
Entrevistadora: O que destacaria nesta organização?
Diretor: O empenho por parte de toda a gente, dos alunos e também dos professores. 
Entrevistadora: Considera que os concorrentes deram o seu máximo?
Diretor: Se os participantes deram o seu máximo… Não sei, é difícil responder… Não conheço os 
participantes, não sei realmente aquilo que eles valem, mas enfim, eu creio que se esforçaram. Alguns 
provavelmente podiam ter-se esforçado um bocadinho mais, enfim, acho que estiveram bem.
Entrevistadora: Também gostaria de ter participado?
Diretor: Ai! Eu não (risos). Eu já estou noutra, neste momento já não participo, obviamente que já 
participei há muitos anos atrás em provas do desporto escolar; agora já tenho outra idade que não me 
permite participar, por força de lesões antigas mal curadas. Portanto, neste momento, eu limito-me, 
como costumo dizer, a colocar os outros a correr.
Entrevistadora: Pratica algum desporto?
Diretor: Se neste momento pratico? Não pratico desporto nenhum, de vez em quando, faço um 
bocadinho de natação, uma coisita de nada, só por recriação.
Entrevistadora: Acha que o desporto é importante no dia-a-dia dos jovens?
Diretor: Sim, o desporto é uma atividade muito importante para a vida das pessoas, penso que toda a 
gente deveria praticar uma modalidade desportiva, mais não fosse, por recriação; não precisam de estar 
numa modalidade federada para praticar desporto. Acho que é bom para a saúde e também para 
desanuviar do stresse.
Entrevistadora: Considera que devem existir provas deste género no nosso Agrupamento?
Diretor: Sim, quero dizer, eu sou um homem do atletismo, quanto mais competições, quanto mais 
provas, quanto maior a divulgação da modalidade, melhor! É melhor para nós todos, para a modalidade 
em si e para o atletismo distrital e até nacional, porque vamos encontrando jovens que, posteriormente, 
se tornarão campeões. Aqui, no concelho de Seia, existem vários desportistas que são campeões 
distritais, muitos deles campeões nacionais, que estão muito bem colocados nos rankings nacionais. 
Portanto, considero que é de todo bom que exista este tipo de provas e que a escola e os professores 
também o permitam. 
Entrevistadora: Obrigada!

 * Prof. Luís Pinto

Entrevista à atleta Sara Augusto

Entrevistadora: O que achaste do percurso?
Sara Augusto: Um bocado complicado, cheio de lama; creio que os mais novos tiveram mais 
problemas em correr; os mais velhos já estão mais habituados porque a maioria anda no desporto 
escolar.
Entrevistadora: O que tens a dizer da organização?
Sara Augusto: Hum… (risos). Fui eu que mais ou menos organizei isto. Acho que correu bem; teve altos 
e baixos, como todas as organizações têm.
Entrevistadora: Gostarias de ter participado?
Sara Augusto: Sinceramente, não (risos). Estava tudo cheio de lama, e como eu sou atleta nacional, 
poderia provocar o meu estado e ter alguma lesão.
Entrevistadora: Qual o desporto preferido?
Sara Augusto: atletismo.
Entrevistadora: Consideras que atividades desportivas desta dimensão, plenas de envolvência, se 
deveriam repetir?
Sara Augusto: Claro. O desporto escolar é importante, não só para os federados, mas também para 
aqueles que praticam desporto.
Entrevistadora: Achas que praticar desporto é benéfico para a tua saúde?

Entrevista à professora Regina Babo

Entrevistadora: O que achou da dimensão e organização da prova?
Professora Regina: Estava boa. Achei que o percurso era um bocadinho difícil, mas em termos 
organizativos funcionou muito bem.
Entrevistadora: O que destacaria nesta organização?
Professora Regina: Sobretudo a camaradagem, mas também a entrega dos jovens. Os meninos e 
jovens que estavam a apoiar estavam organizados e todo o envolvimento escolar estava agradável.
Entrevistadora: Considera que os participantes deram o seu máximo?
Professora Regina: Bom, há sempre quem dê melhor, não é? Em todas as provas é assim, 
especialmente a nível escolar, por vezes vemos alguém que vai mais para se divertir, sobretudo no 
corta-mato. Falo em divertir no bom sentido da palavra: o prazer de correr, o prazer de viver, enfim, não 
aquela diversão de faz de conta. Há sempre um ou outro que escapa, por vezes isso acontece, mas, de 
um modo geral, penso que todos deram o seu máximo, tirando um grupinho ou outro.
Entrevistadora: Também gostaria de ter participado?
Professora Regina: Claro, como ex-atleta (risos) e sendo eu treinadora de atletismo, obviamente, não 
se proporcionou este ano, mas não quer dizer que a vontade não estivesse lá. Aliás, perguntei aos 
outros colegas “Onde é que estão os nossos dorsais?” Ficará para uma próxima vez.
Entrevistadora: Pratica algum desporto?
Professora Regina: Pratiquei durante muitos anos. Fui atleta federada, atleta do Benfica, do Futebol 
Clube do Porto, fui várias vezes campeã nacional, fiz parte da Seleção Nacional. Neste momento não 

Entrevista à aluna Lénia Figueiredo

Entrevistadora: Como te estás a sentir ao concluir 
a prova em 1.º lugar?
Lénia: Bem.
Entrevistadora: Foi o teu melhor tempo?
Lénia: Sim.
Entrevistadora: O que é que achaste do percurso?
Lénia: Achei fácil.
Entrevistadora: E da organização da prova?
Lénia: Bem.
Entrevistadora: Praticas habitualmente atividade 
desportiva?
Lénia: Mais ou menos.
Entrevistadora: Só na escola?
Lénia: Sim.
Entrevistadora: Achas que praticar desporto é 
benéfico para a tua saúde?
Lénia: Certamente.
Entrevistadora: Consideras que atividades desportivas desta dimensão se deveriam repetir?
Lénia: Sim.
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Alunos do 6.º B

Entrevista ao aluno Renato Martins 

Entrevistadoras: Como te estás a sentir ao concluir a prova em 1.º lugar?
Renato: Bem!
Entrevistadoras: O que achaste do percurso?
Renato: Gostei do percurso, o único problema foi a lama.
Entrevistadoras: O que tens a dizer da organização da prova?
Renato: Teve uma boa organização.
Entrevistadoras: Praticas habitualmente atividade física? 
Renato: Sim.
Entrevistadoras: Na escola?
Renato: Sim.
Entrevistadoras: Que desporto?
Renato: Atletismo.
Entrevistadoras: Achas que praticar desporto é benéfico para a tua saúde?
Renato: Sim, acho que sim! (risos).
Entrevistadoras: Consideras que atividades desportivas desta dimensão se deviam repetir?
Renato: Óbvio!
Entrevistadoras: Como gostarias que fosse o desporto na tua escola?
Renato: Todos os dias. Com vários torneios ao longo do ano.
Entrevistadoras: Obrigada!
Renato: De nada! 

Entrevista à aluna Carolina Figueiredo 

Entrevistadoras: Como te sentes ao acabar a prova em 1.º lugar?
Carolina: “Super” bem!
Entrevistadoras: Foi o teu melhor tempo?
Carolina: Não.
Entrevistadoras: Podias ter tido um melhor desempenho? O que falhou?
Carolina: Sim poderia ter feito melhor. Corri muito no início da corrida.
Entrevistadoras: O que achaste do percurso?
Carolina: Foi um bocado difícil, porque tinha muitas poças com lama.
Entrevistadoras: O que tens a dizer da organização da prova?
Carolina: Foi boa!
Entrevistadoras: Praticas habitualmente atividade física? 
Carolina: Sim.
Entrevistadoras: Na escola?
Carolina: Sim.
Entrevistadoras: Que desporto?
Carolina: Equitação.
Entrevistadoras: Achas que praticar 
desporto é benéfico para a tua saúde?
Carolina: Claro.
Entrevistadoras: Consideras que atividades 
desportivas desta dimensão se deviam 
repetir?
Carolina: Sim.
Entrevistadoras: Obrigada!
Carolina: De nada!

Entrevista ao aluno João Pais  
Entrevistadora: Como te estás a sentir ao concluir a prova 
em 1.º lugar?
João: Bem.
Entrevistadora: Foi o teu melhor tempo?
João: Foi.
Entrevistadora: O que é que achaste do percurso?
João: Bom.
Entrevistadora: O que tens a dizer da organização da 
prova?
João: Muito bem organizada.
 Entrevistadora: Gostaste de tudo?
João: Sim! 
Entrevistadora: Praticas habitualmente algum desporto?
João: Sim.
Entrevistadora: Fora de escola?
João: Não.
Entrevistadora: Achas que praticar desporto é benéfico 
para a tua saúde?
João: Sim.
Entrevistadora: Então, sabes que benefícios é que proporciona?
João: Ficamos em forma.
Entrevistadora: Consideras que atividades desportivas esta dimensão se deveriam repetir?
João: Sim.

Entrevista ao aluno Daniel Gouveia 

Entrevistadora: Como te estás a sentir ao terminar a 
prova em 1.º lugar?
Daniel: Muito bem.
Entrevistadora: Foi o teu melhor tempo?
Daniel: Não.
Entrevistadora: O que correu mal?
Daniel: Já corri provas melhores de corta-mato e em 
melhores tempos. 
Entrevistadora: O que achaste do percurso?
Daniel: Muito bom… Excelente, excelente.
Entrevistadora: O que pensas da organização desta 
prova?
Daniel: Muito bom, muito bom.
Entrevistadora: Praticas habitualmente atividade 
física?
Daniel: Sim, todos os dias.
Entrevistadora: Só na escola?
Daniel: Não. Fora da escola e na escola, claro!
Entrevistadora: Que atividade física praticas?
Daniel: Atletismo.
Entrevistadora: Achas que praticar desporto é 
benéfico para a saúde dos jovens?
Daniel: Claro.
Entrevistadora: Consideras que atividades desportivas desta dimensão se deveriam repetir?
Daniel: Muitas vezes.

Andebol

ealizou-se no pavilhão desportivo da EB Dr. Abranches Ferrão, no passado dia 5 de março, a 
2.ª Jornada de Andebol, no escalão Infantil-Masculino. Nesta jornada estiveram presentes Rmais duas equipas: a da EB de Tourais-Paranhos e a da EB e Secundária de Fornos de 

Algodres.
Realizaram-se três jogos, tendo a equipa da nossa escola ganho um deles e a EB de Tourais-

Paranhos ganho os outros dois. Conquistámos, assim, os primeiros 4 pontos da temporada, uma vez 
que, por falta de disponibilidade de alguns jogadores, não comparecemos na primeira jornada.

Esta equipa tem vindo a evoluir com regularidade e, semanalmente, têm aderido novos 
alunos à prática da modalidade, principalmente do quinto ano de escolaridade, que têm demonstrado 
elevada capacidade técnica no jogo.

No dia 29 de abril, deslocar-nos-emos a Fornos de Algodres para a terceira e última jornada. 
Os nossos jogadores terão que fazer uma preparação mais cuidada e superar algumas dificuldades, 
tendo como objetivo vencer os últimos jogos e chegar às finais com as duas equipas melhor 
classificadas da série B.

Esperamos dedicação e entusiasmo nos treinos e nos jogos, porque o Andebol é espetacular.

Prof. Carlos Rodrigues 

o passado dia 3 de março, na EB Dr. Abranches Ferrão, decorreu a 2.ª jornada de Voleibol, no 
escalão Infantil-Masculino. Durante toda a manhã realizaram-se dez jogos entre as cinco Nequipas presentes representando a nossa escola, a EB Dr. Guilherme Correia de Carvalho, de 

Seia, e a EB Carolina Beatriz Ângelo, da Guarda.
Os jogos decorreram a bom ritmo, segundo o modelo usado neste escalão, e foram bem 

disputados por todas as equipas. Os jogadores demonstraram grande evolução desde a última jornada, 
realizada a 28 de janeiro. Nessa altura, a equipa da EB Dr. Abranches Ferrão conseguiu ganhar apenas 
um jogo. Nesta segunda jornada ganhou dois jogos e obteve seis pontos. Isto significa que os 
praticantes se têm esforçado e melhoraram a sua forma de jogar. De salientar que a equipa é formada 
por alguns alunos, poucos, do sétimo ano, sendo os restantes do quinto ano, os quais se iniciaram no 
Voleibol no presente ano letivo.

Estão todos de parabéns, porque conseguem competir com equipas que já treinam e jogam 
desde o início do ano letivo anterior. 

Haverá ainda um 
outro encontro, a realizar no 
dia 28 de abril, na EB Dr. 
Gui lherme Correia de 
Carvalho. Até lá, os nossos 
pequenos jogadores vão 
continuar a treinar e a 
a p e r f e i ç o a r - s e  p a r a  
alcançar, pelo menos, o 3.º 
lugar. Esperamos por eles 
nos treinos semanais para 
melhorarem os aspetos 
t écn i cos  e  t á t i cos  e  
praticarem exercício físico, 
f u n d a m e n t a l  n o  s e u  
desenvolvimento.

Voleibol Prof. Carlos Rodrigues

As entrevistadoras

Matilde Figueiredo, Sara Sousa, Carolina Costa, Carolina Matos



e forma a fazer a articulação com o tema deste ano do PNL 
(Plano Nacional de Leitura), “Palavras do Mundo”, no atual Dano letivo, o Jardim de Infância do Eirô decidiu desenvolver o 

projeto “Histórias do Mundo”. 
Com este tema pretende-se desenvolver as várias áreas de 

conteúdo para a Educação Pré- Escolar, através de histórias de vários 
continentes.  No primeiro período foi tratada, com muito interesse, por 
parte das crianças, uma história do continente europeu. A propósito da 
história tradicional portuguesa, “O Macaco do Rabo Cortado”, foram 
elaborados vários materiais que irão estar expostos no final de ano na 
escola sede do Agrupamento. 

Já no segundo período, trabalhámos uma história do 
continente asiático intitulada “Momoko”. Da mesma forma foram 
elaborados materiais e desenvolvidas várias áreas de conteúdo.

Histórias do mundo Ed. Anabela Queirós Se eu fosse uma princesa
e eu fosse uma princesa vivia num castelo, era filha de reis e tinha por perto 
uma bruxa má para me fazer mal. Depois vinha um príncipe para me salvar, Scomo é habitual nas histórias de todas as princesas.

Não vivo num castelo, não sou filha de reis, embora seja uma princesa 
porque a minha família me trata como tal. A minha casa é o meu castelo, onde eu 
sou feliz, toda a minha família e amigos gostam de mim. Não existe nenhuma 
bruxa má que me atormente, um dia, porém, hei de encontrar o meu príncipe 
encantado e juntos vamos contribuir para um mundo melhor...

Filipa Correia, EB Dr. Abranches Ferrão

BOMBEIRO

ombeiros amigos
uvem o alarme e logo correm
as alguns morrem
atendo nas chamas
 salvam pessoas

nfelizes e aflitas
ecorrem aos seus serviços 
s bombeiros dão vida por nós

Acróstico Rodrigo Paz, , EB Dr. Abranches Ferrão

o dia 29 de janeiro de 2015, a Escola do 1.º Ciclo de Santiago recebeu a visita de duas técnicas 
do Centro de Saúde de Seia que vieram desenvolver uma atividade inserida no Programa NNacional de Saúde Oral.

Assim, os alunos nascidos em 2004 e 2007 foram chamados por uma enfermeira para 
averiguar o estado dos dentes. Seguidamente, vimos o filme “Doutor Dentolas”, que nos alertou para os 
perigos de uma alimentação deficiente, para a necessidade de escovar os dentes diariamente e 
consultar o dentista regulamente.

Foi uma atividade muito divertida e ao mesmo tempo informativa.

Saúde oral 4.º Ano da EB de Santiago

igando a vivência natalícia com 
o tema do PNL “Palavras do LMundo”, na sala de atividades 

do Jardim de Infância do Eirô, 
elaborou-se um postal articulado 
com o nome PAI NATAL em várias 
línguas. As crianças coloriram as 
várias figuras do Pai Natal e tiveram 
a oportunidade de conhecer e de 
fazer as bandeiras dos respetivos 
países.

Natal no mundo JI Eirô

ão sei se sabem, mas o Dia Universal do Palhaço comemorou-se a 10 de dezembro. Nesse dia, 
este grande profissional e artista, que deixa as nossas vidas mais alegres e divertidas, está de Nparabéns!

Nós queremos, com este pequeno texto, homenagear essas “pessoazinhas” maravilhosas 
que sempre nos fazem rir! Para isso fizemos uma pesquisa, que agora partilhamos com todos vocês. 

Ser palhaço (e esta é a minha opinião) é uma profissão das mais difíceis e ingratas do mundo 
porque fazer rir é muito complicado… O ser humano, que se esconde por debaixo da maquilhagem, tem 
de se mostrar sempre bem-disposto, mesmo que esteja triste. Estas pessoas são como deuses, que 
nos fazem rir e dar gargalhadas! Se ainda não sabem tudo, então leiam...

A palavra Palhaço deriva do paglia, que quer dizer palha, que era o material usado no 
revestimento de colchões. O nome começou a ser usado porque a primitiva roupa desse cómico era 
feita do mesmo pano e revestimento dos colchões: um tecido grosso e listrado, e afofada nas partes 
mais salientes do corpo com palha, fazendo de quem a vestia um 
verdadeiro "colchão" ambulante. Esse revestimento de palha 
protegia-os das constantes quedas e estriparias.

O palhaço é lírico, inocente, ingénuo, angelical e frágil. 
O palhaço não interpreta, ele simplesmente é. Ele não é uma 
personagem, ele é o próprio ator expondo o seu ridículo, 
mostrando a sua ingenuidade. Na busca desse estado, o ator, 
portanto, não busca construir uma personagem, mas sim 
encontrar essas energias próprias, buscando transformá-las no 
seu corpo. Para tanto, cada ator desenvolve esse estado pessoal, 
de palhaço, com características particulares e individuais.
            Embora vinculado aos  o palhaço pode atuar 
também em espetáculos abertos, em  em programas de ou 
em qualquer outro ambiente. Em várias ocasiões é a personagem 
que tem a tarefa de entreter o público durante, e com frequência, 
entre as apresentações, especialmente no circo. É geralmente 
vestido de um jeito engraçado, com trajes desproporcionados e 
multicoloridos, com aplicações de pinturas (  
especiais e acessórios característicos. Entretanto, há diversos 
tipos de palhaço, como o melancólico, o romântico, o bufão, 
(mendigo), etc. 

“Um grande artista é um grande homem numa grande criança” - Victor Hugo

italiano 

circos,
teatro,  

maquilhagens)

O Palhaço  Bruno Filipe Dias Ramos,  EB de Sabugueiro

o dia 26 de janeiro, de manhã, 
vieram duas senhoras, à nossa Nescola, contar a história “ Os 

Músicos de Bremen”, em duas línguas 
(português e inglês). A história retratava 
quatro animais (burro, cão, gato e o galo/ 
donkey, dog, cat and rooster) que já 
estavam velhos e cansados. Os seus 
donos queriam matá-los porque eles já 
não serviam.

O burro decidiu ir até Bremen e 
ser músico e, pelo caminho, encontrou 
um cão que o seguiu. Depois, ambos seguiram viagem e encontraram um gato, mais tarde, um galo que, 
também, os acompanhou.

Perto de Bremen, cheio de fome e cansadíssimos, decidiram repousar e foi quando avistaram 
uma casa com as luzes acesas. Eles resolveram ver o que se passava e descobriram que lá dentro 
estavam ladrões a comer um grande banquete.

Os animais esfomeados, meteram-se em cima uns dos outros e tentaram assustar os ladrões 
que fugiram cheios de fome. Eles ainda tentaram voltar mas, o mais novo, que foi à frente, acabou por 
ser atacado primeiro pelo gato, depois pelo cão e pelo galo que cantava e, como estava assustadíssimo, 
entendeu “corre se não comes”. Os animais ficaram a viver na casa. 

E assim, acabou a história dos quatros animaisque queriam ser músicos em Bremen. Ainda 
hoje se diz que eles lá vivem.

E os meninos, da Escola de Santiago, adoraram.

Conto a duas línguas EB Santiago

Carnaval nas escolinhas carnaval é uma grande festa que se comemora à 
terça feira, mas em algumas cidades começa logo Ono sábado e só termina na quarta feira seguinte.

No carnaval, as pessoas mascaram-se de 
demónios, gatos, capitães, homens-aranha, palhaços e 
muito mais.

As pessoas organizam desfiles muito bonitos, 
cheios de música, alegria e diversão.

As crianças brincam, divertem-se, pregam 
pequenas partidas umas às outras e aos adultos.

Em Portugal, festeja-se o entrudo, as pessoas 
vestem roupas velhas, por vezes coloridas e andam pela 
povoação a correr o entrudo.

Na sexta-feira de carnaval, na minha escola, 
também comemorámos o Carnaval. Fomos mascarados e desfilámos pela rua de Santa Marinha. 
Dançámos e cantámos.

Gostei muito desse dia!

O carnaval           Alexandre e Margarida Saraiva,EB de Santa Marinha
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