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editorial
O ano letivo 
de todos os desafios
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ambiente

Este número do Ecos de Cá está disponível 
em formato digital nos “sites” do Agrupamento 

de Escolas da Lousã e do jornal Trevim.

Este é um ano letivo que ninguém esquecerá. Toda a 
comunidade educativa foi posta à prova e, concluí-
do este acidentado percurso, não restam dúvidas de 
que todos chegámos a bom porto. Este n.º 2 do Ecos 

de Cá é, por isso, uma edição muito especial, pois é o retrato 
desta longa caminhada que para sempre ficará associada à 
pandemia da Covid-19 e que obrigou todos os protagonis-
tas do Agrupamento de Escolas da Lousã a não baixarem 
os braços face às adversidades. Todos, sem exceção, adap-
taram-se a uma nova realidade e alcançaram de uma forma 
diferente e quiçá mais imaginativa os objetivos que tinham 
pela frente.

Nesta publicação totalmente digital e com mais de 60 pági-
nas, os leitores poderão encontrar o que de melhor se fez no 
período em que as aulas prosseguiram, apesar de as esco-
las terem estado de portas fechadas. Ao lermos esta edição 
do Ecos de Cá, perceberemos quão intenso e produtivo foi 
este período, pelo que fica o convite para desfrutarem de 
cada uma das páginas. Importa, por conseguinte, agradecer 
à equipa coordenadora deste jornal e a todos quantos par-
ticiparam neste n.º 2 do Ecos de Cá, tão rico em contéudos 
e mais interessante do que nunca.  Mas se este ano que 
findou foi o de todos os desafios, o que dizer do próximo? 
Boas férias e até setembro. q                                 Carlos Sêco

Coordenador do Ecos de Cá
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Filmes que nos educam
PLANO NACIONAL DE CINEMA EM JEITO DE BALANÇO Ana Paula Pinto de Almeida

Coordenadora do PNC no AEL

A equipa do Plano Nacio-
nal de Cinema (PNC) do 
Agrupamento de Escolas 
da Lousã (AEL), como 

sempre comprometida em criar 
um público cinéfilo e promover 
a literacia fílmica, fazendo che-
gar aos nossos alunos filmes 
de qualidade de diferentes cin-
ematografias e geografias, re-
alizou ao longo do ano letivo di-
versas atividades de cinema, as 
quais aqui destacamos.

Durante o ensino presencial, 
em tempo anterior à suspensão 
das aulas devido à pandemia 
do COVID-19, foram visionados 
os seguintes filmes: O Grande 
Ditador (Charlie Chaplin, EUA, 
1940), com turmas de 9º e 10º 
anos; A Invenção de Hugo (Mar-
tin Scorcese, EUA, 2011), com 
uma turma de 7º ano; Metropo-
lis (Fritz Lang, Alemanha, 1927), 
com uma turma de 12º ano. Ainda 
em ensino presencial, e no âm-
bito da rubrica “O Cinema Está à 
tua Espera”, foi visionado o filme 
Rashomon, Às Portas do Inferno 
– título em português (Akira Kuro-
sawa, Japão, 1950), destinado 
aos alunos de 12º ano mas tam-

bém aberto à comunidade educa-
tiva, tendo estado presentes na 
sessão fílmica pais e encarrega-
dos de educação, além de pro-
fessores, elementos da Direção 
do AEL e da Câmara Municipal; 
a apresentação do filme ficou a 
cargo do conceituado especialis-
ta em cinema Professor Doutor 
Abílio Hernandez Cardoso e da 
colega Ana Paula Magalhães, el-
emento desta equipa.

Para celebração do Dia Mun-
dial do Cinema (5 de novem-
bro), foi realizada na Esc. Sec. 
uma exposição de cartazes alu-
sivos à natureza multifacetada 
e transdisciplinar do cinema, 
assim como, na biblioteca da 
Escola Básica (EB) Nº1, o vi-
sionamento do filme O Balão 
Ver melho (Albert Lamorisse, 
Fran ça, 1956), sobretudo por 
alunos do Primeiro Ciclo, e uma 
exposição sobre cinema, com os 
trabalhos de expressão plástica 
sobre o filme, que foram reali-
za dos, naquele espaço, pelos 
utilizadores, uma seleção de li-
vros cujas histórias foram adap-
tadas a filmes e um cartaz sobre 
o tema, elaborado no apoio, por 

um grupo de alunos com medi-
das seletivas. Também para co-
memoração desta efeméride, foi 
visionada a premiada curta-me-
tragem de animação Estória do 
Gato e da Lua (Pedro Serrazina, 
Portugal, 1995), com uma turma 
de 10º ano.

Durante o Ensino à Distância 
(E@D), e devido aos constrang-
imentos verificados, muitas das 
atividades previstas acabaram 
infelizmente por não ser realiza-

das. Ainda assim, foi divulgado 
online o “Programa Cinanima” 
durante a “Semana da Leitura 
da Lousã” (20-24 abril) e dois 
filmes foram visionados e tra-
balhados com alunos de duas 
turmas: com uma turma de 8º 
ano, o documentário Terra Ardi-
da (Francisco Romão, Portugal, 
2018), e com uma turma de 9º 
ano, o filme de ficção A Vida É 
Bela (Roberto Benigni, Itália, 
1997). 

(Continua na pág. seguinte)



JULHO 2020

4

Alguns docentes da equipa enviaram ainda aos seus alunos 
links de filmes, como forma de ocupação informada de tempo e 
de gestão de trabalho/lazer; foram também enviados a todos os 
professores do AEL os links para o visionamento integral e gratuito 
dos dois filmes portugueses disponibilizados pelo “PNC Especial 
25 abril”, e que foi possível ver entre os dias 21 e 26 de abril.

A concluir, é de realçar que vá rias destas atividades foram dinam-
izadas em articulação curricular, envolvendo concretamente as disci-
plinas de Português, Inglês, História e Cidadania e De senvolvimento, 
o que reforça o ca ráter transdisciplinar do cinema e o seu potencial 
educativo. 

A título meramente exemplificativo, num universo de 98 alunos que 
assistiram ao filme O Grande Dit ador, 85 consideraram que é impor-
tante participar em iniciativas de natureza cinematográfica; se dúvi-
das houvesse, os nossos alunos começam a perspetivar o cinema 
como uma experiência catalisadora, com o potencial de transportar 
cada um de nós para lá dos limites do espaço e do tempo, alargan-
do horizontes, rasgando fronteiras. Como disse Jean-Luc Godard, 
numa entre vista com o crítico de cinema Jo nathan Rosenbaum, em 
1980: “Sou alguém cujo verdadeiro país é a língua, e cujo território 
são os filmes”. Assim o cinema constrói a nossa identidade. q
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A maioria dos pais subes-
timam as necessidades 
de sono dos seus filhos. 
Dormir, para além de 

uma necessidade fisiológica, 
desempenha uma função im-
prescindível no desenvolvimen-
to físico, mental e intelectual 
saudável do indivíduo.

Embora o período de tempo 
que, durante um dia, deva ser 
dedicado ao sono vá diminuído, 
ao longo da vida, os alunos, no 
1º ciclo e na adolescência, nunca 
deverão dormir menos de nove 
horas, por noite, já que é nessa 
altura do crescimento humano, 
que se  fortalecem diversas fun-
ções essenciais ao crescimento 
e  ao desenvolvimento do siste-
ma nervoso central (SNC), bem 
como da capacidade cognitiva. 

Durante este período em que 
parece que nada acontece e em 
que muitos jovens teimam em di-
zer que dormir é uma perda de 
tempo, o cérebro filtra toda a in-
formação recebida, integrando as 
aprendizagens e retendo as me-
mórias mais importantes daquilo 
que aconteceu, ao longo do dia. 

Na escola, os professores 
queixam-se, frequentemente, 
de alunos sonolentos, nas pri-
meiras horas da manhã, e, por 
vezes, há mesmo quem ador-
meça, durante as aulas. 

Não será difícil perceber que 
crianças/adolescentes, que dor-
mem pouco, apresentem um 
comportamento mais inquieto 
e instável, estando menos con-
centrados no que lhes é solici-
tado, diminuindo, como conse-
quência, a sua disponibilidade 
para a aprendizagem. 

Investigações clínicas recen-
tes têm revelado uma associa-
ção entre o défice de sono e 
comportamentos agressivos, 
problemas de aprendizagem e 
mesmo obesidade. Em contra-
partida, crianças e jovens, que 
adormecem mais rapidamente 
e permanecem mais tempo no 
estádio profundo de sono, são 
menos propensas a desenvolver 
depressões, em idades futuras.

Os pais e encarregados de 
educação devem tomar cons-
ciência da importância do sono 

A influência do sono na aprendizagem escolar

no rendimento escolar dos seus 
educandos e colocar em prática 
várias medidas que incentivem 
um sono repousante, tranquilo e 
saudável.

Na meia hora que antece-
de a ida para a cama, torna-se 
imprescindível limitar o uso de 
ecrãs (televisão, jogos de com-
putador e redes sociais), pro-
movendo hábitos de leitura ou 
audição de música relaxante. O 
telemóvel deverá ser desligado 
e colocado fora do quarto, para 
fugir a qualquer tentação!

O quarto do seu filho/educan-
do deve ser transformado num 
espaço que induza a calma e 
o relaxamento, sem televisão 
e sem computador. Sabe-se, 
atualmente, que a luz emitida 
pelos ecrãs da televisão, do 
computador e do telemóvel esti-
mulam o cérebro, diminuindo ou 
suprimindo a produção de me-
latonina, hormona responsável 
pela promoção do sono saudá-
vel, relaxante, reconfortante e 
reparador, para o dia seguinte. q

Filomena Henriques                                                                       
Professora de Educação Especial
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Beatriz Barata (5.º A)

Na Aldeia da Música viviam 
as notas musicais, os ins-
trumentos musicais e as 
pautas musicais. 

As notas musicais eram o Dó 
Agudo, o Ré, a Mi, a Fá, a Sol, a 
Lá, a Si e o Dó Grave.

Os instrumentos que ali viviam 
eram a flauta, o flautim, o clarine-
te, o piano, o órgão, o violino, o 
violoncelo, o violão, o trompete, a 
trompa, a tuba, o bombardino, o 
contrabaixo, o oboé, o trombone, o 
xilofone, a arpa, a lira, o saxofone, 
a guitarra, o triângulo, a concertina, 
a bateria, o bombo, a pandeireta, 
o bombo, o reco-reco, os pratos, 
as maracas, as castanholas, entre 
muitos outros. Claro que o microfo-
ne era um cidadão imprescindível 
em momentos difíceis.

Um dia, o Dó agudo, a Fá e a 
Mi ouviram um barulho muito for-
te, quando passavam pelo Bosque 
dos Mil Segredos, perto da gruta 
onde o gigante vivia. Foram a cor-
rer ter com as outras notas:

- O que é que se passa, para es-
tarem tão assustados? – pergunta-
ram elas em coro.

- É que… é que… - gaguejava a 
Fá com muito medo.

- Tem calma, Fá! O que se pas-
sa? – disse a Si, já preocupada.

- É que nós, quando passáva-
mos perto do Bosque dos Mil Se-
gredos, ouvimos um barulho muito 
forte. – respondeu a Mi.

De repente, ouviu-se outra vez 
o tal barulho, ainda mais forte; ou-
viam-se ainda os instrumentos a 
gritar: 

- É o gigante! É o gigante!
As notas musicais chegaram-se 

à menina Clarinete:
- Menina Clarinete, menina Cla-

rinete, pode dizer-nos o que está a 
acontecer? – questionou o Ré.

- Foi o gigante que acordou e, 
agora, quer destruir a Aldeia da 
Música. Isto é uma catástrofe! Va-
mos para o castelo, corram! 

E as notas musicais deram as 
mãos e correram até ao castelo. Aí 
chegadas, contaram ao Rei Flautim 
e à rainha Flauta o que se estava a 
passar, pedindo para ficar no cas-
telo até que o gigante voltasse para 
a sua gruta.

O rei e a rainha, de tão espan-
tados que ficaram, apressaram-se 
a dizer:

- O quê?! Por razão não disse-
ram logo? Isto é uma desgraça!

Então, a rainha levou os habitan-
tes da aldeia que ali estavam para 
a torre mais forte do seu castelo.

Enquanto isso, o cavaleiro Bom-
bo aleijou-se e foi levado para a en-
fermaria.

A aldeia da música 

CONTO ORIGINAL

O rei mandou os seus arautos 
avisar todos os aldeãos para que 
usassem as carruagens e carroças 
disponíveis, fugissem do gigante, 
e procurassem uma aldeia que os 
abrigasse. 

Pouco a pouco, cavaleiros e al-
deãos seguiam caminho, deixaram 
de ouvir o gigante, e forem ter a 
uma pequena aldeia com poucos 
habitantes, a Aldeia das Cores; as 
Cores deixaram-nos lá ficar, até 
que o perigo passasse e enquanto 
reconstruíam a Aldeia da Música. 

No dia seguinte, ao chegarem, 
cuidadosamente, à entrada do cas-
telo, o rei e a rainha repararam num 
enorme bilhete, que dizia:

Não era preciso pedir descul-
pa, senhor Gigante. Não estamos 
aborrecidos consigo, porque es-
tava aleijado no pé. Agora, toda a 
ajuda é útil. 

Com os maiores cumprimentos 
de

Rei Flautim
Rainha Flauta E de todos os ha-

bitantes da Aldeia da Música
O rei Flautim e a rainha Flauta 

noticiaram o bilhete do gigante, 

logo perdoado pela população. 
Entretanto, a rainha mandou um 

criado levar a casa do gigante o 
recado que lhe tinha escrito, reco-
mendando que o pusesse na caixa 
do correio. Dizia assim:

Não era preciso pedir descul-
pa, senhor Gigante. Não estamos 
aborrecidos consigo, porque es-
tava aleijado no pé. Agora, toda a 
ajuda é útil. 

Com os maiores cumprimentos 
de Rei Flautim                                                   

Rainha Flauta 
E de todos os habitantes da Al-

deia da Música
O Gigante, quando leu o recado 

da rainha, exclamou:
- Amanhã, tenho de os ir ajudar!
Então, quando o Gigante che-

gou à Aldeia da Música, pôs mãos 
à obra e, passado um mês, toda 
a aldeia estava recuperada e me-
lhor do que a anterior. Tudo graças 
àquele enorme ser.

É claro que o rei Flautim e a 
rainha Flauta mandaram construir 
uma casa muito confortável para 
o Gigante. E ficaram todos amigos 
para sempre. q
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COVID-19 é o nome atribuí-
do, pela Organização Mun-
dial da Saúde, à doença 
provocada pelo novo coro-

navírus, que pode causar infeções 
respiratórias graves, como a pneu-
monia. Este vírus foi identificado, 
pela primeira vez, em humanos, no 
final de 2019, na cidade chinesa de 
Wuhan.

Em Portugal, desde a deteção 
do vírus, no início de março de 
2020, ao “encerramento das esco-
las” e ao confinamento geral, para 
diminuir o contágio da doença, foi 
um passo.

A escola teve de se organizar, 
em muito pouco tempo, para dar 
resposta aos seus alunos, perante 
uma situação nunca antes vista ou 
imaginável. Embora a digitalização 
e a literacia digital começassem a 
ser vislumbradas, para a escola do 
século XXI, o surto da doença aca-
bou por antecipar algumas das so-
luções provisórias, num tempo de 
distanciamento físico e social, em 
que o ensino presencial foi substi-
tuído por aulas à distância, síncro-
nas e assíncronas.

Ninguém dúvida da diversida-
de do público escolar e, se houve 
alunos que, com maior ou menor 
dificuldade, se foram adaptando a 

este tipo de ensino à distância, au-
tonomizando-se e adquirindo com-
petências digitais, outros houve em 
que este desafio criou uma barreira 
que parecia intransponível, para os 
alunos com necessidades espe-
ciais, e que usufruem de medidas 
adicionais, ao abrigo do Decreto 
Lei nº 54, de 6 de julho, de 2018.

Neste âmbito, os professores 
de Educação Especial, que acom-
panham os alunos no Centro de 
Apoio à Aprendizagem da Escola 
Secundária da Lousã (CAAESL), 
tiveram de se reinventar e colocar 
em marcha um projeto de ensino 
à distância (E&D), que fosse ade-
quado e exequível de efetuar em 
casa, obrigando a que os alunos 
mantivessem muitas das suas roti-
nas,  consolidando e desenvolven-
do muitas das suas competências, 
com as atividades propostas e con-
cretizadas.

Não podemos esquecer que os 
pais/encarregados de educação 
destes alunos têm sido os parcei-
ros fulcrais, com os quais tivemos 
de nos coordenar e articular em 
todas as atividades, utilizando as 
plataformas disponíveis, bem como 
os contactos pessoais, para que o 
E&D fosse uma realidade e che-
gasse a todos eles.

Contudo, esta modalidade de 
ensino revelou inúmeras fragilida-
des, principalmente para aqueles 
que necessitam, em absoluto, de 
ensino individualizado, que não 
têm autonomia para estudar sozi-
nhos, em casa e, sobretudo, para 
os que dependem de estímulos 
constantes e de interações afetivas 
e sociais, para o desenvolvimento 
de competências cognitivas e emo-
cionais.

Parafraseando Manuel Heitor, Mi-
nistro da Ciência, Tecnologia e En-
sino Superior, “… vivemos um tem-

po de incerteza, mas há algumas 
certezas e uma dessas tem a ver 
com a centralidade das pessoas, 
com a centralidade das competên-
cias e, certamente, que pessoas e 
competências exigem a presença 
e a interação física”.  Assim sendo, 
e vivendo a escola da presença e 
da interação entre pessoas, pro-
fessores, técnicos especializados e 
auxiliares de ação educativa, conti-
nuarão a ser imprescindíveis, para 
o processo de desenvolvimento de 
competências sócio afetivas, nestes 
alunos. q

Revolução no Ensino 
em tempos de pandemia

Filomena Henriques
António Anísio 

Docentes de Ed. Especial CAAEE, ESL
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A educadora Paula Magro pediu às 
crianças da turma B/sala 3  (JI da Lou-
sã) para se inspirarem numa obra de 
Miró e o resultado foi este:

Arte em tempos de Covid-19-E@D
No âmbito do Dia Internacional 
da Família (15 de maio), 
as crianças representaram                      
graficamente a sua família.
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Há muito, muito tempo, 
quando os animais fala-
vam, existia uma cadela 
chamada Lili, que so-

nhava ser uma cantora.
Ela vivia numa pequena ilha 

chamada Terra da Alegria.
Ela sonhava pisar o palco de 

um concurso que se chamava 
«Cantar». Foi então que a Lili 
ganhou coragem e decidiu con-
correr.

No dia seguinte foi ao concur-
so cantar para os dois jurados: 
um Coala e um Lagarto. Repa-
rou que havia muitos animais: 
Sapos, raposas, porcos, girafas, 
flamingos, etc.

Chegou a sua vez e o Coala 
disse:

- Olá, eu sou o Hector e esta 
é a minha assistente Lagartina. 
Tu deves ser a Lili. Prazer em 
conhecer-te.

- Prazer em conhecer-vos 
também. É uma honra estar aqui 
presente - disse a Lili.

- Mostra-nos o que vales - dis-
se ele.

- Está bem - disse a Lili.
Ela cantou cantou, e os jura-

dos ficaram maravilhados ao ou-
vir a sua voz.

Depois de ela cantar o Coala 
disse-lhe:

- Tu foste incrível! Nunca vi 
ninguém a cantar tão bem como 
tu!

Muito feliz, ela agradeceu-lhe 
pelo elogio.

Quando todos os concorren-
tes cantaram, o jurado Coala 
anunciou os dez finalistas e um 
deles era a cadela Lili.

Chamou-os ao palco e disse:
- Oiçam todos. Quero-vos to-

dos aqui amanhã bem cedo, no 
palco, para ensaiarem a nova 
canção que eu vos vou propor a 
cada um de vós, por isso é me-
lhor descansarem, pois, ama-
nhã temos muito que trabalhar.

Eles foram todos para os bas-
tidores. Os colegas concorren-
tes da Lili eram: a Gazela Emí-
lia, a Elefante Juliana, o Camelo 
Xavier, o Tucano Eduardo, a Ra-
posa Catarina, o Pavão Elvis, a 
Girafa Mariana, o Pinguim Diogo 
e a Joaninha Bela.

No dia seguinte chegaram ao 
palco do «Cantar» e começaram 
logo a trabalhar.

Passado algum tempo, a Lili 
perguntou ao Coala:

- Senhor Hector, porque é que 

estamos todos a trabalhar tan-
to?

- Porque temos de impres-
sionar a Ovelha Tíana - disse o 
Hector.

- Quem é a Tíana? - pergun-
tou ela.

- A Tíana é uma cantora muito 
famosa que vem ver-vos a atuar 
no espetáculo.

Chegou o dia que todos esta-
vam à espera. Todos os colegas 
da Lili estavam nervosos até 
que o Hector lhes disse:

- Está na hora de darem tudo 
neste palco! Este é o momento 
das vossas vidas! Vão lá e deem 
tudo o que têm.

Todos cantaram e encanta-
ram. Correu melhor do que eles 
estavam à espera: toda a gente 
da plateia aplaudiu.

Faltava só a Lili e o Coala, fe-
liz por eles conquistarem a pla-
teia, disse-lhe:

- Só faltas tu. Não falhes.
- Vou tentar, vou dar o meu 

melhor - disse ela com muito or-
gulho.

Chegou ao palco e cantou 
com toda a sua alma. Todos da-
quela plateia ficaram admirados 
com o que ouviram.

-Vocês, são magníficos!!- dis-
se o Coala.

Eles ficaram admirados com o 
que ouviram.

Finalmente terminou o con-
curso e só faltava decidir quem 
seria o vencedor.

Após alguns minutos de diálo-
go, os jurados decidiram os pri-
meiros três lugares.

O Coala Hector foi ao palco e 
anunciou:

- O terceiro lugar vai para o 
Pinguim Diogo, o segundo lugar 
vai para a Girafa Mariana e o pri-
meiro lugar vai para… a cadela 
Lili!

A Lili nem queria acreditar no 
que estava a ouvir, ficou tão con-
tente que chorou de felicidade.

Quando finalmente conseguiu 
falar disse:

- Obrigada a todos.
A Lili realizou o seu desejo e 

arranjou muitos amigos e fãs. q
Tomás Rodrigues

EB nº 2 – 4º C

A cadela cantora
CONTO ORIGINAL
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Há muitos, muitos, anos 
existiu uma menina 
que foi transformada 
em bruxa por uma fada 

e até ganhou um gato. Essa 
fada concedia desejos e esse 
tinha sido o desejo da menina. A 
história começou num dia boni-
to cheio de sol numa terra muito 
longe daqui.

Depois de a menina ser trans-
formada em bruxa, foi envia-
da para uma escola de bruxas 
onde teve o seu próprio gato. 
Entretanto, arranjou um proble-
ma: sem querer começou a tirar 
os poderes de outra bruxa. Foi 
para a sala de poções e encon-
trou a poção que a amiga tinha 
de beber para recuperar os po-
deres.

A poção precisava de: língua 
de lagarto, saliva de sapo, resi-
na brilhante da árvore mais inte-

ligente do mundo e…só faltava 
um ingrediente: a erva que cura 
tudo.

Então, foi à floresta procurar 
essa erva. Por fim, passadas 
duas horas, encontrou a planta.

Fez a poção entrelaçou as 
mãos e pum! poção feita. Mas 
agora tinha surgido outro pro-
blema: a outra bruxa não estava 
no local que tinham combinado.

Passada mais uma hora en-
contraram-na, mas o sol estava 
quase a pôr-se e elas não se es-
tavam a lembrar que tinha que 
ser antes de o sol se pôr. Então, 
despacharam-se o mais depres-
sa possível.

Tiveram sorte em conseguir e 
festejaram muito por estar tudo 
resolvido. Meu dito, meu feito, 
este conto saiu perfeito. q

Inês Correia
EB N.º 2 – 4.ºC

O grande problema 
resolvido

CONTO ORIGINAL Foto de Paige Cody
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Não têm coisas tão simples como um carro, água, comida, rou-
pa… etc… tudo coisas que nós temos, basta atravessar a rua 
nas estradas alcatroadas e com passadeiras. Coisas que nos são 
insignificantes, mas que para eles é apenas um sonho.

Não vão à escola e não têm a oportunidade de aprender. Hoje 
em dia existem pessoas com enormes mansões, com quartos “in-
finitos” e para apenas duas ou três pessoas. As pessoas daquele 
país têm uma pequena casa para oito… Só que são oito famílias! 
Conseguimos ver… o que se passa lá… Tomara a essas crianças 

que os seus pais as obrigassem a comer os brócolos ou a sopa . 
Coisas que muitas vezes nos repudiam e que para eles é “ouro”.

Uma coisa tão simples como ir à casa de banho e puxar o au-
toclismo, para eles não passa de um sonho, e que a maior parte 
deles nem sabe o que é.

Estas pessoas foram expulsas das suas casas… Como é que 
é possível que a ganância do homem se sobreponha ao seu pró-
ximo!!...” q

Hugo Oliveira (9ºA /ESL)

Nós temos TUDO, eles têm menos que NADA

Eu acho que o vírus é como um 
buraco negro: se não te aproximas 
muito, não és apanhado.

Para mim, existe um lado posi-
tivo em estar em quarentena, pois 
agora os professores não nos têm 
de aturar tanto tempo, e estamos 
mais confortáveis em casa, mas, 
para mim, com tantos irmãos, é 
difícil orientar-me, como às segun-
das-feiras que temos quatro aulas 
ao mesmo tempo.

Um dos meus irmãos tem aulas 
com o amigo por causa de não ter 
dispositivo para ver sozinho.

Quem trata dos dispositivos é a 
minha irmã mais velha, mas, ago-
ra que ela está no estágio todos os 
dias, há mais confusão ainda. No 

entanto, de um modo geral, con-
seguimos ir alternando os compu-
tadores, porque não temos tele-
móveis sem ser a minha mãe e a 
minha irmã mais velha.  

Para mim, era preferível estar na 
escola porque é mais fácil de en-
tender a matéria, embora em casa 
esteja mais confortável.

Ver as pessoas com máscara 
faz- me pensar que se a tirarem sai 
um monstro que apanha todos os 
que se aproximam. Porém, se tive-
rem a armadura, principalmente as 
luvas, podem sobreviver ao mons-
tro. Aguentem-se que isto irá aca-
bar se usarem a armadura. q

David González
6ºG

Escola de quarentena
Foto de Pille-Riin Priske
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“A escola hoje não tem êxito 
global se explica, a escola hoje 
está necessariamente compro-
metida a ter que implicar (...)”

Juíz Conselheiro Drº Álvaro 
Laborinho Lúcio 

(Série documental “Outra Es-
cola”; episódio 13 – RTP2)

O AEL em parceria com o 
CFAE Nova Ágora está 
a promover um curso 
de formação intitulado 

“Aprendizagem colaborativa: 
práticas pedagógicas inclusi-
vas”,  com a duração de 25 ho-
ras, tendo como destinatários os 
docentes de Educação Especial.

Os docentes de Educação 
Especial, no âmbito da sua es-
pecialidade e para além do tra-
balho direto com os alunos, in-
tervém de modo colaborativo e 
numa lógica de corresponsabili-
zação com os diferentes interve-
nientes no processo educativo 
do aluno. O seu papel é relevan-
te, nomeadamente: nos proces-
sos de gestão dos ambientes de 
sala de aula, na adaptação dos 
recursos e materiais, na consti-
tuição de grupos de alunos con-
soante as suas necessidades e 
potencialidades, na adequação 
das metodologias de ensino e 
de aprendizagem, na avaliação 

das aprendizagens, no sentido 
de uma progressiva melhoria da 
qualidade das aprendizagens. 

Assim são razões para a rea-
lização deste Curso de Forma-
ção:

 • Promoção do trabalho cola-
borativo, interdisciplinar, trans-
disciplinar e multidisciplinar, as-
sim como a progressiva inclusão 
de todos os alunos na comuni-
dade educativa, de acordo com 
o estabelecido nos objetivos 
gerais e estratégicos do Projeto 
Educativo do Agrupamento de 
Escolas; 

• Reforço e mobilização de 
literacias diversas, de múltiplas 
competências, teóricas e prá-
ticas, promovendo o conheci-
mento científico, a curiosidade 
intelectual, a criatividade e o 
espírito crítico e interventivo jun-
to dos alunos, de acordo com o 
Perfil do Aluno à Saída da Es-
colaridade e as Aprendizagens 
Essenciais;

 • Reconhecimento da neces-
sidade de dotar progressiva-
mente os docentes com mais 
ferramentas para a implementa-
ção de práticas pedagógicas in-
clusivas, sendo os docentes de 
Educação Especial um veículo 
privilegiado para a dissemina-
ção destas práticas. 

A todos os docentes, dos dife-
rentes Agrupamentos de Escola 
envolvidos, deseja-se que esta 
ação proporcione espaços de 
reflexão sobre as práticas pe-
dagógicas, permitindo repensar 
os cenários de aprendizagem, 
recorrendo a um conjunto de 
metodologias ativas e estraté-
gias inovadoras, flexíveis e faci-

“É possível fazer diferente!”

litadoras do processo de ensino/
aprendizagem em prol do suces-
so escolar de todos os alunos. 
Não há outro caminho que não a 
mudança. Bom trabalho! q

Susana Couto Lucas 
e Eunice Lopes
(as formadoras)
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Susana Couto Lucas
Eunice Lopes 
(Profs. promotoras do projeto)

Na escola EB2 da Lousã di-
namiza-se um projeto intitulado 
“Ementas acessíveis” que tem 
como objetivo disponibilizar se-
manalmente a informação das 
ementas a TODOS os alunos, 
garantindo o direito de  com-
preender aquilo que nos é co-
municado, para além de poten-
ciar de uma forma aumentativa 
e/ou alternativa as competên-
cias de linguagem. A leitura das 
ementas é considerada uma 
informação vital para antecipar 
o conhecimento do que vamos 
comer no refeitório.

Na voz dos alunos as emen-
tas acessíveis são...

“As ementas acessíveis são 
importantes para as pessoas 
que não sabem ler e para as 
que têm problemas. É adequa-
do porque tem imagens e essas 
pessoas conseguem perceber. 
Por baixo tem as legendas para 
as que não têm dificuldade em 
ler. Eu adoro esta ideia. Eu não 
sabia que havia esta escrita de 
imagens. Obrigada!”

Inês Brandão – 4º C

“As ementas acessíveis ser-
vem para ajudar os alunos que 
não sabem ler. Muitas vezes 
usa-se os desenhos ou imagens 
para nós percebermos, por isso 
as ementas acessíveis são mui-
to importantes numa escola.”

Mª do Rosário Lourenço - 
4ºC

“É uma ementa diferente por-
que tem imagens para lembrar o 
que é o almoço. Serve para aju-

Ementas acessíveis
Eu sei o que vou comer!

dar os alunos que tem deficiên-
cia, para os que não sabem falar  
e para os que não sabem ler. 

Eu acho que ajuda muito.” q

Hugo Duarte - 6ºC

Matilde Carvalho – 3ºA
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O conceito de Escola Inclusiva 
colocou novos desafios à comu-
nidade escolar e levou à neces-
sidade de se repensarem papéis 
e competências. Para que os 
alunos com necessidades espe-
ciais sejam incluídos na escola é 
fundamental que todos os agen-
tes educativos estejam em con-
cordância com os pressupostos 
da escola inclusiva. 

As atitudes dos assistentes 
operacionais poderão contribuir 
para o sucesso da inclusão, sen-
do estes, também eles, atores 
determinantes na construção de 
uma escola que garanta o efetivo 
acesso, na equidade, bem como 
na qualidade e nos resultados 
da aprendizagem de Todos e de 
Cada Um dos Alunos. 

O assistente operacional ocu-
pa uma excelente posição para 
desempenhar funções enquanto 

facilitador e mediador do proces-
so ensino / aprendizagem das 
crianças com necessidades es-
peciais, nos diversos contextos 
em que opera. É disso exemplo 
a ação educativa desenvolvida 
nos Centros de Apoio à Apren-
dizagem, complementar da que 
é realizada na turma de perten-
ça do aluno, que convoca a in-
tervenção de todos os agentes 
educativos, exigindo ao assis-
tente operacional competências 
diversas e múltiplas, no recur-
so a estratégias diversificadas 
para apoiar os alunos, bem 
como, no lidar com questões 
comportamentais e situações 
desafiadoras. Existem assisten-
tes operacionais incrivelmente 
empenhados e talentosos nas 
nossas escolas com muitos co-
nhecimentos (saberes) e ca-
pacidades (saberes fazer) que 

mostram iniciativa, criatividade 
e, muito importante, muita pa-
ciência!

Aos olhos de um aluno que 

beneficia do acompanhamento 
direto deste recurso humano, 
“As funcionárias que me ajudam 
na sala são...”:

Dar VEZ e VOZ aos assistentes operacionais

Eunice 
Lopes 

(docente 
de Educação 
Especial)
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No dia 28 de janeiro os alunos 
inscritos em Economia A do 10.º 
e 11.º Ano, do 1.º ano da turma 
CPTG/EAC e do 3.º ano da tur-
ma CPTG, acompanhados pe-
los professores Teresa Capelo, 
Anabela Jordão e Jaime Soares 
participaram na vista de estu-

VISITA DE ESTUDO A ESTARREJA E AVEIRO

do à unidade industrial Bondalti 
Chemicals em Estarreja e à Ofi-
cina do Doce em Aveiro. 

Na unidade industrial tiveram 
a oportunidade de observar o 
processo produtivo e consolidar 
alguns dos conhecimentos ad-
quiridos em sala de aula. 

Na Oficina do Doce, para 
além de verem um pequeno fil-
me ilustrativo da história e modo 
de produção dos ovos moles, 
também puderam participar no 
enchimento e recorte dos ovos 
moles, finalizando a visita com a 
degustação dos mesmos.

Gratos pela disponibilidade a 
amabilidade como nos recebe-
ram! q

Prof. Anabela Jordão, 
Teresa Capelo 
e Jaime Soares

À descoberta de químicos 
e ovos moles
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Em abril, já em tempo de en-
cerramento das escolas, o Agru-
pamento de Escolas da Lousã 
foi novamente galardoado com 
o selo Escola eTwinning, em re-
sultado do trabalho que tem vin-
do a ser desenvolvido no âmbito 
deste programa europeu. 

O Agrupamento de Escolas 
da Lousã participa em projetos 
eTwinning desde o ano de 2005, 
vários desses projetos, desen-
volvidos no 1.º, 2.º e 3.º ciclos, 
obtiveram o Selo de Qualida-
de Europeu revelando-se uma 
mais-valia para que os nos-
sos alunos pudessem construir 
aprendizagens em contextos 
diferenciados e de forma cola-
borativa com os seus pares nou-
tras escolas da Europa. 

Para os docentes o eTwinning 
tem igualmente sido uma opor-
tunidade para o trabalho conjun-
to e para a partilha de experiên-
cias. O AEL também já obteve 
3 prémios nacionais e já esteve 
representado em eventos inter-
nacionais tais como os Encon-
tros eTwinning em Bucareste 
(2008), em Sevilha (2010) e em 
Varsóvia (2017). 

Esta distinção renova algumas 
responsabilidades ao AEL, uma 
vez que as Escolas eTwinning 
são um exemplo a seguir: inspi-
ram e orientam outras escolas a 
alcançar esta distinção. 

“Ao fazê-lo, estão a assegurar 
que a promessa de mudança na 
educação é mantida e que os jo-
vens ao seu cuidado são incen-
tivados a tornarem-se melhores 
alunos e cidadãos mais ativos 
e empenhados.” ( https://www.
etwinning.net/pt/pub/newsroom/
highlights/etwinning-schools-
mission-stat.htm ). Assim, o AEL 
assume agora um papel deter-
minante para a concretização 
conjunta da Missão eTwinning, 
trata-se de uma missão que as-
senta nos seguintes pilares: 

 - As Escolas eTwinning estão 
empenhadas numa liderança 
partilhada; 

- As Escolas eTwinning reve-
lam um elevado compromisso 
ao nível da colaboração, da par-
tilha e do trabalho em equipa;

- Os alunos das Escolas 
eTwinning são agentes de 
mudança;

- As Escolas eTwinning são 

exemplos para outras escolas;
- As Escolas eTwinning são 

organizações de aprendizagem 
inclusivas e inovadoras.

Esperamos que a comunida-
de de eTwinners continue tam-

bém a aumentar no AEL para 
que cada vez mais alunos e 
docentes possam desfrutar de 
novas e motivadoras aprendi-
zagens em conjunto no e com o 
eTwinning. q

Agrupamento de Escolas da Lousã 
distinguido com o Selo Escola eTwinning

Cristina
Silva

Professora 
mentora 
eTwinning
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André Aleixo - 6ºG 

Era um dia normal. As crianças estavam na escola, os pais no tra-
balho, os bebés nas creches e os idosos a jogar às cartas no café, 
quando, de repente, nasceu um bichinho. Esse bichinho era tão 
pequenino, que só se podia ver através do microscópio. Mas apesar 

de pequenino, fazia grandes estragos. 
Começou por entrar no nariz de uma pessoa, e desceu até aos pul-

mões. Aí, começou a reproduzir-se, e a ficar maior, e maior, e maior. 
De repente, essa pessoa espirrou, e o bichinho saiu disparado para o 
lenço. Mas essa pessoa pôs o lenço no bolso, em vez de o deitar logo 
para o lixo. O bichinho, ou melhor, bichão, agarrou-se à mão dela com 
toda a força que tinha. De repente, a pessoa cumprimentou um amigo, 
e o bichão foi para o outro indivíduo. E assim por diante, até se espalhar 
por grande parte do mundo. Os cientistas chamaram o bichão de SARS-
CoV-2, e à doença que ele causa, Covid-19, a pandemia atual.

Antes, todos nós, crianças, achávamos que ter de ir à escola todos os 
dias adquirir novos conhecimentos era uma chatice. Que ter aulas pelo 
computador era muito melhor. Não gostávamos de acordar cedo, para ter 
de chegar à escola a tempo. 

“Ter aulas em casa, de pijama, no conforto da nossa cama é que era!!!”, 
pelo menos, era o que eu pensava, até há 81 dias atrás. Agora, temos 
saudades dos nossos amigos, de ouvir a voz deles, de sentir os apertos 
de mão e os “mais cinco”. No fundo, eu acho que o ambiente agradece 
a este bichão. Em Veneza, os canais ficaram translúcidos. E, na China, 
o ar ficou mais limpo!!! Para além disto, eu não tenho muitos motivos de 
agradecimento a esta doença. 

Fiquei em casa. Era o dia um da quarentena, e eu nem esperava o 
que estava para vir. De um momento para o outro, estava “preso” em 
casa, com os meus pais, sem saber por quanto tempo. O mundo estava 
a mudar, e, para sermos heróis, só tínhamos de ficar quietos. Parecia 
fácil, mas era um verdadeiro desafio!!! As poucas pessoas que eu via a 
passar na rua usavam máscara, e dos sorrisos nem sinal. O álcool em gel 
era mais valioso do que o elixir da juventude. E o papel higiénico tornou-
se motivo de guerra. Bem, este último eu não percebo…. Devem querer 
construir fortes anticoronavírus. 

A televisão, deixou de servir para ver filmes. Em vez da história do 

Homem-Aranha, aprendi a história do rei D. Dinis. Obrigado, telescola… 
Entretanto (e como se as outras mudanças não fossem suficientes), 

começaram as aulas por videoconferência. Apesar de termos nascido 
num mudo cheio da mais avançada tecnologia, todo o processo inerente 
a uma aula não é assim tão simples. Para começar, não é todos os dias 
que se encontra o link do Meet à primeira: nunca sei se está na confusa 
caixa de entrada do email, ou se está na plataforma Classroom. 

Ufa! Finalmente encontrei o link!!! Entrei na aula e queria ligar a câmara 
e o microfone, mas cá em casa somos três em teletrabalho e se, falarmos 
todos ao mesmo tempo, isto fica um pandemónio! São 16:30h. Acabaram 
as aulas. Mas não, não é altura de descansar! Está na hora de começar um 
dos meus 3000 trabalhos de casa (trabalhos de casa, agora faz mesmo sen-
tido! Não saímos dela mesmo…). 

Mas nem tudo é assim tão mau! Estou a viver o meu sonho de infância: 
a minha mãe está a trabalhar na cantina da escola, ainda que a cantina e 
a cozinha de nossa casa sejam a mesma divisão. Comidinha da mamã ao 
almoço! Nham, nham! Quando acabar a quarentena, só a rebolar é que 
me mexo! Tenho feito um grande esforço. Não só eu, mas grande parte 
da humanidade: professores transformados em informáticos, pais trans-
formados em professores, médicos impedidos de ver os filhos crescer e 
netos impedidos dos languinhentos beijos da avó. 

Graças a isto, já conquistámos a primeira trincheira: iniciámos o des-
confinamento. Mas não nos podemos esquecer que estamos em pleno 
campo minado e baixar a guarda é perder a batalha. Continuemos a fazer 
frente a este vírus!!! Coragem!!! Vai tudo ficar bem!!! q

A vida durante a Covid-19



JULHO 2020

18

À semelhança do ano anterior, a turma do CAA – Sala 
Mediadora de Aprendizagens, da Escola Secundária 
da Lousã, participou este ano letivo, no projeto levado 
a cabo pelo Portugal dos Pequenitos, intitulado “Criar 

com Escolas”, este ano com o tema: “O meu quarto, a minha 
fronteira”. 

Assim, os alunos Jorge Carvalho e Tiago Morais (8ºC), Da-
vid Correia (10ºD), João Cruz (10ºC), Micaela Oliveira (11ºA), 
Clara Plácido (12ºA) e Tatiana Oliveira e Henrique Neves 
(12ºC), puseram mãos à obra e criaram “O quarto na árvore”, 
sob a orientação das professoras da disciplina de APC, Ana 
Cristina Simões e Lourdes Antunes, professoras de Educação 
Especial. 

Este projeto, fruto da participação da professora Ana Cris-
tina Simões, nas ações de formação “Patrimónios de brincar” 
e “Projeto Criar com Escolas”, envolveu alunos e professo-
ras muito dinamicamente, aliando a criatividade e a utilização 
dos materiais da nossa natureza, com o intuito de incutir nos 
nossos alunos a preservação do Meio Ambiente, tema que foi 
tratado paralelamente ao desenvolvimento do projeto. q 

As prof. do CAA/SMA, da ESL
Ana Cristina Simões 

e Lourdes Antunes

O meu quarto
a minha fronteira
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O meu robô chama-se 
Reciclomundo.

O Reciclomundo foi feito 
com uma caixa, rolos de 

papel de cozinha, tampas de 
garrafas, tecidos usados e 

um copo de plástico.
A sua função é transformar 
materiais não utilizados em 

materiais que possamos 
usar.

Exemplo: Transforma tecidos 
em peças de roupa.

Autor: Tomás Rodrigues 
(4ºC)

Nome do robô: Robomamã. As suas 
funções: atender o telemóvel  para po-
der dar descanso a minha mamã. Ela 
anda sempre com o telemóvel para ver 
se as encomendas chegam direitas às 
lojas. Assim a minha mãe poderá ter mais 
descanso.
 • Materiais utilizados para a sua 
construção: colheres, garrafa plástico, 
botões, rolhas cortiça/plástico, papel, 
fio de antena, auricular velho, lata, cola 
quente
Autor: Martim Simões (4ºA)

Olhó robô! Os alunos do 3.º e 4.º anos da EB1 
e EB2 da Lousã aprenderam a fazer 

robôs na disciplina de Iniciação à Pro-
gramação. Aqui fica o resultado, tudo 

feito com material reciclado.

Francisca Castanheira (4.ºC) Beatriz Rodrigues (3.ºB)
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)

Martim Simões (4.ºA)
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Gustavo Antunes 
(3.ºC)
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)
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Maria Luísa Duarte Nº12 3ºA

Maria Luísa Duarte Nº12 3ºA
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)

Maria Inês Nunes (4.ºB)

Bruna Ferreira (3.ºB)
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)

Gonçalo Tomás (3.ºB) Gonçalo Tomás (3.ºB)

Francisco Suarez (3.ºC)
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) Tomás M. Santos (4.ºB)

In
ês
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(4
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)

Afonso Rodrigues (3.ºC)

Gonçalo Tomás (3.ºB) Laura Silva e Gustavo 
(4.ºA)

OLHÓ ROBÔ!



JULHO 2020

21

O projeto “To a healthy li-
festyle, step by step”, 
levado a cabo pelas 
turmas A e E do 7º ano, 

desde outubro de 2019, subor-
dina-se à temática dos hábitos 
de vida saudável e pretende 
incentivar os alunos a passar 
mais tempo ao ar livre e a pra-
ticar desporto; proporcionar a 
reflexão e partilha sobre a ali-
mentação saudável e a gestão 
de emoções; desenvolver com-
petências-chave; motivar os jo-
vens para usar a língua inglesa 
em contextos reais e motivá-los 
para conhecerem e  respeita-
rem novas culturas; promover a 
partilha de ideias, metodologias 
de ensino e aprendizagem. Está 
estruturado em 6 desafios base, 
assentando, sempre que pos-
sível, na modalidade “sala de 
aula invertida” em que os alunos 
são os principais agentes e ato-
res do conhecimento e decorre 
em articulação com os projetos 
“+Contigo” e “Com Conta Peso 
e Medida” da ARS Centro. O 

projeto prevê duas atividades de 
mobilidade às escolas parceiras 
na Polónia e em Espanha e em 
2021 o acolhimento na Lousã 
de um grupo de 20 alunos e 4 
docentes das escolas parceiras. 
Face à atual situação de pande-
mia, as referidas atividades de 
mobilidade terão de ser reagen-
dadas, porém, o trabalho no âm-
bito deste projeto teve continui-
dade durante o terceiro período 
letivo, em que todas as escolas 
parceiras usufruíram da modali-
dade de ensino a distância, re-
correndo, como já era hábito, à 
plataforma eTwinning.

Neste 3º período discentes e 
docentes dos 3 países envolvi-
dos no projeto responderam a 
um questionário sobre hábitos 
de vida saudável antes e duran-
te a quarentena, tendo sido ob-
tidas 116 respostas, perceben-
do-se que o número de horas de 
atividade física semanal diminui 
ligeiramente com a quarentena; 
neste período, se, por um lado, 
o número de horas de sono dimi-

nuiu para um determinado grupo 
de inquiridos (abaixo das 6 ho-
ras diárias) também aumentou 
para outro grupo (acima das 8 
horas); já os hábitos alimentares 
mantiveram-se sem alterações 

PROJETO ERASMUS+ 

“To a healthy lifestyle, step by step” 
em tempos de pandemia

significativas; quanto à forma 
como os inquiridos se sentem 
durante a pandemia a maior par-
te responde que se sente bem, 
mas preocupado com o futuro, 
há também algumas referências 

(Continua na pág. seguinte)

Desenho de Beatriz Correia (7.ºA)

Prof. Cristina Silva
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a ansiedade e a medo; os jovens 
referem ter saudades de estar 
com os amigos na escola. Numa 
votação realizada via Mentime-
ter em que foi pedido aos alunos 
que associassem 3 palavras ao 
tempo de quarentena há referên-
cias a emoções/estados como o 
“medo”, a “tristeza”, a “solidão”, 
a “monotonia”, “mas também a 
“esperança”, “amor”, “diversão”, 
“tempo para mim”, sendo que 
as palavras mais referidas são 
“casa” e “família”. 

Neste período de ensino à 
distância o docente Mário Maia 
orientou os discentes para pes-
quisarem junto dos familiares 

sobre brincadeiras e jogos tradi-
cionais de antigamente e no Dia 
Mundial do Ambiente teve lugar 
um evento eTwinning de divul-
gação dos posters elaborados 
sob a orientação da professora 
Isabel Simões e dos trabalhos 
criados em inglês “With my own 
2 hands”, em articulação com o 
Plano Nacional das Artes.  En-
tretanto, os alunos partilharam 
com os seus congéneres euro-
peus sugestões de leitura e o 
“Diário das Emoções” em tempo 
de pandemia, sendo incentiva-
dos a salientarem sempre algo 
de positivo que cada dia lhes 
trouxe/ traz. q
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No dia 11 de março, pouco 
antes de ser decretado o encer-
ramento das escolas devido à 
Pandemia Covid-19, os alunos 
do 9.ºC participaram durante 
uma aula de Ciências Naturais, 
em atividades práticas do “Ciên-
cia em Movimento” dinamizadas 

Ciência em movimento

por duas técnicas do Explora-
tório de Coimbra, no âmbito do 
projeto “Realiza.te”. 

As atividades práticas inci-
diram sobre temáticas que os 
alunos já haviam explorado du-
rante as aulas. Organizados em 
grupos, os alunos foram percor-

rendo um circuito dentro da sala 
de aula, durante o qual tiveram 
que ir fazendo determinadas ati-
vidades: experimentaram, com 
baldes e água, fazer o trabalho 
do nosso coração a bombear o 
sangue, mediram a tensão ar-
terial uns aos outros, avaliaram 

a capacidade da caixa torácica 
durante a inspiração e expira-
ção, fizeram atividades sobre 
forças e movimentos, testaram 
a sua motricidade, etc. 

Aprender Ciências assim é 
muito mais divertido!!! q

Prof. Anabela Correia

A BRINCAR TAMBÉM SE APRENDE
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Este tabalho coletivo foi construído com fotos envia-
das pelos encarregados de educação da minha turma, 
no âmbito do tema “A Liberdade”. 

Durante o período de confinamento as educadoras 
de Infância foram articulando e promovendo o desen-
volvimento de atividades com as respectivas turmas, 
através do envio de planificações semanais. 

Posteriormente, através das sessões síncronas, ess-
es trabalhos foram partilhados com todo o grupo, valo-
rizando o empenho e participação das crianças,

Assim, embora à distância, foi possível abordar al-
guns temas considerados pertinentes, apostando sem-
pre na reutilização de materiais recuperáveis, envol-
vendo os encarregados de educação e, de uma forma 
sobretudo lúdica e criativa, permitir que as crianças 
continuassem a trabalhar competências essenciais ao 
seu desenvolvimento. q

Maria Guilhermina Menezes Antunes
Educadora de Infância da Turma F
Jardim de Infância da Lousã

A Liberdade 
em tempo de 
confinamento
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O Agrupamento de Escola da 
Lousã participou no último dia 30 
de maio com 22 alunos(2 Juvenis, 
10 infantis A e 10 infantis B) no 1º 
Campeonato Nacional de Xadrez 
Escolar online!

Esta participação exigiu um 
grande envolvimento de todo 
o grupo, bem como uma in-
dispensável colaboração dos 
pais dos alunos envolvidos! 
Para nosso orgulho ficámos em 5º 
por equipas nos Infantis A, com 51 
escolas em competição!

Ficámos também em 5º lu-
gar por equipas nos Infantis B, 
com 59 escolas em competição! 
Tivemos ainda o primeiro lugar das 
raparigas(12º da geral) e conse-
quentemente campeã nacional dos 
Infantis B femininos!

Os Juvenis defrontaram um grupo 
de jogadores já de um nível avança-
do, entre eles um Mestre Fide, pelo 
que as dificuldades sentidas foram 
um pouco maiores, mesmo assim 
o 40º lugar em cerca de 120 atletas 
enche-nos de orgulho!

O facto de todos os nossos atle-
tas terem pontuado, no torneio e 
terem dado o seu melhor por si, 
pelo Agrupamento e pela Lou-

sã demonstra que para além de 
uma alegria é também um privi-
légio trabalhar com estes alunos. 
Por último, não posso deixar de 
agradecer ao Mestre José Cavadas 
e à Associação Peão Cavalgante/

Arneirense que com o serviço pú-
blico que fez durante o confinamen-
to (e que continua a fazer), criou 
as condições para melhorarmos o 
nosso xadrez e quem sabe, um dia 
nos tornarmos os Peões Cavalgan-

CAMPEONATO NACIONAL DE XADREZ ESCOLAR ONLINE

Xeque-mate com distanciamento social

tes da Lousã!
Todos os resultados po-

dem ser consultados em 
h t t p s : / / c h e s s - r e s u l t s . c o m /
tnr528128.aspx?lan=10  q

Miguel Gaspar
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Estamos num ponto de vira-
gem na vida. Temos de pedir 
perdão à Mãe Natureza pelos 
nossos atos! Não sabemos até 
quando haverá vida, se não 
mudarmos radicalmente os 
nossos comportamentos.

Ao bebermos um copo de 
água, pensemos que ela é fun-
damental à vida. 70 a 75% do 
corpo humano é constituído por 
água e não podemos passar 
mais de quatro dias sem ela.

Há graves problemas com 
este precioso recurso:

- gasto excessivo de água no 
mundo;

- muita escassez de água po-
tável;

- desperdício e poluição.
Como cidadãos aprendizes 

de vida, temos o dever de tentar 
inverter a situação com a maior 

urgência. A ação de cada um é 
fundamental, com medidas con-
cretas e sistemáticas:

- recusa total de químicos que 
vão envenenar as águas resi-
duais e os lençóis subterrâneos;

- adoção de estilos de vida 
mais simples, substituindo tudo 
o que pudermos por soluções 
caseiras e ecológicas;

- reaproveitamento da água 
do duche/banho para rega de 
plantas e lavagens (carros, 
chão,…);

- redução do tempo de duche;
- lavagem da roupa/louça ape-

nas com a máquina cheia;
- reparação de torneiras a pin-

gar;
- reciclagem de tudo o que for 

possível – vidro, papel, plástico, 
cortiça, pilhas, e resíduos or-
gânicos, através da composta-

gem…
Assume o teu papel de agente 

de salvação do planeta! Reduz a 
tua pegada hídrica! Sê minima-
lista no uso da água!

Reduz e reutiliza!
Junta-te a nós! 
Usa a tua imaginação para 

criares outras estratégias de sal-
vação!

CARTA AOS CIDADÃOS DO MUNDO INTEIRO
 

Tu podes salvar o futuro, como 
nós os quatro! “A água merece 
o nosso respeito. Se ela estiver 
doente, também todos nós esta-
remos”. q

Lucas L
Francisco   
Alexandre   
Martim D (6.ºE)
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No decorrer do primeiro pe-
ríodo, alunos de todo o país e 
dos diferentes níveis de ensino, 
num total de 30409 alunos, se-
lecionaram os livros que mais 
gostaram de ler até hoje. A lista 
final dos livros apurados incluía 
78 títulos.

O nosso agrupamento (Escola 
Básica n.º 1 e a Escola Básica n.º 
2) participou nesta atividade com 
o apoio das bibliotecas escolares. 
Assim, ao longo do segundo pe-
ríodo três turmas do 5.º ano (C, D 
e E) e três turmas do 8º ano (F, G 
e H) envolveram-se em inúmeras 
atividades no desenrolar da cam-
panha eleitoral que começou no 
dia 3 de março. Os alunos esco-
lheram os livros e começaram a 
preparar a campanha. 

De forma autónoma, apenas 
com alguma supervisão, forma-

ram-se grupos, pintaram-se car-
tazes, fizeram-se marcadores, 
realizaram-se debates, distribuí-
ram-se folhetos, passaram-se 
os podcast na rádio da escola 
(n.º 1) e fizeram-se “arruadas” 
das diferentes campanhas du-
rante o intervalo grande… 

A imaginação não teve limites, 
o empenho foi total e foi uma 
campanha eleitoral muito ani-
mada, com uma civilidade que é 
um exemplo para as campanhas 
dos mais crescidos. 

Inesperadamente, um intruso 
interrompeu as nossas vidas, a 
atividade foi adaptada e teve o 
seu epílogo a 21 de abril, com 
a votação dos “livros mais fixes” 
a ser feita de forma eletrónica. 
Votaram cerca de 16815 alunos, 
através de um “link” que lhes foi 
fornecido. 

Miúdos a votos: quais os livros mais fixes?

No nosso agrupamento, os livros vencedores foram os seguintes:

1ºCICLO - 1.º lugar - Gravity Falls – Diário 3. 2.º lugar - ex-aequo - O Diário de 
um Banana – Livro 1: Um Romance com Cartoons; O Elefante Cor-de-Rosa.
2.º CICLO - 1.º lugar - Harry Potter e a Câmara dos Segredos. 2.º lugar - Gra-
vity Falls – Diário 3. 3.º lugar - O Principezinho
3.º CICLO - 1.º lugar - O Recruta. 2.º lugar - O Rapaz do Pijama às Riscas. 3.º 
lugar - Harry Potter e a Pedra Filosofal
ENSINO SECUNDÁRIO - 1.º lugar - O Tatuador de Auschwitz. 2.º lugar - O 
Diário de Anne Frank. 3.º lugar - Ex-aequo - O Principezinho, A Rapariga que 
roubava Livros, O Rapaz do Pijama às Riscas.

Aqui poderás ver o vídeo da 
festa final de “Miúdos a votos” e 
os livros vencedores a nível na-
cional.

https://visao.sapo.pt/visao-
junior/miudos-a-votos/2020-
05-07-a-festa-final-de-miudos
-a-votos/

Para o ano, cá estaremos 
para participar com o mesmo 
entusiasmo. Vejam, nas fotos,  
alguns exemplos do dinamismo 
e criatividade da campanha elei-
toral. q 

As docentes responsáveis
Cidália Silva e Fátima Furtado
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No rescaldo do even-
to “Entrudo a Custo 
Zero”, que devolveu 
à Escola nº2 um des-

file de carnaval, tudo indicava 
que a recuperação da Bandei-
ra Verde iria a todo “vapor a 
bom porto”, não fosse esta era 
pandémica que marcará para 
sempre o País e o Mundo.

Foi tempo de nos reinven-
tarmos e a equipa Eco-Es-
colas também “arregaçou 
as mangas”. Com recurso 
às plataformas Classroom e 
Classdojo, voltaram a unir-se 
as “vozes” dos que lutam pelo 
Ambiente. 

Desta vez e dada a velocid-
ade tecnológica, passamos de 
um conselho de 14 elementos 
para 74, incluindo Alunos, Do-
centes, Encarregados de Ed-
ucação e outras entidades.

Durante este período esta 
equipa “aumentada” partic-
ipou em massa no que lhes 
foi sugerido pela ABAE (Asso-
ciação Bandeira Azul da Euro-
pa) ou pela Coordenadora do 
projeto. 

Do confinamento surgiu 
o desenho do Pedro Barros 

EB2 pelo ambiente - Eco Escolas
(5ºC) que representou a Esco-
la no concurso “O Mar começa 
aqui”. A Matilde Barros e a Mª 
Leonor Ramos (5ºB) criaram um 
coração em 3d para participar no 
“Coração Amarelo - dia da Mãe”. 
Muitas famílias envolveram-se 
nos desafios “Cozinhar em 
família” e “Horta bio em Casa”, 
entre outros.

Estas descobertas vão de en-
contro aos objetivos do proje-
to Eco-Escolas que incidem na 
promoção da cidadania ambien-
tal, este ano com foco na água, 
resíduos, energias renováveis e 
alimentação saudável e suste-
ntável. 

O próximo passo será o Post-
er Eco-código, o qual está já a 
ter bastante adesão, finalizan-
do-se a candidatura em finais 
de junho.

Espera-se que no próximo 
ano letivo se possa celebrar a 
atribuição da Bandeira Verde.
Juntos por um Futuro mais 
Verde! q

A equipa Eco-Escola 
e Liliana Brites (Coordena-

dora Eco-Escola EB2 Lousã)



JULHO 2020

30

SER POETA É… 

Ser poeta é ser escritor 
É contar uma história 
É ter uma mente cheia de ideias 
É descrever os nossos sentimentos 
É ser cantor 
É saber voar mais alto 
É sonhar acordado 
É representar 
É imaginar, criar e viver 
É ser livre 
Ser poeta é ser mais alto 
 
É escrever o que nos vai na alma 
É poder cantar 
É descrever coisas inacreditáveis 
É imaginar por si mesmo 
É ser criativo 
É ter imaginação 
É observar os detalhes que passam 
despercebidos 
É estar sempre inspirado 
É saber amar a nossa escrita 
É cantar sem música 
É ter criatividade e imaginação 
É ser pensador 
É ser livre para escrever  
É apaixonante 
É entender a vida 
Ser poeta é ser mais alto 

Poema coletivo - 7ºE
 
COVID-19 I 
 
O que dizer? 
Como dói na alma 
Como dói no coração 
Inimigo silencioso 

Destruidor de vidas 
Pesadelo de famílias 
Que com toda a compaixão 
Demonstram amizade 
Sem falar na grande união Soli-
dariedade e entreajuda 
São momentos de força 
De aborrecimento 
Que nos ensinarão 
Pois melhores dias virão 

 André Pimenta
 

PANDEMIA I 
 
Esta fase é de dor e de tristeza 
Muita gente sofre, com certeza 
Mas também há amor e compaixão 
Pois muita gente tem pena no coração 
 
Para esta pandemia acabar 
Toda a gente tem de apoiar 
 
As ruas estão desertas 
Todos têm medo de arriscar 
Pois ninguém sabe 
Quem terá o azar  
Do vírus apanhar 

Noemi Vaz
 
PANDEMIA II 
 
Esta ausência não foi pedida, 
Este silêncio não é nosso 
Já nem as pessoas conversam 
Com o feitiço sempre imenso 
da palavra 
Este tempo é o nosso tempo 
Porque é nossa a dor que nos 
sufoca 

Que se esquiva e nos toca 
Esta ausência é dos netos, dos 
filhos, dos avós, 
É a casa quebrada pelo medo, 
É a febre a arder na nossa voz 
Por saber que o mal magoa em 
segredo. 

Manuela Gueifão
 

 
COVID-19 II
O vírus que faz a união 
O pesadelo não passa 
Ele acaba com uma região 
Todos unidos fazemos a força 

Rodrigo Lopes
 
Estamos neste pesadelo 
Precisamos de união 
Para este vírus vencer 
E ninguém mais morrer 
 
Estamos todos com saudades 
Da nossa família abraçar 
Todos nos queremos divertir 
Mas juntos conseguimos  
Este vírus vai fugir 
 
Precisamos de compaixão 
Para nossa proteção 
Nestes tempos 
Que estamos a viver 
Temos que ficar em casa 
Para ninguém adoecer 
 
Vai ficar tudo bem 
Vamos todos 
Com os nossos amigos estar 
E a vitória vamos cantar! 

Sílvia Birta

 
SAUDADES 
 
Saudades de quem amamos 
Saudades de quem não podem-
os ver, abraçar e cuidar Sau-
dades dos amigos e da família 
Não nos podemos ver mas 
estamos todos juntos 

 Débora Pires  
 
Não foi por nós pedido este 
isolamento 
Amigos não podem conversar 
com amigos. 
Ficamos todos à distância neste 
aborrecimento 
Temos saudades dos nossos 
momentos. 
 
Esta separação de todos 
Move-nos à reflexão. 
Pesadelo temporário 
Que nos levará à união. 
 

P O E
S I A

(Continua na pág. seguinte)
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Neste momento de refúgio 
Quanto mais cedo mantivermos 
distância 
Mais cedo nos mimamos 
Mais depressa nos abraçamos. 
 
Todos equipados, “disfarçados” 
Com luvas e máscaras. 
Muitas vezes improvisados 
Para se protegerem a si e aos 
outros 
 
Muitos são os que estão na 
linha da frente 
A dar o seu melhor, 
Por mim, por ti, por nós... 
Se em casa ficarmos, 
Faremos um grande favor! 

Daniela Fernandes  

O  mundo está doente  
A indiferença assola-o 
Já está virando uma pandemia 
Essa doença afeta a mente,  
O coração, os olhos, os ouvi-
dos, a boca. 
A mente não reconhece a ver-
dade 
Por vezes deixa-se contaminar 
por mentiras 
O coração  petrificado feito 
rocha bruta  
Não consegue 

Romeu Rodrigues   

Coimbra não tem beijos 
nem abraços  
não tem choros 
nem gargalhadas 
não tem passos, 
Coimbra não tem amor 
não tem rapazes e raparigas 
de mãos dadas 
não tem felicidade. 

Pedro Henrique Santos
 
Fomos todos para casa 
Em aflição social 
A informação é escassa 
O mal é capital 
 
Esperança temos 
Nos nossos corações 
Coronavírus não vencerás 
Os nossos esquadrões  

Daniela Ferreira
 

COVID-19 
Este vírus veio para ficar 
A doença cada dia se está a 
espalhar 
O mundo começou a usar luvas 
e máscaras para se proteger 
para do isolamento sair 

Martim Mendes
 
Tempo de quarentena hora de 
ficar em casa 
porque este novo vírus que 
originou a pandemia 
não é brincadeira. 

Leonardo Sousa

PANDEMIA I
 
Vivemos tempos difíceis 
Que requerem muitos cuidados 
Para tudo correr bem 
Vamos andar disfarçados 
 
Com um sorriso escondido 
Por trás de uma máscara 
Para tudo ficar bem 
E rapidamente nos abraçarmos 
 
Com alegria disfarçada 
Por trás de preocupação 
Vamos todos ficar em casa 
Para depois voltarmos à diversão 

 Ana Beatriz Correia
 

 PANDEMIA II
 
Covid-19 
Predomina no mundo inteiro 
E muito o infetou  
 
Demorou a chegar a Portugal 
Mas já chegou  
Começou pelo Norte  
E veio  Infetar o país inteiro  
 
Houve perdas  
Existe tristeza pelo mundo  
Mas aos poucos  
Sinais de esperanças aparecem  
 
As pessoas ajudam com o que 
podem  
Vai tudo ficar bem.

Eduarda Catulo

 
O corona vírus 
não está para brincadeira. 
Com o covid-19  
Vem a crise financeira. 
 

Afonso Ferreira
 
Hoje em dia é preciso distância  
Mas também união e força 
Para isso é preciso esperança 
E também que deem força. 
 

Ana Filipa Simões 
 

P O E
S I A

Poemas publicados 
no “Livro de Poesia” 
digital, 
da autoria 
dos alunos do 7.ºE
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Poemas Covid-19 
da autoria dos alunos 
do 5ºF e 5ºG da EB1 Lousã 
 
 
PANDEMIA E A ESCOLA  
 
Tenho saudades da escola  
e de levar a sacola.  
Eu gostava que magia surgisse 
e a pandemia fugisse.  
 
Queria brincar com os meus amigos  
e com outros conhecidos. 
Nós tínhamos uma grande união
mas continuam todos no meu coração. 
 
Queria estar com os professores  
e oferecer-lhes flores 
também com os funcionários  
que são sábios como os dicionários.    

Ana Carolina Martins 5ºF 
 
SAUDADE 

Fui ao mundo da inspiração  
Buscar rimas para a poesia  
Encontrei saudades no coração  
Ao recordar a escola com nostalgia.  
Lembro-me dos sorrisos dos amigos  
Dos momentos de cumplicidade  
Escorrem-me lembranças pelo rosto  
Oh! São lágrimas de saudade!  
Mas no florido jardim da lembrança  
Reencontro uma grande verdade  
Não há vírus que destrua a esperança  
Ela é a força do amor 
e da amizade!  

Ana Sofia Lopes 5ºF 

 
 QUARENTENA 
 
Andar na escola tive eu de parar  
e de quarentena ficar.   
Em casa fechada  e estar desesperada. 
Uma vida nova aparece e a oportunidade 
de brincar com os amigos desaparece.  
Agora é só de telemóvel
já não ando de automóvel.   
As férias de verão estão quase a chegar  
por isso vou ter que acabar  
Despeço-me e digo adeus 

Beatriz Ferreira 5ºF 
 
 
OS DIAS DA QUARENTENA 
 
Quando as escolas fecharam 
e viemos todos para casa 
estávamos longe de pensar  
que tanto tempo ia durar. 
 
Os dias passam devagar 
as mesmas rotinas, 
o mesmo pensar, aulas, 
tarefas e computador 
mas, lá fora, existe a dor. 
 
Os heróis não voam 
e não usam capa 
usam uniformes, máscaras e bata, 
tratam e cuidam de todos nós 
numa luta em que não estão sós. 
 
E de que tenho saudades? 
De tudo! 
Dos abraços da família, 
dos passeios, dos amigos,  

da escola. 
Enfim, da vida! 
 
Mas eu tenho muita esperança 
que quando tudo isto acabar, 
voltaremos, todos juntos, 
a sorrir, a celebrar 
e a vida abraçar. 

Duarte Soares 5ºF 
 
SÓS 
 
Um novo vírus veio ao mundo 
Para nos mudar 
Máscaras e luvas temos de usar 
Para doente não ficar. 
 
No hospital a minha mãe trabalha 
Para todos ajudar 
Em casa só temos que ficar 
Para ela para casa voltar. 

Maria Inês Gonçalves 5ºF 
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EM DIAS DE QUARENTENA 
 
Em tempos de quarentena 
o tempo passa devagar 
fechados em casa 
só nos apetece descansar 
 
Se cumprirmos as regras 
e todos a colaborar 
vamos ficar bem e tudo irá passar 
 
Com saudades da escola 
eu estou a aguentar 
aulas por videochamada 
nós vamos continuar 

Martim Rodrigues 5ºF 

A QUARENTENA 
 
Antes desta pandemia 
Era tudo normal 
Agora, muitos infetados 
Por todo o país continental 
 
Fomos todos mandados 
para a nossa habitação 
Foi tudo uma grande adaptação 
Nas nossas casas fomos obrigados a ficar 
Ai que saudades que eu tenho 
de ir ver o mar 
 
Temos os heróis de Portugal 
Para nos salvar deste meio fatal 
Enfermeiros, médicos e bombeiros 
São os nossos maiores guerreiros 
 
Começou o ensino à distância 
E com ele as aulas por televisão 
Com certeza vai marcar a minha infância 

 Miguel Coimbra 5ºF 
 

A HELENA NESTA QUARENTENA 
 
Neste texto, Vou-te apresentar a minha 
quarentena, Anda amigo 
Vem comigo! 
 
Nesta quarentena, 
Não tenho nada para fazer, 
Sem amigos para ver, 
Sem cinema para assistir! 
 
Em casa, sem um cão, 
Sem outro animal de estimação, 
Fico só vendo séries. 
Se eu saísse, 
Seria proíbida 
E detida! 
 
Tenho tanto trabalho para fazer! 
Nesta quarentena, 
Eu vou enlouquecer! 
 
Nesta quarentena, 
Vou ter muita memória a lembrar, 
 
Vai ser espetacular 
Relembrá-las! 
 
Eu queria... 
Um dia, sair desta quarentena, ... 
- Estás proíbida de sair Helena! 
 
Se eu um dia voltar à escola, 
Vou levar proteções, 
Para ficar protegida
Dos vírus mauzões! 

Nádia Fernandes 5ºF 

 
A NATUREZA NA QUARENTENA 
 
A natureza é a beleza do dia a dia 
que nos olha com alegria. 
Com seu verde sorria, 
mas a nossa raça, um monstro,  
quase a extinguia.  
 
Então, ela, farta, prepara uma vingança! 
 
Num belo dezembro, algo acontece: 
um vírus ataca a raça humana. 
Já em março, o castigo chega a nós,  
mas a Natureza sem problemas. 
 
Está ela toda feliz, 
recuperando dos maus tratos 
com sua força motriz. 
Já se reproduziram vários deles,  
sem nós, feras, os perturbando, 
nem poluindo o ar, a água e a terra. 
 
E, assim, digo: 
nós merecemos este vírus  
como lição para não poluir  

 Tiago Melo Baeta  5ºF  
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O MUNDO DÍFICIL DO CORONAVÍRUS 
Neste mundo não existem braços 
Neste mundo não existem mãos 
Neste mundo só existe 
O sentimento do coração 
 
O abraço é desconhecido  
O beijo também 
Continuamos todos amigos 
Mas isto é para o nosso bem 

A máscara  já vem no nosso corpo 
As luvas igual 
O planeta está vazio 
Como um matagal  
 
Todos temos de combater 
Todos temos de cumprir  
O vírus é forte 
Mas tu tens de agir 
 
Todos sabem do que ele é capaz 
Temos que lavar as mãos frequentemente 
Usar máscara e luvas 
E evitar locais com muita gente 
 
Ver as notícias pode ser chato 
Mas é muito importante 
Ver o primeiro ministro a falar 
Com aquela sabedoria fascinante 
 
Temos muitas saudades 
Dos nossos amigos  
Não os podemos ver 
Mas estamos sempre unidos  
 
O coronavírus nós vamos enfrentar 
É só preciso fazer as pessoas acreditar 

Yara Flor Nunes Simões - 5.ºF 
 

PERIGO 
Não pude ir à escola durante a pandemia 
mas não me livrei de estudar todo o dia 
 
Tive de ficar em casa 
sem ver os meus amigos 
mas teve de ser assim 
para evitar vários perigos. 

Gabriel Moreira - 5ºG 
 

CORONAVÍRUS 
As pessoas estão preocupadas 
Por causa de um  vírus 
Todos nós andamos desocupadas 
Por causa do coronavírus 
  
Esta doença causa muitas mortes 
Mata muitas vidas 
Temos de ficar distantes 
Daqueles que amamos 
  
Lavem bem as mãos e fiquem em casa 
Sejam bons cidadãos e mantenham a distância 
  
Para ficarmos todos bem 
Ouçam o que o governo diz 
Pois vai ficar tudo bem 
Se fizerem o que fiz! 

Kaitlyn Hall - 5ºG 

QUE SAUDADES DA ESCOLA… 
Que saudades da escola, 
Que saudades das amizades! 
Por causa deste tempo, lá se vão as felicidades. 
 
Ficam as saudades e os abraços por dar 
Espero que em breve nos possamos visitar! 
 
É tempo de aprender com o que está a acontecer 
O planeta vamos melhorar, 
As mangas vamos arregaçar! 

Leonor Santos 5ºG 
 

A SAUDADE 
A saudade é tanta de ir para a rua 
até fico branca só de ficar em casa 
no mundo da lua. 
 
Saudade de correr e de brincar 
agora é só ler e estudar. 
 
Passo a noite e o dia  sem grande alegria 
só queria voltar ao meu dia a dia. 
 
Queria liberdade para não ter saudade  
das coisas que fazia com muita alegria. 

Nádia Cortês - 5ºG 

Em casa estou  
Com saudades dos meus amigos 
Muitos trabalhos  
Agarrado aos livros 
 
Todos os dias
Jogo PlayStation 
Depois dos trabalhos  
Danço rebolation  
 
Faço caminhadas 
Com a minha família 
Chego, limpo a mobília     

Martim Machado - 5ºG
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Catarina Lemos (6º G) 

Hoje em dia, vivemos uma 
época de pandemia muito 
difícil e que me tem afetado 
muito devido ao distancia-

mento social. No entanto, acho que 
todos os professores e pais estão a 
fazer de tudo para nos acompanhar 
e ajudar nesta difícil situação que 
todos passamos.

Já dizia a minha mãe: “Tu aí dei-
tada no sofá não fazes nada! Vai 
mas é para a rua brincar!”. Numa 
coisa ela tinha razão, era muito 
melhor estar na rua a brincar, mas 
agora ela não tem razão em nada! 
Agora digo eu: “Estou para aqui 
deitada no sofá a salvar o mundo 
e prefiro estar aqui dentro do que 
lá fora! Coronavírus pode apanhar 
toda a gente, mas a mim não! Ain-
da sou muito jovem...” e a minha 
mãe ria-se tanto.

Na minha opinião, eu preferia 
mais estar na rua a brincar e estar 
na sala de aula, pois tenho sauda-
des daquele aconchego que sen-
tia quando estava perto de quem 
mais gostava. Embora cá em casa 
tenha também isso e ainda mais! 
Saudades do cheirinho do almoço 
antes das aulas das 11:30, e as 
maluqueiras da turma... Mas não 
tenho saudade de algumas coisas: 
das filas do almoço e dos “puxões 
de orelhas” do professor de ET e 
EV! Isto é tão diferente: aulas onli-

ne, trabalhos, estudos regulares, já 
disse trabalhos? 

Mas agora falando em irmãos? 
Quem tem aulas online sabe que 
os mais pequenos são tão chati-
nhos porque é uma coisa nova e 
eles querem ver, mexer, dizer um 
olá… Os professores e colegas 
acham piada… Os seus sorrisos 
faziam-me lembrar das brincadei-
ras na sala de aula, ou quando nos 
ríamos porque alguém leu uma 
palavra mal e ficou engraçada, ou 
daqueles colegas que se engana-
vam no nome da professora e lhe 
chamavam de mãe, tia ou avó! 
Ahahaha! 

Uma coisa boa que me está 
mesmo a acontecer são as noites 
de fim de semana: eu e a minha 
irmã a dançar que nem umas lou-
cas e os pais a rirem-se! E também 
as asneiras do Esquadrão de Irmãs 
nunca param! Desarrumamos brin-
quedos, temos as nossas discus-
sões, mas isso já é de irmãs… Já 
agora, alguém se lembra das aulas 
por TV? Eu nunca me esqueço, 
principalmente da professora dos 
ok! Diz mais de 70 vezes “ok”! E as 
professoras e professores de Edu-
cação Física têm um grande esfor-
ço! Ahahaha! Não que haja nada de 
mal com esses professores mas…

Temos uma sorte… E as secas 
que apanhamos de ter de andar 
de máscara na rua… AFFF! Já não 
aguento mais o álcool em gel, más-

caras e luvas! Parece que a minha 
boca, nariz e mãos estão a morrer!

Bom, falando agora na parte da 
comida. A frase certa para explicar 
é: “Se não acaba a quarentena já 
nem caibo na porta!” ou “Quando 
a quarentena acabar, os construto-
res vão ter de fazer portas MUITO, 
MAS MESMO MUITO maiores!”. 
Ao menos ganham mais, certo? 

Estava agora a pensar nos tra-
balhos, estou quase a acabá-los! 
OHHH, mas espera aí! Estão a 
brincar… só pode! Então, mas os 
professores mandaram mais traba-
lhos? Impossível!!!

Acabo este resumo dizendo que 

o COVID-19 estragou tudo! Agora 
vivemos épocas de sofrimento, mas 
só peço uma coisa: não fiquem de-
primidos! A depressão só traz coisas 
más! Podemos sempre entrar em 
contacto pelo telemóvel ou, já que 
agora somos mestres em videocha-
mada, podemos fazer algumas por 
semana! A tristeza e a depressão só 
nos levam pelos maus caminhos… 
Adorei desabafar em algum lado o 
que sinto em relação a esta nova 
pandemia. Mas ao menos quando 
isto acabar e já formos maiores e 
tivermos os nossos filhos podemos 
dizer: “Filhos, nós sobrevivemos a 
uma pandemia mundial!!!” q

Crianças na época de Covid-19
Foto de Margaret Weir
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A Escola Básica nº1, enquanto Eco
-escola, tem estado a trabalhar desde 
o encerramento do estabelecimento de 
ensino, dando continuidade aos proje-
tos/desafios nos quais se candidatou. 

Assim, e porque se pretende re-
conhecer e valorizar o bom trabalho 
desenvolvido, antes, durante e depois 
da situação de confinamento, em linha 
com o desenvolvimento de aprendiza-
gens com apoio à distância, sendo que 
alguns projetos tiveram que ser repen-
sados, por forma a serem realizados 
em casa, com o apoio das famílias e 
sempre com o apoio dos professores, 
todos os projetos aos quais a escola 
EBnº1 se propôs e candidatou, deu 
continuidade, a saber: 

-a Horta Bio, que apesar do confi-
namento, com a excelente colabora-
ção das AAE, continuou sempre verde 
e com excelentes produtos hortícolas 
(foto 1);

- a EBnº1 participou no “Global Ac-
tion Day” – “Dia da Terra”, tendo os 
alunos, em família, participado com 
uma reflexão sobre as questões da 
sustentabilidade, delineando uma sé-
rie  “compromissos da família de ação 
pelo clima”, sendo elaborado, também, 
um desenho alusivo a um dos compro-
missos reportados pela família. Foi um 
desafio superado, com trabalhos muito 
expressivos da temática (foto2);

- foi concluída e inserida, na plata-
forma do Eco-escolas a criação de um 
ecotrilho na aplicação Wikiloc/Goo-
gle maps (atividade que seria desen-
volvida com os alunos do 7º ano, em 

EB N.º 1 em defesa do planeta
conjunto com respetivos EE, no dia do 
AEL, o que não aconteceu devido ao 
confinamento); 

- “o mar começa aqui” foi um projeto 
em que o 6ºE participou, com a elabo-
ração de um desenho para pintura em 
sarjeta e/ou sumidouro da escola, ten-
do em concurso a nível nacional, obti-
do 344 likes, o que lhe permitiu ocupar 
o 29º lugar entre 302 escolas partici-
pantes (foto3).

- Outros projetos foram concluídos, 
a saber: “Espiral de ervas aromáti-
cas”, “Brigada da cantina” e “Cozinhar 
em Família” projetos dinamizado com 
turmas do 7º ano, 8ºH e 5ºF repetiva-
mente.

- Encontra-se em fase de conclu-
são o “Poster Eco-código”, com o tema 
“Comunidades Sustentáveis”, desafio 
da responsabilidade do 7ºH. Todos os 
trabalhos, projetos/ desafios, a que a 
EBnº1 se propôs pretendem reconhe-
cer e valorizar o bom trabalho desen-
volvido, promovendo e incentivando a 
articulação/apoio da família, sempre 
com o apoio dos professores interve-
nientes e professores coordenadores 
do projeto Eco-escolas, com o intuito 
que o trabalho de Todos, os que con-
tribuíram, neste projeto, alunos, pro-
fessores, encarregados de educação/ 
família, AAE, promoveram o dia-a-dia 
da escola e da comunidade onde esta 
se insere, mais sustentável. q

Ana Paula Palrinhas 
e Mercês Fernandes
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HORTA PEDAGÓGICA
Projeto desenvolvido 
com a Turma B do JI de Santa Rita 
Por Ana Martins
Representante 
de Encarregados de Educação

Com o passar de gerações, 
tendemos a litoralizar as nossas 
atividades laborais e, conse-
quentemente, as nossas vidas e 
as vidas dos nossos filhos. Este 
afastamento do Portugal interior, 
deixando para trás a terra como 
a principal base de sustento e 
trabalho da família, desleixou 
a intima conexão nutrida pela 
Natureza e a sua preservação, 
conhecendo o seu ritmo e explo-
rando a sua dádiva.

No entanto, e vivendo nós 
numa área naturalmente rica e 
excecionalmente bela, esta liga-
ção surge quase como inevitá-
vel, ao abrir as janelas e sentir a 
brisa que percorreu a floresta, ao 
observar a magnitude da nossa 
majestosa Serra da Lousã.

O JI de Santa Rita não é in-
diferente ao meio em que se 
envolve e, reconhecendo a im-
portância ancestral de viver em 

comunhão com a terra e a na-
tureza, mantém uma horta no 
recinto escolar. Desta horta, 
plantada, colhida e regada com 
amor por docentes, não-docen-
tes e alunos, já se fizeram so-
pas. Nesta horta, a nossa hor-
ta, já se criaram memórias que 
nenhum livro podia contar, já se 
sujaram pés e mãos e tratam-se 
os legumes e as árvores por tu.

E, para os passarinhos que a 
visitam, uma casinha, comedou-
ros e muitos olhares curiosos. 

Práticas Educativas Positivas
Projeto desenvolvido 
com o 1º/2ºF da EB/JI Santa Rita
Por Priscilla Pegas
Representante 
de Encarregados de Educação

Vivemos atualmente numa 
sociedade regida por dinâmicas 
que, de diversas formas, desa-
fiam um crescimento equilibra-
do e harmonioso da criança em 
idade escolar. São muitos os de-
safios que imperam no contexto 
social, familiar e educativo. Des-
ta forma, é urgente investir em 
práticas pedagógicas positivas 
para tentar colmatar comporta-
mentos de risco e promover o 
sucesso escolar, numa educa-
ção em constante movimento, 
mudanças e transformações.

Consideramos que a atividade 
que o professor titular da nossa 
turma apresentou no início do 
ano letivo, na reunião com en-
carregados de educação, é um 
investimento no crescimento e 
no desenvolvimento das nossas 
crianças.

O professor Jorge Monteiro 
tem contribuído para a estímu-

lo neural e o desenvolvimento 
consciente através da pintura de 
mandalas, enquanto ferramenta 
lúdica, terapêutica e educativa. 

Mas o que são mandalas?
A mandala é um desenho que 

tem um ponto central e ao seu 
redor um desenvolvimento, em 
geral mais ou menos simétrico. 
São, portanto, desenhos orde-
nados ao redor de um centro e 
estão ligados a um estado inte-
rior. Mandala é uma palavra que 
tem na sua origem o significado 
de círculo. Esta palavra é tam-
bém conhecida como roda e to-
talidade. A mandala é também 
chamada psico-cosmograma e 
permite, a quem a utiliza, reinte-
grar-se do seu estado de cons-
ciência. É uma forma de arte-te-
rapia. 

As mandalas são utilizadas 
desde tempos remotos em to-
dos os países do mundo: Índia, 
China, Tibete, povos originários 
da América, Austrália...

O psiquiatra e psicoterapeuta 
suíço, Carl Jung, disse que colo-
rir/pintar mandalas era tão pode-
roso que lhe salvou da loucura. 
Utilizou-as em terapias com o 

As mil e uma coisas que fizemos 
na EB1 com JI de Santa Rita

EB1 COM JI DE SANTA RITA



JULHO 2020

39

gada(o), prof. Jorge, por se empenhar na 
formação dos nossos filhos! Desejamos a 
continuação de bons trabalhos, muitas pin-
turas e muita aprendizagem! q

objetivo de alcançar a busca de individua-
lidade nos seres humanos. Nesta atividade 
descobriu a relação que estas tinham com 
seu centro interior, e a partir daí elaborou 
uma teoria sobre a estrutura da psique hu-
mana. Segundo Carl Jung, as mandalas re-
presentam a totalidade da mente, abarcan-
do tanto o consciente, como o inconsciente. 

Afirmou que o arquétipo destes desenhos 
se encontra firmemente ancorado no sub-
consciente coletivo. A mandala representa 
o ser humano. 

Desenhar ou pintar uma mandala aju-
da-nos a ordenar a fragmentação psíquica 
e emocional, a manifestar a nossa criativi-
dade e a reconectar-nos com o nosso ser, 
com a nossa individualidade.

Como fazer?

Pode-se colorir, completar ou desenhar. 
A atividade em torno da mandala pode ser 
realizada por crianças ou adultos, que sai-
bam ou não desenhar. 

Para colorir, basta preencher com cores 
os diferentes elementos geométricos ou for-
mas da figura. 

Cada um escolhe as cores, a intensida-
de da cor e seu material de pintura, quando 
possível – aquarela, tintas, ceras, lápis de 
cor, etc. – em função do seu estado de âni-
mo ou objetivo da tarefa. 

É importante deixar os seus filhos ou alu-
nos pintarem como quiserem, criando espa-
ço e expressão. 

Para desenhar, utilizamos uma folha com 
um círculo em branco, ou damos a instrução 
de desenharem o contorno de uma roda à 
mão livre, para depois continuarem o dese-
nho livremente no seu interior. 

Podemos utilizar música de fundo suave, 
se assim o desejarmos. Ao pintar/desenhar 
a partir do centro para o exterior, podemos 
abrir o coração e expandir-nos, libertando 
stress, cansaço, emoções difíceis de gerir... 

Ao pintar/desenhar do exterior para o cen-
tro, concentramo-nos, interiorizamos e evi-
tamos a dispersão da atenção. Muito obri-

O DIA DOS PAIS

Projeto desenvolvido 
com o 2º G da EB/JI de Santa Rita
Por Cláudia Santos
Representante de Encarregados de Educação

Na sala do 2º ano, são algumas as boas e positivas práticas, 
desenvolvidas e aplicadas pela professora Salomé Correia. A 
que gostaria de salientar, talvez pelo sucesso entre todos os in-
tervenientes, é o “Dia dos Pais”.

Esta atividade, se é que poderá ser chamada assim, permite 

que um pai ou uma mãe, após agendamento, possa assistir a um 
dia de aulas do seu educando, podendo até preparar uma ativi-
dade a realizar com a turma (ex: contar uma história, realizar um 
trabalho manual, realizar uma experiência, etc…).

Penso que seja uma mais valia para os pais e mães, pois per-
mite que vejam o método de trabalho implementado na turma, de 
modo a facilitar toda e qualquer ajuda que o seu educando ne-
cessite em casa. Por outro lado, ao nível dos alunos, permite que 
estes mostrem o seu ambiente de trabalho aos pais, aumentando 
a sua confiança e o seu sentimento de orgulho pelo facto destes 
estarem presentes. É, sem dúvida, uma prática que favorece a 
relação entre a escola e a família. q

EB1 COM JI DE SANTA RITA
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JUNTOS VOAMOS 

MAIS ALTO 

Projeto desenvolvido 
com o 3º G da EB/JI de Santa Rita
Por Edite Ventura 
Representante 
de Encarregados de Educação

O projeto Juntos Voamos 
mais Alto, nasceu para dar res-
posta ao sonho dos alunos do 
3º G da Escola Básica de Santa 
Rita. Assim, como atividade de 
final de ciclo letivo, enquanto 
alunos finalistas, os mesmos 
aquando a sua deslocação ao 
Algarve, previamente definida, 
vão dar asas a um sonho… an-
dar de avião. 

Depois de analisada a possi-
bilidade, surgiu a hipótese de os 
discentes fazerem a deslocação 
Porto-Algarve de avião, com 
uma estadia de dois dias, antes 
do regresso efetuado, já, em au-
tocarro. Aceite o desafio, os pais 
dos alunos da turma, cientes dos 
custos envolvidos agarraram 
este projeto, que nomearam de 
“Juntos Voamos mais Alto”, pois 

sabendo da magnitude financei-
ra que o mesmo representa, e 
da igualdade de oportunidades 
que preconizam para toda a tur-
ma, perceberam que era impe-
rioso que a angariação de fun-
dos se iniciar já neste ano letivo 
e que só Juntos seria possível 
tudo acontecer. 

Por tal, pensaram numa série 
de atividades que foram dinami-
zando de diferentes formas. Co-
meçaram por apresentar o pro-
jeto à comunidade e ao mundo 
através da criação da página de 
Facebook Juntos Voamos mais 
Alto, página que dá a conhecer 
todas as ações realizadas, o 
merchandising, os planos e pro-
jetos… enfim, todos os meios 
que nos permitam Voar Alto… 
Muito Alto!!!!!

Das ações realizadas, desta-
camos a presença na Feira do 
Mel e da Castanha, através de 
um stand, que simultaneamente 
deu a conhecer o projeto à co-
munidade lousanense e anga-
riou fundos através da venda de 
rifas e artigos diversos, realiza-
dos pelos pais, pelos alunos e 
pela professora titular da turma, 
professora Carla Ferreira, peça 
fundamental deste projeto. 

Além desta ação foram ven-
didas: rifas, bolachinhas feitas 
pelos alunos, enfeites de Natal 

e outros produtos. Todas estas 
receitas são canalizadas para o 
pagamento da quantia avultada 
que necessitamos para a concre-

tização deste sonho que marcará, 
para sempre, de forma diferente e 
especial, a memória de cada uma 
das nossas crianças. q

EB1 COM JI DE SANTA RITA
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No âmbito do seu projeto de Cidadania e Desenvolvimento, 
no sentido de trabalharem os domínios da Educação ambien-
tal/Desenvolvimento sustentável, os alunos do 11ºA, Ana Ro-
drigues, Beatriz Gonçalves, Maria Eduarda Dourado e Miguel 
Henriques, levaram a cabo na Escola Secundária da Lousã 
no dia 05-03-2020, uma atividade simulatória sobre a poluição 
marinha, em parceria com a Academia MyPolis.

A atividade consistiu numa recolha de grandes quantidades 
de lixo, sobretudo plásticos, que depois foi espalhado, durante 
uma aula, no rés-do-chão do Bloco A da Escola Secundária 
com o intuito de simular o ambiente em que vivem atualmen-
te muitos animais marinhos, como as tartarugas. O objetivo 
principal foi consciencializar a comunidade escolar para este 
problema tão presente na atualidade através de um “choque 
da realidade”, o que efetivamente aconteceu quando todos 
(alunos e professores) saíram das salas de aula e se depara-
ram com um tão triste cenário. Com esta atividade esperava-
se contribuir para o desenvolvimento de um maior sentido de 
responsabilidade para com o ambiente, nos alunos, professo-
res e funcionários presentes. A atividade parece ter surtido o 
efeito desejado, tendo muitas pessoas considerado o resulta-
do final como sendo, de certa forma, uma obra de arte. É claro 
que no final da atividade, todo o lixo foi recolhido, separado e 
entregue para reciclagem, pelos alunos do grupo e por outros 
alunos que decidiram ajudar a limpar. q

Ana Rodrigues, Beatriz Gonçalves, Maria Eduarda Dou-
rado e Miguel Henriques (alunos do 11ºA)

CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO

Gostavam de viver assim?
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Ora vamos lá rimar com o 4.ºC
FRUTOS DE VERÃO

A rica melancia,
Que me só traz azia,
Mas só quero provar
Para ver se vou gostar.
 
A poderosa ameixa
Vinda de Condeixa,
É tão valiosa
Simplesmente é deliciosa.
 
 Fui depois parar ao Japão
Comer um rico melão
Mas exagerei
Conclusão: engordei.
 
Bem gostei muito de passear
Por países e regiões
Mas agora vou terminar
Com muitas saudações.
 
Tomás Rodrigues
EB2 – 4ºC

RIMA DE FRUTAS
 
Melão e mamão
Rimam com comilão.
E a amora?
Nem toda a criança adora!
A laranja,
Em qualquer lugar se arranja.
É só imaginação,
E saber esperar!
Vamos lá criançada!
Brincar a rimar…
Abacate rima com alicate,
Tem a mesma sintonia,
Pera rima com cera,
E continua brincadeira.
Quando como muita uva,
Não posso apanhar chuva.
Quando como melancia,
A minha boca até assobia.
 
Carlos Leitão
4º C

FRUTOS VERMELHOS

Melancia
Eu gosto de melancia
Só me apetece repetir.
Ela dá-me energia
Quando me estou a rir.

Morango
Eu gosto de morango
Mas sempre com açúcar.
Quero dançar o tango
Até o morango acabar.

Cereja
Eu gosto de comer cereja
De fazer dela uns brincos
Mas só quando está na bandeja
Posso comer com os meus 
primos.

Mirtilo
No quente verão
Comemos mirtilos
Nessa imensidão
Do som dos grilos.

Francisca Castanheira
4ºC

COVID-19

Cá em Portugal
Estava tudo normal,
Chegou um vírus
Que a todos faz mal.

Ainda não temos cura
Ainda estamos a tentar,
Estamos em situação dura
Não há maneira de parar.

Quando chegar o verão
Isto irá acabar,
E todos irão
À rua festejar!!!

Tomás Rodrigues
4ºC
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A água é um bem precioso. Não 
podemos viver sem ela, por isso 
temos de a poupar.

Há coisas muito simples que po-
demos fazer para não a desperdiçar 
e que garantem o futuro do plane-
ta. 

Então, não te esqueças: 
- Fecha a torneira quando estás a 

lavar os dentes;
- Enche o lava-louça com água 

para lavar os pratos; 
- Toma um duche em vez de um 

banho, mas não te esqueças de 
desligar a torneira enquanto te está 
a ensaboar;

- Fecha sempre bem as torneiras;
- Reutiliza a água da chuva;
- Usa regador em vez de man-

gueira;
- Lava o carro com um balde de 

água e não com mangueira;
- Aproveita para lavar a roupa na 

máquina quando tiver carga com-
pleta;

- Evita muitas descargas de auto-
clismo;

- Não enchas as panelas com 
muita água.

Nós nunca pensamos que este 
bem vai acabar, mas pode aconte-
cer se continuarmos a desperdiçá
-lo. Então, pensa no futuro de to-
dos! Água é vida! q

João Rodrigues (6.ºE)

PROTEGER O PLANETA!

O planeta vamos ter que ajudar…
Se o queremos salvar
Não irá ser fácil…
Mas vamos ter que tentar!

Se queremos viver
Vamos ter que aprender.
A cuidar do ambiente
Sem mais nenhum querer.

Quando a água acabar
Ninguém vai gostar.
Ficar sem morrer…
É o que vamos ver.

Não façam mal ao ambiente, 
pois ele está cheio de descobertas. 
Se não querem acabar 
com o mundo/a vida 
é melhor começar a pensar 
em cuidar do nosso grande amigo 
que nos está sempre a ajudar.
 
Francisca Castanheira
4ºC

FRUTAS

Pera
Sou amarela e verdinha 
E bem durinha
Nas saladas de fruta 
Andamos todos à luta

Cereja
Sou redonda e docinha
Muito pequena e vermelhinha 
Quando estou pendurada 
Até fico saturada.

Laranja
Sou bonita e agradável
Alimento-te bem 
E ficas saudável

Inês Fernandes
4º C

Vamos todos

poupar água!

POESIA
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Havia                                                    Havia

Na minha rua                                       na minha rua

Uma casa colorida.                              Um jardim abandonado.

Que cheirava a felicidade.                   Secou-o o sol e o calor.

Dia após dia,                                       Não foi regado,

Sorria                                                  dias e dias

E transbordava de felicidade.             Viveu sem amor.

(Assim fiquei quando regressaste)     (Assim ficou pobre coitado…)

                                        7º C,8                                             7º B,22
Havia                                                     Havia

Na minha rua                                         na minha rua

Muita alegria.                                         Um silêncio sombrio

Toda a gente se cumprimentava.           Vindo da escuridão.

Mas veio o vírus                                     Silêncio que fazia arrepiar

Que pôs toda a gente em casa,             quem quisesse 

E uma tristeza que não desertava.         E quem não.

                                                                                                 7º B,9
(Assim foi 2020)

                                       7º D,13

Um planeta               Um campo                     Estrofes,

Repleto                     de letras                         versos

De continentes          lindo                               com palavras

Feitos de palavras.    Como um pirilampo.      Que tocam no coração.

               7º D,12                                7º B, 3                        7º A, 16

 São ventos que pairam

 No ar.

 Sem ela

 O mundo estaria a chorar.

                                          7º B,7

A POESIA ANDOU POR AQUI! O QUE É 
A POESIA?

Fernando Pessoa 
é o mais universal 
poeta português.
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Registo fotográfico da visita de estudo
Turma B do JI do Freixo
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Registo fotográfico da visita de estudo Turma B do JI do Freixo

Misericórdia ^
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Registo fotográfico da visita de estudo - 5.º G

A turma em
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Registo fotográfico da visita de estudo - 5.º G
G

A
L

E
R

IA
 D

E
 A

R
T

E

Afonso Possante (4.ºG)Léo Ferreira (4.ºG)

D
oi

s 
tra

ba
lh

os
 d

o 
4.

ºG
 in

sp
ira

do
s 

em
 M

iró



JULHO 2020

49

Nesta e na página seguinte, podem ser 
apreciadas magníficas colagens que 
reúnem os trabalhos dos alunos na dis-
ciplina de EV e outros realizados no âm-
bito do Clube de Artes, orientado pelas 
prof. Isabel Simões e Olga Cardoso. O 
desenho assinado pela Joana Ferraz 
(9.ºG) foi escolhido para a capa deste 
n.º 2 do Ecos de Cá.

Clube
d

eArte
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Animais estranhos - 4.ºC
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NO JARDIM DE INFÂNCIA 
DAS FONTAINHAS O DIA 
DO AMBIENTE FOI VIVIDO 
ASSIM:
A refletir sobre questões 
ambientais.
A realizar um jogo de 
separação do lixo e a 
cantar a canção “Preservar 
a natureza”. 
A brincar - realização 
de um circuito.

Dia do Ambiente festejado no JI das Fontainhas
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E de repente um vírus es-
palhou-se e virou as nos-
sas vidas do avesso. O 
mundo tornou-se um lo-

cal mais estranho. O medo do 
desconhecido, a incerteza, o 
distanciamento físico e social to-
maram conta de muitos de nós.

De um dia para o outro os jar-
dins de infância fecharam. E as 
crianças ficaram em casa, con-
finadas e privadas do contato 
com as outras crianças, com as 
suas educadoras e auxiliares, 
sem perceber muito bem por-
quê. Lá lhes fomos explicando 
que andava à solta um bichinho 
muito mau, que punha as pes-
soas doentes e contra o qual to-
dos e todas nos tínhamos de de-
fender. Por isso havia que evitar 
sair à rua e sempre lavar muito 
bem as mãos, evitando levá-las 
à boca e aos olhos. E as crian-
ças lá foram compreendendo a 
mensagem.

O jardim de infância tinha fe-
chado, mas nós íamos fintar o 
vírus e continuar em contato uns 
com os outros. Fecharam-se 
portas, abriram-se janelas. Ti-

VÃO SER TANTOS OS ABRAÇOS 
QUE NÃO VÃO CHEGAR OS BRAÇOS

mos a poder encontramo-nos e 
isso já era muito bom. Manter o 
vínculo com a educadora, com 
os colegas e com as famílias, 
ainda que à distância, foi o nos-
so principal objetivo. Mas fomos 
mais longe, contámos histórias 
e alguns até apresentaram tea-
tros de fantoches, em produção 
familiar; combinámos e desen-
volvemos trabalhos, que as 
famílias partilharam com entu-
siasmo na nossa sala virtual na 
Internet (Classroom).

Mas nada substitui o contato 
direto, olhos nos olhos, o toque, 
o abraço, o beijinho, a palavra de 
apoio e incentivo e outro abra-
ço. O jardim de infância é espa-
ço de afetos, de brincadeiras, 
de experiências, de aprendiza-
gens que nada pode substituir. 
Mas em tempos de pandemia 
e de excecionalidade tivemos 
que reinventar modos de intera-
gir e de manter ligações. Muito 
obrigado aos pais/famílias que 
se envolveram de forma ativa e 
empenhada, sem os quais nada 
teria sido possível.

 Lá estaremos todos, logo que 

vemos de reinventar formas de 
interagir, novos espaços de en-
contro, no espaço virtual. Cada 
um e cada uma, a partir das 
suas casas, passaríamos a en-
contrarmo-nos à distância, atra-
vés da Internet e de ferramentas 
digitais que, até aí, não tínha-
mos tido necessidade de utili-
zar. Porque o jardim de infância 
é o nosso espaço de encontro. 
Espaço de afetos, de brincadei-
ras, de jogos, de projetos, de in-
terações sociais e de múltiplas 
aprendizagens. E assim foi, com 
a enorme boa vontade e ajuda 
dos pais/famílias, lá nos encon-
trámos nas videoconferências 
com um brilhozinho nos olhos. 
Os nossos primeiros encontros 
foram uma festa. De novo nos 
podíamos ver, falar uns com os 
outros, contar como estávamos 
e o que andávamos a fazer, en-
viar abraços e beijinhos. Com a 
prestimosa ajuda e o empenho 
dos pais/famílias fintámos o ví-
rus e trocámos-lhe as voltas. 
Não era, e não é a mesma coisa 
que a nossa sala, que o nosso 
jardim de infância, mas voltáva-

este bichinho mau se vá embo-
ra, e tal como nos canta Sér-
gio Godinho, Vão ser tantos os 
abraços que não vão chegar os 
braços. q

Conceição Duarte
Ed. de Infância J.I. Lousã

Foto de Anastasia Vityukova
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No âmbito da comemoração do 
1º aniversário do Plano Nacional 
das Artes, a que o Agrupamen-
to de Escolas da Lousã aderiu, 
realizou-se uma exposição dos 
trabalhos dos alunos, do pré-es-
colar ao 9º ano de escolaridade, 
nas montras de 53 estabeleci-
mentos comerciais da Lousã, de 
18 de junho a 3 de julho.  

Os alunos gostaram muito de 
ver os seus trabalhos “saírem de 
casa/escola”  e serem aprecia-
dos pela comunidade educativa, 
que deu um excelente feedback 
da exposição.

Foi o início da  “Arte em Mov-
imento”,  tema escolhido para 
o Projeto Cultural de Escola do 

próximo ano, surgido inicial-
mente para designar a Quinzena 

das Artes, de 16 a 30 de maio, 
inviabilizada pelo Covid-19. q

Plano Nacional de Artes

Trabalhos dos alunos expostos 
no comércio tradicional
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Autoras do texto:
Maria Carolina Silva 
(2.º G; Escola EB1 
com JI de Santa Rita
Ag. de Escolas da Lousã)
e Paula Reis Silva (mãe)

Era uma vez um bichinho cha-
mado Coronavírus, que residia 
na China e tinha um sonho: co-
nhecer o Mundo inteiro.

O Coronavírus não era um 
bichinho qualquer. Ele perten-
cia a uma espécie de bichinhos 
maus, daqueles em que não se 
podia tocar, porque se alguém 
lhe tocasse ficaria doente e, por 
vezes, poderia morrer. Era um 
bichinho que tinha um dom, era 
invisível. Ninguém o via, mas 
toda a gente lhe podia tocar sem 
saber.

As pessoas que lhe tocavam, 
muitas delas, ficavam doentes 
e algumas precisavam mesmo 
de ir ao hospital receber trata-
mento. Por vezes, as pessoas 
mais frágeis e já com algumas 
doenças, acabavam por falecer.

No País do bichinho, já nin-

guém saía à rua com medo de 
lhe tocar. As fábricas, as lojas, 
os cabeleireiros… fecharam. As 
pessoas não saíam à rua com 
medo do Coronavírus. 

Então, ele pensou e pergun-
tou ao Mundo:

- E se eu realizasse o meu 
sonho, de ir viajar pelo Mundo 
inteiro? Seria uma viagem e pe-
ras! Ó Mundo, tu deixas-me visi-
tar os teus Países todos? 

- Olá, Coronavírus, estás 
bom? O que é que andaste a fa-

zer aí pela China, que está tudo 
parado? Já ninguém sai à rua, 
não há poluição, os habitantes 
até já conseguem ver o céu azul! 
– Comentou admirado o Mundo, 
antes de lhe responder - Até te 
deixo viajar pelos meus Países, 
se tu me fizeres um grande fa-
vor! Se me ajudares a combater 
a poluição que o ser humano 
tem feito. Já estou velho, o meu 
oxigénio já não é suficiente para 
eu respirar e, se a poluição aca-
basse, eu ficaria a dever-te um 

grande favor!
- Alinho nessa tua ideia, obri-

gado! Vou já preparar as malas! 
– Exclamou o Coronavírus.

O Coronavírus fez as malas 
e começou a viajar pelo mundo 
inteiro. Mas esqueceu-se de que 
tinha um dom, o de ser invisível. 
E também se esqueceu de que 
se alguém lhe tocasse ficaria 
doente e poderia provocar a sua 
morte.

Na verdade, nos países que o 
Coronavírus visitou, as pessoas 

O Coronavírus e o Mundo

(Continua na pág. seguinte)
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começaram a ficar em casa, as 
escolas fecharam, as fábricas 
pararam, o comércio encerrou, 
as ruas ficaram desertas, mi-
lhões de pessoas morreram, 
os hospitais encheram. Os sis-
temas de saúde desses países 
não tinham meios para tratar 
tantos doentes infetados. Foi 
uma catástrofe mundial!

O Mundo, por um lado, ficou 
triste, pela situação que o Co-
ronavírus estava a provocar a 
nível mundial, mas, por outro 
lado, estava feliz porque come-
çou, finalmente, a respirar de 
alívio.

- Ufa!!! Já consigo respirar, já 
não estou a sufocar!!! 

Mas o Mundo estava inquieto 
e perguntou ao Coronavírus:

- O que estás tu a fazer às 
pessoas, Coronavírus? Estás a 
matá-las? Estás a adoecê-las? 
Não foi isso que te pedi! 

- Eu não sei, não vejo nin-
guém, está tudo recolhido em 
casa. Por que será? – Estra-
nhou o Coronavírus.

- Já reparaste que és tu que 
estás a estragar tudo? As pes-
soas têm medo de sair à rua, têm 
que lavar bem as mãos, têm que 
andar de máscara, têm que de-
sinfetar tudo, têm que ficar iso-
ladas de tudo e de todos. O que 
é isto, Coronavírus? Tudo bem 

que os níveis de poluição dimi-
nuíram, mas eu não te pedi para 
matares pessoas nem adoecê
-las! – Reclamou o Mundo.

- Desculpa, vou tentar reme-
diar a situação, não sei bem 
como, mas vou tentar! – Lamen-
tou-se o Coronavírus.

O Mundo pensou, pensou e 
lembrou-se que os seres huma-
nos conseguiriam inventar qual-
quer coisa para resolver o pro-
blema. 

Então, lançou um desafio:
- Achas que podemos pedir 

aos seres humanos para inven-
tarem uma vacina, que combata 
a doença que tu, Coronavírus, 
propagaste?

- Vou tentar! – Exclamou o 
Coronavírus.

Passados alguns dias, de tan-
to viajar pelo Mundo e já can-
sado de andar sozinho, o Coro-
navírus tentou aproximar-se de 
algumas pessoas, mas sem êxi-
to. Tudo o que ele tocava, ficava 
infetado. 

Até que se encostou debaixo 
de uma árvore, triste e a cho-
rar compulsivamente. O Mundo 
abeirou-se dele e questionou:

- O que foi agora? Estás a 
chorar porquê?

- Porque não consigo cumprir 
com aquilo que prometi, tudo e 
todos que eu toco, ficam doen-

tes, ninguém me vê, ninguém 
me ouve, só tu. – Respondeu, 
entristecido, o Coronavírus.

- Já é de noite, vamos des-
cansar, amanhã é um novo dia, 
resolveremos o problema de 
manhã, está bem?

Logo de manhã, bem cedinho, 
estava um rico dia de sol, muito 
calor, e o Mundo estava felicí-
ssimo. Só lhe apetecia cheirar 
flores, brincar, e lembrou-se de 
uma coisa muito importante.

Lembrou-se que poderia aju-
dar o seu amigo a apaziguar a 
situação. Chegou junto dele e 
perguntou-lhe:

- Diz-me uma coisa, e se nós 
inventássemos uma máquina, 
em que as pessoas passassem, 
e ficassem protegidas de qual-
quer vírus que andasse pelo ar?

O Coronavírus deu pulos de 
contente, quando o seu amigo 
se lembrou de algo para o aju-
dar. Então os dois fabricaram 
uma maquineta, que quando as 
pessoas entravam, a máquina 
faria um “clic” e um desinfetan-
te sairia, perfumaria a pessoa e, 
por fim, faria outro “clic” para a 
pessoa sair, já desinfetada e per-
fumada, com pétalas de flores a 
caírem sobre a sua cabeça.

Quando viram que a invenção 
estava a dar resultado, os dois 
amigos fabricaram milhares de 

máquinas para serem distribuí-
das pelo Mundo inteiro.

Quando viram que o Mundo 
inteiro estava a recuperar, devi-
do à sua invenção, fizeram uma 
grande festa e os dois decidi-
ram reproduzir no Céu, bem lá 
no alto, para que todos vissem, 
esta mensagem:

Com esta mensagem escrita 
no Céu, os dois amigos despe-
diram-se e prometeram um ao 
outro que nada nem ninguém 
os iria separar, iriam ser amigos 
para toda a vida. 

E em relação aos humanos, 
espera-se que sejam, a partir 
de agora, mais responsáveis 
pelos seus atos e que não vol-
tem, nunca mais, a ser racistas, 
xenófobos, poluidores, egoístas 
e muitas coisas mais que fazem 
mal aos outros.

Se todos tivermos esta atitu-
de, iremos todos ser muito mais 
FELIZES! q
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Como cada um 
de nós

pode contribuir 
para ajudar o 

ambiente
Autores dos cartazes: 1 - Rodrigo Moio, 2 - Pedro Azevedo, 

3 - Jéssica Pinto, 4 - Ana Castelo e 5 - Gonçalo Santos.

1 2
3

4
5
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Projeto multidisciplinar
desenvolvido pela turma do 
2.º G da Escola EB1 com JI 
de Santa Rita, na semana de 
1 a 5 de junho

A semana de 01 a 05 de ju-
nho foi uma semana plena de 
significado. Iniciou-se com o Dia 
Mundial da Criança e terminou 
com o Dia Mundial do Ambiente. 
Uma combinação perfeita para a 
abordagem de temas relaciona-
dos com a área de Cidadania e 
Desenvolvimento. 

A docente titular de turma, em 
articulação com os/as Encarre-
gados(as) de Educação, decidiu 
dedicar a semana de 01 a 05 
de junho à temática da cidada-
nia ativa, em relação direta com 
a educação ambiental. Nada 
melhor do que explorar bons 
exemplos de cidadania ativa 
para educar para as questões 

relacionadas com a melhoria da 
qualidade do ambiente, de que 
fazem parte comportamentos 
que diminuem a poluição, pre-
servam a biodiversidade, con-
tribuem para a sustentabilidade 
do uso de recursos do planeta e 
para um futuro mais sustentável 
e inclusivo, onde a criação de 
emprego e de riqueza respeita, 
em simultâneo, a natureza, os 
direitos humanos e, de forma 
particular, os direitos da criança 

A Declaração Universal dos 
Direitos da Criança e a exigên-
cia, por parte de todos os cida-
dãos e cidadãs do mundo, do 
cumprimento rigoroso destes 
direitos é uma forma de garantir 
que se alcancem os objetivos de 
desenvolvimento sustentável da 
Agenda 2030. 

Cidadania ativa & educação ambiental

(Continua na pág. seguinte)
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Desta agenda, destacámos alguns objetivos, diretamente rela-
cionados com a função educativa da escola e com a realidade do 
nosso meio envolvente, designadamente o Projeto Educativo do 
Agrupamento e o património natural da serra da Lousã.

Depois de abordados os temas “Convenção sobre os Direitos 
da Criança”, “Agenda 2030 e os 17 ODS (objetivos de desenvolvi-
mento sustentável) ”, a obra de Ilse Losa, “Beatriz e o Plátano”, foi 
o ponto de partida para a reflexão em torno da intervenção cívica 
na defesa do ambiente e na utilização sustentável dos recursos do 
planeta.

Nesta página e na anterior, podem apreciar uma pequena mostra 
dos trabalhos produzidos pelos alunos e alunas. q

Prof. Salomé Correia

C
an

çã
o 

de
di

ca
da

 
à 

pr
of

. S
us

an
a 

C
ou

to
 L

uc
as

 
(E

du
ca

çã
o 

Es
pe

ci
al

)

(C
on

tin
ua

çã
o 

da
 p

ág
. a

nt
er

io
r)



JULHO 2020

61

Relativamente à participação 
da Turma 5 F no Projeto Eco 
Escolas, foi um trabalho de ar-
ticulação com o Projeto de Tur-
ma nas disciplinas de ciências, 
apoio ao estudo e cidadania 
e de evidência direta no Proje-
to: ”Rascunho a Rascunho - sou 
cidadão”.

Este projeto perspetivado e re-
alizado em permanente dinâmi-
ca Interdisciplinar e transdisci-
plinar envolveu crianças/alunos; 
docentes; pais e encarregados 
de educação e família. 

Pretendeu promover a imple-
mentação do trabalho colabo-
rativo, visando os domínios da 
articulação curricular e a im-
plementação progressiva nos 
domínios da autonomia curricu-
lar; Formar cidadãos empenha-
dos na construção de uma so-
ciedade atual sustentável.  

A eco ementa realizada em 
família teve expressão direta 
na educação ambiental e sus-
tentável pois todos os produtos 

utilizados podem ser cultivados 
biologicamente nas hortas dos 
avós dos alunos da turma. 

Sendo uma ementa de baixo 
valor calórico, rica em fibras tem 
um valor nutricional total de 640 
kcal (1 pessoa); 2561 Kcal (4 
pessoas). E o seu valor mon-
etário se tiver que ter expressão 
financeira será de  3,49 € (por 
pessoa) e 14,97€ (4 pessoas)”. q

A cozinheira da ementa do link, 
Ana Sofia (5.ºF)

Rascunho a rascunho - sou cidadão
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Complemento à Educação Artística 
Projeto AFC “DA SERRA AO MAR – 
Animais e Flores”– 5º E 
Texto dramático criado pelos alunos 

 

Numa bela manhã, na 
Serra da Lousã, o pai do 
Xisto, de seu nome Ta-
lasnal, que era um pou-

co resmungão, e passava muito 
tempo a cuidar do seu rebanho, 
disse ao filho que podia ir brincar 
depois de tratar dos cordeirin-
hos. Xisto ficou muito contente 
e logo se apressou a terminar a 
sua tarefa. 

Xisto era um rapaz esperto e 
simpático. Numa das suas brin-
cadeiras pela serra, começou a 
perseguir uma abelha que voa-
va à volta de um arbusto muito 
florido. Ficou muito curioso com 
as viagens que a abelha fazia de 
flor em flor, em buscar do pólen. 
Não sabia o nome das plantas 
que se estendiam num grande 
manto florido. A paisagem que 
o rodeava era magnífica. Foi 
correndo pela serra, até que en-
controu uma cabana de guardas 
florestais, bateu à porta e per-
guntou: 

- Está aqui alguém? - mas 
ninguém respondeu. 

Passado um pouco, a porta 
abriu-se e apareceram “guardas 
florestais” da idade do Xisto, que 

lhe perguntaram:  
- Olá, quem és tu?  
- Olá, eu sou o Xisto. E 

vocês quem são?  
- Nós somos os amigos 

da serra, somos os 
guardiões da floresta. – 
responderam em coro. O 
que fazes aqui? – pergun-
taram. 

- Eu andava a brincar 
com uma abelha, junto ao 
baloiço, e vi uns arbustos 
com umas flores pequeni–
nas. Gostava de saber como se 
chamam. Sabem, há muitos na 
encosta do Trevim – disse o Xis-
to. 

- Nós também gostamos de 
plantas, e também gostamos de 
animais. Por isso estamos aqui, 
porque os queremos proteger. 
– explicou o mais pequeno dos 
guardiões. O arbusto florido, do 
qual a abelha retirava o pólen, é 
uma urze – respondeu. É uma 
planta muito comum na Serra da 
Lousã e por isso o seu mel é tão 
conhecido e saboroso. 

- Mas estás sozinho? – per-
guntou o chefe dos guardiões. 

- Sim, os meus amigos ficar-
am na aldeia. - respondeu Xisto. 

- Não fiques triste! - declarou 
o chefe dos guardiões- Junta-te 
a nós, queremos proteger as 
plantas e os animais da serra. 

Mas precisamos de uma coisa, 
de um nome para o grupo.  

- Vamos a isso! E que tal 
chamar-se “Clube da Serra da 
Lousã” – sugeriu o Xisto muito 
entusiasmado. 

- Boa ideia! Mas precisamos 
de mais pessoas para nos aju-
dar na nossa tarefa. – disse o 
chefe dos guardiões. 

- Deixa isso comigo! – excla-
mou o Xisto. 

Xisto convidou os seus amigos 
da aldeia para um encontro em 
sua casa. Quando todos chega-
ram o Xisto começou a apresen-
tação: 

- Muito obrigado por terem 
vindo. Reunimo-nos aqui, com 
os meus amigos guardiões da 
floresta, porque queremos pro-
teger a serra e para isso quise-
mos formar um grupo. 

- Um grupo? - pergun-
taram em coro. 

- Sim, um grupo da Serra 
da Lousã para mostrar ao 
meu pai e aos outros adul-
tos do que somos capazes 
– disse o Xisto encorajado. 
-Quem está comigo? 

- Eu - disseram todos jun-
tos. 

- Mas onde vai ser o quar-
tel general? - perguntou um 
dos amigos. 

- Bem, e se fosse num 
campo livre, no meio da serra para 
podermos observar os animais e 
conhecer as plantas silvestres? – 
disse uma das meninas. 

E assim foi que fizeram. O 
Xisto e os amigos foram para 
o campo, para começar a sua 
missão. Começaram a criar o 
seu quartel general, fizeram 
uma casa feita de madeira com 
a ajuda dos pais. Começaram as 
observações e as pesquisas na 
natureza, pela Serra da Lousã. 
Fotografavam as espécies ani-
mais e as flores, que guardavam 
no seu álbum de investigações. 
O pai do Xisto ficou maravilhado 
com o projeto do seu filho e dos 
amigos, acreditando na força do 
seu querido filho. q 

 Autor: 5.ºE 
(Prof. Maria Otília 

EB N.º 2 da Lousã)  

A grande aventura do xisto na Serra da Lousã 

Esta é uma das muitas histórias criadas pelos alunos 
que foram depois adaptadas para vídeo.
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Os grandes pintores “andaram de mãos dadas” com os 
alunos do 4.ºG ao longo deste ano letivo. Os alunos não 
puderam falar com eles (até porque já foram todos desta 
para melhor), mas ficaram a conhecer o seu percurso de 

vida e, acima de tudo, porque é que as suas obras foram tão mar-
cantes e ainda hoje fascinam.

De Leonardo da Vinci, a Kandinsky, passando por Chagall, 
sem esquecer Picasso, Van Gogh ou Miró, os meninos e meninas 
daquela turma da EB1 com JI de Santa Rita também “vestiram” a 
pele daqueles artistas, pedindo-lhes emprestado o estilo, sem nun-
ca se esquecerem de acrescentar algo seu. 

Foi divertido vê-los a desenharem a sua “Mona Lisa” - houve até 
quem fizesse um “Mono Liso” - inspirado na do Leonardo da Vinci, 
mas sempre com um cunho pessoal. 

E daquela vez que se aventuraram a imitar o estilo de Joan Miró 
ou o de Piet Mondrian? Em todos os momentos, houve a maior 
concentração na execução dos trabalhos, pois era como se Vincent 
van Gogh ali estivesse com o seu chapéu de palha.

Aprender a Arte e com ela crescer é também conhecer a vida 
dos pintores, compreender os seus defeitos, os seus delírios, para 
concluir que enquanto pessoas são tão humanos como nós. Daí ter 
sido tão gratificante “receber” estas personalidades na nossa sala, 
para que elas nos ensinassem a fazer beleza a partir do nada.

O que seria deste mundo se não houvesse Arte?
A pintura e a música são os condimentos da vida e acredito que 

os alunos ficam mais iluminados se com estas artes se cruzarem 
logo em início de vida.  E acreditem que essa luz os acompanhará 
pela vida fora. q  

Carlos Sêco (prof. do 4.ºG)

Aprender com a Arte
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Com as minhas duas mãos, eu formo um 
coração e com elas eu abraço o mundo. Com as 
minhas próprias mãos, eu ??? 

Até setembro...

Daniela Fernandes (7.ºE)

Com as minhas duas mãos eu formo um coração,
e com elas abraço o mundo.
Com as minhas duas mãos eu cuido
dos 3 R’s: reutilizar, reciclar e reduzir.
E tu? O que fazes com as tuas mãos mágicas e sustentáveis?


