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A semana da Leitura
e o Dia da Liberdade 

Quando falo da importância da leitura aos meus alunos, 
pego no giz e escrevo no quadro: «Se não pensas, pensam por 
ti.» É obrigatório copiar para o caderno diário. E ficamos a pen-
sar, a falar…

É que se trata de uma mensagem muito importante! A lei-
tura, o ler é valioso porque é liberdade! Que bom vivermos num 
país, numa época histórica em que, eu e eles temos liberdade 
para escolher o que lemos! E isto tem valor! É que pudemos 
estudar o conto «Vicente» de Miguel Torga! E eles percebe-
ram por que razão já foi proibido. E espantaram-.se por saber 
que Jorge Amado, o da… Andorinha Sinhá, já foi «perigoso» 
no nosso país! Pensámos nos direitos que temos, no valor da 
liberdade. Muitos lutaram e morreram para nós podermos   ter 
tudo isto! Convém não esquecer!  E falámos do 25 de Abril, 
ouvimos a música «Grândola, vila Morena» porque estamos 
em liberdade. Lemos umas coisas, fizeram umas pesquisas, 
escrevemos umas frases mais ou menos poéticas. Pensámos, 
opinámos, escolhemos, criticámos, rimos…

E eu, sempre a bater na mesma tecla: Leiam! Escolham o 
que ler, não interessa, mas leiam!

É que, como um deles, do 8ºC, escreveu, «Ler dá-te asas!». 
(Missão cumprida!)
8º A+B+C+D+ «stora» de Português

A semana da 

Editorial

Foi com um pensamento 
democrático e livre que to-
dos os dias encarei o desafio 
enquanto vice-presidente da 
Associação de Estudantes, 
este “bichinho” esteve pre-
sente em mim desde muito 
nova e despertou um espírito 
reivindicativo relativamente 
aos mais variados e oportu-

nos temas. 
Foi um desafio diário, mas 

apesar do esforço os frutos 
que se colhem desta azáfa-
ma são a maior recompensa 
possível. Creio que o nosso 
maior objetivo sempre foi 
passar a mensagem de que o 
movimento associativo pode 
e deve ser uma força gerado-

Os livros

Os livros são importan-
tes porque têm letras muito 
importantes para aprender-
mos.

Os livros ensinam muitas 
coisas ajudam-nos a ver o 
que têm dentro os animais.

Os livros não se podem 

estragar porque são impor-
tantes para nós aprender-
mos.

Os livros contam-nos 
histórias de aventuras e 
de encantar, algumas são 
de dragões e de bruxas e 
outras são de animais e de 

amigos e de princesas.
Os livros também nos 

contam histórias de gi-
gantes e de monstros e do 
espaço e do fundo do mar 
e dos peixes de todas as 
cores.

Os livros ensinam-nos 

coisas como o arco-íris e as 
florestas e a tratar bem do 
planeta…

Os livros são para ver e 
aprender.
Grupo C Jardim de Infância da 
Lousã, Educadora Conceição 
Duarte.

O papel da música
Indubitavelmente, todos nós temos noção do grande papel que 

a música ocupa nas nossas sociedades, aliás, é parte da identida-
de destas. É um autêntico fenómeno capaz de quebrar barreiras e 
unir-nos como um só. Consiste em muito mais do que apenas um 
conjunto de melodias, instrumentos, harmonias e letras. Trata-se de 
um sentimento, uma emoção, algo com significado.

Mas porque quebra barreiras culturais? Tenho a certeza de que 
todos em pequeninos ouviam música inglesa na rádio e, ainda que 
não percebendo de modo algum o que estava a ser dito, continua-
vam a ouvi-la com o maior entusiasmo de sempre e até inventavam 
a vossa própria língua. Trata-se de uma reação. Todos reagimos, de 
maneira diferente talvez, mas sejamos de que nacionalidade for, rea-
gimos sempre. Podem encarar a música como uma forma divertida 
de aprender uma nova língua ou de descobrir mais sobre as origens 
e costumes de uma cultura. Todos estes aspetos são transmitidos 
através desta belíssima forma de arte!

O mundo sem música seria triste e melancólico. Por sorte, esta 
encontra-se em todo o lado desde, por exemplo, o chilrear dos pás-
saros e barulhos da natureza até à música que nós, seres humanos, 
criámos e fizemos evoluir. A música transmite desejos, sonhos, es-
perança. Ela viu uns passar e outros a aparecer. É uma das formas 
de arte mais antigas e esteve sempre presente na humanidade para 
promover prazer e felicidade à Humanidade. Muitos investigadores 
afirmam que esta forma de arte desenvolve a mente humana e pro-
move um certo equilíbrio. Não precisamos de falar a mesma língua 
ou ter os mesmos costumes. A música é algo que nos une interior 
e eternamente. É uma linguagem universal! São o ritmo e as melo-
dias que transmitem a mensagem que todos nós somos capazes de 
receber. Poderemos sempre contar com esta,  pois faz-nos sentir 
iguais, mesmo sendo completamente diferentes! Lara Ferreira, 10.ºB

ra e potenciadora de riqueza 
cultural e social. 

Isto porque, a maior arma 
da Associação de Estudantes 
é o nosso poder representa-
tivo: dar voz aos alunos nas 
suas múltiplas valências, com 
sentido de autonomia e de 
consciência critica, pois, para 
além da nossa vertente social 
e integradora somos uma voz 
ativa e parceira no seio da co-
munidade escolar 

Enquanto estrutura repre-
sentativa dentro da escola, 
coube-nos aceitar todos es-
tes desafios, pelo que agora 
está nas mãos de cada um de 
vós herdar estes desígnios e 
não deixar nunca que o as-
sociativismo entre em curva 
descendente. 
Sofia Gonçalves  (Vice-Presiden-
te da Associação de Estudantes 
do  AEL)

Visita o blogue 
do Ecos de Cá!

Aponta a câmara 
do teu smartphone 
para o código  ao lado 
e descobre mais novidades!

Em educação visual

Arte Moderna e Contemporânea

Os livros ensinam-nos Duarte.

O Ecos de Cá agradece 
às seguintes entidades 
o contributo prestado:

- Arunce, Análises 
Clínicas, Lda.

- VerdeClick - Soluções 
Energéticas, Lda.

- Joalplás, Indústria de 
Plásticos, Lda.

- Trevipapel, SA
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A Caminho da Igualdade

A importância das palavras
Eugénio de Andrade diz 

em um dos seus poemas: 
“São como um cristal/as 
palavras /Algumas, um pu-
nhal…”.

Para mim, as palavras 
podem, de facto, magoar ou 
adoçar a vida de alguém, por 
isso devemos ter cuidado na 
forma como as utilizamos.

Há “palavras-cristal”, que são límpidas e puras, doces como 
o açúcar e refrescantes como água fria num dia quente de ve-
rão. Existem muitas “palavras – cristal”, mas as de que mais 
gosto são: girassol, amor e mãe.

As “palavras – punhal” são palavras más, que podem “ma-
tar” uma pessoa, porque carregam sentimentos negativos como 
o ódio, desprezo e invejas e uma vez proferidas, não há volta 
a dar. Por outro lado, há palavras que nos são ditas com algum 
fundamento, como alerta, logo temos que parar para pensar e 
avaliar melhor as nossas atitudes e a as nossas palavras.

Na minha opinião, portanto, as palavras são importantes e 
transmitem o que sentimos e pensamos. Como tal, devemos 
ter cuidado e usá-las bem para não ofender, magoar e sermos 
compreendidos da melhor forma possível. Débora Pires, 8.ºE

Atualmente, a desigualdade de género é algo que está longe 
de ver uma luz ao fundo do túnel. Esta é uma das maiores reali-
dades do século, que muitos tentam combater. Desde a educação 
até à política, muitas áreas enfrentam esta luta diária, incluindo a do 
desporto. 

Muitos podem afirmar que se trata de tradição. Que desde sem-
pre os homens têm um papel mais importante no que toca ao des-
porto e que inclusivamente o corpo humano foi feito para que o ho-
mem tivesse mais força, agilidade. Mas esse é um argumento que já 
não ilude as mentes jovens. 

Está comprovado que as mulheres podem realizar qualquer ta-
refa com tanta eficácia quanto os homens. Então porque é que esta 
desigualdade ainda existe atualmente? Nos nossos dias, as mulheres 
continuam a ter uma grande desvantagem em relação aos homens. 
Têm mais dificuldade em encontrar emprego nesta área e são pou-
cas aquelas que conseguem sobreviver a comentários e desmotiva-
ções por parte de outros, ou mesmo sobressair em certas áreas do 
desporto. Contudo, um dos maiores entraves à igualdade no despor-
to é o apelo ao consumidor, que consome mais desporto masculino. 

Em muitos desportos, criaram-se regras para que se realizassem 
jogos justos, em que cada oponente mostra o que realmente conse-
gue fazer sem vantagens prévias. Contudo, o que acontece fora dos 
jogos é o exato oposto. As mulheres são rebaixadas e dificultam o 
seu acesso a certos desportos, deixando-as em patamares abaixo de 
uma partida justa.  Infelizmente, muitas mulheres são privadas dos 
seus sonhos por não serem vistas como dignas destes. É necessária 
uma mudança na mentalidade por parte de pessoas influentes nesta 
área, mas também por nossa. Afinal, tal como Walt Disney disse “Os 
sonhos existem para se tornarem realidade”. Clara Mourão - 10.ºA

Educação Visual, 9.º

Exposição de esculturas articuladas 
Os alunos do 6º ano da 

escola EBN.º2 da Lousã rea-
lizaram, na disciplina de E.T 
(prof.ª Maria Domingos), e 
em articulação com a dis-
ciplina de Português (prof.ª 
Fátima Furtado) uma ativi-
dade cujo objetivo era fazer 
uma escultura articulada, 
baseada na obra de Alexan-
der Calder e no conteúdo 
das obras que lemos. Para 
realizar os trabalhos, cada 
aluno tinha de escolher uma 
personagem e devia utilizar 
materiais reciclados, tais 
como (cartão, rolhas, plás-
ticos,...). Nas aulas de E.T, 
com a ajuda da professora, 
fizemos a planificação das 

esculturas articuladas sobre 
as seguintes obras Pedro Ale-
crim, de António Mota, Ulis-
ses, de M.ª Alberta Menéres 
e Ali Babá e os Quarenta La-
drões, adaptado por António 
Pescada.

Ao fazermos o trabalho 
com materiais reciclados, 
estamos a ajudar o ambien-
te. Para realizar os trabalhos, 
cada aluno tinha de escolher 
uma personagem de cada 
obra. As turmas que partici-
param foram 6.ºA, 6ºB, 6ºC, 
6ºD e 6ºE da escola EB.º2.  
Os nossos trabalhos estão 
expostos na Biblioteca da 
nossa escola. Maria Carolina, 

Madalena e Leonor, 6.ºE                                                                   

Projeto Ghandi - todos juntos pelo bem-estar animal
No âmbito do Projeto 

Gandhi, decorreu na Esco-
la EB n.º1, no dia 26 de 
abril, uma sessão de sen-
sibilização para os alunos 
das Salas Mediadoras de 
Aprendizagem 1 e 2, pro-
movida pelas docentes 
responsáveis pelas mes-
mas. Esta atividade con-
tou com a colaboração da 
professora Cristina Chau, 
que explicou os cuidados 
necessários a ter com um 
cão, e da coordenadora de 
estabelecimento Mercês 
Fernandes, que levou os 
seus cães para interagi-
rem com os alunos. 

Dada a recetividade e o 
sucesso da atividade jun-
to destes discentes, foi 
dada a oportunidade aos 
mesmos de fazerem vo-
luntariado no Canil Muni-

cipal da Lousã no dia 8 de 
maio, no período da tarde, 
com o acompanhamento 
dos encarregados de edu-
cação e das docentes. Foi 
em clima de alegria que 
miúdos e graúdos tra-
taram e acarinharam os 

“patudos”, provando que 
ser voluntário é aprender 
a ser solidário, deixan-
do a sua marca por mais 
pequena que seja. Afinal, 
ajudar está ao alcance de 
todos!!! 

Estas aprendizagens 

de educação para a cida-
dania, sobre o bem-estar 
animal, têm impacto na 
atitude cívica de cada um, 
para além de serem extre-
mamente benéficas para o 
desenvolvimento psicos-
social dos alunos.

Projeto online "Missão Sem Título" 
O projeto online "Mis-

são Sem Título", da autoria 
da Câmara Municipal de 
Coimbra, para o Museu 
Municipal de Coimbra, ba-
seado na coleção de arte 
Telo de Morais, foi im-
plementado nas turmas 
F/G/H/I, do 6ºano, Escola 
Básica nº 1, no âmbito da 
disciplina de Cidadania e 
Desenvolvimento. 

Constituído por 8 Mis-
sões, 8 desafios, lança-
dos semanalmente, ao 
longo dos meses de ou-
tubro e novembro, este 
projeto teve como enfo-
que o apelo à imaginação 
e criatividade dos alunos, 
assim como a aplicação e 
aquisição de conhecimen-
tos, envolvendo também 
as famílias, numa articu-
lação interdisciplinar, de 
acordo com as solicitações 
de cada estímulo. O projeto 

concorreu ao Plano Nacional 
das Artes.

A exposição dos traba-
lhos dos alunos foi patente 
no Edifício Chiado, na Ga-
leria Almedina, de 20 de 
maio a 6 de junho, com a 
divulgação das memórias 
fotográficas e o recurso às 
tecnologias, utilizando a 
plataforma Classroom com 
uma disciplina criada para 
o efeito. Futuramente pre-
vê-se uma nova exposição 
no Museu Álvaro Viana de 
Lemos na Lousã.

No AEL os docentes que 
dinamizaram o Projeto 
“Missão sem Título”, nos 
seus Conselhos de Turma 
foram: Ana Simões e Ma-
ria Santos de Cidadania e 
Desenvolvimento no 6º 
ano; Carlos Madeira Fon-
seca e Camilo Silveira do-
centes de Educação Visual 
e Tecnológica.



IIIOs Benefícios da Natação

As atividades aquáticas trazem aos autistas conforto, pra-
zer e socialização com outras crianças e jovens, para além de 
ser uma das atividades físicas que desenvolve o corpo de forma 
completa ao auxiliar na melhoria da força e tónus muscular, na 
flexibilidade física e mental e no fortalecimento dos ossos e das 
articulações. A nível cognitivo favorece o desenvolvimento de 
muitas outras competências.

 O trabalho realizado com autistas precisa de ter em conta 
o máximo de independência (Sousa, 2014), no meio aquático 
sendo possível transpor este fator para o dia-a-dia, de forma 
lúdica. Uma vez que as noções corporais de perceção, coor-
denação, postura, equilíbrio, flexibilidade, autoaceitação, auto-
nomia no vestir e despir, o saber aceitar e acatar regras como 
esperar pela sua vez, são alguns dos fatores explorados. Mas 
outros aspetos como criatividade, afetividade, interação com os 
pares são possíveis de trabalhar nestes momentos.

Neste sentido, os adolescentes que frequentam o Centro 
de Apoio à Aprendizagem, Unidade de Ensino Estruturado, da 
Escola Secundária da Lousã tiveram, durante mais um ano, a 
oportunidade de efetuarem estas atividades em meio aquáti-
co. Os benefícios são observáveis no fim da atividade onde a 
contenção muscular é bem menor, estando os músculos mais 
relaxados. Este facto permite em contexto de sala de aula, ex-
plorar posteriormente outro tipo de atividades com uma maior 
aceitação, disponibilidade e concentração para as realizar. 
Sandra Daniela Alves - Professora de Educação Especial

As atividades aquáticas trazem aos autistas conforto, pra-

Dia Mundial da Saúde

No passado dia 

7 de Abril come-

morou-se o Dia 

Mundial da Saúde, 

no Jardim de In-

fância do Freixo.

As Educadoras fizeram uma sensibilização 

através de vários vídeos, sobre a importância de 

preservar a saúde. As crianças elaboraram, en-

tre outros trabalhos, uma faixa colectiva para a 

comunidade, com alguns conselhos e agradeci-

mento a todos os profissionais que se preocupam 

com a nossa saúde.

Dia Mundial da Saúde

Pub

Projeto Mundo da Música Classplash 
O Projeto Mundo da Música 

Classplash é desenvolvido em 
todas as turmas do 1º Ciclo, 
há alguns anos, e este ano foi 
alargado ao 2.º Ciclo. Desde o 
primeiro momento que conta 
com o apoio da Câmara Muni-
cipal da Lousã na cedência de 
licenças a todos os alunos e 
professores envolvidos.

O projeto consiste na im-
plementação, em contexto 
escolar, das app Flute Mas-
ter, Rythmic Village e Oratio 
Composer cuja finalidade é a 
vivência de conceitos musi-
cais de forma lúdica e intera-
tiva, promovendo ambientes 
de aprendizagem inovadores. 
Estas aplicações são ferramen-
tas com potencial, nomeada-
mente ao nível da utilização 
das novas tecnologias em sala 
de aula e da motivação dos 
alunos, e foram facilitadoras da 
transição do ensino presencial 

para o ensino a distância, pois, 
sendo conhecidas e domina-
das pelos alunos permitiram, 
durante o confinamento, dar 
continuidade a algumas ativi-
dades que se realizavam em 
sala de aula. Cada aluno, indivi-
dualmente ou em grupo, pode 
treinar flauta utilizando o Flute 
Master, executar ritmos com o 
suporte do Rhythmic Village e 
criar as suas composições com 

a app Cornelius Composer. As 
aplicações são criteriosamen-
te utilizadas nas Atividades 
de Enriquecimento Curricular 
– Caixa de Música, nas aulas 
de Expressão Artística e de 
Educação Musical, e em tem-
pos de mudança, entre ensino 
presencial e ensino a distância, 
as suas vantagens foram cla-
ramente reconhecidas.As ati-
vidades realizadas com as app 

podem ser associadas a outras 
que apelem à criatividade dos 
alunos, como foi a construção de 
instrumentos com materiais de 
desperdício sendo utilizados pe-
los seus autores com o Rythmic 
Village ou com o Flute Master.

O Mundo da Música Class-
plash continua a ser um dos con-
tributos de referência na cultura 
do Agrupamento de Escolas da 
Lousã.

Dia Mundial da Árvore

No dia 22 de março, as 
professoras, as assisten-
tes operacionais e os alu-
nos das Salas Mediadoras 
1 e 2 e da Unidade de 
Apoio à Multideficiência 
da EB n.º1 assinalaram o 
Dia Mundial da Árvore.

Foi em ambiente de 
grande euforia que os 
alunos decoraram a hor-

ta biológica da escola, “O 
Cantinho Verde”, com um 
espantalho e com flo-
res em materiais recicla-
dos elaborados durante o 
confinamento, no regime 
excecional de ensino pre-
sencial. Foram plantados 
ainda mais legumes, ver-
duras  e ervas aromáticas 
devidamente identifica-

dos, como forma de pro-
mover hábitos alimentares 
mais saudáveis, compor-
tamentos sustentáveis e o 
trabalho colaborativo. 

Com o objetivo de de-
senvolver a  consciência 
e responsabilidade am-
biental, os alunos tiveram 
ainda a oportunidade de 
plantar duas árvores,  por 

si apadrinhadas.
Esta atividade coinci-

diu com as comemora-
ções previstas pelo Projeto 
EcoEscolas da E.B. n.º1 da 
Lousã. 
As docentes, Ana Luísa, Ana-
bela, Carmo, Fátima, Filomena 
e Sílvia

(Salas Mediadoras de Aprendi-
zagem 1 e 2 e UAM da EB n.º1)



IV As mulheres
também vão a jogo!

  Na minha opinião, a sociedade de hoje em dia, apesar de ter 
grandes melhorias em relação ao passado, ainda não conseguiu 
aceitar, totalmente, a igualdade de género, e o desporto é um 
exemplo onde as diferenças 
entre homens e mulheres 
está vivamente presente.

  Primeiramente, des-
de a antiguidade, sempre 
existiram papéis bem de-
finidos para indivíduos do 
sexo masculino e para o 
feminino. As mulheres des-
tinavam-se às tarefas do-
mésticas e ao cuidado dos 
filhos, enquanto os homens 
tinham de trabalhar e ganhar rendimento, para sustentar a fa-
mília. Dessa maneira, criaram-se os estereótipos, a idealização 
que as raparigas brincam com bonecas e os rapazes com car-
ros, que os desportos que as mulheres praticam são a ginástica 
e os dos homens são o futebol. Todavia, estas suposições são 
totalmente incorretas, porque nem todas as raparigas praticam 
ginástica, e algumas podem preferir jogar futebol, e o mesmo se 
aplica aos rapazes. Mas por que razão a sociedade implementa 
tais ideias nas nossas cabeças? O motivo é desconhecido, mas 
tem definitivamente de parar!

  Em segundo lugar, as mulheres não são tão reconhecidas 
nos desportos como os homens. Porque será? Talvez seja por 
estas diferenças e estereótipos que a sociedade teima em criar. 
Está comprovado que os indivíduos do sexo feminino não têm 
o mesmo acesso e oportunidades de praticar desporto, de de-
sempenhar cargos de liderança em organizações desportivas, 
de receber prémios e honorários de desporto, e não têm a mes-
ma atenção nos desportos femininos do que os homens. Pode-
mos constatar esta injustiça através da televisão e mídia. Vemos 
tantas vezes reportagens, entrevistas, jogos, e conversas sobre 
jogadores, tais como, o Ronaldo, Bruno Fernandes, André Silva, 
Rúben Dias (entre outros). Mas quantas vezes esses canais fa-
lam e apresentam de jogadoras como Andreia Norton, Cláudia 
Neto e Ana Borges? Muito menos vezes, posso garantir. Outro 
exemplo onde se nota esta desigualdade é o caso de Rita Latas. 
Rita foi a primeira mulher a narrar um jogo de futebol da pri-
meira liga, e recebeu muitas mensagens maldosas apenas pelo 
facto de ser uma mulher a falar de um desporto “de homens”! 

  Por último lugar, apesar de as mulheres não terem o mesmo 
reconhecimento dos homens, estes também sofrem por prati-
carem desportos “de raparigas”. Este é o caso de um rapaz que 
dança ballet. Ele pode ser gozado na sua escola por outros meni-
nos, como acontece tantas vezes. Só porque um homem dança, 
patina, ou pratica ginástica, não tem de ter a sua masculinidade 
posta em causa. Aqui estão, de novo, presentes as injustiças que 
a sociedade criou.

  Concluindo, considero que os estereótipos e diferenças 
(evidenciadas no desporto) ainda estão bem presentes nos dias 
de hoje. Por este motivo, devemos lutar contra estas desigual-
dades e tornar o mundo num lugar mais abrangente e tolerante!! 
Maria Fernandes - 10.ºB

Saudade
Saudade não é só um sentimento, uma sensa-

ção ou uma emoção, é também tristeza e felici-
dade, amor e perda… Por vezes, pode parecer que 
esta tem o mesmo temperamento que o oceano: 
um dia, pode estar calmo e ser delicado como 
uma pena e, noutro, pode estar numa agitação 
tremenda que nos destrói por dentro.

Mas a saudade pode ter tantos significados e 
tantas causas…Basta um pensamento, uma car-
ta, um caderno, um olhar e tudo parece cair. Nem 
sempre provoca um arrebatamento, pode provo-
car um sorriso e uma lágrima em simultâneo ou 
fazer do nosso dia um dia melhor!

No outro dia, estava na conversa com uma co-
lega minha e estávamos a falar deste sentimento 
que, nesta época, está muito presente nos nossos 
corações. Ela disse-me:

- Hoje em dia, tenho tantas saudades de po-
der dar um abraço às pessoas ou apenas respirar 
sem esta máscara. Às vezes, essa sensação é tão 
intensa que parece que não consigo respirar, é 
como se tivesse um nó na garganta…

-Eu sinto-me da mesma maneira. - afirmei eu.
Por isso, “saudade” tinha que ser escolhida 

como a palavra de 2020, pois foi esta saudade 
que nos fez aguentar esse ano e que nos vai aju-
dar nos tempos de pandemia que se seguirão. 
Esta é o carvão para a locomotiva da vida que aí 
virá e se nós conseguirmos recordar os “velhos 
tempos” com um sorriso nos lábios e pensar que, 
um dia, estará tudo normal, este enorme aperto 
de saudade desaparecerá. Iremos voltar, simples-
mente, à pura realidade!  Ana Fernandes, nº2, 9ºH

Músic’Arte Inclusiva

Os alunos do 1.º B em con-
junto com uma aluna que fre-
quenta a Unidade Especializada 
da EB n.º 2 da Lousã desen-
volveram o projeto “Músic’Arte 
Inclusiva” durante os meses de 
maio e junho. Este projeto sur-
giu no âmbito da participação 
das docentes Isabel Boto (1.º 
Ciclo) e Eunice Lopes (Educa-
ção Especial) na ação de for-
mação promovida pelo CFAE 
Nova Ágora “Educar e sensi-
bilizar para olhares diferentes: 
Práticas Artísticas em contexto 
de Educação Inclusiva”.

Este projeto teve por pro-

pósito final a organização de 
uma exposição na Biblioteca 
Escolar de instrumentos musi-
cais construídos pelos alunos, 
em colaboração com as famí-
lias, com o recurso a materiais 
reciclados. Mas mais do que o 
produto final foi o percurso que 
apelou a metodologias ativas 
que permitiram a inclusão efe-
tiva de alunos com necessida-
des específicas. 

Ao longo do desenvolvi-
mento do projeto que con-
correu para alcançar várias 
Aprendizagens Essenciais das 
disciplinas envolvidas (Estudo 

do Meio, Português, Matemá-
tica, Educação Artística – Ar-
tes Visuais/Música, Ciências 
Naturais) e algumas das com-
petências do Perfil dos Alu-
nos, os alunos contaram com 
diversos momentos.  Desde 
o conto da história “O peque-
no inventor” como motivação 
inicial, o debate em assem-
bleia sobre conceitos como 
“arte”/”música”/”inclusão”, 
a atividade “Vamos aprender 
mais?” dinamizada pelo com-
positor e pianista lousanense 
Hélder Bruno, momento ex-
perimental “Xilofone com gar-

rafas”, com a professora Carla 
Elias (2º ciclo), a construção 
e exploração dos diferentes 
instrumentos e montagem da 
exposição. Na avaliação final 
(auto, heteroavaliação e ava-
liação pelas famílias) ficou evi-
dente a satisfação dos alunos 
na participação do projeto e su-
gestões para lhe dar continui-
dade no próximo ano letivo. Fi-
cou visível que “A música abre 
as portas de outros mundos” 
e potencia a participação de 
Tod@s e cada um dos alunos.
As docentes: Eunice Lopes/Isabel 
Boto

AEL obtém acreditação Erasmus+

Foram recentemente conhecidos 
os resultados de uma candidatu-
ra a Acreditação Erasmus + (KA1) 
para o período 2021-2027, em re-
sultado do trabalho desenvolvido 
pela Equipa Erasmus+/eTwinning 
do agrupamento, a qual preparou 
esta candidatura, em articula-
ção com a Direção do AEL, entre 
junho e outubro de 2020, tendo 
a mesma sido aprovada, ficando 
o agrupamento posicionado em 
sexto lugar num ranking de 57 
candidaturas aprovadas nesta primeira fase do programa.

Esta Acreditação inclui também o Plano de Internacionalização 
do Agrupamento e tem como objetivos principais a formação do 
pessoal docente e não docente; a valorização das lideranças inter-
médias; o incentivo a novas abordagens pedagógicas; a construção 
de climas acolhedores de aprendizagens efetivas; o fomento da 
metodologia de projeto e o desenvolvimento das competências co-
municativas e reforço das competências transversais dos alunos.

Assim, com esta Acreditação Erasmus+ pretende-se, envolvendo 
os diversos parceiros e comunidade educativa do AEL, dar lugar 
à partilha de experiências a nível europeu para cada vez mais 
fomentar a inclusão, a sustentabilidade ambiental e a educação 
digital, com vista ao sucesso dos alunos e à partilha de boas práti-
cas entre docentes e pessoal não docente. 

A Equipa Erasmus +/eTwinning 

Ana João, Ana Cristina Simões, António Leonardo, Cristina Chau, Cris-
tina Silva, Jaime Soares e Mário Maia

também vão a jogo!

Texturas
Rui Morais, 8.ºG


