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O contexto social europeu leva os alunos a refletir
sobre valores como a solidariedade ; tolerância e
multiculturalidade, pilares da construção europeia.
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Agrupamento de Escolas de Alfândega da
Fé distingue bons alunos em cerimónia
pública
Realizada, pela primeira vez, no Auditório Dr. Manuel Faria, na Casa da Cultura Mestre
José Rodrigues, a cerimónia reuniu alunos, pais, professores e comunidade em geral,
para prestar o merecido reconhecimento aos alunos que mais se destacaram no ano
letivo 2014-2015.

Prof. José Monteiro
Diretor do Agrupamento de Escolas

A

Escola é mais do que um local
de ensino e aprendizagem
de conteúdos curriculares
devendo, pois, assumir-se como
um espaço que proporcione o
desenvolvimento integral do ser humano,
dotando-o de capacidades cruciais para
uma plena integração na sociedade.
Solidariedade, partilha, voluntariado
são conceitos trabalhados no nosso
Agrupamento, através de projetos como
Young Volunteam e Patas Felizes, entre
outros, como pode ser observado em
mais uma edição deste jornal.
De igual modo, também o espírito de
equipa, a colaboração e o compromisso
são valores aos quais tem sido dada
relevância nomeadamente através da
participação, de forma entusiástica, dos
alunos no Desporto Escolar, no Projeto
Educação para a Saúde e no Programa
Eco-Escolas.
Tal como os restantes meios de

comunicação social, “O Brincalhão”
não ficou indiferente ao drama dos
refugiados, aos quais dedica a sua
primeira página, espelhando um pouco
da reflexão efetuada no Agrupamento. Na
verdade, esta realidade tem sido muito
debatida e através dela temos procurado
promover a tolerância, o respeito pelas
outras culturas e a consciencialização da
herança multicultural da Europa.
Também o esforço e empenho são
muito valorizados na rotina diária da
escola para contagiar todos os alunos,
daí a relevância dada anualmente, em
particular este ano, à cerimónia de
entrega dos diplomas de conclusão do
ensino secundário, do quadro de valor
e excelência e melhor aluno do ensino
secundário, na qual “O Brincalhão”
marcou a sua presença.
Em várias destas iniciativas destacase o papel da Associação de Estudantes
que tem participado ativamente,
colaborando ou dinamizando os seus
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próprios projetos.

A “Rota dos
20” chegou ao
Agrupamento de
Escolas de Alfândega
de Fé!
Esta iniciativa é desenvolvida no âmbito
do programa Eco-Escolas, que celebra
os seus 20 anos, e está a visitar as escolas
aderentes até ao dia 22 de abril de 2016.

Relevante tem sido igualmente a
intervenção do pessoal não docente bem
como da Associação de Pais (APECAF)
que têm contribuído de forma sugestiva
para a melhoria do funcionamento da
instituição e do bem-estar dos nossos
alunos.
Uma última palavra de apreço para
os professores, sem os quais nenhuma
das atividades destacadas nesta edição
seria possível e que se têm envolvido
de corpo e alma no aperfeiçoamento
do Agrupamento nomeadamente no
âmbito do plano de melhoria. Fica o
incentivo para que as metodologias
que estão a ser implementadas com o
acompanhamento construtivo por parte
da IGEC se alarguem a outras fragilidades
que venham a ser identificadas como
condicionantes do sucesso.
Acreditamos que o envolvimento de
todos os atores educativos assim como
um trabalho colaborativo e harmonioso
abrem caminho para o cumprimento do
objetivo de toda a comunidade educativa
– A melhoria das aprendizagens e a
preparação dos nossos alunos para um
futuro pessoal e profissional de sucesso,
nos termos do lema do Projeto Educativo
“Escola Democrática, Mais Educação,
Melhor Futuro!”

Solicita à Rádio Escola
as músicas que mais
gostas. A tua escola
pode ser mais animada.
PARTICIPA!!

Esta iniciativa, já com alguma
tradição no Agrupamento de Escolas,
visa reconhecer e valorizar o mérito,
a dedicação e o esforço dos melhores
alunos do Agrupamento, em especial
os que concluiram o ensino secundário.
Para além do mérito, foram também
premiados os alunos que se destacaram
pelas suas atitudes meritórias em favor
da comunidade, integrando o Quadro de
Valor e Excelência.
O Diretor do Agrupamento, professor
José Monteiro, abriu, uma vez mais,
a cerimónia, incentivando, no seu
discurso, os alunos a não terem medo
das dificuldades e a perseguirem os seus
sonhos.
Seguiu-se o discurso do vice-presidente
da Câmara Municipal de Alfândega da Fé,
Eduardo Tavares, que também elogiou o
esforço e empenho destes alunos.
Foram distinguidos 4 alunos do 1º
ciclo, 10 alunos do 2º ciclo, 9 alunos do
3º ciclo e 7 alunos do Ensino Secundário,
premiados com a entrega de um diploma.
Além destes prémios foram ainda
entregues os diplomas e certificados de
conclusão do ensino secundário a nove
alunos, destacando-se o melhor aluno de
todo o Agrupamento. O procedimento
cerimonial contou ainda com a
participação, na entrega dos diplomas,

do presidente do Conselho Geral do
Agrupamento de Escolas, Professor Alcino
Morgado, o sargento Luís Marques da
Guarda Nacional Republicana, o vereador
da Câmara Municipal de Alfândega da
Fé, António Salgueiro, a enfermeira
Margarida Pereira em representação
da Saúde Escolar, António Simões,
presidente da Liga dos Amigos do Centro
de Saúde de Alfândega da Fé, bem como
alguns professores do Agrupamento.
Para finalizar a cerimónia de uma maneira
diferente o Agrupamento realizou um
almoço convívio para todos os presentes .
Esta cerimónia contou, também, com
outros momentos importantes para a
comunidade: aos bombeiros foi entregue
um donativo proveniente da angariação
de fundos realizada pelos alunos na
feira de Natal; ao Agrupamento foi feita
a doação de uma guitarra elétrica pelo
grupo de alunos que integrou a banda
que participou no festival “Fade in Escola”,
em junho, e que ganhou o instrumento
ao obter o segundo lugar neste concurso.
Texto: Daniela Pires
Foto: Ricardo Fernandes
C.P. Audiovisuais

O Diretor do Agrupamento, Professor
José Monteiro, recebeu no dia 14 de
outubro, os testemunhos desta Rota: a
Bandeira Verde da Sustentabilidade e
respetivo Certificado Eco-Escolas, bem
como o Livro das Escolas. Também
o Município de Alfândega da Fé,
representado pela sua Presidente,
Dr.ª Berta Nunes, recebeu o Livro do
Município.
O testemunho foi transmitido pela
Vereadora da Educação da Câmara
Municipal de Mirandela e irá ser
transmitido, pelo nosso Agrupamento,
a uma outra escola aderente do distrito.
O Eco-Escolas é um programa
internacional da “Foundation for
Environmental Education”, desenvolvido
em Portugal desde 1996 pela ABAE
(Associação Bandeira Azul da Europa) e
que visa promover ações e reconhecer o
trabalho de qualidade desenvolvido pela
escola no âmbito da Educação Ambiental
para a Sustentabilidade. Este projeto
conta com a parceria do Município de
Alfândega da Fé.
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Notícias do Agrupamento
Sensibilização e promoção dos bons hábitos alimentares assinala
o Dia Mundial da Alimentação

Notícias do Agrupamento
Castanhas e muita animação no dia de
S. Martinho

As diferentes iniciativas, levadas a efeito pelos alunos, integradas no programa
Eco-Escolas contaram também com a presença de profissionais da área da saúde
e nutrição.

No dia 16 de outubro, os alunos do
6º A comemoram o Dia Mundial da
Alimentação, atividade integrada no
Programa Eco-Escolas. Preencheram
um inquérito sobre hábitos alimentares,

com o objetivo de analisar o tipo de
alimentação praticada pelos alunos.
Visualizaram pequenos excertos do
programa televisivo Peso Pesado TEEN
com a nutricionista Mariana Chaves,
onde foram abordadas questões
relacionadas com o açúcar presente
nos alimentos. Concluíram que a maior
parte dos alimentos processados contêm
açucares adicionados em excesso, apesar
de a Organização Mundial de Saúde
(OMS) recomendar que a dose diária de
açúcar que um adulto deve ingerir é de
25 gramas, quantidade igual a quatro
pacotes de açúcar. A maior parte dos
alunos referiu que tomam o pequenoalmoço em casa, consumindo alimentos
saudáveis.
A turma 6º A

Alunos do 9º ano sob a orientação da
Equipa de Saúde Escolar, nomeadamente
a Coordenadora do Projeto Educação
para a Saúde e da Enfermeira e
Nutricionista, procederam à pesagem
e medição da pressão arterial, assim
como ao cálculo do Índice de Massa
Corporal (IMC), a todos os interessados.
Foram igualmente distribuídos panfletos
informativos alusivos à temática,
contendo informações sobre hábitos de
vida saudáveis, alimentação equilibrada
e importância do exercício físico.

Alunos do pré-escolar e do 1º ciclo ajudam a libertar águia-deasa-redonda
Uma águia-de-asa-redonda foi devolvida à liberdade em
Alfândega da Fé. O animal foi recuperado pelo hospital
veterinário da universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro
em colaboração com o
centro de Recuperação de
animais selvagens. Este
centro de recuperação tem
como objetivo recolher
animais selvagens que se
encontram debilitados,
tratando-os e devolvendoos posteriormente ao
seu habitat, depois de
recuperados. O animal
devolvido à natureza é uma
águia que foi encontrada
há cerca de meio ano na
zona de Mogadouro e
que apresentava uma
fratura numa asa, o que
a impossibilitava de
voar. A fratura, causada
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possivelmente por um tiro, foi tratada neste centro, tendo
o animal estado em recuperação durante cerca de seis
meses. Terminada a sua recuperação pode regressar ao
seu meio natural e sobreviver pelos seus próprios meios. A
libertação desta ave à natureza foi acompanhada por alunos,
funcionários e professores do jardim-de-infância e da escola
EB1 de Alfândega da Fé, que aproveitando a ocasião, puderam
investigar mais sobre a espécie e conhecer melhor a história
deste animal. A águia foi libertada no pátio escolar ficando os
alunos encantados e admirados com a sua grandeza. A EB1 foi
escolhida para a libertação da águia
por se localizar próximo de onde
a ave foi inicialmenete recolhida
e também porque não se têm
verificado este tipo de iniciativas
no concelho. Os responsáveis pela
atividade fizeram um balanço
positivo, tendo-se sensibilizado
a comunidade educativa para a
proteção dos animais selvagens.
Daniela Pires
C.P. Audiovisuais

“Em dia de S. Martinho vai à adega e
prova o teu vinho”. Na realidade, não
foi bem assim, porque não se provou
o vinho, no entanto, não faltaram as
castanhas, a fogueira e a diversão.
Numa iniciativa integrada no plano anual
de atividades do Agrupamento, realizouse no polivalente da escola secundária,
durante a tarde do dia 11 de novembro, o
tradicional magusto. Com a colaboração
da associação de estudantes realizaramse jogos de tabuleiro para os alunos do
pré-escolar e do 1º ciclo e a venda de

crepes. No recinto escolar, acendeu-se
a fogueira e enquanto se assaram as
castanhas, decorreram jogos tradicionais
e muita animação com música variada.
A festa terminou no final da tarde com a
espetacular atuação do grupo de dança
“Team Show”, composto por alunos
do Agrupamento e que apresentou
coreografias de vários êxitos musicais
do momento.
O S. Martinho foi, mais uma vez,
celebrado com muita alegria e animação
por todos no Agrupamento.
Alexandra Esteves 11º B

Manhã de correria no
Agrupamento
Já diz o velho ditado que “quem corre por gosto não cansa.” O mesmo o
podem afirmar os alunos participantes do corta mato escolar, organizado
pela equipa de Desporto Escolar e pela Associação de Estudantes.
O habitual evento desportivo realizou-se no passado dia 11 de novembro,
pelas nove horas e prolongou-se ao longo de toda a manhã. Os alunos foram
divididos em escalões em função da idade e do sexo. A prova em contexto
escolar permitiu, aos primeiros seis qualificados, a passagem à fase distrital
que se realizou no dia 30 de novembro em Mirandela.
Esta é a prova desportiva com mais adesão do nosso Agrupamento,
tendo, no presente ano letivo, alcançado o fantástico número de 100 alunos
envolvidos, 80 dos quais como atletas e os restantes na organização. A prova
contou com a participação dos alunos do 4º ao 12º ano de escolaridade.
Os alunos participantes receberam um lanche e receberão diplomas
de participação na cerimónia de final de período, onde serão também
entregues as medalhas para os atletas que alcançaram o pódio em cada
escalão.
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Departamentos: Educação Pré-escolar

Notícias do Agrupamento

Tradição do magusto no jardim-de
-infância de Vilarelhos

Reciclagem transforma materiais residuais em
presépio e árvore de Natal
Nas aulas de educação tecnológica e com a colaboração da nossa
professora aplicamos as várias técnicas adquiridas ao longo destes anos
e partimos para a reciclagem. As velhas paletas de madeira, gentilmente
cedidas pela professora de inglês, Helena Velho, foram transformadas numa
fantástica árvore de Natal. Todo este trabalho favoreceu o espírito de Natal
no Agrupamento de Escolas de Alfândega da Fé.
A turma do 8ºC

Como o maior objetivo de uma Eco Escola é incutir a política dos 4 R’s: reduzir,
reciclar, reutilizar e recuperar, todos os
alunos do 8.º ano de Ciências Naturais
do Agrupamento, supervisionados pela
professora Odete Fernandes, construíram
um presépio de Natal com cápsulas de
café Nespresso (cerca de 1000) e sobras
de tecidos. As cápsulas foram recolhidas
pelos alunos e pelos professores e limpas
na sua maioria, pela assistente operacional, Elisabete Neves, à qual deixamos um
agradecimento muito especial.

Desfile de Entrudo anima as ruas de
Alfândega da Fé
As festividades alusivas ao Entrudo
sairam à rua em Alfândega da Fé,
entre 5 e 12 de fevereiro de 2016. As
comemorações abrangeram assim, o fim
de semana que antecede o dia de Carnaval
e culminaram no dia 12 com a Queima
do Entrudo. A queima do entrudo é uma
das tradições associadas a esta quadra
festiva. A destruição pelo fogo do Entrudo
era um dos pontos altos do Carnaval na
sede do concelho, simbolizava também a
passagem a um novo ciclo, servia como
uma purga para os males, anunciava o
fim do inverno e a chegada da primavera.
No passado dia 5de fevereiro de 2016,
durante a tarde, o desfile de Entrudo,
como já é tradição , tomou conta das ruas
de Alfândega da Fé.
Neste evento puderam participar
todos os alunos da escola bem como
o pessoal docente e não docente. Este
desfile pode contar também com a Santa
Casa da Misericórdia, a Leque e outras
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pessoas a título individual. A alegria e
a boa disposição foram bem evidentes
neste dia.
Os materiais utilizados foram diversos
e a criatividade foi apreciada durante o
desfile, tendo dado um colorido especial
às ruas por onde passaram.
Mafalda Pinto
Curso Profissional de Audiovisuais

Mais uma vez se cumpriu a
tradição do MAGUSTO.
No jardim-de-infância
de Vilarelhos a azáfama foi
grande no Dia de S. Martinho.
Todos trouxeram lenha
(principalmente vides) para
fazer uma grande fogueira e
muitas castanhas para assar.
Cantaram-se várias canções
alusivas às castanhas e à festa
do S. Martinho. Entre danças

e cantigas as castanhas
começaram a estalar na
fogueira, para grande alegria
da criançada. Por ser dia de
festa, o lanche foi melhorado
e mais “guloso”. O magusto
não estava completo se não
se pintassem as caras com o
preto do carvão.
Foi muito divertido e as
castanhas estavam muito
boas.

JARDIM-DE-INFÂNCIA DE ALFÂNDEGA DA FÉ

GERAÇÃO COM (SUMO)
É indispensável desde muito cedo
promover hábitos de alimentação
saudável, por isso, no dia a dia do Jardim
-de-Infância se aborda e trabalha esta
temática. As crianças conhecem a RODA
DOS ALIMENTOS, quantos são os seus
grupos, os alimentos que devemos comer
em maiores e menores quantidades e
que a água é a melhor bebida, embora
possam beber sumos e comer doces em

dias especiais, sendo estes a exceção e
não a regra. A ênfase é colocada no DIA
MUNDIAL DA ALIMENTAÇÃO, envolvendo
as famílias por forma a colaborarem
com os seus filhos levando para a escola
alimentos saudáveis. E aqui, neste lugar
de magia, os tornamos “apetecíveis” do
ponto de vista do aspeto e do paladar.
Foi de comer e “SORRIR” por mais.
GRUPO A

Natal sem desperdício
A quadra de Natal proporcionou às
crianças participação na atividade de
elaboração de um presépio com material
de desperdício.
Estas atividades levaram as crianças
a estabelecer uma estreita ligação com
a arte, permitindo-lhes desenvolver
respostas criativas perante os desafios
propostos, assim como a capacidade

de improvisação, a imaginação, a
sensibilidade estética, fortalecer a
autoestima e desenvolver a capacidade
cognitiva.
Desta forma, todas tomaram
consciência da importância de dizer não
ao desperdício.
GRUPO B
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Departamentos: 1º Ciclo

o
l
c
i
1º C

S. Valentim ajuda a
relembrar valores

Aulas de Expressões
proporcionam aos
alunos do 1º ciclo
experiência de
cromoterapia

Von Goethe, alemão, descobriu em 40
anos de pesquisa que determinadas
cores influenciam o nosso organismo
dependendo da tonalidade usada.

Nas aulas de Expressões aprendese de forma lúdica e as atividades são
muito variadas. Entre elas destacam-se
as menos usuais nas escolas, como a
cromoterapia (terapia através das cores)
e sessões de relaxamento com os alunos,
nas quais as crianças participam com
motivação.
Quanto à cromoterapia, sabe-se que no
século XVIII, o cientista Johann Wolfgang
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De acordo com as descobertas
mencionadas, a cor vermelha tem
propriedades estimulantes no nosso
organismo, o verde tem propriedades
repousantes, o azul calmantes e o amarelo
sensações de alegria, dependendo da
tonalidade e intensidade das cores.
Eis alguns exemplares de trabalhos
realizados pelos alunos da turma A do 1º
ano, que são muito bonitos!

A cada ano que passa o Dia de São
Valentim é relembrado nas escolas,
sendo que os professores realizam
atividades diversificadas acerca desta
temática nas suas turmas, nas diferentes
disciplinas.
No que diz respeito ao 1º ciclo com os
trabalhos desenvolvidos em sala de aula
pretende-se incutir nos alunos alguns
valores que vão de encontro a uma formação pessoal assente no amor, amizade, partilha, solidariedade, entre outros.
Deste modo promove-se o respeito pelo
“outro”, seja ele igual ou diferente contribuindo, assim, para a criação de uma
sociedade cada vez mais equilibrada.
Aqui ficam os trabalhos elaborados
pelos alunos da turma D que, em grupo,
na aula de Português fizeram um bonito
poema e em Expressões um portachaves maravilhoso.

Departamentos: 1º Ciclo
Medos e receios, desejos
Atividade
e ambições guardados em
laboratorial
promove articulação armário no átrio da escola EB1
dos alunos do 3ºano Tendo como base a leitura e exploração
diversas histórias ou livros infantis, os
com a turma do 6ºB dealunos
realizam uma grande variedade

A atividade experimental Dissecação
do Coração de um Mamífero realizouse com os alunos de 6º ano na aula
de Ciências Naturais, com o objetivo
de observar o interior de um coração
e identificar as diferentes partes
(aurículas, ventrículos, veias, artérias,
etc.), através de “material vivo”.
Foi distribuído pelos discentes
o protocolo experimental com o
material a utilizar bem como, todos
os procedimentos a seguir. Após a
colocação do material sobre as bancadas
procedeu-se à dissecação do coração, no
qual se pode observar, melhor, aspetos
que não são possíveis
de analisar através
das fotografias e dos
esquemas utilizados
em sala de aula, como
a textura, a cor e o
tamanho.
Com esta experiência
pretendeu-se
que
os
alunos
percebessem melhor o
funcionamento deste
órgão indispensável à
vida humana.
Os alunos do 3º ano, à
data a estudar o sistema
circulatório na disciplina de Estudo
do Meio, participaram com grande
entusiasmo e curiosidade na atividade.

de trabalhos de expressão plástica. Estes
trabalhos são posteriormente expostos,
de forma dispersa e por vezes em locais
de pouco destaque.
A recuperação de um armário antigo
e a sua colocação no átrio de entrada da
escola EB1, servindo como expositor, veio
agora permitir proporcionar o devido
destaque que estes trabalhos merecem.
Para além da função de expositor, o
armário possui também duas gavetas:
a “gaveta dos medos” e a “gaveta dos
sonhos”. A ideia partiu da leitura do livro
“O Livro dos Medos” de Sérgio Godinho.
A primeira gaveta, a dos medos, é
destinada a guardar os registos que os
alunos fazem sobre os seus receios. Uma
vez aqui guardados, espera-se que nunca
mais sejam revelados e assim deixem de
ser motivo de preocupação. A segunda

gaveta é destinada a guardar os desejos
e as ambições dos mais pequenos. Ao
contrário da primeira, que se espera
esquecida, nesta, espera-se que todo
o seu conteúdo possa um dia vir a ser
revelado… quando esses desejos e
ambições forem realizados!
Ficam, desde já, convidados a visitar
este peculiar armário e a utilizar as suas
gavetas!

Integração de alunos de outras nacionalidades
através da partilha das tradições dos seus países
O Agrupamento de Escolas de
Alfândega da Fé acolhe atualmente
um número significativo de alunos de
diferentes nacionalidades sendo uma
grande maioria oriundos da Bulgária.
A sua integração na comunidade local
passa pela aprendizagem da língua
portuguesa, proporcionando-lhes
o Agrupamento a frequência de um
programa específico de aprendizagem
com a disciplina de “Português Língua
Não Materna” - PLNM. No âmbito
das atividades desta disciplina, as
professoras procuram a integração
destes alunos, não só através da língua
mas também através da partilha de
tradições, usos e costumes dos países
de onde os alunos são oriundos.
As principais festividades ou datas
comemorativas, como o Natal, o
Carnaval ou a Páscoa são o mote para a
realização e apresentação de trabalhos
onde os alunos retratam como são
celebradas estas festividades nos seus
países. A poesia da professora Natércia

Pimentel é também instrumento de
consciencialização para os valores da
tolerância, da interculturalidade e da
harmoniosa integração que se pretende,
na comunidade local.
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Biblioteca Escolar / Centro de Recursos Educativos
Agrupamento estabelece parcerias para
promoção do voluntariado e solidariedade
O Agrupamento abraçou o Programa “Young
VOLUNTEAM” da Caixa Geral de Depósitos, em
parceria com a “Sair da Casca”, a “ENTRAJUDA”
e com o apoio da Direção-Geral da Educação
do Ministério da Educação e Ciência e do
Programa Juventude em Ação. Dedicado a alunos do ensino secundário, tem como
objetivo sensibilizar toda a comunidade educativa para a prática do voluntariado
como expressão de cidadania ativa.

Já temos uma equipa de doze alunos
do ensino secundário e três professoras
responsáveis pela disseminação dos
valores do voluntariado, não só entre os
alunos bem como das suas famílias e da
comunidade local.
Estes alunos atuam, assim, como
embaixadores e agentes de mudança,
implementando as ações que lhes são
propostas no âmbito do projeto.
Atualmente, agarramos o projeto

lançado pela biblioteca escolar em
parceria com as Uniões de freguesia “Mão
amiga / Helping Hand” e já se procedeu à
recolha de alimentos, estando atualmente
a decorrer a recolha de brinquedos e
vestuário. Já está realizada a seleção das
famílias carenciadas. A partir de março
iniciamos uma segunda campanha nos
mesmos moldes, mas outras iniciativas
se seguirão ainda durante este ano letivo.
Um agradecimento muito especial
a todas as pessoas que connosco
colaboraram até ao momento,
nomeadamente a Associação de
Estudantes do Agrupamento de Escolas
que se envolveu neste projeto desde a
primeira hora e também a todas que a
nós se juntarão, já que são essas pessoas
que acreditam que é possível um mundo
melhor.

Vale a pena visitares a tua biblioteca
Mais uma exposição que ilustra bem o empenho, a criatividade e a entrega
dos nossos pequenos aos trabalhos que lhes vão sendo solicitados. Estes foram
realizados na disciplina de educação tecnológica, sob a orientação da professora
Teresa Cardoso. Vale a pena visitares a tua biblioteca.

“Patas Felizes”
pretende sensibilizar os
alunos para o combate ao
abandono e maus tratos dos
animais
Este é o novo de projeto da tua
biblioteca.
Envolve os
alunos que
frequentam
o ensino préescolar e o
primeiro ciclo
do ensino
básico, bem
como pais e
encarregados
de educação. É uma parceria que se
pretende frutífera com o “AlfaVet - Centro
Veterinário”. Inicialmente, realizaremos
uma sensibilização relativa aos animais,
recorrendo à literatura, posteriormente,
estão agendados workshops com a Dra.
Inês Pinto. Nestes workshops abordam-se
temas diversos, nomeadamente: tipos de
animais domésticos, cuidados a ter com
o bem-estar do animal, entre outros. Não
é ainda esquecido o tema do abandono.
Numa terceira fase, todos os alunos farão
uma visita de estudo à clínica.
Juntem-se aos pequeninos nesta
causa! As recolhas serão feitas na biblioteca escolar do Agrupamento e no AlfaVet Centro Veterinário. Esta campanha
decorre até junho.

A biblioteca escolar tem um projeto
abrangente e ambicioso para o ensino
pré-escolar do Agrupamento. Pretendese, a partir deste ano letivo, a oferta de
um conjunto de atividades no âmbito
da leitura, solidariedade, ciências exatas,
música e TIC, delineadas em conjunto
com os professores, no início do ano
letivo, de forma a contribuirmos de
forma decisiva para a formação integral
destes meninos. Comprometemonos a trabalhar mensalmente as áreas
fundamentais de música, tecnologias de
informação e comunicação e leitura.
Assim é uma biblioteca escolar!
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Iniciativas da Biblioteca Escolar envolvem
“RECONTOS” Iniciativa
conjunta da biblioteca
alunos em diferentes atividades.
escolar e da Coordenação
laridade.
da Educação Especial
AS CIÊNCIAS NA BE
Pretendemos, claro, promover a
para os alunos com
leitura como uma das mais importantes capacidades do ser humano
Necessidades Educativas
e como uma condição de autonomia e sucesso na vida.
Especiais
Queremos ainda demonstrar
A biblioteca escolar promoveu, pelo
segundo ano consecutivo, um projeto
anual que visa o envolvimento dos alunos
com Necessidades Educativas Especiais e
chamou-lhe “Recontos”.
Em outubro, as coordenadoras da
biblioteca e da Educação Especial
reuniram para planear e delinear as
atividades a desenvolver semanalmente
ao longo do ano.
Assim, todas as sextas-feiras reunem,
na biblioteca e trabalham áreas distintas,
temas
e
t e x t o s
diversos. As
atividades
incluem
a leitura,
as
artes
plásticas, a
dramatização
e outras que se pretende que tenham mais
aplicabilidade, no futuro destes jovens
como o preenchimento de documentos
de uma instituição financeira.
Destacamos também a dramatização
da história da Carochinha que foi lida,
recontada e explorada. Seguiu-se uma
semana de ensaios e de preparação de
todos os adereços. A apresentação correu
muito bem com a adesão entusiasmada
de todos os nossos atores, tendo-se
estendido aos alunos do 1º ciclo e préescolar.

Lançamos, a partir de janeiro, o projeto
que se prolongará até Junho das ciências
experimentais em articulação com a
leitura, o LER + Ciência.
São realizadas experiências simples
com o objetivo primordial de aumentar
a literacia científica dos alunos.
Adicionalmente pretende a biblioteca
escolar proporcionar aos
alunos do primeiro ciclo:
A
aquisição
de
conhecimentos sobre a
temática das ciências,
articulando com os conteúdos
programáticos do currículo;
promover o gosto pelas
ciências nos alunos em geral;
diversificar estratégias de atuação
em contexto de sala de aula, como
forma de motivação dos alunos;
fomentar a observação e descrição;
o desenvolvimento do trabalho
colaborativo; o uso de vocabulário
de forma quotidiana pelos alunos, de
acordo com as experiências realizadas
e impulsionar o pensamento crítico,
dedutivo e criativo dos alunos.
Este projeto tem como mentores
os alunos da turma A , do 6º ano de
escolaridade que são responsáveis pelo
placard na tua biblioteca que divulga
personalidades da ciência.

ERA UMA VEZ…A
FAMÍLIA A LER!

quão importante é a família na
promoção da leitura: pais, avós,
tios, padrinhos, padrastos, irmãos,
enteados ou outros.
O livro e o resumo do mesmo
devem ser entregues à professora da
turma que os encaminhará para a tua
biblioteca. Todos os trabalhos serão
divulgados em data e molde a definir.
Será, com toda a certeza, valorizada a
participação da família no sucesso e
acompanhamento dos nossos alunos.

EDUCAÇÃO
FINANCEIRA
Realizamos a primeira sessão do
nosso Euro Run. Resumidamente,
ensinamos aos pequerruchos onde se
utiliza o euro, quais as notas e moedas
existentes, os símbolos em comum e o
que as distingue. Conseguimos ainda
abordar, com algum detalhe, a origem
e o motivo de determinados símbolos
nas mesmas, bem como a sua circulação
e o método para verificar se estas são ou
não verdadeiras.
Finalmente, como somos umas
mãos largas, oferecemos 200 euros
a cada aluno para que pudessem ir
fazer compras. Nesta fase, queremos
verificar, na loja que simulamos, se
conseguem dar-nos apenas o dinheiro
que necessitam para as compras que vão
efetuar e se são capazes de calcular e
verificar o troco.

Já procedemos à entrega da primeira
fase livros da biblioteca escolar pelos
alunos que frequentam os 3º e 4º anos.
Em abril, decorre a segunda fase, envolvendo os alunos do 1º e 2º anos de esco-
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Destaque

Destaque

Clube Europeu

Coordenação:
Prof. Artur Xavier

um estatuto fundamental na promoção
e defesa do cumprimento, por parte dos
Estados, da Convenção, permitindo-lhes
que ofereçam uma proteção adequada
aos refugiados no seu território.
Ao longo da história
já ajudou dezenas de
milhões de pessoas e recebeu dois Prémios Nobel
da Paz pelo seu trabalho
humanitário. Tem espalhados pelo mundo mais
de 9.300 pessoas que procuram ajudar e proteger
cerca de 50 milhões de
pessoas em necessidade
de proteção.

Ser refugiado é …
“Refugiado é toda a pessoa que, fruto do medo de ser perseguido
devido à sua raça, religião, nacionalidade, associação a determinado
grupo social ou opinião política, encontra-se fora de seu país de
origem e que, por causa dos ditos temores, não pode ou não quer
regressar ao mesmo, ou devido a grave e generalizada violação de
direitos humanos, é obrigado a deixar seu país de nacionalidade para
buscar refúgio em outros países”.
quando autoridades nacionais pedem ao
ACNUR para assumir essa função ou nos
casos em que a determinação do status
pelo ACNUR é indispensável para garantir
proteção e assistência.
Como podemos ver no mapa, atual-

Mas ser refugiado num
outro país dá-lhe algum
direito?

A

prática de conceder asilo em
regiões estrangeiras a pessoas
que estão em fuga devido a
uma perseguição é uma das caraterísticas mais antigas da civilização. Referências a essa prática foram encontradas em
textos escritos há 3.500 anos, durante o
florescimento dos antigos grandes impérios do Oriente Médio, como o Hitita,
Babilônico, Assírio e Egípcio antigo. O
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organismo que tenta, sempre que lhe
é possível, proteger e ajudar estas pessoas é o Alto Comissariado das Nações
Unidas para os Refugiados (ACNUR), que
é o órgão das Nações Unidas para esse
efeito. Criado pela Resolução n.º 428 da
Assembleia das Nações Unidas, em 14
de dezembro de 1950, tem como missão
dinamizar e coordenar a ação internacional para proteger e ajudar as pessoas
deslocadas em todo o mundo e encontrar soluções duradouras para elas. Com
sede em Genebra, Suíça, está mandatado
para proteger os refugiados e procurar
soluções, que passam pela repatriação
involuntária, integração local e reassentamento num outro país, de forma a solucionar os seus problemas.
Em 1951, foi adotada a Convenção
Relativa ao Estatuto dos Refugiados, que
é a base de trabalho do ACNUR. Este tem

Claro que sim, um refugiado tem direito a um
asilo seguro. Contudo, a
proteção internacional
abrange mais do que a
segurança física, devendo usufruir, pelo menos,
os mesmos direitos e a
mesma assistência básica
que qualquer outro estrangeiro residindo legalmente
no país, incluindo direitos
fundamentais que são
inerentes a todos os indivíduos. Portanto, os refugiados gozam dos direitos civis básicos,
incluindo a liberdade de pensamento, a
liberdade de deslocamento e a não sujeição à tortura e a tratamentos degradantes. É o ACNUR que defende junto dos
“novos” países dos refugiados, a adoção,
por parte destes, de um processo justo e
eficiente de acesso a esses direitos, por
parte
dessas pessoas necessitadas.
Mas são só os países de acolhimento
que podem dar o estatuto de refugiado?
Não, em certas situações, o próprio
ACNUR pode reconhecer o status de refugiado. Esta situação acontece normalmente quando os países acolhedores não
são signatários de quaisquer instrumentos internacionais relativos a refugiados,

Fonte: http://xucurus.blogspot.pt/2015/11/entre-o-refugio-e-o-odio-como-lidar-com.html

mente o movimento é extremamente
denso de países como a Síria, Iraque,
Afeganistão, Eritreia, Sudão, Somália,
Nigéria, e outros …, digamos que são
países economicamente frágeis e com
uma estrutura política pouco viável para
a resolução de problemas para as suas
populações, para além de existirem franjas culturais, muitas vezes minoritárias,
que querem impor o seu poder e está
dado o primeiro passo para a perseguição, para a destruição, para a fuga para
os países mais desenvolvidos, nomeadamente para a Europa Ocidental e Central, fruto da sua “curta” distância espacial (mas muito longa para muitos que
perdem a vida nas águas) mas também
para os EUA, Canadá e Austrália, aqui em
menor número.
Mas a frequência da chegada de
refugiados à Europa (já são mais de 50
milhões) tem criado algum receio nela,
pelo facto de já não conseguir acolher
muito mais, quem desesperadamente
precisa de ajuda. E começa a fechar-se a
cadeado, já que a Europa também não
“nada” em euros, uma vez que a crise
económica que afetou o mundo na

última década têm-se feito sentir e de
que maneira nestes países.
Mas a Europa deve (rá) ajudar e acolher
esta vaga de refugiados?
Pensamos que sim mas atendendo ao
que se passou em 2015, em que todos
os estados membros da
União Europeia, exceto
a Holanda, cortaram
nas contribuições para
o Programa Alimentar
Mundial, fazendo com
que as Nações Unidas
se tenham visto impedidas de entregar comida
a milhares de sírios em
campos de refugiados
na Jordânia, Líbano,
Iraque, Egipto e Turquia.
Países como a Áustria, a Estónia, a Grécia,
a Hungria, a Eslováquia e Portugal promoveram cortes mais drásticos e as contribuições da União Europeia passaram
de 895 milhões de euros, em 2014, para
675 milhões, em 2015, uma descida de
38%.
Por outro lado, entre 2007 e 2014, a
União Europeia investiu cerca de 2 mil
milhões de euros em muros e barreiras,
tecnologia securitária e controlo fronteiriço. Perante estes dados, começamos a
ter sérias dúvidas quanto ao alcance da
ajuda que possamos dar.

O Clube Europeu conclui este
artigo esperando que todos olhem para o
refugiado como alguém igual a qualquer
um de nós, que merece respeito, dignidade e ajuda a todos os níveis. É preciso
não esquecer que pertencemos a um
país de forte cultura emigratória e que
lá fora, sofre com a falta de apoios que
não recebe, fruto da sua pertença a um
país pequeno e pouco atrativo economicamente às grandes feras económicas
mundiais.
Mesmo quando somos questionados

porque ajudar os refugiados e não os
sem-abrigos e os pobres de Portugal
devemos sempre pensar que, embora
estejam todos em sofrimento, vivendo
situações dramáticas e seja necessário
ajudar, nunca deveríamos esquecer que
a guerra é bem pior. Mas infelizmente,
os que tradicionalmente fazem esta pergunta, encontram-se pouco entre os que
ajudam os pobres e os sem-abrigo.
Mas sabemos que o nosso país tem
estruturas para esse auxílio aos mais
pobres, desde a Segurança Social, com
as várias prestações sociais, passando por
uma rede de instituições particulares de
solidariedade social, espalhadas pelo país
e por instituições religiosas e outras de
caráter privado. Assim é evidente que,
não só há muito trabalho já feito no apoio
às pessoas mais pobres em Portugal,
como este vai continuar, sem ser prejudicado pelo acolhimento aos refugiados.
São estas mesmas organizações, sempre
disponíveis para servir os que mais precisam, que estarão disponíveis para uns
e para outros. Também importa que
quem faz esta pergunta, caso não esteja
empenhado no apoio concreto aos mais
pobres, se mobilize para fazer alguma
coisa por eles em Portugal pois, caso contrário, a pergunta feita é só uma desculpa para não fazer nada…por ninguém.
Haverá sempre muito trabalho a fazer,
quer pelos pobres em Portugal, quer
pelos refugiados em qualquer parte do
mundo. Felizmente o que temos encontrado por estes dias é que quem ajuda
os mais pobres portugueses, há muito
tempo, e são muitos, foram os primeiros
a voluntariar-se para ajudar também os
que precisam hoje de refúgio por o seu
país estar em ruínas.
Terminamos a fazer uma pergunta.
Será isto viver?
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Projeto Educação Para a Saúde (PES)

Tema em destaque

Atividade no Dia Mundial da Luta Contra a Sida alerta alunos para
os comportamentos de risco.
Coordenação (PES):
Prof. Odete Fernandes

Dia Mundial de Luta Contra a Sida,
internacionalmente definido como o 1º
dia de dezembro, é uma data voltada
para que o mundo una forças para a
conscientização sobre a Síndrome da
Imunodeficiência Adquirida (SIDA).
Desde o final dos anos 80, tal dia vigora
no calendário de milhares de pessoas ao
redor do mundo. Segundo a Organização
Mundial da Saúde, ao final de 2013, 35
milhões de pessoas conviviam com o
vírus do HIV no planeta, e diariamente
surgem 7.500 novos casos. No âmbito
da sinalização do Dia Mundial da Luta
Contra a SIDA, a saúde escolar, associação
de estudantes e o grupo disciplinar
de Ciências Naturais, em parceria
com o centro de saúde, dinamizou na
Escola Sede várias atividades para a
comunidade educativa. Assim ao longo
do dia, no gabinete de apoio ao aluno foi
realizado, pelas enfermeiras da equipa
PES, um rastreio ao vírus e distribuída
informação sobre a temática, no
polivalente os alunos de 9º ano realizaram

um laço gigante com velas vermelhas e
decorreu durante todo o dia a projeção
de uma apresentação multimédia
informativa. Em simultâneo elementos
da associação de estudantes distribuíram
abraços grátis por toda a comunidade
educativa e pequenos laços em organza
vermelha. Foi com muita satisfação
que assistimos à mobilização de um
número muito significativo de alunos,
professores e funcionários da Escola
Sede, que de forma muito entusiástica,
ordeira e afetiva se juntaram, neste gesto
simbólico, dando abraços.
Foi um dia diferente em que se
procurou consciencializar os alunos e
restante comunidade educativa para
a problemática do VIH/SIDA, para a
importância da não discriminação e
do respeito pelas pessoas que vivem
com VIH e, ainda, para a necessidade
de adotar comportamentos saudáveis
que se traduzirão em ganhos na saúde e
bem-estar na sociedade futura.

Serviços de Psicologia e Orientação Escolar
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nos uma ferramenta valiosa para ficar
mentalmente e fisicamente saudável.
Estudos científicos no âmbito da
psicologia comprovam que as pessoas
que meditam regularmente são mais
felizes e vivem mais satisfeitas e nesse
sentido, acreditamos que a sua prática
diária (na escola e em casa) é benéfica
para todos.
Razões para a prática de Mindfulness:
• Melhora a memória e o desempenho
académico;
• Reduz o stress, a ansiedade, a
depressão e a irritabilidade bem

A sociedade de consumo, a agressividade da publicidade,
os efeitos psicologicos associados ao consumismo e
outros temas associados, foram discutidos pelos alunos na
disciplina de inglês. Para além da aprendizagem da língua
Inglesa, o debate sobre uma temática muito atual levou os
alunos a produzirem algumas frases que refletem as suas
conclusões.

“Many teens buy things they really don’t need just for the pleasure of buying or to be better than other teens. They only wish
for material items and money. The more they have, the more they want.”
Rodrigo Rodrigues, 11º B
“Brands play an important role in today’s society. Everybody wants to fit in and be cool and it seems that brands are the thing
we have to get in order to achieve that.”
Bernardo Damasceno, 11º A
“This is coming to a point where brands are already covering people’s personality like make-up covers imperfections. But the
truth is, there is nothing more precious than a person’s personality.”
Patrícia Morais, 11º A
“I can feel the pressure teens put on each other to see who buys the nicest clothes, the coolest sneakers or, in case of a draw,
who wears them better! In fact, in our generation, unless you have a pair of branded sneakers, you are not a good friend. It’s all
about appearance and ego! However, we should always keep in mind: A brand doesn’t define a person!”
Jéssica Vilares, 11ºB

UMA ESCOLA MINDFUL
O Agrupamento orgulha-se de
proporcionar aos seus alunos do préescolar e 1º ciclo, sessões semanais
de Mindfulness (Consciência Plena ou
Atenção Plena). O objetivo é dotar as
crianças de competências de gestão
emocional através de técnicas de
respiração/meditação com o intuito
de melhorar as relações interpessoais,
aumentar a atenção/concentração nas
aulas e melhorar o seu rendimento
escolar.
Os exercícios praticados (relaxamento,
meditação, etc.) podem realmente mudar
a maneira como gerimos e reagimos a
situações que provocam stress dando-

Disciplina de Inglês coloca alunos do 11º
ano a debater o “consumismo”

“Brands are not everything in life! Just because you don’t have cool clothes, or cool shoes, it doesn’t mean you are a bad person!
You are not what you dress!”
Liliana Fernandes, 11º B
“In my opinion, advertising can deeply affect our lives! It is so strong and powerful that it takes people, mostly teens, to want
and buy things they don’t need.”
Tatiana Caseiro, 11º B
como ajuda a lidar com problemas
crónicos de saúde (hipertensão,
cancro, dependência de álcool e
drogas, por exemplo);

“Advertising influences our shopping habits and makes us burn money on superfluous things. We, teens, are the main targets
because we need to fit in and we are obsessed with material items and brands. In my opinion, it is impossible to be immune
to the powers of advertising.”
Marina Pereira, 11º A

• Fortalece a imunidade e cria
mudanças cerebrais positivas;

“Nowadays publicity is everywhere and it can affect a lot of people. If you can’t say NO and let it get inside your head, it will
be hard to control it!
Luís Escobar, 11º A

• Oferece benefícios cerebrais como
melhor foco (atenção concentrada),
mais criatividade e mais satisfação.

“Many people are influenced by commercials because they make us feel special and happier and they show us what we want
to see. However, publicity is just a trick!”
Andreia Araújo, 11º B
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Associação de Estudantes

Associação de Pais
OS DEZ MANDAMENTOS DO BOM

AEtividades

Diana Matias
Associação de Estudantes

As associações de estudantes sempre
desempenharam um importante papel
para a mobilização e o bem-estar dos
alunos, zelando pelos seus direitos
e permitindo que os mesmos se
envolvam em algumas das questões de
maior relevância na nossa sociedade.
A Associação de Estudantes da nossa
escola não é diferente e quer que todos
os alunos se sintam integrados e que
participem nas atividades dinamizadas.
Tanto nas atividades mais divertidas
e de lazer, como nas mais sérias e
interventivas os estudantes poderão
encontrar uma oportunidade de crescer
e de se integrarem no contexto escolar.
A Associação de Estudantes (AE) do
Agrupamento de Escolas conta com 14
membros, sendo eles alunos entre o 8º
e o 12º ano de escolaridade, com idades
compreendidas entre os 14 e os 18 anos.
Esta diferenciação no que às idades e ao
ano de escolaridade diz respeito surgiu
para que possa haver uma maior troca

de opiniões e pontos de vista,
para que os interesses de
todos os alunos possam ser
defendidos e preservados da
melhor maneira possível.
A AE participou na
organização de algumas das
atividades de maior destaque
no nosso Agrupamento.
O Corta-Mato, realizado
no dia de São Martinho foi
coorganizado pelo Desporto
Escolar e pela AE. O Magusto,
realizado no mesmo dia, contou com
castanhas assadas e sumo; para o
entretinimento a AE realizou várias
atividades e jogos para os alunos do
agrupamento. Nessa tarde, um grupo
de dança, composto por alunos do 7º
ano animou as atividades através das
coreografias originais e criadas por eles
mesmos que prepararam para apresentar
neste dia!
“O VIH não se transmite com abraços!”
Foi este o lema da nobre campanha
realizada no dia 1 de dezembro, Dia
Mundial da Luta contra a Sida. Em
parceria com a Equipa de Saúde Escolar
/ PES realizou-se uma campanha de
sensibilização com abraços grátis e
laços vermelhos que foram distribuídos
por vários alunos do 9º ano e da AE. A
Equipa de Saúde Escolar realizou um
rápido teste do VIH, através da recolha
de sangue, sendo este teste destinado

ENCARREGADO DE EDUCAÇÃO

)) Acompanhar regularmente as atividades dos seus educandos;
ASSOCIAÇÃO DE PAIS E ENCARREGADOS DE
EDUCAÇÃO DOS ALUNOS DO CONCELHO DE
ALFÂNDEGA DA FÉ (APECAF)

)) Facultar contactos e pesquisa de informações fora da
escola quando os alunos forem para isso solicitados
a todos os membros da Comunidade
Escolar maiores de 16 anos que quiseram
realizar o mesmo.
Para a despedida do 1º período a AE
decidiu realizar um torneio de sueca e
vendeu alguns bolos relacionados com
a época natalícia como, por exemplo:
rabanadas, chocolate quente, tortas... O
torneio teve enorme aderência e contou
com a participação de várias equipas,
não só de alunos, mas também de
professores.
A AE do Agrupamento protege e
defende os direitos de cada aluno e luta
para que todos vivam e convivam num
ambiente onde se sintam integrados e
onde cada um possa ser ele mesmo; um
ambiente onde a educação e o respeito
pelo próximo sejam parte do dia-a-dia
de todos os alunos e onde todos possam
crescer e começar a formação, não só
educacional e profissional, mas também
pessoal.

)) Conhecer os novos planos de estudo e a sua organização;
)) Colaborar na vida da escola;
)) Integrar a respetiva associação de pais;
)) Apresentar críticas, no sentido construtivo e, propostas concretas
para a melhoria da qualidade da vivência escolar dos alunos;

Junte-se a Nós…..

Atividades:

- Colaborar com a gestão das escolas em
actividades extra-curriculares de desporto,
culturais e sociais;
- Analisar e denunciar situações injustas ou lesivas
dos educandos, propondo uma reparação por
forma, a que, os legítimos direitos dos alunos
sejam sempre salvaguardados;

O que é a APECAF?

A Associação tem a designação de “Associação de

durará por tempo indeterminado

Quem Somos?

Como ser Sócio?

Rua da Escola Preparatória em Alfândega da Fé e

Happy Valentine’s Day!

- Promover reuniões de Pais e Encarregados de
Educação, Professores e Alunos, separadamente
ou em conjunto e em estreita colaboração
procurem a melhor solução dos problemas;
- Promover palestras, colóquios e exposições,
visando o esclarecimento doa pais e educandos
sobre os problemas de educação, saúde,
orientação profissional, etc

associação sem fins lucrativos, tem a sua Sede na

Estudantes e pela Biblioteca Escolar, consistiu em fazer um
coração com um desenho ou uma mensagem. Na categoria
do melhor desenho, o vencedor foi o aluno Rui Esteves
do 12º ano; no que diz respeito à melhor mensagem a
vencedora foi a aluna Joana Pereira, também ela
do 12º ano.
Dentro de todas as atividades e do concurso,
o que não faltou foi dedicação e, como não
podia deixar de ser, muito amor!

)) Manter-se atualizado sobre a definição da política de ensino, exercendo
em toda a sua plenitude os seus direitos e os correspetivos deveres.

Agrupamento de Escolas de Alfândega da Fé

Concelho de Alfândega da Fé” (APECAF), é uma

O Amor está no ar...
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)) Seguir atentamente as informações fornecidas pela escola;
)) Contactar frequentemente com os diretores de turma;

Pais e Encarregados de Educação dos Alunos do

O amor está no ar, colado nas paredes, nas janelas e
nas cartas trocadas pelos alunos do Agrupamento.
O Dia de São Valentim, mais conhecido como
Dia dos Namorados foi celebrado no dia 15 de
fevereiro no Agrupamento. Neste dia tão especial
foram entregues as cartas que, ao longo da semana
anterior, foram depositadas no “Correio dos Afetos”
na Biblioteca Escolar.
A animação musical ao longo do dia, bem como
a distribuição das cartas ficaram a cargo
da Associação de Estudantes.
O concurso “Personaliza o teu
Coração”, dinamizado pela Associação de

)) Ajudar os educandos a desenvolver hábitos de
trabalho e atitudes de cooperação;

Somos um movimento Associativo de Pais e
Encarregados de Educação a nível Concelhio.
Em cada escola deverá existir uma associação de
pais.
Existindo, saberá que tem o dever e o direito de
participar
ativamente na comunidade educativa.
Participe e indague sobre a Associação de Pais da
Escola do seu filho/educando.
Contacte-nos e coloque-nos as suas dúvidas e
preocupações, bem como as do seu educando.
Participe na vida escolar do seu filho/educando e
colabore com a Associação de Pais.
Venha conhecer os direitos e deveres do seu
filho/educando.

Podem ser sócios da Associação todos os Pais e
Encarregados de Educação dos alunos inscritos
nas Escolas do Concelho de Alfândega da Fé.
Os associados obrigam-se ao pagamento de uma
quota anual, cuja forma de pagamento será
definida em Regulamento Interno, e o seu valor,
estabelecido em Assembleia Geral.

A quem se pode dirigir:
Direção:

Presidente: Cármen de Lurdes C. Palma Moreira
Vice-Presidente: António Manuel Salgueiro
Secretário: Luís Miguel Gil Sá
Tesoureiro: Miguel Cortinhas
Vogal: António Manuel Franco Simões
Suplente: Manuel João Lopes
Suplente: Luísa Maria Caldeira Coelho Castro
Suplente: Esmeralda Estevez Miguelez
Assembleia Geral:
Presidente: Olívia Patrícia Jaldim R. Bebiano
Vice-presidente: Sara Filipa Geraldo Jacinto
Secretária: Maria do Céu Lopes
Conselho Fiscal
Presidente: Carla Cristina B. Caseiro Víctor
Secretária: Célia Maria Correia Gomes Figueiredo
Relator: Patrícia Alexandra R. da Fonseca Camelo

Diana Matias
Associação de Estudantes
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Clubes e Projetos

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens

Alunos envolvidos em projetos de programação: Iniciação à

Programação no 1º Ciclo e Apps for Good são as iniciativas promotoras

Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Alfândega da Fé
divulga plano de ação para 2016

Prof. João Vaz / Prof. Ana Afonso
Dep. Matemática e Ciências - Grupo Informática

Aceitando o desafio da
Direção Geral da Educação para
implementação do projetopiloto “Iniciação à Programação
no 1.º Ciclo do Ensino Básico” o
Agrupamento, através da oferta
complementar e nas atividades
de enriquecimento curricular, tem
vindo a proporcionar aos alunos
atividades que visam não só o
desenvolvimento do pensamento
computacional mas também dotar
os alunos de capacidades para a utilização
de diferentes ferramentas TIC adequadas
à sua faixa etária, que lhes permitam um
melhor desempenho na sua atividade escolar.
Utilizando, sobretudo, a ferramenta “Scratch”, os
alunos aprenderam já a desenvolver pequenos
jogos de computador, fazendo uso de uma
linguagem de programação gráfica e bastante
intuitiva.

Este é já o 2º ano em que os alunos do
Agrupamento se encontram envolvidos
em projetos de desenvolvimento de
aplicações para dispositivos móveis.
No início do presente ano letivo o
Agrupamento esteve representado na
fase final de apresentação de projetos,
em Lisboa, por três alunas que agora
frequentam o 8º ano de escolaridade.
Ao longo deste ano letivo os alunos do
12º ano tem estado envolvidos num
projeto com vista ao desenvolvimento
de uma aplicação para telemóvel
relacionada com a jardinagem e o
cultivo de algumas plantas.

Monumento Natural das Pegadas de Dinossauros e Grutas de Mira
D’Aire visitadas pelos alunos do ensino secundário

No passado dia 26 de fevereiro
realizou-se uma visita de estudo, na
qual participaram os alunos do 10º e
11º ano, organizada pelas disciplinas
de Geografia A e Biologia e Geologia à
Pedreira da Galinha e às Grutas de Mira
D’Aire, situados na zona de Ourém.
As Grutas de Mira D’Aire foram
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descobertas em
1947 e, com uma
extensão de 11 km,
sendo consideradas
as maiores do nosso
país. São uma das 7
Maravilhas Naturais
de Portugal, dentro
da categoria de
Grutas e Cavernas.
Apesar dos 11 km
de extensão, apenas
600 metros podem
ser visitados.
O Monumento
Natural
das
Pegadas de Dinossauros de Ourém,
mais conhecido por Pegadas da Serra
de Aire situa-se na Pedreira da Galinha
e é conhecido pelas suas famosas
pegadas de dinossauro. Criado em 1996,
representa um importante marco para a
paleontologia em Portugal e no mundo.

Por ali passavam dinossauros de grande
porte, os saurópodes, que podiam
chegar aos 30 metros de comprimento
e 70 toneladas de peso.
Apesar do tempo chuvoso, que não
permitiu a visita total à Pedreira da
Galinha, os alunos puderam adquirir
conhecimentos geológicos e de cultura
geral sobre os lugares visitados.

Diana Matias

Sendo a Comissão de Proteção de
Crianças e Jovens de Alfândega da Fé,
uma instituição oficial não judiciária
com autonomia funcional, visa
essencialmente promover os direitos
das crianças e dos jovens e prevenir ou
pôr termo a situações suscetíveis de
afetar a sua segurança, saúde, formação,
educação e/ou desenvolvimento
integral, atendendo ao estipulado na
Lei de Proteção e Crianças e Jovens,
atualizada recentemente (Lei147/99,
de 1 de Setembro). Neste sentido,
tem vindo cada vez mais e com maior
regularidade, acompanhar as instituições
onde se encontram as crianças do
nosso concelho, nomeadamente ao
Agrupamento de Escolas, Infantário
da Santa Casa e Associação Leque.
Com vista à operacionalização das
nossas competências, foi recentemente
aprovado o plano de ação para 2016,
no qual constam atividades inerentes
ao trabalho processual da CPCJ, mas
também atividades de caráter preventivo,
promovidas pelos representantes das
várias entidades (educação, saúde,
município, Segurança Social, IPSS, etc.)
que de forma concertada e articulada
irão executar.
Esta CPCJ tenciona alertar as
diferentes entidades para o dever e
responsabilidade que têm em apoiar as
crianças sinalizadas, mas principalmente
comunicar situações de perigo das quais
tenham conhecimento, pretendendo
evitar situações constrangedoras, como
tem vindo a público através dos meios
de comunicação. Situações essas, cujo

final é lamentável para as crianças, suas
famílias e até para a sociedade civil.
Alerta-se para o facto dos problemas
graves não serem restritivos a uma
área geográfica, ou a uma comunidade
local contextualizada. Pelo contrário,
a sociedade está estratificada e na
sua diferença existe uma diversidade
de problemas, que são transversais à
condição do ser humano, pelo que o
improvável, pode tornar-se a qualquer
momento a realidade misteriosa de um
momento aflitivo. Portanto, a prevenção
de situações de perigo com crianças é
extremamente importante e de elevada
responsabilidade profissional e civil.
Intenta-se de forma perseverante
desmistificar na sociedade o estigma
relativamente à ação das CPCJ(s), o qual
enfatiza a ideia que estas serve(m) apenas
para “retirar” crianças às suas famílias.
Na prática decorrente da gestão
processual, esta situação até poderá
ocorrer, mas só em certas situações
demasiado graves e que ponham em
risco a integridade física, vida e/ou
desenvolvimento integral das crianças
ou jovens. Face ao descrito, toda a pessoa
ou entidade tem o dever de sinalizar
crianças que se encontrem em perigo
/risco, seja de forma escrita, presencial
ou anónima. A nossa CPCJ, respeitando
as nossas competências e recursos, irá
diligenciar no sentido de salvaguardar os
direitos inerentes desta população alvo.
Especificamente à comunidade
educativa tem-se vindo a acompanhar
situações previstas no estatuto do
aluno, nomeadamente situações de
absentismo escolar, abandono escolar
e de indisciplina, mas também informar
pedagogicamente e gradualmente sobre
documentos importantes a utilizar,
através da aplicação informática moodle
do Agrupamento de Escolas: guia da
educação, ficha de sinalização, listagem
de indicadores de risco, entre outros que
irão ser publicados.

Os três trabalhos finalistas do concurso realizado para criação do
logotipo da CPCJ de Alfândega da
Fé. Em baixo o trabalho vencedor.

Como referiu Nelson Mandela: “Não
existe revelação mais nítida da alma de
uma sociedade do que a forma como esta
trata as suas crianças”.
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Ciência

Refletindo

“BOM, BOM, NÃO TÁ, MAS TÁ BOM, TÁ BOM, TÁ BOM...”

À PROCURA DE UM MINERAL

Prof. Diamantino Lopes - Dep. Matemática e Ciências

A PIRITE: em termos óticos, a pirite é muito parecida
com o ouro mas a sua constituição é muito diferente,
trata-se de um sulfureto de ferro.

A

pirite é o mineral sulfeto mais
comum e disseminado. É
conhecido como “ouro dos tolos”, a sua
aparência, brilhante, tem enganado
muitos dos que se dedicam à extração
e/ou comércio de minerais. Frágil e
venenoso quando aquecido exala
dióxido sulfúrico, um gás venenoso, por
isso o seu manuseio requer cuidados
especiais.
O nome pirite provém do
grego, significado da palavra fogo,
provavelmente devido às faíscas que se
libertam quando é golpeada com aço.
Esta capacidade generalizou o seu uso
em armas de fogo.			
		
A pirite parece ser a responsável pela
velha história que diz que “as ruas de
Londres foram pavimentadas com ouro”.
Isso porque foram utilizado salpicos
de pirite ferrosa no calcetamento que
brilham como ouro com a incidência dos
raios solares.
A pirite é encontrada com frequência
em rochas geologicamente denominadas

hidrotermais, formadas há milhões de
anos, quando a água entrou em contacto
com pedras incandescentes. Ocorrendo
em abundância no mármore e na ardósia.
(Howie, Robert A.; 1992). Desenvolvese tanto em temperaturas altas como
baixas, mas as massas maiores tiveram
origem em temperatura alta. Ocorre
como segregação magmática direta e
como um mineral acessório das rochas
ígneas, por vezes surge em depósitos de
filões e em zonas de metamorfismo de
contato. Pode ser encontrada nas rochas
sedimentares (principalmente argilosas
carbonatadas), sendo tanto de origem
primária como secundária …
(Dana, James; 1969)

UTILIZAÇÃO
A pirite tem sido usada, na indústria
do aço: o ferro que contém é extraído
por meio de tratamento térmico
cuidadosamente controlado. Dela,
a indústria também obtém o ácido

• Grupo: Sulfetos (Nesse grupo estão os minerais formados pelos
compostos de íon sulfeto (S2-) com cátions metálicos.
• Sistema cristalino:
cúbico ou isométrico
• Hábito: cúbico, dodecaédrico,
octaédrico ou uma combinação deles
• Fórmula Química: FeS2
• Dureza: 6,5
• Densidade: 5 g/cm3
• Clivagem: inexistente
• Fratura: concoidal (em
forma de concha)
• Cor: amarela
• Cor do traço: preta,
preto-esverdeada
• Brilho: metálico
• Fluorescência: ausente
• Transparência: Opaca
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todos os docentes, por isso ninguém lhe deve ser indiferente. O plano atual consiste
no seguinte:

Prof. Diamantino Lopes
Dep. Matemática e Ciências

Ação 1:
Fragilidade: Insuficiente desenvolvimento de atividades experimentais no ensino
das ciências – método científico, na educação pré-escolar, 1.º ciclo, 2.º e 3.º ciclo.

sulfúrico, utilizado na refinação de
petróleo, em fertilizantes, tintas e
explosivos.

Objetivo: Promover o ensino experimental das ciências como modelo de renovação
da educação científica integrando a teoria e a prática durante a exploração das
atividades para promoção do sucesso educativo.

Na indústria da mineração a pirite
é muitas vezes explorada devido à
presença de ouro ou cobre associados,
também é um importante reservatório
mineral de enxofre e matéria-prima na
fabricação de sulfato ferroso e ácido
sulfúrico.
Os “mineiros de novos materiais” estão
interessados em uma riqueza renovável
e a pirite pode ser a fonte para uma nova
geração de células solares, com custos de
produção mais baixo. As células solares
hoje são caras porque são difíceis de
fabricar e usam matérias-primas caras.
Já a pirite é barata e ambientalmente
benigna.

EXTRAÇÃO DE PIRITE EM
PORTUGAL:
A Faixa Piritosa Ibérica é uma
região mineira europeia marcada pela
exploração de jazigos de pirite, de óxidos
de Mn e Fe e de filões de Cu, Sb, Pb e
Ba. Esta atividade extrativa largamente
desenvolvida desde a Era romana refletese num valioso património mineiro e
geológico. A Rota da Pirite, integrada
no projeto Ibero-americano RUMYS, é
representada em Portugal pelas minas de
São Domingos, Aljustrel, Lousal, Caveira
e Cova dos Mouros, assumindo-se como
um novo cluster de turismo cultural do
Alentejo, localmente apoiado por vários
núcleos museológicos e painéis de
percurso.

Meta: Realizar atividades experimentais, com a periodicidade quinzenal, na educação
pré-escolar e no 1.º ciclo e nos 2.º e 3.º ciclos, duas por período letivo (2.º e 3.º período).

Ação 2:
Fragilidade: Reduzido domínio vocabular dos alunos do 7.º ano de escolaridade.

INQUIETUDES:
Com o objetivo de melhorar os
resultados escolares e na sequência
dos dados compilados nos relatórios
periódicos da comissão de autoavaliação
e da avaliação externa, foi elaborado
um plano de melhoria que está a ser
implementado em conformidade com o
respetivo cronograma. Todos deveriam
ter a preocupação de conhecer os
documentos referidos, para isso basta
consultar a página Web do Agrupamento.
Para além disso uma equipe da IGEC
(Inspeção-Geral de Educação e Ciência)
conjuntamente com a gestão do
Agrupamento e um conjunto de quatro
professores de áreas sugeridas pela
equipe da IGEC e indicados pela gestão
(interlocutores das ações) elaboraram um
plano de acompanhamento que está a
ser implementado junto dos alunos
previstos e tem tido a compreensão e
o forte empenho de todos os docentes
envolvidos. O sucesso do plano e o
impacto que este terá na alteração
da prática letiva e por consequência
nos resultados dos alunos depende
do empenho com que cada um o
desenvolve. O objetivo final também é
a generalização destas práticas letivas a

Objetivo: Dotar os alunos do 7.º ano, das ferramentas necessárias para a compreensão
de textos.
Meta: Conseguir que 80% dos alunos das turmas do 7.º ano deixem de evidenciar a
fragilidade diagnosticada.

Ação 3:
Fragilidade: Insuficiente domínio das regras de potenciação dos alunos dos 6.º, 7.º
e 8.º anos
Objetivo: Desenvolver, nos alunos dos 6.º, 7.º e 8.º anos, a capacidade de resolução
de problemas no domínio da potenciação.
Meta: Reduzir em 40% o número de alunos dos 6.º. 7.ºe 8.º anos que manifestam
esta fragilidade.

Ação 4:
Fragilidade: ausência de práticas / procedimentos de observação de aulas entre
pares.
Objetivo: Implementar a prática / procedimento de observação de aulas entre pares.
Meta: Realizar, no mínimo, duas observações de aulas, por docente com turma (uma
por período letivo).
Nota: Para saber mais consultar: acompanhamento da ação educativa – programa
de acompanhamento (as atividades a desenvolver, a forma de as monitorizar e o
cronograma encontram-se no documento referido)
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Reportagem

CAPELA DO MÁRTIR SÃO
SEBASTIÃO

Um monumento histórico associado às lendas e tradições de
Alfândega da Fé. Discreto, na sua aparência, foi durante muitos
anos local de grande devoção.

Instituições
fundando templos em Lisboa e em Évora
e propôs criar a ordem da flecha, em
homenagem ao sofrimento que o Santo
passou por ser crivado de flechas até à
morte.
O culto a São Sebastião, em 1758,
era bastante popular no território de
Alfândega. Havia altares nas igrejas
de Sendim da Ribeira, Vilarelhos,
Valpereiro e Gebelim e em mais oito
capelas espalhadas pelas localidades de
Alfândega da Fé, Agrobom, Cardenha,
Eucísia, Sambade, Vilar Chão, Valverde
e Cerejais.
O Santo São Sebastião apesar de estar

Reportagem C.P. Audiovisuais
Daniela Pires *

CENTRO DE INTERPRETAÇÃO TERRITORIAL DE SAMBADE
PROMOVE FABRICO TRADICIONAL DE FUMEIRO COM
AJUDA DOS ALUNOS DO AGRUPAMENTO
Daniela Pires - Curso Profissional de Audiovisuais

Integrado nas iniciativas de promoção e divulgação de tradições,
usos e costumes da freguesia de Sambade, decorreram dois
workshops, o primeiro, dedicado ao fabrico da alheira e o
segundo ao fabrico da linguiça.

A capela de S. Sebastião foi construída
no século XVI ou mesmo nos princípios
do século XVII e começou por ser uma
ermida fora da localidade, pois a zona
urbana da vila, nesse tempo, ainda não
tinha chegado até ao local onde fora
erigida.
Em 1758 o atual templo estava a ser

na rua 13 de janeiro e que era pertença
dos Condes de S. Vicente (família dos
Távora) de que resta apenas, do original,
a porta de entrada da capela familiar,
o portal da mesma casa e a Capela dos
Ferreiras, com brasão que pode ter
pertencido à mesma família.
São Sebastião era o santo protetor
do flagelo da peste, onde encontramos
ermidas dedicadas a este culto na entrada
das povoações.
A devoção ganhou protagonismo
por ação de S. Filipe Néri, o fundador
da Congregação do Oratório, que
independente umas das outras
congregações do Oratório, cultivaram
o mesmo espírito, multiplicaram-se
sobretudo na França, Itália, Portugal e
construído de novo e o padroeiro estava Espanha, fazendo notável influência até
recolhido na matriz.
princípios do século XIX.
O edifício é muito modesto e não tem
Em Portugal o seu culto generalizouqualquer traça arquitectónica. Durante se por todo o país e colónias quando
muito tempo, talvez até aos anos 20 do D. Sebastião nasceu em 20 de janeiro
século XX, o edifício estava guardado por 1554, dia que ficou marcado pelo Santo
uma cerca murada.
Mártir. Em homenagem ao Santo, o
A capela de S. Sebastião que hoje príncipe chamou-lhe São Sebastião. O
conhecemos pode não ser a original, pois rei incrementou a devoção a este Santo
são conhecidas várias obras
que lhe poderão ter alterado
a configuração inicial a partir
de 1758.
O único elemento artístico
digno de arquivo é o atual
campanário de granito
trabalhado, um misto de estilo
quinhentista e barroco. O
campanário atual deve ter sido
adaptado e considera-se que
tenha vindo da capela de uma
casa particular ainda existente

ligado à igreja e à capela também se
encontra ligado a festas e romarias de
Alfândega da Fé. De uma forma geral
esta festa realiza-se no segundo fim de
semana de agosto e possui características
comuns como procissão, com vários
andores de santos, devidamente
enfeitados acompanhada de uma
banda musical e à noite Romaria. Possui
também concerto de banda e atuação
de grupos musicais e o tradicional fogode-artifício, normalmente com a sua
máxima expressão designada “descarga
da meia-noite”. O programa da festa
abrange vários dias mas os dias mais
importantes são o sábado e o domingo,
sendo estes dias um motivo especial
para o reencontro de famílias, sobretudo
aquelas com familiares no estrangeiro.

* Com a colaboração do Prof. José Lopes
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A alheira é um enchido típico da
culinária portuguesa cujos principais
ingredientes são a carne e gordura
de porco, carne de aves, carnes de
porco, salsa, pão, azeite, alho e colorau.
Na região de Trás-os-Montes, mais
propriamente no concelho de Alfândega
da Fé, freguesia de Sambade a alheira
é consumida assada em lume brando,
acompanhada por batata cozida com um
fio de azeite e grelos.
Aproveitando a época de inverno,
altura propícia para o fabrico do fumeiro,
e numa iniciativa que pretende recuperar
antigas tradições, usos e costumes, o
Centro de Interpretação Territorial de
Sambade promoveu a realização de um
“workshop sobre o fabrico tradicional da
alheira transmontana”.
Procurando transmitir o conhecimento

Montes, situada na região norte de
Portugal, com mais de 700 anos de
história. Dar a conhecer aos visitantes, as
suas gentes, usos, costumes e tradições
é o objetivo do Centro de Interpretação
do Território de Sambade, concelho
de Alfândega da Fé. Com o objetivo
da divulgação e preservação de usos
e costumes do território sambadense
e aproveitando o sucesso do anterior
“workshop sobre o fabrico tradicional
da alheira transmontana”, realizou-se,
desta vez, um “workshop da linguiça
típica de Sambade”. Para além da
população local, participaram nesta
atividade os alunos do pré-escolar do
Agrupamento de Escolas de Alfândega
da Fé, que tiveram a oportunidade
não só de observar todo o processo de
fabrico, como também de aprender a
encher as linguiças. A participação destes
alunos foi muito satisfatória não só pelo
empenho demonstrado na realização
das tarefas mas também considerando
o seu envolvimento na preservação das
tradições e costumes da sua aldeia.

às gerações mais novas, para que o fabrico
tradicional destes enchidos permaneça
uma tradição, este centro dinamizou,
com a colaboração da população local,
o fabrico de cerca de meia centena de
alheiras. Todo o processo foi realizado
de forma manual, seguindo os métodos
tradicionais, desde o corte do pão, à
mistura de todos os ingredientes até ao
enchimento da alheira em tripa fina. A
iniciativa, integrada num âmbito mais
alargado de promoção do território e dos
seus produtos, foi muito participada não
só pela população local, mas também
por muita gente de fora que procurou,
desta forma, conhecer melhor o fabrico
tradicional desta iguaria transmontana
e os usos e costumes do concelho de
Alfândega da Fé.
Sambade é uma aldeia de Trás-os-
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Desporto Escolar
Alunos do Agrupamento com boas prestações no Desporto Escolar

Boccia é modalidade em destaque

O Agrupamento de Escolas de Alfândega da Fé tem várias modalidades no seu
Clube de Desporto Escolar, nomeadamente, Andebol Masculino – Infantis, orientado
pelo professor José Borba; Basquetebol Feminino e Atletismo orientado pelo professor
Hugo Martins e Badminton Misto e Boccia Misto orientados pela professora Célia
Sousa.
Estas equipas têm representado a nossa escola em diversos encontros realizados
desde o início do ano letivo. Destaca-se principalmente o entusiasmo que a
modalidade de Boccia tem despertado junto dos alunos pelo facto de ser nova
no meio escolar. O Boccia é uma modalidade desportiva com influências do jogo
tradicional da petanca, oriunda da antiga Grécia.
“É um desporto indoor, de precisão, em que são arremessadas bolas, seis de couro
azuis e seis vermelhas, com o objectivo de as colocar o mais perto possível de uma
bola branca chamada de “jack” ou bola alvo. É permitido o uso das mãos, dos pés ou
de instrumentos de auxílio para atletas com grande comprometimento nos membros
superiores e inferiores. Está modalidade pode ser disputada de forma individual, pares
ou por equipas.” http://www.fpdd.org/pt/boccia
Os nossos alunos obtiveram já, nesta e em outras modalidades, as seguintes
prestações:
Boccia – estão a disputar a 1ª fase da competição tendo obtido excelentes
resultados.
Badminton – a equipa está a disputar a 1ª fase da competição e também, até ao
momento, com excelentes resultados.
Andebol – estão a disputar a 1ª fase classificando-se em 2º lugar.
Basquetebol – terminaram a 1ª fase classificando-se em 2º lugar.
Atletismo – a competição deste grupo é feita por etapas.
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No dia 13 de janeiro de 2016, no
âmbito do Clube do Desporto Escolar,
na modalidade de Badminton, a Escola
Básica e Secundaria de Alfândega da Fé,
deslocou-se a Izeda para disputar uma
jornada concentrada com a escola Básica
de Izeda e Agrupamento de Vila Flor. Este
grupo disputou quatro provas, a saber:
pares femininos; pares masculinos;
singulares femininos e masculinos.
A representação masculina da nossa
escola conseguiu, com o atleta André
Afonso, o 1º lugar em sigulares. Em pares,
os atletas André Afonso e João Gregório
classificaram-se também em 1º lugar.
Nas provas femininas, em singulares a
nossa atleta Camila Alves alcançou o 2º
lugar e em pares, Camila Alves e Diana
Pires conseguiram o 1º lugar.
Esta foi a primeira jornada onde a
nossa escola participou, tendo ainda
que realizar mais duas jornadas, uma
em Macedo de Cavaleiros e outra que irá
decorrer na nossa escola.
João Pedro Cristino - 12ºA

