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EDITORIAL  

 

 

 

 

Aí está um novo ano letivo. Um misto de alguma 

normalidade a que nos vamos habituando e o receio de 

que a pandemia cause alterações a este novo normal e 

afete de forma substantiva o desenrolar das atividades 

letivas. Ao iniciar o ano letivo gostaria de endereçar as 

boas vindas a todos os docentes e em particular aos que, 

este ano, estão pela primeira vez no Agrupamento. Sejam 

bem-vindos. Um cumprimento extensivo a todos os 

funcionários que trabalham diariamente nas nossas 

escolas e, porque os últimos são sempre os primeiros, 

uma saudação muito especial a todos os alunos do 

Agrupamento de escolas de Condeixa. 

Nesta nova normalidade a remodelada direção tem 

pela frente vários desafios: 

 - desde logo continuar a lidar com os constrangimentos 

provocados pela COVID; 

 - a sobrelotação da Escola Secundária Fernando Namora e 

das Escolas EB1, EB2 e EB3, ocupando com salas de aula 

espaços necessários ao desenvolvimento de projetos e 

serviços; 

 - consolidar os objetivos delineados pelo Projeto 

Educativo.  

 Cientes de que a escola não pode ser uma 

organização refém nem estática, todos os esforços serão 

feitos no sentido de se ultrapassar as dificuldades. Um 

sinal desse desiderato foi o êxito da organização das 

Jornadas Fernando Namora e do início das atividades 

letivas sem sobressaltos. Resta-me esperar que o 

desenrolar das atividades decorram sob o lema da 

esperança. 

 

Avelino Santos 

Diretor do Agrupamento de Escolas de Condeixa-a-Nova 
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“Normalidade” em construção ::  

 

                                              

 

10 passos para o regresso à normalidade 

 

1. Vir à escola todos os dias (exceto se tivermos sintomas de doença). 

2. Usar sempre a máscara e NUNCA a atirar para o chão. 

3. Manter o distanciamento físico. 

4. Lavar as mãos com frequência. 

5. Desinfetar as mãos antes de qualquer contacto. 

6. Manter as superfícies limpas. 

7. Cumprir com rigor o isolamento profilático. 

8. Proteger os mais frágeis. 

9. Dar um bom exemplo de cidadania. 

10. NUNCA desanimar! 

 

 

                                  DENIS NOVIKOV/GETTY IMAGES,  
in https://www.publico.pt/2021/07/29/politica/noticia/guia-passo-passo-caminho-libertacao-1972360 

                                   

https://www.publico.pt/2021/07/29/politica/noticia/guia-passo-passo-caminho-libertacao-1972360


4   JÁ - O Jornal do Agrupamento de Escolas de Condeixa  - dezembro de 2021  

 

     ::  “Normalidade” em construção  

     I JORNADAS FERNANDO NAMORA | PROGRAMA  
 

 I JORNADAS FERNANDO NAMORA | PROGRAMA  

 O Agrupamento de Escolas de Condeixa-a-Nova realizou, no dia 9 de setembro, quinta-

feira, no Cineteatro de Condeixa-a-Nova, as “I Jornadas Fernando Namora”. Estas Jornadas 

inserem-se no Plano de Formação do Agrupamento de Escolas de Condeixa-a-Nova (AECN) e 

pretendem mobilizar conhecimento e incentivar à reflexão, sistematizando e divulgando 

questões pedagógico-didáticas decorrentes da operacionalização do projeto educativo em 

curso neste Agrupamento de Escolas, com especial destaque para as relacionadas com a 

avaliação pedagógica e com a transformação digital: o programa inclui a apresentação do 

PADD do AECN pela respetiva Equipa de Desenvolvimento Digital. 

        
 
 
 
 

 

  

http://aecondeixa.pt/2021/09/08/i-jornadas-fernando-namora-programa/
http://aecondeixa.pt/2021/09/08/i-jornadas-fernando-namora-programa/
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“Normalidade” em construção ::  
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   ::  “Normalidade” em construção  

             
 
 
 
 

 

 Este dia visa mostrar a importância do turismo e do seu valor cultural, económico, polí-

tico e social. A data começou a ser celebrada no ano de 1980, após decisão da Organização 

Mundial de Turismo (OMT) que tem sede em Madrid. A OMT congrega, atualmente, mais de 

150 países (Membros Efetivos) entre os quais Portugal, desde 1976. 

 Considerado um dos maiores setores económicos do mundo, o turismo assume-se de 

importância vital para a economia de muitos países, incluindo Portugal, sendo um elemento 

essencial para o crescimento económico e o desenvolvimento regional. 

 No sentido de realçar a importância deste setor, os alunos dos cursos de Turismo, sob a 

orientação dos seus professores, assinalaram o dia através de várias atividades, incluindo 

uma exposição no átrio principal da escola entre outros locais.  

 

Dia Mundial do Turismo  

27 de setembro 
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“Normalidade” em construção :: 

  

 Expo Turismo de Portugal foi uma ativida-

de realizada pelos alunos do 11º TT (Técnico de Tu-

rismo), nas disciplinas técnicas. A exposição 

decorreu de 6 a 17 de dezembro, cujos objetivos 

foram a divulgação dos trabalhos de pesquisa reali-

zados no módulo 5, Turismo e Património Local e 

Regional, de TIAT, em articulação com o mó-

dulo 10 de OTET, Princípios Básicos de Organização 

e Gestão de Eventos. De acordo com este últi-

mo, os discentes criaram um evento que correspon-

deu à respetiva exposição e visita guiada da mes-

ma, aos alunos do 10º TIAT, no sentido de promover uma articulação entre as turmas e 

o desenvolvimento de competências de oralidade e de comunicação por parte 

dos alunos.  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

A exposição estava enquadrada no pa-

trimónio natural (João Souza) e 

cultural de Portugal. Os subtemas 

abordados, neste último, foram o pa-

trimónio material móvel (Ana Fon-

seca), o património material imóvel 

(Lara Pedreiro), o património imaterial, 

apresentado em PPT (João Saraiva) e 

o património nacional classificado 

pela UNESCO (Ana Fernandes).  

  

       

 A exposição revestiu-se de grande qualidade e interesse para a comunida-

de escolar, tendo os alunos relevado interesse e empenho na sua concretiza-

ção.  
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:: “Normalidade” em construção  

O OUTONO CHEGOU... 

  

 O Outono chegou...o tempo mudou e a natureza reflete o seu esplendor de varia-

díssimas e lindas cores. 

 Os frutos amadureceram, que suculentos e saborosos, maças, peras, romãs, uvas, 

figos, dióspiros, nozes, azeitona, castanhas…  

 É bom falarmos de tudo isto de uma forma lúdica e aprendermos assim muita coisa 

importante sobre esta estação. 

 Ouvimos  histórias, realizámos dramatizações, aprendemos canções, lengalengas ... 

e construímos a nossa mascote (DINOSSAURO) com material para reciclagem. Medimos 

o dinossauro e verificámos que este tinha o tamanho de três meninos.  

 Construímos um painel de outono, realizámos quadros conceptuais consoante os 

diversos temas abordados e foram partilhados com os Pais/Encarregados de Educação 

todas as atividades realizadas. 

 Comemorámos o Halloween  e trabalhámos as emoções. 

 Comemorámos o dia Nacional do Pijama que coincidiu com o dia da Convenção In-

ternacional dos Direitos da Criança.  

 Nas atividades do Natal, participámos na Cantata com as outras turmas do Pré-

escolar da EB3 e tivemos a presença do Pai Natal no Jardim de Infância.                                                      

Pré-escola  Turma  D 
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     “Normalidade” em construção :: 

OLIVEIRA—Colheita da 

azeitona para fazer azeite. 
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::  Climate Action Project 

Ambiente, Mitocôndrias e... Nós 

 

No dia 27 de outubro, na aula de Biologia e Geologia, em parceria com a Biblioteca Es-

colar e no âmbito do , as turmas do 10ºA e do 10ºB assistiram a uma palestra sobre clima e 

saúde, que envolveu a realização de um jogo “Ambiente, Mitocôndrias e... Nós”. O jogo 

aborda o metabolismo celular, energia celular e estilos de vida saudáveis. Começaram por 

ver o vídeo “Mitocôndrias e Eu”, realizado por investigadores e educadores de infância da 

universidade de Coimbra (UC); as mitocôndrias são organelos das células do nosso corpo, 

conhecido pelas ‘fábricas de energia’; utilizam os nutrientes para formar moléculas ricas em 

energia, com a ajuda do oxigénio.  

A atividade foi dinamizada pelas investigadoras Anabela Marisa Azul e Carolina Lebre, 

a realizar o mestrado em Biologia Celular e Molecular, ambas do Centro de Neurociências e 

Biologia Celular da UC. O jogo procurou despertar o interesse dos alunos envolvidos, ao tor-

nar a ciência mais acessível. Após o jogo, os discentes refletiram sobre alimentação, saúde e 

clima e sobre hábitos saudáveis, que devem adotar de forma a melhorar a qualidade de vi-

da, sem prejudicar o meio Ambiente. Durante a atividade, a investigadora Marisa Azul falou 

também de dois projetos europeus dedicado ao estudo do fígado gordo e outras doenças 

metabólicas. Uma componente de estudo incidiu sobre sensibilização e comunicação em saú-

de; foi oferecido a cada aluno o livro de banda desenhada ‘Um fígado equilibrado é meio ca-

minho andado’, resultado da investigação realizada. 

 

 

Banda desenhada disponível a partir do link: 

 https://www.fattylivercomics.com  

 

 

 

Vídeo disponível a partir do link:  

https://www.youtube.com/watch?v=qaldmMN4PpE 

 

 

 

https://www.fattylivercomics.com
https://www.youtube.com/watch?v=qaldmMN4PpE
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“Normalidade” em construção:: 
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     ::  MÊS DA CIÊNCIA 

Mês da Ciência e Dia Nacional da Cultura Científica  

 

 E, mais uma vez, na Escola Amarela, a Ciência esteve em evidência, no mês de no-

vembro - Mês da Ciência. Os professores de Físico--Química, em parceria com a biblioteca 

escolar, dinamizaram diferentes e variadas atividades. 

 Os alunos do 7º ano tiveram sessões no 

“Champimóvel”. O Champimóvel é um dos conceitos mais 

originais da ciência educativa e desperta a curiosidade cien-

tífica nos jovens. Como experiência tridimensional e intera-

tiva, os estudantes imergem no funcionamento do corpo hu-

mano ao ní-

vel micros-

cópico. Muito 

interessante!  

 Estes alunos tiveram ainda “direito” a 

uma palestra online com o título: “Da ida-

de da magia a Galileu: do homem ao Uni-

verso”, proferida pelo Professor e Investi-

gador da Universidade do Porto, Paulo 

Maurício.  

 No dia 24 de novembro, comemorou-se o Dia Nacional da Cultura Científica, com a 

leitura de poemas de António Gedeão/ Rómulo de Carvalho. O Dia Nacional da Cultura Ci-

entífica, instituído em 1996, é assinalado em homenagem a Rómulo de Carvalho. Rómulo 

de Carvalho (1906-1997), o professor de Ciências Físico-Químicas (para muita gente mais 

conhecido por António Gedeão, o poeta de “Pedra Filosofal”), é um símbolo inigualável da 

cultura científica em Portugal. Além de professor de ciências e de poeta, juntando na mes-

ma pessoa duas sensibilidades diferentes, foi um notável divulgador científico e um histo-

riador da ciência, da pedagogia e, em geral, da cultura portuguesa. 

 Mas, um dos pontos altos desta comemoração foi a exposição dos trabalhos realiza-

dos pelos alunos do 7º e 8º anos, no âmbito das disciplinas de Projeto em Ciência e Físico

-Química.  

 Assim, os alunos do 7° ano realizaram trabalhos sobre o Universo, os planetas, entre 

outros temas. Os do 8° ano construíram "As moléculas em 3D".  
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“Normalidade” em construção :: 

 Pedra filosofal  

 

Eles não sabem que o sonho 
É uma constante da vida 
Tão concreta e definida 
Como outra coisa qualquer 
 

Como esta pedra cinzenta 
Em que me sento e descanso 
Como este ribeiro manso 
Em serenos sobressaltos 
 

Como estes pinheiros altos 
Que em verde e oiro se agitam 
Como estas aves que gritam 
Em bebedeiras de azul 
 

Eles não sabem que o sonho 
É vinho, é espuma, é fermento 
Bichinho a lacre e sedento 
De focinho pontiagudo 
No perpétuo movimento 
 

Eles não sabem que o sonho 
É tela, é cor, é pincel 
Base, fuste ou capitel 
Arco em ogiva, vitral, 
 
Pináculo de catedral, 
Contraponto, sinfonia, 
Máscara grega, magia, 
Que é retorta de alquimista 
 

Mapa do mundo distante 
Rosa dos ventos, infante 
Caravela quinhentista 
Que é cabo da boa esperança 
 

Ouro, canela, marfim 
Florete de espadachim 
Bastidor, passo de dança 
Columbina e arlequim 
 

Passarola voadora 
Para-raios, locomotiva 
Barco de proa festiva 
Alto forno, geradora 
 

Cisão do átomo, radar 
Ultrassom, televisão 
Desembarque em foguetão 
Na superfície lunar 
 

Eles não sabem nem sonham 
Que o sonho comanda a vida 
E que sempre que o homem sonha 
O mundo pula e avança 
Como bola colorida 
Entre as mãos de uma criança 

 
Poema de António Gedeão 

Fizeram todos um excelente trabalho!  

E aqui fica a prova: 
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::  NOTÍCIAS / ATIVIDADES 

Química Natalícia 

 Quando a época de Natal se começou a aproximar, os enfeites começaram a decorar 

os espaços da  Escola Amarela. E os professores de Físico-Química também se quiseram 

associar à decoração, construindo um presépio químico. E com os símbolos químicos de 

alguns elementos da Tabela Periódica desejaram “FeLiZnAtAl”. Já agora,  tentem decifrar 

quais são os elementos químicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Robótica na Ega 

     Uma equipa da Robothink de Coimbra esteve na Escola da Ega para nos ensinar a 

construir e a programar um robot. 

      Cada aluno recebeu um kit com todo o material necessário para construir e programar 

o seu robot.  

        Foi muito engraçado descobrir como se montavam todas as peças e, no final, os ro-

bots estavam espetaculares. Depois fizemos a sua programação e eles começaram a des-

locar-se em várias direções, conforme as ordens que recebiam. 

      O mais divertido foi a batalha final, quando cada robot tentava vencer o adversário, 

fazendo-o perder algumas das suas peças.  

       Foi mesmo uma atividade incrível! 

      Agradecemos à Associação de Pais, como dinamizadora, por nos ter proporcionado 

esta oportunidade.  

 EB1 de Ega 
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NOTÍCIAS / ATIVIDADES:: 

E se uma escova de dentes usada se transformar numa prancha de 
surf? 
  

 A iniciativa lançada por uma marca de escovas de dentes pretende transformar as 

escovas de dentes usadas em pranchas de surf adaptado para a Associação Portuguesa 

de Surf Adaptado, promovendo a reciclagem e o desporto inclusivo, proporcionando a 

prática do surf a todos os cidadãos. Este é o objetivo da campanha “Recycle To Surf”. 

 

Promover o exercício de uma cidadania consciente, dinâmica, soli-
dária e inclusiva.  
 
 Os alunos do 3.ºB da Escola EBNº1 (escola azul) de Condeixa abraçaram esta cam-

panha e convidam toda a comunidade educativa e todos os Condeixenses a entregar as 

suas escovas de dentes usadas, na sua escola ou na Biblioteca Municipal. 

https://www.jordan-portugal.pt/recycle-to-surf/
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Atividades EB1 de Anobra   

 No dia 15 de outubro, voltou a realizar-se, sob a forma tradicional, o Mercadinho da 

Alimentação Saudável da EB1 de Anobra, depois de um interregno devido à pandemia. 

 Na sua sexta edição, esta atividade já está enraizada no seio da comunidade escolar, 

com a participação ativa das famílias e da comunidade local em geral. 

 Neste mercadinho, venderam-se produtos endógenos, provenientes da agricultura 

familiar praticada pelos pais e avós dos alunos onde se pode encontrar de tudo um pouco, 

desde legumes a doces caseiros, passando por produtos de artesanato, alguns produzidos 

pelos próprios alunos na escola. 

 Há, ainda a salientar,  uma enorme onda de solidariedade que envolve a atividade, 

pois ao longo das edições têm-se angariado parceiros, que contribuem com produtos das 

quintas/negócios que representam, com o objetivo de angariação de fundos para a visita 

de final de ano letivo. 

 Este ano, o tema principal foi a Romanização e, aliado a este, trabalharam-se conte-

údos relacionados com a dieta mediterrânica inspirada em produtos e hábitos que perdu-

ram até hoje. 

 A finalizar o dia, realizou-se ainda uma ação de sensibilização, orientada pelo Enfer-

meiro Sérgio Marques, para alunos e comunidade em geral, sobre hábitos de alimentação 

saudável, prevenção de doenças, como por exemplo o AVC, importância do pedido de so-

corro e utilização correta da linha 112. No final da sessão foram distribuídos flyers cons-

truídos pelos alunos com os procedimentos a adotar e alguns conselhos sobre a forma co-

mo detetar precocemente sinais e sintomas do AVC. 

 Estas atividades ocorreram no âmbito da comemoração do Dia da Alimentação Sau-

dável, 16 de outubro, previstas no Plano Anual de Atividades do AE de Condeixa. 

 No mês de novembro, foi desenvolvido o projeto “Concretizar Desejos”, que tem por 

base uma causa social, contando com a participação ativa de toda a comunidade e permi-

tindo concretizar os desejos solicitados por cartas ao Pai Natal dos meninos de uma insti-

tuição local. 

 Por último, e ainda durante este período, a EB1 de Anobra foi distinguida, pelo se-

gundo ano consecutivo, com o “Selo Escola Amiga da Criança”.  Esta distinção integra-se 

na categoria “Cidadania Inclusão & Atividades” com o projeto “Ganhar Asas e Voar”, do 

::  NOTÍCIAS / ATIVIDADES 
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NOTÍCIAS / ATIVIDADES :: 

qual fazem parte um conjunto de projetos, desenvolvidos na escola, ao longo ano letivo.

  

EB1 de Anobra 
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 :: NOTÍCIAS / ATIVIDADES  

O PAI NATAL CHEGOU À NOSSA ESCOLA 

     Na passada sexta-feira, dia 3 de dezembro, o Pai Natal veio visitar-nos no nosso Jar-

dim dos Artistas. 

     A sua vinda foi preparada com muito entusiasmo, por toda a população escolar: pro-

fessores, alunos, auxiliares, pais, etc. 

     Chegaram as 16h00, hora de receber o Pai Natal. Apareceu ao cimo da estrada, mon-

tado na sua bicicleta de corrida! 

     Foi recebido com muita alegria por todos nós e por um grupo de duendes que dança-

vam à sua volta e agitavam bastões luminosos. 

     Sentado no seu trono de Pai Natal, distribuiu abraços e carinhos, recebeu pedidos es-

peciais de presentes e tirou muitas fotos connosco. 

     Depois de muita brincadeira, o Pai Natal despediu-se de todos e veio para a nossa es-

cola. Foi seguido por muitos alunos que o rodearam e brincaram com ele. 

     A visita do Pai Natal foi uma boa surpresa com uma grande animação! 

Texto coletivo 3.ºB 
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“Normalidade” em construção :: 

 “Cada família, um presépio” 

 

 

 A turma do 4ºC da EBNº1 de Condeixa 

encontrava-se em ensino à distância, a cum-

prir mais um isolamento profilático, de 22 de 

novembro a 2 de dezembro, devido a este ví-

rus minúsculo, mutante e invisível, que nos 

impede de ter uma vida normal, desde março 

de 2020, quando a nossa professora nos lançou o 

desafio de construirmos um presépio apenas com 

materiais reutilizados, com a ajuda da nossa família 

e que os levássemos para a escola, quando regres-

sássemos ao ensino presencial.  

 Em cada casa começou uma azáfama a esco-

lher os materiais e a idealizar as nossas obras de ar-

te.  

 Graças à imaginação de uns e à dedicação 

de outros, eis que surgiram algumas obras de ar-

te, que partilhamos convosco. 

Podem não estar perfeitos, mas foi um excelente 

momento de trabalho em família!  

  

 

 

 

 

EBNº1 – 4ºC 
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:: Versos de “Normalidade” em construção 

 

Homem solitário 

 

Quando eu navego à luz da lua  

Lembro-me de ouvir o meu eco. 

Às vezes rio e choro        

E outras imploro pela luz do dia 

E nem penso 

nas minhas letras interiores .   

Mas deixo-me navegar à luz da lua. 

Mas já me apercebi  

que a solidão não me deixa em paz. 

Mas o que gostava  

de ter das pessoas era Gratidão.  

E é só contigo  

que posso ter estes momentos 

dispersa os meus sentimentos. 

É por isso que te agradeço,  

minha querida amiga luminosa. 

   

  Israel Silva, N.º7 Turma 5ºB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prelúdio de Natal  

 

Tudo principiava 

pela cúmplice neblina 

que vinha perfumada 

de lenha e tangerinas 

 

Só depois se rasgava 

a primeira cortina 

E dispersa e dourada 

no palco das vitrinas 

 

a festa começava 

entre odor a resina 

e gosto a noz-moscada 

e vozes femininas 

 

A cidade ficava 

sob a luz vespertina 

pelas montras cercada 

de paisagens alpinas. 

 

    David Mourão-Ferreira, in 'Antologia Poética' 
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Versos de “Normalidade” em construção :: 

 

 

Carlota Barbosa era uma bruxa medrosa 

Vivia com o seu gato Espinosa 

Numa casa pequenita e pirosa. 

De sapos e aranhas fugia a gritar 

De ratos e mochos fugia a saltar 

Passava a noite escura a tremelicar. 

Num passeio de vassoura a alta velocidade 

Um mocho assustou a bruxa Barbosa 

Despenhou-se a pique com o gato Espinosa 

Numa poça de lama com muita profundidade. 

O gato triste se lamentou  

Sujo de lama ficou 

À casa desanimado regressou 

Um banho cheiroso tomou 

Um rato apareceu e a bruxa se assustou 

E a sua poção mágica saltou 

O Espinosa ficou pintalgado  

Na rua sentiu-se envergonhado. 

Decidiu desaparecer e nunca mais voltar 

Deixou uma carta e navegou em alto mar. 

Na Biblioteca das Bruxas 

A Barbosa procurou a solução 

Para curar o gato com uma poção. 

Partiu à sua procura por montes e vales 

Não o encontrou e sentiu-se mal 

Por todo o mundo viajou 

E não parou até o encontrar. 

Desorientado e enjoado, estava perdido no mar 

Uma baleia gigante apareceu e atirou-o ao ar 

O barco afundou e a Carlota o salvou. 

De regresso a casa usou o feitiço 

O Espinosa curou e das pintas o livrou 

Feliz da vida ficou. 

Os seus medos a bruxa superou 

E nunca mais ninguém a assustou. 

De Bruxa Medrosa passou a Bruxa Corajosa! 

Perlimpimpim 

A história chegou ao FIM! 

                Texto Coletivo – EBN.º3 de Condeixa - 3.ºB 
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Pequeno-almoço romano recriado 

na EB1 de Sebal 

 

 Realizou-se um Jentaculum na cantina da escola no Dia da Alimentação. 

 No dia 18 de outubro de 2021, na comemoração  do Dia Mundial da Alimentação,  

realizou-se um pequeno-almoço,  à moda da Roma antiga, com os 45 alunos, na escola do 

Sebal. 

Jentaculum era a primerira refeição do dia feita pelos romanos,  pouco tempo após 

se terem levantado. 

Assim, os alunos quando entraram dirigiram-se à cantina da escola para tomarem o 

pequeno-almoço. Este foi constituído por: pão de alfarroba e beterraba, crepes, mel, ovos 

de codorniz cozidos, queijo, manteiga,  leite, frutas (romãs, peras, uvas, ameixas, tâma-

ras, pêssegos…), tomate cereja e cenouras. 

Todos os alunos trouxeram alimentos. Juntou-se tudo e fez-se um verdadeiro pe-

queno-almoço romano, onde todos se divertiram muito. 

 Alunos da EB1 de Sebal 

 

 

 

 

 

 

O louro 

 Na verdade, os antigos povos romanos e gregos tam-

bém acreditavam no poder de cura desta erva. 

 Eles usaram folhas de louro não só em alimentos, mas 

também na medicina. Ingeriam as folhas frescas ou secas e misturavam-nas com água 

para combater uma variedade de doenças. 

 Em Roma, o loureiro era o símbolo de Apolo, pois representava a vitória, a glória e 

as recompensas. Os romanos acreditavam que os ramos e folhas de louro protegiam con-

tra relâmpagos.  

 Não é por acaso que a coroa de louro ainda hoje é usada como símbolo de esperan-

ça, vitória e heroísmo. 

:: NOTÍCIAS / ATIVIDADES  



dezembro de 2021  -  JÁ - O Jornal do Agrupamento de Escolas de Condeixa  23  

 

“Normalidade” em construção :: 

O acanto 
 

 Nome usual de muitas plantas cultivadas, como 

ornamentais, pertencentes à família das acantáceas, 

do género Acanthus e oriundas da região mediterrâni-

ca. 

 Adorno cujo aspeto se assemelha à folha de al-

gumas espécies de acanto, geralmente, utilizado em 

decorações dos mais variados estilos arquitetónicos.  

 É uma das mais antigas plantas cultivadas em 

jardins. Acredita-se que foi a inspiração para a arte coríntia. 

 Nome científico: Acanthus mollis, planta da família Acanthacea, é também conhecida 

como acanthus e pé-de-urso. 

 A planta cresce até 2 metros de altura, com folhas de cor verde-escuro e as suas flo-

res são tubulares, de cor branca, lilás ou rosa. As folhas dessa planta são consideradas 

pelos historiadores como tendo sido a inspiração para a Arte Coríntia no capitel das colu-

nas da arquitetura greco-romana.  

 Pode observar-se ainda no Templo de Diana, em Évora. 

Também terá existido na cidade de Conímbriga.  

http://www.historiadasartes.com/nomundo/arte-na-antiguidade/arte-grega/
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VISITA DE ESTUDO A CONDEIXA-A-NOVA 

  

 

 No dia 19 de outubro, saímos da escola para ir conhecer monumentos importantes, 

relacionados com o passado histórico da nossa localidade. 

 Passámos pela Piscina Municipal e chegámos ao Palácio do Conde de Podentes, tam-

bém conhecido por Hospício. Tem uma bonita fachada e jardins bem cuidados.  

 A seguir, descemos a Rua Dr. Simão da Cunha e parámos junto ao Hospital D. Ana 

Laboreiro d’Eça, que está abandonado. Em frente, vimos a antiga Escola Primária masculi-

na, agora sede da Junta de Freguesia e também Galeria de Arte Manuel Filipe. 

 Depois, visitámos a Praça do Município, o monumento dos Combatentes da Grande 

Guerra e o Palácio dos Figueiredos, atual Câmara Municipal. Este belo edifício ficou em ru-

ínas aquando da terceira invasão francesa e foi recuperado no séc. XIX.  Gostámos muito 

do seu pátio interior e das escadarias laterais, que subimos e descemos com alegria. 

 Seguidamente, entrámos na Igreja Matriz e vimos o altar em talha dourada, desta-

cando-se a imagem de Santa Cristina, padroeira de Condeixa. Também nos impressionou 

a imagem do Senhor dos Passos, numa caixa de vidro. 

 Na Praça da República, lanchámos, pois a fome já apertava; depois vimos o Palácio 

dos Sás que foi em tempos um dos maiores palácios do país. Também este foi atingido 

pelas invasões francesas.  

 Seguimos para o busto de homenagem ao Dr. João Antunes, mais conhecido pelo 

“Padre Boi”, alcunha atribuída devido à sua presença imponente. 

 De seguida, visitámos o Palácio Sotto Mayor erguido no século XVII e que escapou às 

invasões francesas por ter abrigado as tropas do general francês Massena.  

 Ainda visitámos o Palácio dos Almadas, agora Conímbriga Hotel do Paço. 

 Para terminar a visita de estudo, vimos a estátua de São Bento Menni, patrono das 

Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus. 

 Regressámos à Escola cansados, mas contentes por ter visto Condeixa de outra for-

ma. Concluímos que a nossa terra é muito rica em património histórico.                                             

 

Texto Coletivo do 3.ºB – EBN.º3 de Condeixa 

::NOTÍCIAS / ATIVIDADES 
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“Normalidade” em construção :: 
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Prémio Nacional eTwinning 2021 

 No dia 22 de novembro, a Organização Nacional de Apoio de Etwinning (DGE) agraci-

ou o trabalho desenvolvido no âmbito do nosso projeto Etwinning, Patrimoine Cultu-

rel, com o Prémio Nacional eTwinning 2021, na categoria Inclusão. Foi um dos treze pre-

miados em 455 projetos candidatos a concurso.  https://youtube.com/watch?

v=u_FVv2jwzVc&feature=share 

 Este projeto foi laborado durante o ano letivo 20-21, com a turma do 8ºA (atual 9ºA) 

e envolveu parceiros nacionais (Escola Secundária D. Dinis, em Coimbra e Velas, nos Aço-

res), italianos e turcos. Em 30 de setembro último, ganhou também o Selo de Qualidade 

Etwinning, o que muito nos honrou. 

 A Cerimónia de Entrega de Prémios realizou-se no dia 10 de dezembro, em Lisboa, 

entre as 10h00 e as 17h00. 

 Para esta Cerimónia, fomos ainda desfiados a preparar algo de especial! 

Contar-vos-emos tudo muito em breve… 

A Fundadora do Projeto, Graça Lucas 

 

 

 

    

::NOTÍCIAS / ATIVIDADES 

http://aecondeixa.pt/2021/11/24/premio-nacional-etwinning-2021/
https://youtube.com/watch?v=u_FVv2jwzVc&feature=share
https://youtube.com/watch?v=u_FVv2jwzVc&feature=share
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“Normalidade” em construção :: 

 

  

  

 

 

 

 

 Foi num ar de festa que, no dia 16 de dezembro de 2021, os alunos de Francês do  

7º ano anunciaram  a chegada do Natal aos seus colegas da escola EBN1. Cantaram-lhes 

com entusiamo a canção “Vive le Vent”, que andaram a aprender  durante  algumas au-

las. O momento em que puderam praticar a língua e os seus dotes musicais foi divertido 

e alegre. O  público foi caloroso e agradeceu com muitos aplausos. 

 C’est dans un  air de fête que, le 16 décembre 2021, les élèves de français de la 5ème 

année ont annoncé l’arrivée de Noël à leurs collègues de l’école EBN1. Ils leur ont chanté 

avec enthousiasme la chanson « Vive le Vent », qu’ils ont apprise pendant quelques 

cours. Le moment où ils ont pu pratiquer la langue et leurs dons musicaux a été amusant 

et joyeux. Le public a été chaleureux et il a remercié avec beaucoup d’applaudissements.                                                                   

Professoras Hortênsia Ramos e Anabela Carvalho 
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 O projeto Patrimoine Culturel, desenvolvido pela turma do 8ºA do ano transato (atual 

9.ºA), em conjunto com a Escola Secundária com 3º ciclo D. Dinis, em Coimbra, e a Esco-

la Básica e Secundária de Velas, nos Açores, assim como uma escola de Itália e duas da 

Turquia, sob a coordenação da professora Graça Lucas, ganhou o Prémio Nacional eTwin-

ning na categoria “Educação Inclusiva”.  No dia 10 de dezembro de 2021, a equipa vence-

dora de professores, na qual participou a delegada de turma, Margarida Figueiredo, dirigiu

-se a Lisboa, mais precisamente ao Hotel Roma, para a entrega dos prémios.  

 O dia começou com a organização da feira de mostra dos produtos gastronómicos, 

culturais e históricos que envolvem os agrupamentos e os concelhos circundantes, bem 

como a apresentação dos projetos vencedores, através de um X-banner do projeto e uma 

breve síntese do mesmo. Ao longo do dia, esta feira foi palco de vários momentos de con-

vívio entre os parceiros. 

 As boas-vindas foram dadas pela doutora Maria João Horta, subdiretora da DGE, e 

Teresa Lacerda, da Organização Nacional de Apoio eTwinning – ERTE / DGE. A manhã foi 

enriquecida com a participação da arquiteta Maria João Matos, que apresentou o tema No-

vo Bauhaus Europeu e o técnico Tiago Candeias, que apresentou o projeto 

MI.MOMO.FARO. 

 A tarde foi complementada por um estudo do ISCTE sobre o balanço do eTwinning 

em Portugal desde a sua implementação em 2005. 

 Por fim, após uma longa e magnífica jornada, foram atribuídos os prémios aos pro-

fessores vencedores. 

 Foi um dia muito bem passado, com muitas partilhas e boas energias. Os projetos 

eTwinning, sinónimo de colaboração e cooperação entre professores e alunos de nacionali-

dades diferentes, é um trabalho exigente e rigoroso, mas quando é reconhecido, a vonta-

de é mesmo de continuar! 

 

Margarida Figueiredo, 9ºA 

:: PROJETO eTwinning 
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“Normalidade” em construção :: 
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Reivindicar os Direitos Humanos 
 

 Vivemos num mundo onde o progresso é muito intenso, com constantes descobertas 

científicas, novas tecnologias, avanços no campo da medicina e processos de democrati-

zação das sociedades. Contudo, apesar de todas estas dinâmicas que são quotidianamen-

te proclamadas pelos políticos e publicitadas pela comunicação social, constatamos que, 

na nossa “aldeia global”, há homens, mulheres e crianças que sofrem porque o desenvol-

vimento não chegou até eles, porque uma economia selvagem os explora até à exaustão 

e, ainda, porque são vítimas de regimes políticos que os não levam em consideração, anu-

lando-lhes quaisquer direitos. 

 Já em 1948, a ONU, consciente da fragilidade do ser humano, proclamou a Declara-

ção Universal dos Direitos do Homem, onde se considera que “o reconhecimento da digni-

dade inerente a todos os membros da família humana e dos seus direitos iguais e inalie-

náveis constitui o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no Mundo”. Contudo, 

constatamos que, em muitas partes do mundo, os direitos são inexistentes. No Líbano, as 

pessoas são bombardeadas em nome de um conflito fomentado pelos senhores da guerra; 

entre Israel e a Palestina arrasta-se um conflito onde as pessoas de ambas as partes são 

vítimas de um medo incitado por poderes que as transcendem; na Costa do Marfim, no 

Burundi, na Colômbia, no Nepal, na Tchetchénia, a guerra anula qualquer direito das pes-

soas. Segundo informações de organizações humanitárias, pelo menos um terço do total 

de armas comercializadas no mundo tinha origem em cinco membros do G8 (Estados Uni-

dos, Rússia, França, Reino Unido e Alemanha), ou seja, em  países     que reivindicam   a  

:: NOTÍCIAS / ATIVIDADES  

http://tsf.sapo.pt/online/internacional/interior.asp?id_artigo=TSF119971
http://tsf.sapo.pt/online/internacional/interior.asp?id_artigo=TSF119971


dezembro de 2021  -  JÁ - O Jornal do Agrupamento de Escolas de Condeixa  31  

 

Normalidade” em construção :: 

“consciência mundial dos Direitos do Homem”. Mas como é possível falar em Direitos do 

Homem quando em muitas partes da “aldeia global” o que está em causa é a sobrevivên-

cia? Na África Negra, em muitas zonas da América Latina e do Sudoeste Asiático, a luta 

para quem está no limiar da sobrevivência é por um pedaço de comida. 

 Na parte rica da “aldeia global”, as pessoas têm acesso a quase tudo, podendo rei-

vindicar os seus direitos de cidadania, vivendo com tranquilidade. No entanto, também 

neste mundo tranquilo, os Direitos do Homem são sistematicamente vilipendiados. Por 

exemplo, nos EUA desde 1976 já foram condenados à morte cerca de 700 pessoas (sendo 

que em todos estes processos se chegou posteriormente à conclusão que em 96 destes 

casos os condenados eram inocentes). A França, sendo um dos mais antigos países a rei-

vindicar Direitos Humanos, é um dos países onde sucessivas ondas de xenofobia e de ra-

cismo violam sistematicamente os direitos de quem é diferente. Também Portugal, país 

de brandos costumes, onde aparentemente nada acontece, é sistematicamente referido 

nos relatórios da Amnistia Internacional como um país onde os Direitos do Homem são 

violados, acontecendo isso com frequência nas esquadras da polícia.  

 Todos nós, na nossa condição de cidadania, ao reivindicarmos os nossos direitos, te-

mos a obrigação de olhar para os direitos dos outros, daqueles que poucos direitos têm 

apenas porque falam uma língua diferente, têm um tom de pele diferente e uma cultura 

também diferente. Se queremos um mundo melhor, temos de ser ativos na reivindicação 

universal do direito à liberdade, à dignidade, à justiça e à qualidade. 

 É neste âmbito que o Núcleo de Estágio de Geografia, vai promover a realização de 

uma palestra dinamizada pela Professora Daniela Nascimento “Seremos todos iguais e li-

vres?  –  Os Direitos Humanos no Mundo”, no dia 19 de janeiro, dirigida aos alunos do 

12º E. 

 

Cristina Castela Nolasco 
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DIA INTERNACIONAL DOS DIREITOS DAS 

CRIANÇAS  

 
 A 20 de novembro assinala-se a comemoração do 

Dia Internacional dos Direitos das Crianças. Com o objetivo de dar a conhecer estes direi-

tos e de sensibilizar para a necessidade de serem respeitados, foi proposta a ilustração 

dos mesmos aos alunos de Cidadania e Desenvolvimento do 7º ano. 

 Os trabalhos aqui selecionados integrarão uma exposição alusiva aos Direitos do Ho-

mem, que será apresentada em dezembro, na Biblioteca da Escola E.B. nº2 de Condeixa-a

-Nova.               

As professoras de Cidadania e Desenvolvimento 

Link: https://youtu.be/7Qoipb-n_h8 

 

 

 

 No dia 9 de dezembro, a diplomata Joana Prata e Cunha, realizou uma palestra na 

escola EBNº2/3 do Agrupamento de Escolas de Condeixa-a-Nova, no âmbito da comemo-

ração do Dia dos Direitos Humanos.  

      A diplomata do Ministério dos Negócios Estrangeiros falou sobre a sua comovente his-

tória de vida. Fez uma licenciatura em Economia na Universidade de Coimbra. Foi embai-

xadora da Académica Start UC e ainda fez mestrado na ISCTE. Quando quis fazer volunta-

riado na Indonésia, não tinha recursos financeiros. Então, trabalhou na área da restaura-

ção, numa ourivesaria e dava explicações. A diplomata chegou a dizer que alguns dos 

seus amigos faziam troça dela por não aproveitar a vida. Mas a Joana tinha um sonho: a 

vontade de ir para a Indonésia ajudar os outros. Tanto trabalhou que conseguiu o seu 

objetivo. Logo que chegou à Indonésia, teve contacto com uma nova religião e costumes 

muito diferentes. Entrou na carreira diplomática em 2021. Gostei muito desta palestra, 

porque nos inspira a seguirmos os nossos sonhos, a preocuparmo-nos com os outros e a 

nunca, nunca desistirmos! 

Ana Beatriz Mendes Paiva   Nº3   7ºD 

::“Normalidade” em construção  
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Na Biblioteca acontece ::  

 

2° lugar no concurso  

“Consumir com cabeça” 
 

 Das 50 escolas e 63 spots participantes no concurso 

“Consumir com cabeça” da @radiomiudos fomos a escola sele-

cionada da região centro. 

 Na final nacional do concurso a ESFN concorreu com as escolas: 

 BS/PE da Calheta da região da Madeira 

 ES São Pedro da região Norte 

 EB Visconde Jerumenho da região de Lisboa 

 Infelizmente a EB Jacinto Correia da região do Algarve não pode estar presente devi-

do à pandemia. 

 Foi uma tarde cheia… Foram momentos desafiantes… Mas foi um dia de muitas 

aprendizagens, de convívio e novas amizades. É um concurso fantástico da autoria da Ra-

dio Miúdos, patrocinado pelo Fundo do Consumidor. 

 Vale a pena participar nos projetos da biblioteca escolar! 

 Um agradecimento especial ao município pelo apoio no transporte.  
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 Halloween 

  

 Chegou o Halloween e mais uma vez o grupo de Inglês não po-

dia deixar passar a data em branco, pela ligação desta comemora-

ção ao Reino Unido, Irlanda e Estados Unidos. Assim, o mote deste 

ano foi "The witch's wand" (A varinha da bruxa). Os alunos dos 3º e 

4º anos participaram na iniciativa com grande entusiasmo, elabo-

rando varinhas, supercriativas, de todos os tamanhos e feitios. Para além de verem as su-

as varinhas expostas, todos os participantes receberam um certificado de participação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

:: NOTÍCIAS / ATIVIDADES  
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Na Biblioteca acontece :: 

 

 V Concurso de escrita criativa “Contos mínimos” 

 

 E a vencedora do V Concurso de escrita criativa "Contos mínimos, terror ao máximo" 

é... Maria Alverca do 8ºD Parabéns!!! A Maria conseguiu, com algum humor, registar um 

momento aterrador! Este ano o concurso recebeu um total de 171 textos, divididos da se-

guinte maneira: 5 participações no 2° ciclo, 51 no 3° ciclo e 70 no ensino secundário. Os 

vários textos surpreenderam pela muita criatividade e inovação,  nunca deixando de cum-

prir a regra das 77 palavras!  

 

  

 

 

 

 

  

http://aecondeixa.pt/2021/11/02/v-concurso-de-escrita-criativa-contos-minimos/
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      :: Na BIBLIOTECA acontece 

Dia Europeu das Línguas - 26 de setembro 

Europeu das Línguas - 26 de setembro 
O Dia Europeu das Línguas (DEL) celebra-se todos os 

anos no dia 26 de setembro. O objetivo é lembrar a diversi-

dade de línguas europeias e difundir a interculturalidade. 

Esta data é um incentivo à aprendizagem de línguas 

estrangeiras, uma vez que as competências linguísticas são 

essenciais para garantir a equidade e a integração social em 

qualquer geografia. 

 

 

 

     Mês Internacional da Biblioteca Escolar    

     4 de outubro 

  

 Outubro é o Mês Internacional da Biblioteca Escolar 

(MIBE). Celebrado anualmente nas bibliotecas escolares 

em todo o mundo, este mês é uma oportunidade para dar 

a conhecer o trabalho desenvolvido e para mostrar a sua 

ação central nas escolas. A  IASL (International Associatio-

nof School Librarianship) propõe o tema “Contos de fadas 

e contos tradicionais de todo o mundo”, baseado no tema da sua Conferência de 2021 

“Uma rica tapeçaria de prática e pesquisa ao redor do mundo.” 

A expressão “Era uma vez…” transporta-nos imediatamente para o mundo mágico 

dos livros, através do qual partilhamos a vida de fadas, duendes e muito mais. Existem 

histórias que foram transmitidas há muito tempo, de geração em geração, e que nos ensi-

nam sobre os valores humanos e a cultura. Vamos ligar-nos e aprender mais sobre dife-

rentes países de todo o mundo, através das histórias. 

Em Portugal, o Dia da Biblioteca Escolar assinala-se na quarta segunda-feira do mês 

de outubro. Em 2021 é o dia 25. Fique atento às atividades deste mês! 

 

https://iasl-online.org/ISLM
https://iasl-online.org/ISLM
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Na BIBLIOTECA acontece :: 

Día de la Hispanid—12 de outubro 

  

O Dia Nacional da Espanha é o nome oficial da festa realizada anualmente a 12 de 

outubro, feriado no país vizinho. Foi a data em que Cristóvão Colombo chegou à Ilha de 

Guarani, no arquipélago das Bahamas, pensando tratar-se da Índia, em 1942. Assim, este 

dia também é tradicionalmente conhecido como Día de la Hispanidad, em homenagem ao 

legado espanhol para o mundo, especialmente na América. Os povos autóctones preferem 

apelidá-lo de dia da raça ou do encontro de culturas. 

Os alunos da disciplina de Espanhol, orientados 

pelas professoras Célia Valada e Sandra Carvalheiro, 

realizaram trabalhos para expor à comunidade escolar. 

MIBE - sessões de contos nas bibliotecas escolares  

14 de outubro  
 

Outubro fez despertar o mundo dos contos, das lendas e das histórias tradicionais 

nos espaços das bibliotecas escolares. O “Canto do Conto” está pronto para a narração de 

histórias, a que se associarão outras atividades de escrita e formação de utilizadores. 

    A funcionária da biblioteca, Anabela Gaspar, com as professoras Lurdes Cardoso e Cla-

ra Videira, prepararam os cenários. 
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      ::Na BIBLIOTECA acontece 

MIBE - lendas da América e 

contos africanos 

14 de outubro  

Os alunos do 7º ano, Cassiano Sil-

va e Henrique Claro, fizeram a leitura de 

lendas e contos de outros continentes pa-

ra as turmas do 3º ano da EB nº1. A len-

da do apache Jerónimo e o conto 

"Mmadipetsane, a menina desobediente", 

a partir da seleção de Nelson Mandela, abriram a sessão. Ao momento de partilha de lei-

turas, seguiu-se um breve comentário e uma oficina de escrita de contos, com o auxílio de 

indutores. Os alunos experimentaram a narração de histórias, refletiram sobre questões 

raciais e de intolerância e escreveram novos contos, ao sabor da sua imaginação. 

MIBE - narração de histórias para os novos utilizadores da EB 

nº2– 16 de outubro 

 Os alunos do 5º ano da EB nº2 de Condeixa-a-Nova foram recebidos na biblioteca 

escolar para conhecer o espaço e as suas oportunidades. Não sairam dali sem escutar 

contos tradicionais de diferentes culturas pela voz da técnica da Biblioteca Municipal Engº 

Jorge Bento, Inês Rodrigues. Neste Mês Internacional das bibliotecas escolares explora-

mos o imaginário das histórias. A fantasia destes momentos de partilha fizeram as delícias 

dos recém-chegados à nossa escola . 
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Na BIBLIOTECA acontece :: 

Formação de utilizadores no Mês Internacional  

As turmas do 5.º ano foram recebidas na biblioteca escolar para aprender a utili-

zá-la, como espaço de conhecimento, aprendizagem e partilha. 

Contos de fadas reinventados na EB nº1—25 de outubro 

As alunas Ana Beatriz Paiva e Mafalda Silva, do 7ºD, e Lídia Lopes, do 7º A, leva-

ram aos alunos do 2º ano “A verdadeira História do Capuchinho Vermelho”, de Sandro 

Natalini e Agnese Baruzzi. Nesta sessão fizemos um "brainstorm" de histórias infantis. 

Da leitura ao reconto, as personagens (lobos, anões, bruxas, princesas e até porqui-

nhos) vieram à tona do imaginário e foram revisitados pelas crianças. 

     Este Mês Internacional das Bibliotecas Escolares encheu-se de histórias! 
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      :: Na BIBLIOTECA acontece 

novembro 17, 2021 

 
Leituras centenárias - 16 de novembro  

 

O programa “Saramago na Escola” compreende várias 

iniciativas, dentre as quais as Leituras Centenárias, uma 

parceria da Fundação José Saramago com a Rede de Biblio-

tecas Escolares e com o Plano Nacional de Leitura. 

Assim, no dia 16 de novembro de 2021, assinalando a 

abertura do Centenário, realizaram-se, 

em 100 Escolas Básicas portuguesas, sessões de leitura do conto A Maior Flor do Mundo. 

As escolas EB nº 1, EB nº 3 e EB1 de Anobra participaram nesta iniciativa com ví-

deos das leituras que se iniciaram às 10:00 em ponto, como combinado. 

Desta forma, demos início ao longo ano de comemoração de José Saramago, autor 

consagrado internacionalmente através do Prémio Nobel da Literatura (1998) e com uma 

vasta obra de criação literária sempre inspiradora e atual. 

 

 

Celebrar os Direitos Humanos - ser voluntário– 10 de dezembro  

 

Uma verdadeira lição de voluntariado foi experienciada hoje na EB nº2 de Condeixa

-a-Nova. 

A manhã foi composta pela palestra dinamizada pela Dr.ª Joana Prata e Cunha, 

uma jovem conimbricense que se tem construído como pessoa em ações de esforço e de-

terminação, assumindo a responsabilidade de várias tarefas, voluntariamente e em prol 

dos outros. Foi assim que se apresentou aos olhos dos alunos do 7º ano, deixando-nos 

um exemplo de vida e de grande tenacidade. 

Os intervalos da manhã foram ainda animados pelas turmas do professor Luís Bor-

ges, que entoaram a música “ Nasce selvagem”, um original do grupo Delfins, recuperado 

pelo projeto musical Resistência. 

 

Mês da Ciência 

http://bibliotecasdecondeixa.blogspot.com/2021/11/leituras-centenarias-16-de-novembro.html
https://www.pnl2027.gov.pt/np4/%7B$clientServletPath%7D/?newsId=2896&fileName=Leituras_Centena_rias_disposic_o_es_fina.pdf
https://www.pnl2027.gov.pt/np4/%7B$clientServletPath%7D/?newsId=2896&fileName=Leituras_Centena_rias_disposic_o_es_fina.pdf
https://www.pnl2027.gov.pt/np4/%7B$clientServletPath%7D/?newsId=2896&fileName=LEITURAS_CENTEN_RIAS__Lista_das_Escolas_.pdf
https://www.pnl2027.gov.pt/np4/%7B$clientServletPath%7D/?newsId=2896&fileName=LEITURAS_CENTEN_RIAS__Lista_das_Escolas_.pdf
https://www.pnl2027.gov.pt/np4/%7B$clientServletPath%7D/?newsId=2896&fileName=LEITURAS_CENTEN_RIAS__Lista_das_Escolas_.pdf
https://www.pnl2027.gov.pt/np4/%7B$clientServletPath%7D/?newsId=2896&fileName=LEITURAS_CENTEN_RIAS__Lista_das_Escolas_.pdf
https://www.pnl2027.gov.pt/np4/%7B$clientServletPath%7D/?newsId=2896&fileName=LEITURAS_CENTEN_RIAS__Lista_das_Escolas_.pdf
https://www.pnl2027.gov.pt/np4/%7B$clientServletPath%7D/?newsId=2896&fileName=LEITURAS_CENTEN_RIAS__Lista_das_Escolas_.pdf
http://bibliotecasdecondeixa.blogspot.com/2021/12/direitos-humanos-e-voluntariado.html
https://1.bp.blogspot.com/-AoeHCv7vVOA/YZVB6-BkA9I/AAAAAAAACxM/bYgaIlHc0cI-Wpo_2io7sq1b0uJLEbW5gCNcBGAsYHQ/s891/portrait.jpeg
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Na BIBLIOTECA acontece :: 

Dia Internacional dos Direitos Huma-
nos - 10 de dezembro 

 

O Dia Internacional dos Direitos Humanos -

 10 de dezembro - foi assinalado no nosso Agru-

pamento com atividades da biblioteca em articu-

lação com a disciplina de Cidadania e Desenvolvi-

mento do 7º ano. 

Convidámos a Dr.ª Joana Prata e Cunha, 

que desenvolveu várias ações de voluntariado e 

vem partilhá-las com os nossos alu-

nos. Procurando assegurar a segurança das tur-

mas selecionadas do 7º ano (C, D e E), e indo ao 

encontro das iniciativas da disciplina de Cidadania 

e Desenvolvimento, foi elaborado um mapa de 

sessões no auditório da EB nº2. 

A palestrante convidada "nasceu em Coim-

bra, há 24 anos, e abraçou desde a sua adoles-

cência grandes causas e projetos de natureza Hu-

manitária, tendo contribuído para tornar melhor a vida de muitas pessoas. 

Entre as atividades e projetos em que esteve envolvida desde 2017, salientam-se: 

-fez voluntariado na Indonésia; 

-integrou a AIESEC, uma associação internacional de estudantes que promove estágios, 

cujo principal foco é a promoção dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU; 

-foi Embaixadora da Académica Start UC, um projeto de inovação e empreendedorismo 

onde promoveu uma tarde de debate sobre a guerra na Síria; 

-participou num projeto de famílias voluntárias para 

crianças dos PALOP operadas ao coração em Portugal; 

-participou como voluntária na Cimeira Social da Saúde 

em 2018; 

-foi voluntária em 2019 num projeto para os sem abri-

go, em Lisboa; 

-contribuiu, durante um ano para a Amnistia Internaci-

onal."  

(texto de apresentação da Professora Paula Morgado) 

https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEjlLlbV7zmNKW66ZYtBWD17yQWW2vvXy0TbHU0FD6Myyu6XMVcP_n6yD5i6Nk3jv-44Pc5MhPZvnOg9fikLhekHbo5BoW0JnyRJqcDePErjAp9yy-kTL426DOekjxzLa3jEyxBtkaEM2hUYxwIGbPKOSCCIAeZ0gX1zHZwVzJ6dMdxjsD_GRCPd-spq=s679
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      :: Na BIBLIOTECA acontece 

 

Workshops “Luz, Cor e Visão” 

 

Ao longo do mês de novembro, decorreram ativida-

des na  Biblioteca escolar, com o objetivo de divulgar a ci-

ência e de torná-la mais próxima do quotidiano dos nossos 

alunos. 

 Neste momento do ano dedicado à cultura científica 

realizaram-se palestras online, workshops presenciais e ob-

servação de produtos digitais  inovadores que pretenderam 

motivar para a um novo olhar sobre a ciência, despertar para novas áreas de atuação e 

inspirar as futuras gerações de cientistas.  

 Decorreram workshops, sob a orientação da Dra. Helena Arede, do Centro Ciência 

Viva Rómulo de Carvalho, para os alunos do 8º ano, sobre o tema “Luz, Cor e Visão”.  Nas 

diferentes atividades propostas, os alunos manusearam diferentes materiais que lhes per-

mitiram comprovar as características inerentes aos temas abordados (ótica, luz, cor e mo-

vimento).   

  A Exposição “20 anos/20 livros” [https://www.uc.pt/iii/romuloccv/atividades/

exposicoes/anos] esteve patente,  drante todo o mês,  na Es-

cola Secundária  Fernando Namora. 

 Este Centro de Ciência Viva tem uma parceria com as 

Bibliotecas Escolares da zona centro, colaborando em diferen-

tes atividades ao longo do ano. 
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Celebrar os Direitos Humanos - ser voluntário– 10 de dezembro  

Uma verdadeira lição de voluntariado foi experienciada hoje na EB nº2 de Condeixa

-a-Nova. 

A manhã foi composta pela palestra dinamizada pela Dr.ª Joana Prata e Cunha, 

uma jovem conimbricense que se tem construído como pessoa em ações de esforço e de-

terminação, assumindo a responsabilidade de várias tarefas, voluntariamente e em prol 

dos outros. Foi assim que se apresentou aos olhos dos alunos do 7º ano, deixando-nos 

um exemplo de vida e de grande tenacidade. 

Os intervalos da manhã foram ainda animados pelas turmas do professor Luís Bor-

ges, que entoaram a música “ Nasce selvagem”, um original do grupo Delfins, recuperado 

pelo projeto musical Resistência. 

  

 

 

 

Vive selvagem 

E para ti serás alguém 

Nesta viagem 

 

Quando alguém nasce 

Nasce selvagem 

Não é de ninguém 

 

Compositores: Fernando Cunha / Miguel Angelo  

Delfins (1990) 

 

Na BIBLIOTECA acontece :: 

http://bibliotecasdecondeixa.blogspot.com/2021/12/direitos-humanos-e-voluntariado.html
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      ::Na BIBLIOTECA acontece 

"Leitura em vai e vem" - ler com a família– 14 de dezembro 

 

A Literacia familiar é fundamental para a aprendizagem a aprofundamento da capa-

cidade de compreensão da leitura. A teoria tem comprovado que quanto mais e melhor se 

compreende o que se lê, mais prazer dá a leitura.  

“A Leitura em vai e vem” é um desafio que o Plano Nacional de Leitura lança às bi-

bliotecas escolares no sentido de fazer chegar a leitura domiciliária desde tenra idade às 

crianças. O envolvimento das famílias é fulcral neste caminho de descoberta da linguagem 

e do escrito. Na verdade, os livros e as histórias estimulam os mecanismos de aprendiza-

gem e alimentam a relação afetiva entre pais e filhos. 

Os alunos das turmas do pré-escolar levaram para as férias do Natal o seu saco de 

leitura. Um livro é uma oportunidade para dias mais desafiantes. 
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Na BIBLIOTECA acontece :: 

"Já sei ler!" - partilhas de leitura– 14 de dezembro 

O Plano Nacional de Leitura disponibiliza materiais de apoio a situações de contac-

to sistemático com os livros que motivem e envolvam as crianças no gosto de ler e ouvir 

ler no seio das famílias. É do conhecimento geral que quanto melhor se compreende o 

que se lê , mais prazer dá a leitura. 

Este desafio dos sacos de leitura domi-

ciliária foi lançado às turmas dos 1º e do 2º 

ano, que necessitam de reforçar a oferta de 

leitura no âmbito da recuperação das aprendi-

zagens, preconizado pelo Plano 

21|23 Escola+ / Eixo “Ensinar e Apren-

der”,  nomeadamente ao nível das estratégias 

educativas de apoio. 

As bibliotecas escolares, para além da 

leitura domiciliária que normalmente disponibilizam a estas crianças, pela requisição de 

livros (autonomamente, nos intervalos, na biblioteca, ou por intermédio dos docentes, 

através das caixas de leitura que vão para a sala de aula - Amostras aLer+) disponibili-

zaram os sacos de leitura “Já sei ler!”, com vista promover o envolvimento das famílias 

no aprofundamento das competências de leitura. Sabemos que Da investigação tem de-

monstrado que os livros e as histórias estimulam os mecanismos de aprendizagem e ali-

mentam a relação afetiva entre pais e filhos. Um livro no saco colorido é, pois, um aperi-

tivo para dias de partilha e de festa. 
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      :: “Normalidade” em construção 

 

Agrupamento de Escolas de Condeixa-a-Nova (AEC) participa,  

como Escola de referência, em Seminário da DGE sobre  

a Capacitação Digital das Escolas 

 

 Nos dias 19 e 20 de novembro, decorreu, no Vimeiro, o Seminário  “Capacitação Di-

gital das Escolas: Apoio e Monitorização do Trabalho em Curso”, da Direção-Geral de Edu-

cação, para o qual o Diretor do Agrupamento e a Embaixadora Digital, e Coordenadora do 

Plano de Formação Interna, foram convidados a intervir no painel “Práticas de referência 

no âmbito da implementação dos PADDE”. 

 O convite para a presença do AEC no evento é fruto do reconhecimento de todo um 

trabalho realizado na Escola, não só pela equipa que idealizou e se encontra a implemen-

tar o PADDE—Plano de Ação de Desenvolvimento Digital (http://aecondeixa.pt/wp-

content/uploads/2021/10/PADDE aecdx.pdf), mas também pelo corpo docente que, gra-

dualmente tem vindo a integrar as tecnologias digitais nas diferentes áreas curriculares 

dos ensinos básico e secundário e nos Projetos em que se envolve. 

 Apesar das dificuldades que serão comuns a todas as Escolas, e que foram bastante 

visíveis durante o Ensino à Distância, há um interesse crescente pela utilização das tecno-

logias no trabalho pedagógico com os alunos e na procura de formação na capacitação di-

gital, e um incremento da participação em Projetos com projeção internacional, reconheci-

da como de excelência, como são exemplo s os recentes galardões com que o Agrupa-

mento foi agraciado.– o Prémio Climate Action Project School of Excellence http://

aecondeixa.pt/2021/11/15/premio-climate-action-project-school-of-excellence/), a 4 de 

novembro, e o Prémio Nacional Etwinning 2021 (http://aecondeixa.pt/2021/11/24/premio

-nacional-etwinning-2021/), na categoria Inclusão, a 21 de novembro.  
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“Normalidade” em construção:: 
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      :: “Normalidade” em construção 

 

Concurso Nacional de Leitura - fase escola– 11 de dezembro 

 

 

 Com a intenção de dar a conhecer 

Valter Hugo Mãe, um dos maiores auto-

res portugueses da atualidade, aos nos-

sos alunos, selecionamos, da sua já vas-

ta obra, alguns textos que nos parecem 

ser adequados a cada faixa etária para o 

Concurso Nacional de Leitura de 2021. 

 A ideia é que os alunos dediquem 

um tempinho das férias de Natal à leitu-

ra, para se encontrarem preparados pa-

ra o concurso, que começa já em janei-

ro! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º Ciclo 

"A história do Homem calado" 

 2º Ciclo 

“O paraíso são os outros” 

 3º Ciclo 

“As mais belas coisas do mundo” 

 Ensino Secundário 

“Contos de cães e maus lobos” - 3 contos ( "A princesa 

com alma de galinha"; " O rapaz que habitava os livros"; 

"O mau lobo") 


