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Paz!

Abram o vosso coração,
deixem a paz entrar,
a guerra não nos irá dominar.
Abram o vosso coração,
deixem a paz entrar
e a pomba da paz irá chegar.
Abram o vosso coração,
deixem a paz entrar
e o amor se irá espalhar.
Abram o vosso coração,
deixem a paz entrar
e as crianças iremos salvar!

3ºA, EBN1 Condeixa
https://br.depositphotos.com/portfolio-4164455.html?content=photo&qview=551613782
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Crescer a ler...e a escrever
Ano rimado
Janeiro é sempre o primeiro.
Com o seu brilhante luar,
passa a noite a cantarolar.
Já estamos em fevereiro,
mês de São Valentim.
Gosto eu muito de ti,
gostas tu muito de mim!
Mês de março, mês das flores,
mês do pai e de outros amores.
Chega o mês da liberdade,
mês de abril, é bem verdade.
E com maio a chegar,
a mãe vamos celebrar.
Chegámos ao mês de junho,
dois meses p’ra descansar…
O tempo vai aquecer
e nós vamos derreter,
enquanto julho e agosto
vão passando a correr.
Em setembro já voltamos,
com os amigos festejamos.
É tempo de estudar,
de correr e de brincar.
Outubro já bate à porta,
pronto para perguntar:
- Doçura ou travessura?
Lá vai a bruxa a voar.
Novembro, mês das castanhas
quentinhas e a saltar.
E para o ano acabar,
dezembro vai começar.
E na festa do natal,
o presépio vamos montar.
E os presentes vão chegar!!!

3ºA, EBN1 Condeixa
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Dia de Reis à Francesa
La fête des Rois

A 6 de janeiro, em França como em Portugal, festeja-se o Dia de Reis. Come-se a galette des rois, um bolo onde se esconde um pequeno objeto chamado fava (fève) e
quem a encontrar na sua fatia é o rei daquele dia, pondo a coroa que o acompanha na
sua cabeça.
Este ano, apesar da situação pandémica ter levado à alteração do calendário escolar,
tendo as aulas iniciado a 10 de janeiro, as turmas do 7º ano de Francês foram motivadas pelas suas professoras, através da classroom, a festejar os Reis segundo a tradição
francesa. O desafio consistiu em pedir aos alunos que comemorassem com a confeção
da galette des rois à la frangipane com a ajuda dos seus familiares, seguindo a receita
fornecida. Qual não foi a surpresa quando alunos anexaram as fotos das suas apetitosas
e lindas galettes, acompanhadas de comentários de agrado tanto da sua parte como
da dos seus familiares. Foi mais um delicioso momento intercultural.
Professoras Hortênsia Ramos e Anabela Carvalho
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:: Capacitação Digital
Turquia
O 2º intercâmbio decorreu de 10 a 15 de janeiro em Istambul, Turquia. As alunas
participaram num workshop - como fazer um porta-chaves de latas de refrigerante visitaram um centro de reciclagem de baterias de telemóveis e componentes eletrónicos, criaram posters reaproveitando plástico e debateram as medidas sustentáveis adotadas pelos
fabricantes de telemóveis como a Apple, Samsung, Huawei e Xiaomin. Houve ainda lugar a
contactos culturais, através de visitas a locais emblemáticos da cidade, gastronómicos e
interações com todos os participantes no projeto.

Uma semana foi o tempo que durou uma curta, mas inesquecível viagem
que ficará para sempre no meu coração. No dia 9 de Janeiro aterrámos em
Istambul e a partir daí veio uma enorme bola de novas experiências. Não só
me deparei com uma realidade totalmente diferente da nossa, como também
tive a oportunidade de conhecer pessoas que nunca mais esquecerei, com as
quais travei amizade e com quem espero continuar a manter o contacto. No
dia 15 de Janeiro tivemos, com alguma dor no coração, de voltar para o nosso
Portugal, mas pelo menos voltámos com bastantes histórias para contar e
momentos felizes para recordar.

Diana Pocinho

O intercâmbio da Turquia foi um acontecimento muito importante, uma
vez que, para além de podermos visitar a incrível cidade e conhecer melhor a
sua história e cultura, fomos capazes de debater assuntos importantes e relevantes para o nosso planeta.
O nosso trabalho incidiu sobre o tema “Waste Management”, mais precisamente nos centros de reciclagem presentes no nosso distrito e no processo
e importância da reciclagem de baterias. Para complementar este tema, realizámos um debate sobre a sustentabilidade nas marcas de telemóveis, onde
ficámos com a Apple, diria a mais controversa, mas que, no entanto, é a mais
avançada neste requisito. Para além disso e ainda relacionado com o tema,
visitámos um centro de reciclagem, o exit.com, onde se procede ao tratamento de aparelhos tecnológicos como baterias e outros materiais como Luzes
LED, tinteiros, etc. Assim, em vez de estes materiais irem simplesmente para
o lixo, são reaproveitados, quanto mais não seja para transformar em arte.
Esta experiência foi bastante enriquecedora, pois, sendo nós provenientes
de países diferentes, conseguimos perceber que coisas que são completamente normais para nós - como a eficácia no tratamento de águas ou o facto de
não termos de pagar pelas nossas vacinas - são um problema noutros países.
Para além disso, a parte do convívio entre os alunos e professores foi algo que
me agradou bastante, pois foi muito natural.
Laura Ferro, nº13, 11ºA
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Esta viagem começou muito antes do dia 9; começou no princípio
do ano letivo 2020/2021 com a iniciação deste projeto. Mas, passando
todas estas semanas de trabalho árduo, vamos então diretos para o dia
9.
Na madrugada de domingo reunimo-nos todos em frente à escola
Fernando Namora para prosseguir para o aeroporto com destino a Istambul.

Assim que chegámos, fomos diretamente para o hotel onde

ficámos hospedados, tendo já a equipa romena e croata à nossa espera. Assim sendo, começámos logo por nos apresentar e em seguida dirigimo-nos aos nossos quartos para mais tarde irmos jantar.
O nosso segundo dia, de manhã, baseou-se em jogos “quebragelo” para nos conhecermos melhor e em apresentações da equipa turca sobre a sua escola e cidade. Na parte da tarde, estivemos presentes
num workshop onde aprendemos a transformar uma simples lata de
refrigerante em arte. Foi um dia divertidíssimo em que vimos e aprendemos as diferenças e as semelhanças culturais entre os vários países.
Na terça feira, fomos a um centro de reciclagem de materiais como luzes led, toners, baterias, etc. Aí foram explicados os processos
através dos quais o “lixo” passa para ser devidamente reciclado. Durante a tarde, visitámos um parque temático ViaSea Aquarium onde conhecemos várias espécies de animais.
Quarta feira, foi o dia de apresentar os trabalhos dos vários países
e debater sobre o tema waste management.
O quinto dia foi o mais enriquecedor em termos culturais e de conhecimento. Visitámos a famosa mesquita Hagia Sophia, o grande bazar, o bazar das especiarias e a famosa Old Town. Ao fim da tarde, fizemos um cruzeiro pelo Bósforo cheio de animação a bordo, com direito a
apresentações de dança tradicional turca.
No último dia tivemos mais atividades e workshops na escola e a
distribuição dos certificados.
Por fim, no dia 15, regressámos a Portugal de coração cheio e já a
morrer de saudades das amizades que criámos durante a semana.
Inês Gonçalves
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Istambul, para mim, estará sempre associada a um projeto que me proporcionou uma vivência única.
Em 5 dias caprendi bastante sobre uma realidade diferente da nossa. Os costumes, considerados estranhos no começo, já se tornavam rotina depois de algum tempo, pelo que fiquei surpreendida por não acordar com o som da mesquita às 7h da
manhã. Além disso, visitar a cidade com um ambiente repleto de cheiros, cores, sons,
pessoas e palavras às quais não estamos habituados, é uma sensação singular.
Ainda assim, a cidade não foi o que tornou esta viagem tão especial: as pessoas
que conheci, e das quais vou guardar memórias, foram a cereja no topo do bolo e
que tornaram esta experiência realmente inesquecível.
Laura Henriques

Os dias de 9 a 15 de janeiro foram passados na Turquia, os quais
foram uma nova e única experiência, para recordar um dia mais tarde.
Para começar a semana, (dia 9 de janeiro), ao chegarmos ao hotel,
todos os participantes do projeto foram amáveis e hospitaleiros, como se
pôde verificar durante o jantar e ao longo de toda a semana.
Os dias seguintes foram ocupados, mas cheios de diversão. Começámos por conhecer a escola (Toki Middle School Esenkent), os alunos e
os professores turcos que nos receberam de braços abertos; fomos também conhecer uns ferreiros que nos possibilitaram a experiência de fazer
um porta-chaves com o metal de latas de refrigerantes. Visitámos um
centro de reciclagem de baterias, toners e luzes fluorescentes, percorremos o Aslan Park, um Centro de Conservação Ex-situ, e até agora a viagem parece ter sido de diversão e passeio, mas também trabalhámos ao
realizarmos apresentações sobre reciclagem de baterias. Conhecemos o
ministro da educação e houve ainda lugar para um debate sobre marcas
de telemóveis e, como depois de um dia de trabalho também é importante
um bocado de alegria, fizemos uma pequena festa de aniversário.
Com a semana a acabar, chegou o dia mais descontraído durante o
qual fomos visitar o Palácio de Topkapı, a Hagia Sophia, o Grande Bazar e
para concluir o dia , fizemos uma viagem de barco onde tivemos uma diferente perspetiva de Istambul e onde conseguimos ver a Europa e a Ásia
em simultâneo. E assim, chegou o dia da despedida, a pior parte da viagem, tendo esta contribuído, também, para retermos uma ótima experiência.

Inês Santos
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:: Capacitação Digital

Etwinning- “ Christmas cards Exchange”

Este ano letivo, tal como aconteceu
noutros anos anteriores, todos os alunos
dos 3º e 4º anos 1º participaram, no âmbito da disciplina de Inglês, num projeto
eTwinning, Christmas cards Exchange, criado pelas professoras Armandina da Silva
e Helena Gonçalves. Este envolveu a troca
de postais de natal com diversas escolas
europeias oriundas de França, Malta, Itália,
Espanha, Roménia e Turquia.
No início do projeto, em outubro, os
participantes apresentaram as suas escolas, cidades e países. Os alunos elaboraram
vídeos para apresentar as suas escolas e
apresentaram-se através de textos escritos
em Inglês e desenhos, que foram partilhados

às

escolas

Twinspace.

Também divulgaram a língua portuguesa e algum património cultural de Condeixa nas suas
mensagens natalícias e trabalharam no projeto tendo em conta o tema do agrupamento “ Condeixa
verde, Condeixa romana”. Graças ao projeto e às
atividades desenvolvidas, os alunos adquiriram
uma compreensão intercultural, que envolve o conhecimento e a consciência de outras culturas,
comparando e contrastando diversas formas de
pensamento e expressão. Sobretudo, valorizaram a
aprendizagem da língua inglesa e receberam com
muito entusiasmo as cartas dos seus parceiros.

Professora Armandina Silva
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Tradição cumpriu-se com alunos da Escola Básica n.º 2 a cantar as
Janeiras

Os cantares tradicionais das Janeiras ecoaram na manhã do dia 21 de janeiro nos
corredores da Escola Básica nº 2. A cumprir a tradição, alunos dos 5º e 6º anos, acompanhados pelos professores de Educação Musical, cantaram as Janeiras para a comunidade
escolar e desejaram a todos um bom ano de 2022.
Durante a atuação, além de vozes afinadas, foi possível ouvir cavaquinhos, ukuleles
e acordeão.
Professor Luís Borges
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Dia Internacional do
Holocausto
No âmbito do Dia Internacional do Holocausto, dia
27 de janeiro, a turma do 11º
TT visualizou, na aula de TIAT,
Técnico de Informação e Acolhimento Turístico, um documentário intitulado “ Noite e Nevoeiro”, cujo objetivo foi mostrar
os HORRORES vividos pelos
JUDEUS nos campos de concentração.
Os alunos ficaram chocados, nauseados e indignados com tais condições e práticas de violência infringidas ao povo judeu.
Este documentário serviu para relembrar e não esquecer as VÍTIMAS DO HOLOCAUSTO.
No seguimento desta aula, o professor de História e Cultura das Artes fez uma reflexão e análise mais profunda sobre o tema em causa.
Agrupamento de Escolas de Condeixa-a-Nova (Escola Fernando Namora), , 11ºTT
Professores Fernando Abreu e Nazaré Monteiro

12 JÁ - O Jornal do Agrupamento de Escolas de Condeixa - abril de 2022

NOTÍCIAS / ATIVIDADES: :
Nos dias 29 e 30 de janeiro, a aluna Matilde Lúcia Gaspar, número 15, do 8º B,
deste agrupamento, estabeleceu um novo recorde nacional nos 200 Bruços S21, para
além de ter participado em mais 5 provas pelas quais também ficou medalhada.
Parabéns, Matilde!
Professora Filomena Maia
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LE 2 FÉVRIER
C’EST LA CHANDELEUR!

No dia 2 de fevereiro de 2022, as
turmas do 7 º ano de Francês comemoraram a “Chandeleur” e a festa dos crepes, aceitando o desafio
das suas professoras: confecionar
os seus crepes em casa de véspera
e trazer alguns para a escola para
os partilhar com os colegas num
convívio que assinalaria a data, e os restantes seriam degustados no seu ambiente familiar.
O desafio ultrapassou as expetativas porque houve uma adesão fantástica à atividade. Assim, as mesas dispostas no recinto escolar encheram-se de crepes. À pergunta
“Quanto custa?”, a resposta foi “Aqui não se vende, dá-se!”. Todos provaram crepes de
uns e de outros num ambiente de partilha e solidariedade que deu felicidade àquele momento cultural doce e muito aprazível que fez a delícia dos seus curiosos.
Como manda a tradição, em França, exatamente 40 dias após o Natal, comem-se os
crepes. É uma tradição que perdura após muitos séculos e acredita-se, ainda nos nossos
dias, que se se fizer saltar o crepe sem o deixar cair ao chão o ano será próspero e trará
felicidade.
Professora Hortênsia Ramos
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Desde o dia 2 de fevereiro, que um grupo de alunos, do 10º, 11º e 12º anos, aceitou o desafio de integrar o projeto SAFE/ Micromundo, desenvolvendo um trabalho promovido pela Ciência Viva, em parceria com a Escola Universitária Vasco da Gama, em que
o desafio experimental é o de procurar, em amostras de solos, microrganismos produtores de novos antibióticos.
A atividade é coordenada e supervisionada por docentes/investigadores da área da
Microbiologia, sendo garantidas as normas de biossegurança, incluindo a não utilização
de microrganismos patogénicos ou de risco potencial.
O trabalho desenvolvido por várias etapas, consiste na recolha de amostras de solo, para posteriormente e após processamento dessa amostra, em ambiente esterilizado e
descontaminado, ser feita a incubação, para análise da biodiversidade de microrganismos. Como se trata de microrganismos ambientais, a incubação é prolongada, pois é respeitada a temperatura natural e por essa razão todos os períodos de incubação demoram
5 dias a uma semana, o que exige que as sessões se realizem sempre no mesmo dia e
uma vez por semana.
Estando terminado o projeto, ficam aqui as imagens:
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Notícia Clube Ciência na Escola – ROBOTUR
Foi com entusiasmo e expetativa que, no passado dia 8 de fevereiro, recebemos a notícia de que a
proposta de criação de um segundo Clube Ciência Viva
no Agrupamento de Escolas de Condeixa-a-Nova foi
aprovada.
O "ROBOTUR" irá iniciar a sua atividade a partir de
setembro de 2022 e terá a duração de três anos letivos. Sendo um Clube que nasce de
uma dupla aliança entre a Robótica e o Turismo, a ciência e a sua aplicação a instrumentos, máquinas e práticas gastronómicas e turísticas, terá como missão concretizar, nas diversas vertentes da vida da Escola Secundária Fernando Namora (ESFN), iniciativas que
promovam a autonomia e a flexibilidade curricular, inseridas na dinâmica interna da Escola e na ligação à comunidade educativa e demais parceiros.
Um dos objetivos essenciais do projeto é o estabelecimento de pontes entre o Ensino
Profissional e o Ensino Regular, que coabitam no mesmo espaço escolar, no sentido de se
cruzarem no processo de ensino e aprendizagem ou nas diversas atividades que se realizam fora da sala de aula.
Tendo em conta que muitos dos conteúdos abordados nas aulas das disciplinas da componente técnica e científica dos Cursos Profissionais possuem um grau de complexidade e
especialização significativo para os alunos, o Clube propõe, em estreita ligação com os
seus parceiros, atividades que, pelo seu carácter inovador, prático e interativo, poderão
ser uma importante ajuda para a apreensão dos conteúdos pelos alunos, permitindo que
estes levem ferramentas de trabalho e competências para o mundo do trabalho, no qual
ingressarão em breve.
Nos três anos de desenvolvimento do projeto e numa lógica de articulação interdisciplinar e transversal, vão ser realizadas atividades, tais como Workshops temáticos no contexto do Turismo, dinamizados pelo Exploratório Centro Ciência Viva de Coimbra, destinados aos alunos do Ensino Secundário Profissional na área do Turismo, com a abordagem
de temas que vão desde a “A biodiversidade dos produtos alimentares locais”,
“Gastronomia molecular: associada a produtos específicos como Doçaria regional até à
“Produção, confeção, consumo de produtos alimentares - “Literacia Alimentar” até à
“Economia Circular para a produção alimentar (Gastronomia, Enoturismo, Doçaria Regional e Molinologia)”.
O projeto também contempla Visitas de Estudo ao Museu do Pão (Seia); aos Museus e
Laboratórios de Enologia (Anadia, Alcobaça, Bucelas, Peso da Régua, Porto / V.N.Gaia /
Redondo); às Rotas e roteiros molinógicos (Lousã, Felgueiras, Torre de Moncorvo e Albergaria-a-Velha). Para a área da Robótica estão previstas Visitas de estudo a feiras dedicadas à Robótica ou participação em concursos nacionais / regionais de Robótica.
Estão igualmente contempladas exposições temáticas sobre Turismo e Robótica a organizar

em espaços da Escola Secundária Fernando Namora
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NOTÍCIAS / ATIVIDADES: :
na Escola), para toda a comunidade escolar e famílias, Conversas com Cientistas, orientadas para temas da Robótica e da Nanotecnologia e atividades a desenvolver no âmbito
do Clube de Robótica, tais como a construção dos robôs mBot e Drones. Estas atividades
vão ser realizadas ao longo dos três anos do projeto no Clube de Robótica e têm como
destinatários cerca de 30 alunos do Ensino Secundário Profissional e todos os alunos do
Ensino Regular que pretendam frequentar o Clube mediante inscrição. Funcionará, igualmente, em regime de coadjuvância em contexto de aula dos Cursos Profissionais, de
acordo com as UFCDs lecionadas em cada ano.
Professora Maria de Lurdes Oliveira
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:: Capacitação Digital
As sensações na Semana dos Afetos
No dia 14 de fevereiro, no âmbito da Semana dos Afetos, os alunos de Linguagem e
Comunicação, do 5.º ao 8.º ano de escolaridade, foram desafiados a realizar textos poéticos com o recurso de sensações (visuais, auditivas, olfativas e táteis). De seguida, tiveram de substituir algumas palavras, escolhidas por cada um, por pequenas ilustrações. Os
trabalhos finais foram depois apresentados ao coletivo dos alunos que frequentam a sala
A2.02 tendo sido bastante apreciados pelos colegas e professores presentes.
Professora Maria Emília Pires
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:: Capacitação Digital
Encontro com o cientista Carlos Fiolhais
No dia 18 de
fevereiro, a escola EB1 de Ega,
teve o privilégio
de receber o professor

Carlos

Fiolhais,

físico,

professor universitário e ensaísta
português.

Este

professor é considerado

um dos

cientistas e divulgadores de ciência mais reconhecidos em Portugal.
A sessão decorreu com o maior entusiasmo, tendo os alunos elaborado um conjunto
de questões relacionadas com a sua vida profissional.
Nesta sessão,
os alunos tiveram
também a oportunidade

de

ouvir,

debater e experienciar situações vividas pelo orador.
Assim

sendo,

desde já, agradecemos ao Professor
Carlos Fiolhais e à
Associação de Pais
a
desta

oportunidade
experiência

tão enriquecedora.
EB1 de Ega
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ERASMUS +: Semana de Intercâmbio em Portugal
No passado dia 21 de fevereiro, os nossos parceiros de intercâmbio, vindos da Turquia, Croácia e Roménia, aterraram no nosso país. Estiveram connosco de segunda a sexta-feira e tiveram o privilégio de conhecer a nossa cultura, os nossos doces tradicionais e
visitaram ainda duas das mais prestigiadas cidades de Portugal, Coimbra e Porto.
Foi uma experiência que pretendeu mostrar aos visitantes as nossas vivências, hábitos e costumes, bem como um pouco da nossa história enquanto povo português. Também nós, portugueses, tivemos a oportunidade de conhecer novas pessoas, alargar o nosso círculo social e melhorar as nossas competências comunicativas na língua inglesa.
No que diz respeito à nossa vila de Condeixa-a-Nova, todos os colegas estrangeiros
passaram bons momentos. Conheceram o Património Cultural do concelho e puderam visitar a nossa escola.
Para além das atividades de lazer, tivemos também palestras e apresentações, dinamizadas por todos os grupos de países envolvidos, sobre o tema “Waste Management”,
que nos enriqueceram e mostraram que somos a geração com o papel mais importante na
alteração da pegada ecológica.
Deste modo, a última semana de fevereiro proporcionou-nos fantásticas experiências. Conhecemos e fizemos novos amigos e partilhámos com eles reflexões sobre a importância que as nossas ações têm no Planeta Terra.
Ana Leonor Santos 12ºC

Quando penso em palavras que possam descrever a semana que pude partilhar com
estudantes da Croácia, Roménia e Turquia, distraio-me quase sempre e, em vez de pensar
nessas mesmas palavras, o meu cérebro leva-me a recordar momentos que passei com
estas incríveis pessoas. E assim fico neste estado até perceber o quanto me dispersei do
ponto inicial.
Claro que isto só acontece porque tive uma semana incrível. Aliás, este adjetivo não
é suficiente para descrever a minha experiência. É preciso dizer que esta foi maravilhosa,
inesquecível, marcante, fantástica e todos os outros adjetivos relacionados. O mais provável é pensarem que estou a exagerar quando digo que esta experiência me marcou de
uma forma permanente e que evoluí muito em termos pessoais; no entanto, não podia
estar a falar mais a sério. Esta foi uma semana que tinha tudo para correr bem, e correu.
Apesar de no início da semana estar um pouco reticente e ter as minhas expectativas
muito baixas, depois percebi que tinha muito mais em comum com estas pessoas do que
inicialmente tinha pensado. O facto de os estudantes estarem num sítio novo e desconhecido também ajudou a criar uma forte ligação que hoje em dia ainda mantenho com alguns deles.
“Saudade” foi uma palavra que ensinei aos nossos visitantes, por ser uma palavra
tão especial e única na língua portuguesa, mas também porque sabia que a extrema felicidade que me

acompanhava na semana

em que estive com

estes estudantes muito

abril de 2022 - JÁ - O Jornal do Agrupamento de Escolas de Condeixa 21

:: Capacitação Digital
rapidamente se tornaria neste outro sentimento: a saudade.
Agradeço do fundo do coração a todas as pessoas que tornaram esta experiência
possível, principalmente aos professores que estiveram sempre disponíveis para nos
ajudar a resolver qualquer problema que tivéssemos, (sempre com muita paciência) e,
se pudesse, repetia esta semana uma e outra vez, porque sei que não me iria cansar,
nem se tentasse muito.
Inês Ferreira

Ida ao Teatro
As turmas do 6º ano da escola
EB2 de Condeixa foram, no dia 25 de fevereiro, ao Auditório dos Bombeiros Voluntários assistir à peça Leandro, Rei da
Helíria, inserida no Festival de Teatro
Deniz-Jacinto
A peça, representada pela companhia profissional ETcetera, foi muito divertida. Os atores interagiram muito
bem com o público, o que fez com que
este estivesse muito atento e interessado durante todo o espetáculo. Contudo,
também aprendemos que não podemos quantificar o amor, que as ações valem mais do
que as palavras e que as pequenas coisas , como o sal na comida, podem ter uma importância vital.
No final regressámos à escola, acompanhados pelos professores, da mesma forma como fomos, a pé. Na nossa cabeça ecoavam expressões que nos divertiram como:
“Tiraste-me as palavras da boca!” ou, ainda, “Dizia ela!”.
Texto coletivo 6ºC

Alunos do AE participam no festival teatral Deniz-Jacinto
Entre os dias 17 e 25 de fevereiro de 2022, decorreu em Condeixa-a-Nova a edição
escolar do Festival de Teatro Deniz-Jacinto. Todos os alunos do Agrupamento de Escolas
de Condeixa dirigiram-se ao cineteatro de Condeixa e assistiram a uma peça adequada
ao seu nível de ensino.
O Festival Deniz-Jacinto, promovido pela Câmara Municipal de Condeixa, teve início
em 2016, tendo sido interrompido devido à pandemia e regressado este ano. O evento
foi criado em honra do teatrólogo Manuel Deniz-Jacinto, natural do concelho de Condeixa. A ida dos alunos ao teatro foi gratuita, tendo sido totalmente financiada pela Câmara
Municipal, e teve como objetivo o visionamento de peças baseadas em obras estudadas
na disciplina de Português.
No dia 17 de fevereiro, subiu ao palco a peça Os Maias, encenada pela companhia
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“ETCetera Teatro”, destinada aos alunos do 11º ano. No dia seguinte, foi representada a
peça O Príncipe Nabo, pela companhia “CriArte”, destinada aos alunos do 5º ano de escolaridade. Já a peça apresentada no dia 21 foi O ano da morte de Ricardo Reis pela companhia “ETCetera Teatro” e dedicada ao 12º ano. Depois, foi a vez dos mais pequenos do
1º ciclo e Pré-escolar assistirem à representação da peça Alice no País das Maravilhas encenada pela companhia “ADN de Palco”. Aquilo que os olhos veem ou o Adamastor e O
Auto da barca do Inferno, encenados pela companhia “ETCetera Teatro”, foram representadas no dia 24, tendo como público-alvo os alunos do 8º e 9º anos de escolaridade respetivamente.
Para encerrar, o festival contou com a peça Leandro, Rei da Helíria, pela companhia “ETCetera Teatro”, com dupla sessão às 10h30 e às 14h30.
No geral, os alunos gostaram muito desta atividade que lhes permitiu não só um
contacto próximo com as obras estudadas na disciplina de Português, como uma oportunidade de regressar ao teatro.
Alunos do 8ºG e do 8ºH
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Some
Kindness for
Ukrainian
children

Trabalho desenvolvido por 3 turmas do 1º ciclo no âmbito da disciplina de Inglês
Professora Armandina Silva
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Movimento de paz pela Ucrânia

No dia 28 de fevereiro, pelas 10h30 da manhã,
na escola EBN2/3 de Condeixa-a-Nova, os alunos do
5º ao 8º anos saíram das suas salas para se manifestarem pela paz na Ucrânia.
Desde o dia 24 de fevereiro temos ouvido relatos de
uma guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Por razões políticas e económicas, que favorecem a Rússia, a população ucraniana tem sido confrontada
com este conflito armado e devastador. A solidariedade de todos os povos foi imediata e
ondas de apoio à Ucrânia surgiram dos quatro cantos do mundo. No dia 28 de fevereiro,
todos os alunos presentes na escola EBN2/3 de Condeixa-a-Nova saíram das suas salas,
para demonstrar a sua solidariedade com a da Ucrânia. Os alunos cantaram o “Hino da
alegria”, da sinfonia de Beethoven, “A Portuguesa”, o hino nacional português, e o hino da
Ucrânia, cujo primeiro verso é muito representativo neste momento: “A glória da Ucrânia
não pereceu, nem a sua liberdade.” Este momento foi dirigido pelo Sr. Professor Mário Alves e pela Sra. Professora Maria João Leitão, docentes de educação musical na escola acima mencionada. É de referir que esteve presente o Diretor do Agrupamento de Escolas de
Condeixa-a-Nova, Dr. Avelino Santos , que deixou votos de esperança para que esta guerra tenha fim e que reine a paz. Força Ucrânia!
Artigo de: Ana Rita Fonseca nº1 8ºD
Matilde Marques nº18 8ºD
Maria Alverca nº16 8ºD
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Decorreu no passado dia 16 de fevereiro a Final de escola do Concurso de Literacia
da Informação, uma atividade promovida pela biblioteca escolar, para a seleção da equipa
que vai representar a escola no “Oeiras Internet Challenge” no próximo dia 31 de março.
O Oeiras Internet Chalenge Nacional é uma iniciativa do Município de Oeiras
promovido pelas suas Bibliotecas Municipais, em parceria com a Rede de Bibliotecas Escolares, e que consiste na realização de um torneio para alunos do ensino secundário onde se testa a perícia na pesquisa e na seleção de informação a
partir da internet.
Estiveram presentes 10 alunos organizados em 5 equipas, que em primeiro lugar fizeram um treino de como proceder, comunicar e principalmente pesquisar. Foram partilhadas dicas e realizadas breves pesquisas.
O Jogo que selecionou a equipa vencedora, foi muito renhido, tendo as 5 equipas alcançado resultados muito próximos, como se pode observar no pódio do Kahoot, na imagem
seguinte:
Professora Ana Amorim

Equipa

Turma

Riçol
D´Leitão

12ºA

Cata e Laura

11ºA

teamoliveira

11ºA

Lalaland

11ºA

Branco Eduarda

11ºA

Alunos
João Nuno Coelho
Simão Ribeiro
Laura Ferro
Catarina Acúrcio
Madalena Pedrosa
Beatriz Pinheiro
Laura Henriques
Diana Pocinho
Beatriz Branco
Eduarda Almeida

Damos os Parabéns à equipa vencedora
e desejamos muito boa sorte para a Final Nacional!
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Final Nacional do Oeiras Internet Challenge

Decorreu, no passado dia 31 de março, a
Final Nacional do Oeiras Internet Challenge,
uma competição que põe à prova os alunos do
ensino secundário no que à capacidade de pesquisa e de conhecimentos da literacia da informação diz respeito.
Os alunos João Coelho e Simão Silva, na
equipa Riçol D'Leitão, sempre acompanhados
pela professora bibliotecária, participaram com
bastante empenho e deram o seu melhor.
Na primeira ronda, entre 59 equipas classificaram-se num honroso 9° lugar.
Na segunda ronda, já não tiveram tanta
sorte, tendo acabado em 17° lugar entre as 20
melhores equipas.
Parabéns pelo esforço!
Foi uma atividade muito renhida e interessante... Para o ano há mais!

Professora Ana Rita Amorim
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Exposição “À Descoberta do Passado”
Com o objetivo de tornar o ensino
e a aprendizagem da História mais interessante e motivador, foi proposto aos
alunos do 8º ano, a construção de um
pedacinho da história da expansão ultramarina. O desafio foi plenamente
correspondido e os trabalhos realizados
estarão expostos no átrio junto à sala dos professores e no corredor que lhe dá acesso, a
partir da última semana de aulas do 1º período e na primeira semana no 2º período.
Nesta exposição podemos rever algumas das figuras ligadas à expansão ultramarina, as embarcações dos
descobrimentos, os instrumentos de orientação usados,
bem como mapas das viagens de descoberta, das rotas
comerciais e os produtos transacionados. O lado negro
da expansão ultramarina portuguesa também não foi esquecido, através da representação dos navios negreiros
e dos mercados de escravos.
Os alunos, pais e encarregados de educação estão de
parabéns.
Obrigada pela colaboração.
As professoras de História
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Carnaval
No dia 25 de fevereiro, os romanos invadiram a nossa escola.
De

acordo

com

o

nosso

Projeto,

“Condeixa Romana, Condeixa Verde” neste
dia viemos vestidos de romanos para recordramos a época em que estes habitavam a
nossa região.
Como não pudemos desfilar na vila, devido aos tempos de pandemia, desfilámos
apenas nas imediações da escola.
Foi divertido imaginarmos que estávamos no tempo dos romanos e até fizemos alguns combates com espadas.
EB1 de Ega
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Muda o mundo e a escola deriva
A OMS1 define a saúde como um completo bem estar físico, psíquico e social, o que
significa que quem não apresente sinais ou sintomas de qualquer maleita e esteja bem
integrado no seu ambiente familiar e circulo de amigos, grosso modo, pode considerar-se
saudável. Mas aproxima-se o momento em que os computadores sabem o que nós não
imaginamos. Dentro de pouco tempo a recolha permanente de dados e o seu tratamento
computacional pode vir a surpreender o nosso médico com diagnósticos proféticos que ele
não podia traçar e obrigá-lo a dar-nos a notícia que no horizonte se avizinha uma infeção
ou que daqui a um ano uma neoplasia nos pregará uma partida. Se é certo que ninguém
se passeia no mundo eternamente, também não parece que alguém tenha interesse em
conhecer uma morte anunciada ou sofrer por antecipação. Viver o futuro no presente rouba tranquilidade. Ateus e céticos escarnecem de profecias, os crentes rejeitam adivinhos e
antevisões argumentando que o futuro a Deus pertence. Mas quando os algoritmos da Big
Date baseados num conjunto de dados biométricos nos alertarem que células, tecidos e
órgãos vão futuramente dar uma fífia na orquestra do nosso organismo, teimaremos em
ignorar? Podemos recusar presságios mas será sensato ignorar prognósticos de base científica? Apesar da melhoria dos cuidados médicos, passaremos a ser todos receosos e hipocondríacos, incapazes de nos sentirmos saudáveis. Não obstante, uma vez aqui chegados,
talvez não haja retrocesso, os algoritmos do Big Date são como os fármacos, não se podem ignorar pela utilidade que apresentam, apesar dos efeitos colaterais não serem negligenciáveis.
As transformações digitais fazem-se sentir em todas as áreas da sociedade com aspetos muito positivos mas, não deixam de transportar preocupações. A digitalização para
o desenvolvimento passou a estar na ordem do dia, oferece novas formas de promover o
ativismo e de exercer a liberdade, mas, também, traz novas maneiras de restringir direitos. Na escola, as tecnologias digitais são, já, de grande utilidade na organização do trabalho, na motivação e nas novas estratégias e metodologias pedagógicas. Criada, pelos
americanos, durante a guerra fria, para comunicar com o seu exército, a Internet, é uma
das maiores invenções do século XX e a sua globalização a partir dos anos oitenta, alterou
definitivamente o nosso mundo. Por outro lado, as alterações políticas e sociais das últimas décadas trouxeram novas mudanças ao mundo. A História tem-nos mostrado que a
humanidade é inovadora e criativa, capaz de encontrar respostas para os desafios que vão
surgindo, mas tem dificuldade e alguma insensatez no controlo das ferramentas inventadas.
Outrora, numa sociedade muito hierarquizada, os mais privilegiados não eram necessariamente os mais inteligentes ou detentores de maiores capacidades mas o produto da
hereditariedade e de herança familiar que se ia perpetuando. O acesso generalizado ao
ensino e a massificação da educação estendeu a muitos a possibilidade de ascensão social e de aspirar a melhores condições de vida. Mas entre o cardápio de oportunidades teóricas e a real capacidade de cada um fazer escolhas conscientes, há um longo e exigente
1. OMS – Organização Mundial de Saúde
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percurso de preparação. A heterogeneidade que chega, atualmente, às escolas obriga,
por isso, a tratamento diferenciado, para dar a todos o que cada um precisa. Exigia-se,
por isso, alterar o sistema de funcionamento da escola. Novo mundo nova pedagogia.
Surgem adequações monitorizações, e apoios variados porque é preciso que ninguém fique para trás. Há trabalho em rede e progresso efetivo na prestação de serviços. Mas à
semelhança dos grandes projetos arquitetónicos que apresentam, por vezes, objetivos
megalómanos e dificilmente exequíveis, também no ensino se estabelecem percentagens
utópicas de retenções que sendo bem intencionadas, revelam-se contraproducentes.
Tal como nas ditaduras, censuram-se termos e substituem-se por eufemismos, por
exemplo, agora ninguém reprova, agora, é-se retido e para tal acontecer são necessárias
grandes infrações e um milagre maior do que ser premiado pela lotaria. É certo que as
reprovações em larga escala, como outrora se faziam, eram injustas e um problema de
desmotivação para alunos e famílias. Era forçoso mudar e encontrar respostas adequadas, dirigidas às diferentes populações, dedicadas aos diferentes alunos e que respeitassem as suas particularidades. Estabeleceram-se metas de “sucesso” e sem estarmos em
Siracusa, gritou-se a plenos pulmões eureka perante o novo paradigma que surgia. Mas
ao contrário do Princípio de Arquimedes, esta fórmula milagrosa da transição em massa,
enferma de rigor científico e, a sua aplicação é muitas vezes uma falácia. Há soluções que
não se estabelecem por decreto. Não seria pelo facto de um Diretor de um qualquer hospital ordenar que de todos os doentes que entrassem na urgência, noventa e cinco por
cento saíram curados e que não podia haver óbitos a registar, que os factos cumpriam os
seus ditames. É que a realidade é obstinada, tem mau feitio e ignora cartas de intenções.
Na verdade, a utopia até pode ser inspiradora mas quando é demasiado fantasiosa tornase ridícula. Parece consensual que não é benéfico que ao alunos repitam anos e permanecem na escola mais tempo do que o normal. Então, que se faça tudo para que assim seja,
faça-se tudo para que aprendam, para que desenvolvam capacidades e competência, para que acompanhem o seu grupo de colegas, mas no final, depois das devidas ponderações, atribuam-se os verdadeiros resultados, mesmo que o aluno tenha que mudar de
ano com várias classificações de insucesso que em nada altera a realidade. Tudo se deve
fazer para ajudar um doente mas afirmar que o moribundo está curado é uma mentira
descarada. A nossa honestidade intelectual devia impedir-nos de eufemismos criativos na
atribuição de classificações, qualquer aluno devia conhecer, efetivamente, as condições
em que transita para o ano letivo seguinte, de forma a não criar falsas expectativas. Afinal, a sociedade digitalizada é cada vez mais exigente e marginaliza cidadãos amorfos,
acríticos e inadaptados.
Começa a ser um lugar-comum afirmar que não há empregos para a vida e que ao
surgimento de novas profissões sucumbirão outras que se venham a revelar inúteis. A
tecnologia vai obrigar a desprezar mão-de-obra desqualificada, vai ignorar trabalhadores
sem reais habilitações, pouco resilientes e pouco autónomos. Pode sentir-se escassez de
gente para o que há a fazer e sobrar mão de obra para o que já não existe. Numa perspetiva darwinista, serão selecionados os mais capazes de se adaptarem e ignorados os de
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menor sagacidade. Parece óbvio que se não queremos perpetuar os ignorados e indigentes temos que fazer uma verdadeira revolução no ensino e na escola.
Essa mudança dispensa saudosismos, mas também não deve ser acrítica relativamente à novidade, apenas porque está na moda. Para chegar é preciso ir e enfrentar desafios que nem sempre se afiguram fáceis.
O último mês mostrou aos europeus e ao mundo que não há ganhos definitivos, que
a democracia e a liberdade exigem gente esclarecida e atenta que permaneça em estado
de alerta. Por isso, a escola tem que ser revolucionária, tem que ser um terreno fértil de
verdadeiros cidadãos, pessoas livres, que saibam fazer escolhas verdadeiramente informadas.
Professora Ana Paula Henriques
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CARNAVAL INSERIDO NO DAC “EM BUSCA DA ROMA ANTIGA”
EB1 DE SEBAL
Na Roma antiga, os homens usavam uma vestimenta tradicional, a toga. Geralmente
era feita de lã de cabra e linho, branca ou bege. Tinha mangas, formato amplo e era usada trançada sobre o corpo. Os romanos mais nobres usavam túnicas mais curtas, até aos
joelhos, e presas a uma espécie de cinto de couro ou metal. Quando o clima permitia, os
nobres ainda vestiam um manto sobre a toga.
As roupas femininas não eram muito diferentes das masculinas. As romanas usavam
estolas, em vez de toga. Eram longas e sem mangas, coloridas e, por vezes, feitas de tecidos brilhantes, sempre usadas sobre as túnicas. Enfeitavam com cintos de metal ou cordas cuidadosamente trançadas. As mulheres romanas eram muito vaidosas e costumavam
pentear muito bem os seus cabelos. As nobres usavam penteados mais elaborados, com
tranças e jóias, e não dispensavam o uso de tintas e perucas.
Foi nesta informação que nos baseámos para criar o nosso Carnaval, alusivo à Roma
antiga, no dia 28 de fevereiro.

Carnaval romano divertido
Alusivo à Roma antiga
Roupa rústica e bonita
Numa festa divertida e explosiva
As crianças estavam felizes
Viram coisas carnavalescas
As famílias vieram admirá-las
Lá foi uma mega animação!
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Atelier de pintura e escultura
No dia 4 de março, recebemos na nossa escola a artista plástica da Faculdade de Belas Artes
do Porto, Fernanda Santos que desenvolveu connosco um atelier de pintura e escultura, com inspiração no artista Alexandre Girard.
Primeiro criámos o nosso projeto numa folha de papel que depois passámos para uma escultura feita em madeira. As pinturas ficaram muito engraçadas e muito coloridas.
Esta atividade foi muito divertida e ficámos surpreendidos com o trabalho que conseguimos fazer.
EB1 de Ega
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Participação da Escola Fernando Namora nas X Olimpíadas Nacionais de
Filosofia
No passado dia
4 e 5 de março decorreu no Agrupamento
de Escolas de Montemor – o – Novo a
10.ª edição das Olimpíadas Nacionais de
Filosofia,

atividade

em que participaram
cerca de 65 alunos,
acompanhados

pelos

respetivos professores e que contou com a participação da nossa aluna do 12.º D, Francisca Caseiro.
Apesar de terem sido dois dias de intenso trabalho filosófico, foi gratificante acompanhar esta aluna e todos os filósofos e filósofas que, durante dois dias, escreveram ensaios filosóficos, refletiram sobre as grandes questões da atualidade, debateram de forma
entusiástica os grandes temas da humanidade - a ética, a política e a estética, entre outros -, e conviveram de uma forma honesta e

saudável, fazendo destes momentos o

“melhor dos mundos possíveis” e uma aventura inesquecível!
Juntamente com colegas de todo o país, senti uma vez mais que atividades como estas que as Olimpíadas Nacionais da Filosofias nos proporcionam, são essenciais para a
promoção e defesa do papel fundamental da filosofia no Ensino Secundário, maravilhosamente representado pelos elementos fundamentais que o constituem: os nossos alunos
filósofos.
Professora Maria de Lurdes
Pereira de
Oliveira
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NOTÍCIAS / ATIVIDADES::
Exposição: Portugal- As Áreas Urbanas
No âmbito do módulo 5 de Geografia do curso de Técnico de Turismo do 11º TT,
foi realizada uma exposição intitulada Portugal: ás áreas urbanas. Neste módulo os
alunos estudaram as características das cidades portuguesas, seus principais problemas, causas e consequências.
Idealizando as futuras cidades sustentáveis em Portugal, os alunos assumiram o
papel de autarcas e apresentaram soluções de modo a mitigar os principais problemas
urbanos evidenciados.
O combate aos problemas ambientais, sociais, de insegurança e reabilitação
urbana foram as temáticas em debate.
Das conclusões relevantes sobressaiu a importância de um pensamento/agir coletivo, quer ao nível das estratégias políticas, de governança, quer ao nível da participação ativa dos cidadãos.
Diz António Guterres, Secretário Geral da ONU:
“As cidades são o local onde a batalha pelo desenvolvimento sustentável será
ganha ou perdida”
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:: NOTÍCIAS / ATIVIDADES

Mulheres de Guerra
Celebramos o Dia Internacional da Mulher.
Esta comemoração lembra-nos o direito à igualdade.
Ao longo da história, muitas mulheres foram silenciadas, apesar do papel relevante que desempenharam
em diferentes campos. Hoje, lembramos as mulheres
que estão a sofrer a guerra na Ucrânia. São estas
mulheres que têm de cuidar e sustentar a família. Estas mulheres tiveram de se despedir dos seus companheiros e caminhar para o exílio com os seus filhos,
para os proteger e lhes dar um futuro. Outras mulheres tiveram de permanecer no seu país, e deixar partir os seus filhos, para poderem cuidar de quem não tem capacidade para se deslocar.
Também são mulheres aquelas que acolhem, nas fronteiras, quem foge da guerra e da
pobreza. Neste dia, lembramos que homens e mulheres somos iguais perante a lei.
Professor Carlos Freitas
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Capacitação Digital ::
Comemoração do Dia Internacional
dos Direitos das Crianças
(20 de novembro de 1959)
A Declaração dos Direitos da Criança foi aprovada pela Assembleia Geral das Nações Unidas.
Procurava-se que os governos de todos os países
que a adotaram garantissem o respeito pelos direitos e liberdades das crianças, de forma a assegurar o seu bem-estar. Para reforçar este propósito, em 1989 foi assinada a Convenção dos Direitos
das Crianças, mas apesar de todos os esforços, estes direitos continuam a ser diariamente negados a milhões de crianças de todo o mundo.
Neste contexto, é fundamental promover a divulgação dos Direitos das Crianças e sensibilizar para a necessidade de serem respeitados. Foi com este intuito que os professores
de Cidadania e Desenvolvimento lançaram aos alunos do 7º ano o desafio de os ilustrar.
Os trabalhos dos nossos jovens artistas foram apresentados à comunidade escolar nos
dias 19 e 22 de novembro e podem ser ainda apreciados na página da escola –http://
aecondeixa.pt/2021/11/19/dia-internacional-dos-direitos-das-criancas/
A Biblioteca Escolar aliou-se a esta iniciativa, integrando a exposição destes trabalhos
num conjunto de atividades dinamizadas na semana de 10 de dezembro, com vista a promover os Direitos Humanos.
Os professores de Cidadania e Desenvolvimento do 7º ano agradecem a todos os que
colaboraram para tornar possível esta iniciativa e divulgá-la a toda a comunidade escolar.
As professoras de Cidadania e Desenvolvimento
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:: NOTÍCIAS / ATIVIDADES

“22 de março- Dia Mundial
da Água”
Poupe a água, ela não cai do céu!
Existe na natureza!

Conselhos práticos para poupar água…


Feche a torneira enquanto escova os dentes.



Coloque uma garrafa de 1,5 l de água dentro do autoclismo.



Utilize as máquinas de lavar roupa e loiça com a carga completa.



Tome duche em vez de banho de imersão.



Feche a torneira do chuveiro enquanto se ensaboa.



Aproveite a água para um recipiente até que fique quente e utilize-a para lavar o
chão, regar as plantas, ou usar na sanita.



Verta o óleo usado num garrafão e leve-o ao oleão mais próximo.



Utilize detergentes amigos do ambiente.



Se lavar a loiça à mão, tape a pia, não o faça com a torneira sempre a correr.



Se uma torneira estiver a pingar, feche-a bem, se estiver avariada substitua-a.



Não use a sanita como caixote do lixo.



Não coloque unhas, cabelo, ou toalhetes na sanita.



Aproveite a água da chuva em depósitos e reutilize-a para regar as plantas.



Use apenas as quantidades mínimas de gel de banho e champô.



Aproveite a água de lavar a fruta e os legumes para regar as plantas.



Lave o carro na estação de serviço. Se o lavar em casa, use um balde e um pano,
nunca a mangueira.



Coloque um redutor nas torneiras para reduzir a pressão.



Regue o jardim ou a horta à noite, quando a evaporação é menor.



- Senhor agricultor, use os produtos químicos com moderação!!!



Poupe e preserve a água para assegurar o bem-estar das gerações futuras!

EBNº1 - Turma do 4ºC
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Capacitação Digital ::
CERIMÓNIA DO
HASTEAR DA
BANDEIRA VERDE ECO-ESCOLAS
23 de março de
2022
No dia 23 de
março

(quarta-

feira), realizou-se na
Escola Básica 2,3 de
Condeixa-a-Nova
(EBN2), a Cerimónia
do Hastear da Bandeira

Verde

Escolas.

Esta

Ecoceri-

mónia contou com a
presença de alguns convidados, nomeadamente, com a Vereadora da Câmara Municipal,
Dr.ª Ana Manaia em representação da Autarquia; com a colega Isabel Mesquita coordenadora do Clube Eco-Escolas no ano 2020/21 e com alguns encarregados de educação. A
presidir à cerimónia esteve o Diretor do Agrupamento de Escolas de Condeixa-a-Nova, Dr.
Avelino Santos e a Coordenadora da Escola EBN2, Dr.ª Aldina Esteves.
A cerimónia teve início com a atuação da Fanfarra escolar “Arre Gaita”, dirigida pelo
docente Luís Borges, à qual se seguiu um breve discurso do Diretor do Agrupamento, em
que agradeceu aos antigos alunos do Clube e fez referência à importância do Clube para
toda a Comunidade ao dinamizar atividades e promover práticas em defesa do ambiente.
Seguiram-se algumas palavras da Vereadora da Câmara Municipal e da aluna Francisca
Ferreira em representação do Clube.
Depois do momento do Hastear da Bandeira, em que houve a passagem de testemunho dos antigos para os novos alunos do Clube, a cerimónia foi encerrada com mais uma
atuação do “Arre Gaita”.
A equipa Eco-escolas agradece a todos os que participaram na cerimónia e
espera contar com a participação de toda
a Comunidade Escolar nas diversas atividades que vai promovendo, para continuarmos a ser uma Eco-Escola.
Equipa Eco-Escolas
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:: NOTÍCIAS / ATIVIDADES
Audição da Páscoa

Foi no passado dia 6 de
abril que os professores de
música do Agrupamento de
Escolas, em colaboração com
o Museu de Conímbriga –
Museu Nacional, promoveram a audição musical do final do 2.º período.
No peristilo do Museu

Monográfico de Conímbriga, foi
possível ver e ouvir quase uma
centena de alunos do 2.º ciclo ao
secundário. Estes apresentaram
peças de música tradicional portuguesa, ligeira, erudita, entre
outros géneros musicais.
Num espaço repleto de es-

petadores, os alunos tiveram
oportunidade de mostrar o
trabalho desenvolvido nas aulas e nos vários clubes de
música dinamizados no Agrupamento.
Das diversas atuações,
destacamos a fanfarra “Arre

Gaita”,

a

Agrupamento

Orquestra
e

do

as várias

atuações individuais e de
grupo.
Todos tiveram oportunidade de experienciar um
final de tarde diferente e enriquecedor.
Professor Luís Borges

42 JÁ - O Jornal do Agrupamento de Escolas de Condeixa - abril de 2022

Capacitação Digital ::

Palestra: Mobilidades, Migrações e Refugiados (8 de abril)

A história humana é uma história de mobilidades. Umas vezes em descoberta de espaços desconhecidos, outras em busca de melhores condições de vida, e outras ainda em
fuga dos espaços de pertença. Nos tempos mais recentes todas estas mobilidades aumentaram de intensidade, quer através dos movimentos migratórios bem como das deslocações de refugiados, sendo que em muitas circunstâncias se torna difícil distinguir que
tipo de mobilidade está em causa. As migrações são intensas e afetam todos os espaços,
sendo uma caraterística estrutural do mundo contemporâneo, de tal forma que os tempos que correm são considerados a “idade das migrações”. Mas as mobilidades são igualmente marcadas, de forma crescente pelas deslocações de refugiados, que para além de
fugirem de perseguições e guerras, fogem também da miséria económica e das catástrofes ambientais.
Os últimos tempos têm sido dramáticos relativamente aos movimentos de refugiados. Em 2015 a chegada à Europa de mais de um milhão de pessoas provenientes da Síria, e em 2022 mais de 4,2 milhões de provenientes da Ucrânia, é disso exemplo. Todas
estas situações parecem uma novidade na Europa dos nossos dias, mas o que é novo é a
intensidade e violência com que este fenómeno está a ocorrer. A crise dos refugiados é
também a crise da da política que não sabendo gerir esta situação se vê enredada em
questões económicas, legais e morais. Mas esta realidade também é a “nossa realidade”
na medida em que os refugiados são pessoas e famílias concretas que também chegaram e continuam a chegar a Portugal.
É neste contexto que se enquadra a palestra dinamizada pelo Doutor Carlos Nolasco
“Mobilidades, Migrações e Refugiados”, nas turmas do 8º Ano, no dia 8 de abril, no Auditório da Escola Básica de Condeixa-a-Nova.
Cristina Castela Nolasco
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:: Serviços Técnico Pedagógicos (Serviço Social, Psicologia e
Terapia da Fala)
CAMPANHA SOLIDÁRIA
O Agrupamento de Escolas de Condeixa-a-Nova, enquanto
entidade educadora/formadora, desenvolve a promoção de valores
necessários à construção de uma sociedade mais justa e fraterna.
Neste sentido, a Assistente Social do Agrupamento em conjunto
com os Coordenadores de ciclo da EB2 e da ESFN promoveram
uma Campanha Solidária com a Ucrânia que decorreu na semana
de 3 a 11 de março.
A toda a comunidade educativa, apresentamos o nosso agradecimento pela adesão à iniciativa.

MÊS DA PREVENÇÃO DOS MAUS TRATOS NA INFÂNCIA
A História do Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância
Em 1989, Bonnie Finney, nos EUA, atou uma fita azul na antena do carro. Esta era
uma homenagem ao seu neto que faleceu vítima de maus tratos. Desta forma, pretendia
suscitar a curiosidade da comunidade. A iniciativa teve um impacto que superou as expectativas e abril passou a ser o Mês Internacional da Prevenção dos Maus-Tratos na Infância.
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Capacitação Digital ::
Adesão do Agrupamento ao Mês
da Prevenção dos Maus Tratos na Infância
A Comissão Nacional de Promoção dos
Direitos das Crianças e dos Jovens, anualmente promove a campanha do Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância, que decorre em abril.
A escola, como entidade com competência em matéria de infância e juventude, é
fundamental na prevenção e deteção dos
maus tratos infantis. Como forma de manifestar a adesão à campanha, simbolizada pelo Laço Azul, ao longo do mês de abril,
todos os estabelecimentos de ensino do
Agrupamento de Escolas de Condeixa têm
um Laço Azul afixado.
Agradecemos a colaboração de todos os Educadores, Docentes, Associações de Pais
e ATL da Cáritas Diocesana de Coimbra pela colaboração na elaboração dos Laços.

Ainda no âmbito do Mês da Prevenção dos Maus Tratos na Infância, todos os estabelecimentos de ensino do Agrupamento de Escolas de Condeixa foram desafiados a realizar
um Laço Humano. No dia 6 de abril, na Escola Sede (Escola Secundária Fernando Namora) e na Escola Básica nº2 foi realizado o Laço Humano.
A realização do Laço contou com a colaboração da Assistente Social do Agrupamento, assim como com a imprescindível colaboração das técnicas e dos utentes do ATL da
Escola Básica nº2 e da Escola Secundária Fernando Namora. Na Escola Básica nº2, contou
-se ainda com a imprescindível colaboração dos delegados e subdelegados de
turma.
Mais do que a realização do Laço, ou a utilização
do azul como chamada de
atenção e homenagem às
vítimas
tos,

de

apelamos

Maus
a

Traque

o

amor, a tolerância, o respeito e a empatia sejam os
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:: Serviços Técnico Pedagógicos (Serviço Social, Psicologia e
Terapia da Fala)
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Capacitação Digital ::
VISITA DE ESTUDO À FUTURÁLIA
No âmbito do Programa de Orientação
Vocacional os Serviços de Psicologia e Orientação (SPO) do Agrupamento, no passado dia
1 de abril, organizaram uma visita de estudo
à Futurália que decorreu na FIL, Lisboa e é
considerado o maior evento nacional dedicado
à oferta educativa, à formação e à empregabilidade.
Esta visita dirigiu-se a todos os jovens
alunos do 12º ano, ano que antecede a entrada no ensino superior e/ou integração no
mercado de trabalho, em que a tomada de
decisão e a escolha de um futuro profissional
assumem uma prioridade.
Participaram neste evento todas as turmas do 12º ano, num total de 115 alunos e
seis acompanhantes, Prof.ª Ana Luísa Silva, Prof.ª Beatriz Graça, Prof.ª Conceição Caramelo e Prof.ª Maria de Lurdes Oliveira, Assistente Social do Agrupamento, Dra. Carla Marques e a Psicóloga, Dra. Anabela Ramos.
Este evento teve como objetivo principal proporcionar aos alunos do 12º ano toda
a informação relativa ao acesso ao ensino
superior, bem como incentivar os jovens a
encontrar o seu talento, apoiando-os o mais
possível na tomada de decisão escolar e profissional. Puderam ainda, obter informação e
encontrar apoio ao emprego e à empregabilidade, bem como frequentar workshops que
ajudarão os jovens a darem o primeiro passo para o sucesso profissional e integração
no mercado de trabalho. Em suma, neste
espaço os participantes puderam esclarecer
as suas dúvidas junto dos representantes
das várias entidades e organizações presentes.
Depois de 2 anos profundamente marcados pela pandemia os jovens puderam ainda
conhecer um pouco do Parque das Nações, desfrutando do seu espaço privilegiado em
frente ao Tejo, dos seus parques verdes com arte pública, apreciar os impressionantes
edifícios, saciar a sede ou fome nos restaurantes ou bares à beira-rio, merendar nos jardins, andar de teleférico ou simplesmente apreciá-lo, contemplar as vistas deslumbrantes
e passear pelo belo Centro Comercial Vasco da Gama.
Regressámos cansados, mas de alma cheia!
Anabela Ramos (Psicóloga))
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:: Capacitação Digital
Plano de Formação do Agrupamento de Escolas de Condeixa-a-Nova
Ação de Formação de Curta Duração
“Aprendizagem Baseada em Projetos - partilha de cenários de aprendizagem”
Realizou-se no dia 19 de janeiro de 2022, das 17H00 às 20H00, por videoconferência,
a Ação de Formação de Curta Duração “Aprendizagem Baseada em Projetos - partilha
de cenários de aprendizagem”, dinamizada pelas docentes Anabela Lima (formadora) e
Sandra Galante (coordenação).
Esta ação de formação insere-se no Plano de Formação do Agrupamento de Escolas de
Condeixa-a-Nova, contou com 85 formandos, a maioria docentes do Agrupamento de Escolas de Condeixa-a-Nova, mas também das restantes escolas associadas do Nova Ágora –
CFAE, e pretendeu trabalhar a metodologia de aprendizagem baseada em projetos (ABP),
facultando exemplos.
De acordo com o enquadramento atual das políticas públicas em Educação, as escolas
devem encontrar soluções para dinamizarem projetos que sejam aglutinadores de várias
áreas do conhecimento e que proporcionem aos alunos desafios integrados na sociedade. O
próprio Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória define um aluno capaz de trabalhar em equipa, colaborar, criar, refletir, relacionar e aplicar os vários conhecimentos na
resolução de problemas. Neste sentido, os conteúdos abordados nesta ação de curta duração apontaram para atividades multidisciplinares em contexto de sala de aula e que trabalhem o referido Perfil. Os participantes desta ação de curta duração acederam a informação
sobre a Metodologia de ABP; discutiram a filosofia subjacente à metodologia e participaram
da partilha de projetos recorrendo à metodologia de ABP.
Professora Sandra Galante
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Formação Capacitação Digital ::
Encontro DESAFIOS E CAMINHOS DA ESCOLA DIGITAL
Decorreu, no dia 19
de fevereiro, o Encontro
DESAFIOS

E

CAMINHOS

DA ESCOLA DIGITAL, no
Auditório
EBSQF,

da

EACMC/

organizado

pelo

Nova Ágora - Centro de
Formação

de

Associação

de Escolas. O evento acolheu mais de uma centena
de

participantes,

vários

convidados e oradores especialistas.
Esta ação de formação, inserida no contexto
do Plano de Ação para a Transição Digital (Resolução do Conselho de Ministros nº
30/2020, de 21 de abril de 2020), teve como principal objetivo facilitar o acesso a informação útil e sistematizada sobre a teoria e a prática, em literacia digital, contribuindo, assim, para aprofundar o conhecimento dos diferentes atores e das organizações, enquanto
comunidades de aprendizagem, no que respeita à integração transversal das TDIC nas
práticas profissionais e pedagógicas.
Entre os oradores estiveram:

Maria João Horta, subdiretora da Direção Geral de

Educação; Maria Adelaide Franco, Fundadora da MindsetPlus; Sara Dias-Trindade, investigadora e docente na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, onde integra a
equipa de coordenação do Centro de Estudos Interdisciplinares (CEIS20); José António
Moreira, Investigador Integrado no Centro de Estudos Interdisciplinares (CEIS20) da Universidade de Coimbra e Investigador no Laboratório de Educação a Distância e eLearning
da Universidade Aberta; Teresa Pombo, colaboradora da Equipa do Plano Nacional de Leitura 2027, membro da Direção do Google Lit Trips; Lúcia Amante, investigadora no Laboratório de Educação a Distância e Elearning da Universidade Aberta (LE@D); Ana Botinas,
coordenadora da Equipa Regional do Centro para a Autonomia e Flexibilidade Curricular;
Fernanda Candeias, representante da Direção-Geral da Educação na equipa central do
Projeto de Monitorização, Acompanhamento e Investigação em Avaliação Pedagógica
(Projeto MAIA) e membro da equipa regional para a Autonomia e Flexibilidade Curricular
da região centro, enquanto representante da DGE; e Vitor Batista que Integra, também,
a equipa regional do centro para a Autonomia e Flexibilidade Curricular, enquanto representante da DGE.
A excelência das conferências foi destacada pelos presentes, muitos deles docentes
do Agrupamento de Escolas de Condeixa-a-Nova.
Professora Sandra Galante
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:: Capacitação Digital
Ação de Formação de Curta Duração
“Histórias digitais – Podcast áudio”

Decorreu, por videoconferência, a ação de formação de curta duração “Histórias
digitais – Podcast áudio”, dinamizada pelo docente Mário Alves, nos dias 8, 15 e 22
de março. Esta ação de formação insere-se no Plano de Formação do Agrupamento de
Escolas de Condeixa-a-Nova e no respetivo PADDE e pretende contribuir para a produção e partilha de conteúdos educacionais em formato digital – podcast em formato áudio: pequenas histórias, apresentações orais, resumos ou apresentação de livros, conteúdos didáticos específicos, etc.
A ação contou com 20 formandos, a maioria dos quais a exercer no Agrupamento
de Escolas de Condeixa-a-Nova, mas foi possível aceitar algumas inscrições de formandos de outras escolas associadas do Nova ágora – CFAE.
Professora Sandra Galante
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Formação Capacitação Digital ::

Evento Regional Centro
No âmbito do Plano de Transição Digital em curso, Iniciativa Capacitação Digital das
Escolas, a docente Sandra Galante – coordenadora do Plano de Formação do Agrupamento
de Escolas de Condeixa-a-Nova e Embaixadora Digital do Nova Ágora CFAE -, participou, no
dia 11 de março, no Evento Regional da Região Centro, promovido pela Direção-Geral da
Educação e realizado no auditório da Escola Básica e Secundária Quinta das Flores.
A Direção-Geral da Educação está a desenvolver um conjunto de ações, onde se incluem 5 eventos regionais, designados de “Capacitação Digital das Escolas: Apoio e Monitorização do Trabalho em Curso”.
Este evento visou os seguintes objetivos:


Fazer um ponto da situação do trabalho desenvolvido na região Centro;



Promover o contacto com especialistas na área das competências digitais, no caso, a



Prof. Doutora Sara Dias-Trindade, FLUC, CEIS20, que tem colaborado, de forma muito
próxima, com o Agrupamento de Escolas de Condeixa-a-Nova;



Estimular a reflexão conjunta, presencial, dos Embaixadores Digitais, representantes
dos CC TIC e Direção-Geral da Educação;



Estabelecer contacto com práticas de referência na implementação dos PADDE;



Conhecer instrumentos de monitorização dos PADDE;



Reconhecer a importância do Embaixadores Digitais no acompanhamento e apoio às
escolas.
Professora Sandra Galante

abril de 2022 - JÁ - O Jornal do Agrupamento de Escolas de Condeixa 51

::Capacitação Digital
janeiro 13, 2022
As bibliotecas do Agrupamento de Escolas de Condeixa-a-Nova foram convidadas
para um encontro de partilha de práticas em torno da leitura, no âmbito da Rede de Escolas aLer+ 20-27, que teve lugar em Coimbra, no dia 21 de junho, entre as 10h30 e as
16h30, e tendo transmissão em streaming, nos canais do PNL2027 e da RBE.
As estratégias de promoção da leitura nos diferentes ciclos de ensino e vocacionadas para diferentes públicos, resultantes da implementação do projeto “Crescer@Ler+”
estiveram em evidência num dos painéis.

2º Encontro Nacional

aLeR+ 2027
Rede de Escolas Leitoras
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Na Biblioteca acontece ::
janeiro 27, 2022

Na biblioteca escolar
da EB nº2 de Condeixa-aNova desenvolveram-se atividades neste Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto.

A Noite de Cristal foi o tema central da exposição deste ano, para lembrar o valor
do livro e do conhecimento e a forma como os regimes totalitários tendem a afastá-los da
maioria das pessoas. Ler era perigoso e será sempre.
Foi elaborado um cartaz de filmes relacionados com o tema, que estiveram em exibição, ao longo do dia, no auditório.

http://bibliotecasdecondeixa.blogspot.com/2022/01/dia-em-memoria-das-vitimas-do.html
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::Capacitação Digital
fevereiro 09, 2022
Projeto Ideias com Mérito
"Minha escola, meu império
- Alea jacta est!"

O Projeto "Minha escola,
meu império - Alea jacta est!" foi
aprovado no âmbito da iniciativa
"Ideias com Mérito" da Rede de
Bibliotecas Escolares.
A candidatura de Conímbriga a Património Mundial da Unesco
tem conduzido a comunidade de
Condeixa a uma envolvência em
torno do legado romano. Neste século XXI, urge pôr a descoberto o que, do amplo manto
da Antiguidade, enriquece a modernidade e a valoriza, potenciando a riqueza desta herança. Perseguindo os desígnios do “Roteiro para a Educação Artística da UNESCO”, um documento que aponta para a introdução ou promoção da Educação Artística em ambientes
educacionais (formais e não formais), julgamos que importa investir no que se poderá extrair como eclético, novo e transformador. Do passado para o presente, dos mitos para a
vida, das descobertas científicas de outrora para os avanços tecnológicos da atualidade,
das questões modernas para um advir que se vai criando.
O Agrupamento aposta no seu PAA na temática “Condeixa romana, Condeixa verde”.
As bibliotecas escolares julgam poder contribuir como input de soluções pedagogicamente
estruturadas, observando o contexto educacional, pelo caminho da inovação e da criatividade, em diálogo com a comunidade e os diferentes parceiros. Somos filhos dessa Roma
imperial, aprendemos a pensar à luz desse filão que atravessou milénios. É hora de fazer
da nossa escola o nosso império, agir estrategicamente e reinventar lugares…
O Projeto parte da situação atual, em que o Agrupamento se está a organizar para
ir ao encontro do património do passado. Contudo, pretendemos ampliar este objetivo,
dotando as interações pedagógicas de mais-valias trazidas quer por via do currículo que a
biblioteca escolar oferece, quer pelas parcerias instituídas (Museu Monográfico de Conímbriga, Museu Po.Ro.S, Oficina de Teatro de Condeixa, Associação Portuguesa de Professores de Latim e Grego e Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra). Estes stakeholders potenciam uma intervenção mais profunda na própria escola, com enfoque no trabalho das áreas de intervenção do Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória
(PASEO), que se reinventa com as propostas e as ações dos alunos, tomando partido na
defesa de soluções, inspiradas nos ensinamentos que aprenderam, reinventando-os e
perspetivando futuros.
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fevereiro 17, 2022

Dia dos Namorados - construir afetos
No dia 14 de fevereiro, na biblioteca escolar da EB nº 2, construíram-se afetos
com base na tradição popular minhota dos lenços dos namorados. Sob orientação da
professora Lurdes Cardoso, os alunos puderam construir o seu desenho e transformá-lo
em leque com um segredo escondido [o nome do namorado(a)].
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::Capacitação Digital
CONCURSO NACIONAL DE LEITURA– FASE ESCOLAR
fevereiro 17, 2022
Está concluída da fase escolar do Concurso Nacional de Leitura. Os alunos apurados
nos diferentes ciclos de escolaridade participam na fase municipal, onde prestarão provas
de oralidade (leitura expressiva e argumentação). O evento decorrerá no próximo dia 19
de fevereiro, no auditório do Museu Po.Ro.S.
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CONCURSO NACIONAL DE LEITURA– FASE MUNICIPAL
fevereiro 21, 2022
Já são conhecidos os vencedores da Fase Municipal da 15.ª edição do Concurso Nacional de Leitura 2022!

1.º CEB
Ana Carolina Lapo, 4.º C, EB1 n.º1 Condeixa-Nova

a

José Francisco Lima, 3.º ano, EB1 Ega
Rafaela Nunes, 3.º B, EB1 n.º1 Condeixa-aNova

2.º CEB
Maria Luísa Morgado, 6.º F
Mariana Costa, 5.º D
Miguel Guedes, 5.º E

3.º CEB
Carolina Órfão, 8.º B
Cassiano Silva, 7.º D
Lurdes Branco, 9.º A

Ensino Secundário
Constança Fonseca, 10.º B
Inês Ferreira, 12.º C
Maria Constança Alhadas, 10.º A

Parabéns a todos quantos participaram na fase escola e municipal, contribuindo para
o seu enriquecimento pessoal e para a celebração da leitura no Agrupamento!
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::Capacitação Digital
fevereiro 17 a 25, 2022

Festival Deniz-Jacinto oferece teatro aos alunos do
Agrupamento de Condeixa-a-Nova
O

Festival

de

Teatro

Deniz-

Jacinto regressou, numa edição escolar, após um ano de paragem, devido
ao contexto de pandemia.
Desta forma, o Município de Condeixa em parceria com a Oficina de
Teatro, e em articulação com o Agrupamento de Escolas, ofereceu dez sessões de teatro aos alunos do concelho.
Este festival foi lançado em 2016, para homenagear um dos mais importantes teatrólogos portugueses, Manuel Deniz-Jacinto, nascido na vila de
Condeixa a 8 de Janeiro de 1915 e
que faleceu em 8 de Janeiro de 1998,
em Coimbra.
Ao longo, desta semana, o festival

regressou

com encenações

de

obras ligadas ao currículo escolar, nomeadamente

aos

programadas

de

Português, que decorreram no CineTeatro de Condeixa.
Esta iniciativa foi inaugurada no
dia 17, com "Os Maias", pela companhia "ETCetera Teatro", às 10h30, destinada a alunos dos 10 e 11 anos. No dia 18, pelas
10h30 e pelas 14h30, subiu ao palco a peça "O príncipe Nabo", da companhia "Cri'Arte",
para os alunos do 2º ciclo. Já no dia 21, pelas 10h30, foi a vez da encenação de "O ano da
morte de Ricardo Reis", pela companhia "ETCetera Teatro" (12º anos), e, no dia seguinte,
a peça a apresentar é a "Alice nos País das Maravilhas", pela companhia "ADN de Palco" (1º CEB), com duas sessões às 10h30 e às 14h30.
"Aquilo que os olhos veem ou o Adamastor" e o "Auto da Barca do Inferno", da companhia "ETCetera Teatro", realizaram-se no dia 24, às 10h30 e às 14h30, para os 8º e 9º
anos, respetivamente.
Para encerramento, os alunos do 7º ano de escolaridade puderam assistir à a peça
"Leandro, Rei da Helíria", da companhia "ETCetera Teatro", com duas sessões, às 10:30 e
às 14:30.
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::Capacitação Digital
fevereiro 28, 2022

PELA PAZ NA UCRÂNIA

Este fim de semana eclodiu a
guerra na Ucrânia. Todos nos solidarizámos com este povo, oprimido
e invadido pelo poderio russo, liderado por Vladimir Putin.
No intervalo das 10h:20, na EB
nº 2 de Condeixa-a-Nova, os professores de Educação Musical organizaram um momento em honra da
paz na Ucrânia. Ouviu-se o Hino da
Alegria ou Ode à Alegria (em alemão Ode an die Freude), um poema
escrito por Friedrich Schiller em
1785 e tocado no quarto movimento da 9.ª sinfonia de Ludwig van Beethoven. Nesta
composição exprime-se uma visão da raça humana como irmandade, bem como os ideais
da liberdade, da paz e da solidariedade, ambicionados pelo continente europeu.
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A Semana da Leitura 2022 foi desenvolvida, no Agrupamento de Escolas de Condeixa
-a-Nova, de 4 a 11 de março. Voltamos ao regime presencial e a oferta foi variada, envolvendo os diferentes ciclos de ensino.
(…)
A Semana da Leitura
celebrou-se no Agrupamento
de Escolas de Condeixa-aNova de 7 a 11 de março.
Durente este período contamos com várias atividades
destinadas ao público escolas, desde o 1º ciclo até ao
ensino

secundário,

procu-

rando ir ao encontro da heterogeneidade

das

faixas

etárias que povoam as nossas escolas. Um denominador comum foi predominante
– a celebração da leitura.
Na verdade, a apresentação do exercício artístico
do “Projeto Read & Stand Up
– Lavanta-te por uma causa”, intitulado “Sermão ou talvez não”, sob orientação da atriz Adriana Campos, logo no
dia 4 de março, veio a marcar o início de um périplo de atividades que se pretenderam
constituir como um abraço aos livros e à palavra. Foi com base no texto do grande Padre
António Vieira “Sermão de santo António aos Peixes”, explorado no 11º ano de escolaridade, que se abriu o pano deste prazenteiro evento que nos reune em torno dos escritores e
dos seus escritos.
Se o objetivo das bibliotecas escolares, ao longo do ano, se foca no desenvolvimento
e capacitação para as diferentes literacias (informação, média e leitura), esta última é
um alvo privilegiado da nossa ação e uma tónica intencionalmente continuada em práticas
de qualidade que vão da gestão documental e curadoria de leitura à promoção de atividades e eventos variados que pretendem incentivar o prazer de ler e aprofundar a compreensão do que se lê.
Nesta semana, promovida por via do repto anualmente lançado pela Rede de Bibliotecas Escolares e pelo Plano Nacional de Leitura 20-27, a leitura torna-se presente de
uma forma mais intensa e festiva. Refaz-se e renova-se com o brilho da criatividade dos
que fazem parte da ação diária, mas essencialmente com os apports das sessões, dos
convidados, das decorações, das campanhas pelos livros.
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Para que serve esta semana, afinal?
LER sempre / LER em qualquer lugar
Deixamo-vos esta reflexão, publicada recentemente no blogue da Rede de Biblioteca Escolares. Afinal, para que serve a Semana da leitura?
No final desta Semana da leitura 2022, vale a pena fazer esta pergunta; questionar o que fazemos e para que fazemos…
Encontramos uma boa resposta na crónica de Miguel Esteves Cardoso, no jornal Público, na
última segunda-feira. Dizia ele que “não ler é sempre mais perigoso que ler”. Reforçamos a palavra
perigoso, pela carga negativa que acarreta e pelo estado de alerta a que nos deve conduzir.
Não ler é perigoso, quer do ponto de vista individual, quer do ponto de vista coletivo, porque
nos afasta da nossa condição humana.
Porque nos impede de conhecer os outros e o que já descobriram.
Porque nos apouca as capacidades de expressão, de reflexão de construção de conhecimento.
Porque nos impossibilita de viver múltiplas vidas e de, pela mão (pela pena) do outro, experienciar o que os seres humanos já viveram, já sentiram, já imaginaram, já recearam, noutras latitudes, noutros tempos…
Não ler é perigoso porque nos limita a liberdade: impede-nos de conhecer a multiplicidade de
opiniões sobre a mesma temática, que nos permitem refletir e criar ideias próprias, reduz-nos a
capacidade de bem compreender as mensagens com que nos confrontamos, leva-nos com frequência a ser manipulados, a não sermos vozes ativas nas questões que nos rodeiam e implicam, sejam
elas mais locais ou mais globais...
Não ler é perigoso ainda do ponto de vista económico – índices menores de literacia conduzem habitualmente a menor capacidade de criar riqueza e quando se pensa à escala macro, isso
tem um enorme impacto no bem-estar pessoal e social, individual e coletivo.
Não ler é perigoso também no que respeita à saúde, como bem vimos durante a crise sanitária que temos vivido nos últimos anos.
E as memórias destes últimos tempos levam-nos a uma outra ameaça, muitas vezes omitida:
o perigo de não se saber que não se lê bem; o perigo de se acreditar que decifrar as letras e as palavras é suficiente para atingir uma boa compreensão e uma leitura plena.
Por todos os perigos que elencamos, a Semana da Leitura vem abanar consciências, lembrar
o risco de não capacitarmos as nossas crianças e jovens, a nossa população, se não conseguirmos
assegurar que todos leiam verdadeiramente.
Ler é o fogo que os seres humanos roubaram aos deuses. Nascemos equipados para respirar,
para caminhar, para sobreviver, para falar (mais ou menos) … Fazemo-lo de forma inata e todos
chegamos lá, mais cedo ou mais tarde. Com a leitura não é assim. É necessário aprender e dificilmente acontece por instinto. Passa por várias fases: começamos por decifrar lentamente ideias
simples e, à medida que atingimos velocidade e nos tornamos proficientes, alcançamos níveis de
compreensão cada vez mais complexos.
Hoje, mais do que ontem, ler é uma atividade que exige aos seres humanos muitos recursos
e diversas ações simultâneas – já não falamos “apenas” de ler carreiros de letras bem enfiadas
umas após as outras, mas para além disso, há que ler imagens, gráficos, infográficos, filmes… Tudo
ao mesmo tempo e em múltiplos suportes.
Por isso, ler é difícil, embora saibamos que é possível torná-lo fácil. E os sinais das dificuldades estão por aí: multiplicam-se os estudos que vêm mostrar a falta de competências e simultaneamente a falta de hábitos de leitura. E todos os que temos responsabilidades na qualificação dos
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nossos concidadãos, sejam crianças e jovens, sejam adultos, não podemos ignorar os avisos e os
riscos, porque sabemos que não ler é perigoso.
Voltando à pergunta de partida (afinal, para que serve a Semana da Leitura?), pode entender
-se este momento como as olimpíadas ou campeonatos do mundo ou quaisquer outros eventos
desportivos. É a festa! Os atletas exibem as suas especialidades com fluidez e é um gosto observar. Mas para que pareça simples e fluido, muitas horas de treino suportam essa aparente facilidade, muitos momentos de desânimo surgiram durante o processo, muita resiliência foi necessário
convocar.
Também para a leitura o treino e a resiliência são indispensáveis: só lendo muito e muitos
textos de diferentes tipos, de diferentes extensões, de diferentes autores com diferentes propósitos, em suportes diversificados é possível adquirir a desejada aparente facilidade.
Para isso, todos somos poucos.
Apenas todos juntos, reunindo diferentes habilidades e modos de estar face à leitura, é possível proporcionar às crianças e jovens (e é esse o público das nossas bibliotecas escolares) as numerosas oportunidades de contacto com a leitura que conduzem, primeiro à fluência, depois ao
gosto, de que decorrem mais leituras e subsequentemente maior gosto, melhores e mais profundas leituras, num ciclo que se sucede.
Nesta Semana da Leitura temos então a festa (o momento de cigarra) que justifica todas as
horas de trabalho de formiga. E tantas são as formigas!
Desde logo, na mais tenra idade, os pais, as mães, os avós e outros cuidadores que, diariamente fazem chegar o livro à criança – pouco tempo, mas com regularidade;
Depois, nas escolas, os professores de todas as áreas curriculares também estão convocados
para proporcionar esses momentos frequentes de contacto; Também nas escolas, nas bibliotecas
escolares, tantas são as estratégias e os pretextos que os professores bibliotecários encontram para trazer a leitura para o quotidiano dos alunos dos vários níveis de ensino; Nas bibliotecas públicas, saímos do meio escolar, acrescentam-se outros públicos e outros atores;
Contamos também com o trabalho precioso de mediadores de leitura, de escritores e de tantos outros bons exemplos que nos chegam da sociedade civil…
Obviamente, deste contingente de formigas indispensáveis também fazem também todos os
que, com cargos de decisão, determinam apoiar, com ações, com reconhecimento, com financiamento, tudo o que se vai fazendo em prol da leitura.
Observemos agora mais de perto a realidade mais próxima: as bibliotecas escolares. […] Temos hoje o registo de cerca de 150 000 crianças e jovens envolvidos, mas o número cresce a todo
o momento e muitos ainda não tiveram oportunidade de registar a sua presença.
As propostas de atividades, que já se encontram visíveis no mapa para isso disponibilizado,
incluem o recurso a diferentes expressões e linguagens, que assim ajudam à abertura e entendimento para as diferentes realidades que o mundo comporta. As leituras que se sugerem e a literatura que se oferece poderão ajudar a conquistar um posicionamento plural e multidimensional tão
necessários no mundo atual!
Afinal, para que serve a Semana da Leitura? Para refletir, para valorizar, para celebrar. Para
nos unirmos em torno da preocupação ligada ao perigo de não ler. Para inspirar e apoiar todas as
outras semanas de trabalho invisível que se sucedem ao longo do ano.
In https://blogue.rbe.mec.pt/afinal-para-que-serve-a-semana-da-2569490
(acedido em 23/03/2022)
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Mulheres célebres
Um passo de saltos altos
A

exposição

“Mulheres

céle-

bres”, realizada em resultado do Domínio de Autonomia Curricular programado entre as disciplinas de Cidadania e Desenvolvimento, de História,
de Educação Visual, em trabalho colaborativo com a biblioteca escolar, envolveu os alunos do 7º ano de escolaridade do Agrupamento de Escolas de Condeixa, no período de janeiro a março.
As estratégias implementadas culminaram na apresentação dos trabalhos, por ocasião da comemoração do Dia Internacional da Mulher, comemorado, anualmente, a 8 de março, desde o início do século XX. O produto exposto no corredor do bloco A, foi, na realidade, o resultado de um processo pedagógico desenvolvido nas diferentes disciplinas, envolvendo as aprendizagens essenciais específicas, mas
também a área da literacia da informação, desde a pesquisa das biografias de mulheres que se distinguiram ao longo dos tempos, ao tratamento, registo e referenciação das fontes bibliográficas, num modelo único de formatação para a difusão dos percursos peculiares de cada individualidade. As professoras de Cidadania e Desenvolvimento/História, Isabel Ferreira e Guida Caetano, conduziram este processo, baseando o seu trabalho no Modelo de Literacia da Informação disponibilizado no blogue biblioteca
escolar.
Os rostos destas notáveis foi retratado pelos alunos com a aplicação de várias técnicas de desenho, orientadas pelas docentes de Educação Visual (professoras Isabel Campos e Liliana Santos).
Este exercício faseado, trouxe revelações aos olhos dos envolvidos, que, trabalhando na relação entre o
saber e a representação pictórica, foram modelando perfis únicos que deram luz ao mundo nas múltiplas
existências retratadas. A busca da informação em torno de um nome, intuído ou sugerido, trouxe consigo ideias, objetos, elementos históricos, testemunhos de um passado mais ou menos distante, mas que
se constitui sempre como método de exploração e descoberta. Pode-se conhecer um nome, mas o aprofundamento dos traços da vida de alguém, delineá-los na representação do seu rosto e fazer de tudo
isto uma construção, é um ato de valor pedagógico substancial. Não obstante, a figuração e a consulta
de fontes faz despertar também o sentido crítico. Cada palavra escolhida para caracterizar uma determinada personalidade ou cada traço que compõe um rosto, comunica também a sensibilidade do seu autor. Nesta estrutura dialógica entre o lido e o representado surge o produto que se espraiou entre as
vidraças, num esforço conjunto para dar relevo àquelas mulheres que souberam dar um passo de saltos
altos, transportando-se, de alguma maneira para o lado honroso da História da Humanidade.
A existência das mulheres, que se constituiu como bem primacial desde os primórdios, como ventre que gera e frutifica o mundo, foi-se tornando mais percetível e reconhecível com o avanço civilizacional. Em todos os passos conquistados elas revelam-se como seres não só capazes de grandes coisas,
mas, essencialmente, como força motriz de
conquista que se põe de pé, mesmo em calçadas de basalta negro, com a elegância dos
seus “saltos altos”.
Ao futuro das mulheres, ainda que
com becos cinzentos e íngremes inclinações
para subir! Cumpre-nos pavimentar o caminho para que o passo seja mais leve.
Carla Fernandes (professora bibliotecária)
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março 4, 2022
O Projeto “Read & Stand Up: Levanta-te por
uma causa!”, da Escola Secundária Fernando
Namora – Agrupamento de Escolas de Condeixa,
concilia a leitura com a oralidade, aplicada à argumentação. O objetivo é ir para além da divulgação da palavra e envolver os alunos em estratégias de construção de ideias. O verbo surge
então como um suporte ao pensamento, que
pretende fomentar nos jovens a capacidade de
reflexão e gerar um movimento ativo de intervenção na comunidade escolar e no meio, através de produtos de âmbito performativo, artístico e/ou digital.
Integrado no Movimento 14-20 do Plano
Nacional de Leitura, este projeto iniciou com as
turmas do 9º F, do 10º A e do 11º B no ano letivo 2020/2021. As atividades desenvolveram-se
com base em sessões temáticas sobre técnicas
de oralidade, discussão de temas no âmbito dos
direitos humanos e da sustentabilidade do planeta, bem como oficinas de ideias, corpo e manifesto, sob orientação da atriz Adriana
Campos, na escola e na comunidade. Formalmente, um manifesto define-se como um
texto de natureza dissertativa e persuasiva. Trata-se de uma declaração pública de princípios e intenções, que tem como objetivo alertar para um problema ou fazer a denúncia de
um problema que já existe, associando-se, muitas vezes, ao discurso político. Na verdade, o manifesto destina-se a declarar um ponto de vista, denunciar um problema ou convocar uma comunidade para uma determinada ação. A ousadia, a subversão e a reflexão
sobre a inutilidade das coisas humanas foram os pontos centrais nesta ação, que marcou
uma caminhada de defesa de causas assentes em leituras e na construção de argumentos
que sustentam ideias.
No presente ano letivo, a turma do 11º A, sob orientação da atriz Adriana Campos,
encenou uma performance artística, com base no texto original do Sermão de António aos
Peixes, do Padre António Vieira. No próximo dia 4 de março, os alunos da turma terão
oportunidade de tornar público o "SERMÃO, OU TALVEZ NÃO", inspirada no texto original
do clássico da literatura portuguesa, numa apresentação pública que irá decorrer, no Auditório do Museu PO.RO.S, pelas 16h00.
O projeto continuará a desenvolver-se até 2023, numa senda de descoberta das potencialidades dos jovens envolvidos, num programa organizado pela equipa da biblioteca
escolar, coordenado pela professora bibliotecária Ana Rita Amorim.
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"MIÚDOS A VOTOS" - campanhas em ação
março 18, 2022
As equipas de alunos do 2º e 3º CEB envolvidas na atividade “Miúdos a Votos” continuam as tarefas de promoção do seu livro. Os títulos candidatos
são: A Menina
do Mar e A Fada Oriana, de
Sophia de Mello Breyner Andresen; A Avozinha Gangster, de
David Walliams; O Principezinho,

de

Antoine

de

Saint-

Exupéry; A História de uma
Gaivota e do Gato que a ensinou a voar, de Luís Sepúlveda;
Diário de Anne Frank; Harry
Potter e a Câmara dos Segredos!
Na biblioteca escolas vivem-se dias intensos de trabalho de produção de materiais e muita criatividade. As
livros vão para fora de portas,
em monstras construídas para

a

divulgação

necessá-

ria. As eleições são já a 23
de março!
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Na Biblioteca acontece ::
Pela Ucrânia, com esperança
março 18, 2022
A Guerra está diante dos nossos olhos.
Em 24 de fevereiro, Vladimir Putin, Presidente da
Rússia, anunciou uma "operação militar especial",
com a justificação de "desmilitarizar" e "perseguir
os nazis" da Ucrânia. Minutos depois, os mísseis
atingiram locais em
todo

o

território

ucraniano, incluindo Kiev, a capital. Começavam os ataques

a

postos

fronteiriços

com

a

Rússia

e

a Bielorrússia. Pouco depois, as forças terrestres russas
entraram na Ucrânia. Tinha começado a guerra... O presidente

ucraniano Volodymyr

Zelensky promulgou

a lei

marcial e clamou por uma mobilização geral no país. Toda
a Europa ficou perplexa, com este cenário às suas portas. Desde aí, a fuga, o sofrimento e a opressão do povo
ucraniano são notícia diária. O mundo reage, horrorizado,
ao ver as imagens da
Ucrânia e temos o coração partido ao pensar
em todas as pessoas
inocentes que foram terrivelmente afetadas.
Queremos a paz, por isso o átrio da biblioteca da
EB nº 2 está povoado de pombas com as cores da
Ucrânia no bico, como sinal da esperança que temos na
resolução deste conflito naquele país. A equipa da biblioteca e os alunos voluntários, sob orientação da professora Lurdes Cardoso, têm construído este espaço de beleza, que vai alimentando a espera de melhores dias.
No centro, o girassol (“soniashnyk”), a flor nacional da Ucrânia, que é cultivado nos
seus campos da zona central e oriental, desde meados do século XVIII. É cultivado por
causa das suas sementes, que são
consumidas como aperitivo ou trituradas em óleo, um ingredientechave na culinária e um produto
de exportação de vital importância.
É o símbolo de um povo, agora e
ainda com o coração a preto e
branco.
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:: Capacitação Digital

E B 2 , 3 D E C O N D E I X A - A - N O VA

Campanha de recolha de guarda-chuvas
Sabes que existem soluções de tratamento para muitos resíduos, que permitem recuperar os
materiais e dar-lhes uma nova vida?
Com guarda-chuvas, podem ser feitas roupas novas!!
A nossa responsabilidade é encaminhá-los para os locais corretos.

Quando tiveres guarda-chuvas estragados, traz para aqui*

“Com criatividade, o lixo não
existe”: a R-Coat transforma
guarda-chuvas partidos em
casacos impermeáveis!!

*Átrio da Biblioteca e entrada do bloco A do lado da sala de professores
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