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N o âmbito do projeto Par-
lamento dos Jovens 2013, realizou-
se no dia 14 de Janeiro, uma ses-
são orientada pelo deputado Rui 
Pedro Gonçalves Duarte do Partido 
Socialista, constituída por duas par-
tes, uma de exposição e uma de 
apresentação de questões. 
No início da sessão, a diretora da 
escola, Dra. Adélia Lourenço, agra-
deceu ao deputado a sua presença 
e às listas presentes o seu empre-
nho. O professor Filipe Xavier apro-
veitou, também, para: "Felicitar às 7 
listas pela campanha e pelas pro-
postas" e agradeceu ao deputado 
ter-se deslocado à escola. 
As alunas Carolina Seco e Inês 
Antunes do 9ºB apresentaram o 
deputado Rui Pedro Gonçalves Du-
arte às listas presentes: "O deputa-
do Rui Pedro Duarte é politólogo 
licenciado em Ciência Política e 
Relações Internacionais e é um dos 
atuais Vereadores da Câmara Mu-
nicipal de Coimbra, sendo 
também membro da Direção 
do Fórum Europeu de Juven-
tude. Foi eleito deputado pelo 
PS pelo Círculo de Coimbra 
na atual legislatura, perten-
cendo à Comissão de Educa-
ção, Ciência e Cultura e à 
Comissão de Assuntos Euro-
peus, como suplente. Desem-
penhou já diversas funções 
entre elas a função de Mem-
bro Fundador e Vogal respon-
sável pelas Relações Interna-
cionais do Espaço Ibero-
Americano de Juventude, 
entre 2009 e 2011". 
O deputado Rui Duarte come-
çou por agradecer à escola e 
aos professores coordenado-
res do projeto pelo convite, 
prosseguindo com a impor-
tância do Parlamento dos 
Jovens (PJ) explicou que é 
necessário “abrir o Parlamen-
to” e que a participação das 
novas gerações é essencial 
para o bom funcionamento do 
sistema democrático, pois os 
jovens devem poder exprimir-
se sobre o futuro, da cidade, do 
país e da Europa. Tendo salientado 
que com mais informação surge 
mais responsabilidade e iniciativas 
como esta são fundamentais para 
os jovens exercerem os seus direi-
tos e deveres, visto que contribuem 
para o trabalho diário no Parlamen-

to. 
Em segundo lugar, apresentou um 
breve esclarecimento sobre o funci-
onamento da Assembleia da Repú-
blica, o órgão de soberania da Re-
pública destinado a aprovar, criar e 
discutir leis assim como controlar e 
fiscalizar a ação do Governo, tendo 
a liberdade de representar os cida-
dãos do país. Está organizada em 
círculos eleitorais de cada região, 
sendo a segunda-feira o dia de tra-
balho nos respetivos círculos, a ter-
ça-feira e quarta-feira de manhã 
estão destinadas à reunião de 12 
comissões parlamentares perma-
nentes nas salas de trabalho e 
quarta-feira e quinta-feira à tarde e 
sexta-feira pela manhã ocorre a 
discussão, na generalidade, de to-
dos os assuntos e propostas, como 
um “palco de debate político”. 
De seguida, abordou o tema do PJ 
deste ano “Como ultrapassar a cri-
se?”, clarificou que uma crise é um 
acontecimento inesperado que 
transmite uma mensagem diferente, 
contrastando com a realidade vivida 
anteriormente. A crise atual surgiu 

em 2008 com origem na economia 
virtual pois, o dinheiro deixou de ser 
uma moeda de troca (valor real) e 
passou a ter um valor virtual 
(aplicado na bolsa) e foi então o 
choque entre a economia da espe-
culação bolsista e a economia real 
que levou este problema à escala 

mundial. Devido à força de interde-
pendência económica entre todos 
os países, o deputado defende que 

esta crise não tem uma solu-
ção simples, objetiva e nacio-
nal e que há que conseguir 
uma solução conjunta, escla-
recendo que mesmo sendo 
esta a uma escala global, não 
afetou todos os países da 
mesma forma e que nenhum 
país por muito poder que te-
nha consegue enfrentar a 
situação crítica de Portugal. O 
nosso país possuía debilida-
des estruturais e, por isso, 
tornou-se mais vulnerável e 
acentuou estas debilidades 
com a crise. Como tal, não se 
podem esperar resultado ime-
diatos e devem existir solu-
ções de retaguarda. No en-
tanto, o deputado Rui Duarte, 
afirma que com a crise vem 
não só a oportunidade de 
resolver as debilidades e pro-
blemas estruturais, mas tam-
bém o desafio de desenvolver 
outras competências como o 
espírito empreendedor. Con-
cluindo que como a nossa 
geração tem uma vida mais 
global, com mais desafios e 

mais instrumentos à nossa disposi-
ção, é imperativo conhecê-los e 
trabalhar para ultrapassar a crise. 
Por último, os alunos tiveram opor-
tunidade de colocar várias ques-
tões: 
" Qual é a sua opinião sobre a situa-
ção do país e sobre o governo?"; " 
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Tem esperança que a crise acabe 
antes de morrermos?"; "Podemos 
confiar num governo socialista dado 
que foi ele que nos pôs na situação 
em que estamos hoje?"; "Concorda 
que os deputados mantenham as 
suas regalias dado que a maioria 
do povo atravessa dificuldades?"; 
"Quando lançou o exemplo da do-
ença, porque não se começou a 
curar a 1ªa doença logo?"; "Qual é 
o objetivo final de aumentar impos-
tos e preços, diminuir salários e tirar 
subsídios?"; "O que são jornadas 
parlamentares?"; "O que é que 
acha das privatizações?"; " Como é 
suposto renovar as possíveis gera-
ções dado que é impossível susten-
tar as famílias?"; "Qual é a principal 
medida para ultrapassar a crise?"; 
"Porque é que nos restaurantes 
paga-se 23% de IVA e em salões 
eróticos apenas 5% de IVA?"; 
"Porque é que os cortes atuam prin-
cipalmente na classe média e não 
nas classes mais ricas dado que 
são as que têm mas posses?";  
Este respondeu com entusiasmo e 

agradeceu a 
"sinceridade" das 
perguntas. Afir-
mou que esta 
crise não se po-
de manter por 
muito mais anos 
pois não é sus-
tentável viver 
assim; o número 
de deputados e 
os seus 
“privilégios”, refe-
rindo que há mui-
tos deputados 
que não têm ex-
clusividade e até 
que esta se ga-
ranta o seu nú-
mero não deve 
ser diminuído, 
diferenciando 
imunidade parla-
mentar de impu-
nidade. Sobre a 
viabilidade das 
medidas de aus-
teridade, salien-
tou que o Gover-
no não conseguiu 
comprovar que 
estas medidas 
fossem uma solu-
ção, e como tal 
não é benéfico 
aumentar impos-
tos quando o di-
nheiro em circula-
ção é muito pou-

co, o poder de consumo diminui e 
em vez do efeito pretendido de reto-
ma económica, a recessão é o que 
se manifesta. Acrescentou que os 
meios de comunicação social na 
política potenciam aspetos de me-
nor importância e, deste modo, sa-
ber filtrar a informação é algo indis-
pensável.  
O “sentimento 
antialemão” co-
mum nos países 
europeus leva 
muitos a pensar 
na superioridade 
alemã porém, se a 
crise não se resol-
ver a nível euro-
peu a Alemanha 
não será sustentá-
vel pois apoia as 
suas exportações 
nos países emer-
gentes, como con-
sequência será 
difícil que a vonta-
de de todos os 
países europeus 

Texto Carolina Silva, Joana Mateus, 9ºA | Diana Carvalho, 9ºB 

se dirija no mesmo sentido, que do 
ponto de vista do deputado seria a 
solução mais adequada para esta 
crise.  
As Jornadas Parlamentares que 
ocorrem 2 a 3 vezes por ano, du-
rante 2 ou 3 dias, são quando o 
partido se reúne fora do Parlamento 
de forma a refletir e discutir o esta-
do social (saúde, educação, etc.) e 
consequentemente procurar novas 
soluções. A questão demográfica 
de Portugal, com a dificuldade na 
renovação das gerações devido ao 
envelhecimento acelerado e reduzi-
da taxa de natalidade deve levar à 
criação de medidas não penalizado-
ras para as famílias, pois são estas 
que contribuem para a sustentabili-
dade social. A emigração de inúme-
ros jovens com formação académi-
ca que não têm intenções de re-
gressar ao nosso país, pois não 
tiveram oportunidade de dar o seu 
contributo à economia portuguesa, 
foram assuntos, também, discuti-
dos. 
Esta manhã de contacto com o de-
putado Rui Duarte, foi de grande 
utilidade para a formação cívica dos 
alunos, permitindo que estes, para 
além de melhorarem o seu conheci-
mento sobre o Parlamento e o tra-
balho dos deputados, exercitassem 
a capacidade de análise e o espírito 
crítico, concretizados na apresenta-
ção de questões e na expressão de 
opiniões. 
Iniciativas deste género são de mai-
or relevância de modo a evidenciar 
a atividade dos deputados no seu 
círculo eleitoral, sendo assim possí-
vel clarificar o papel que os mes-
mos podem e devem desempenhar 
perante os cidadãos e a comunida-
de local.  
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N 
o dia 15 de janeiro, decorreram, no 

auditório da nossa escola, entre as 9 

e as 17 horas, as eleições para o 

Parlamento dos Jovens, tendo surgido 7 lis-

tas concorrentes. 

O ato decorreu com muito civismo, tendo vo-

tado todos os alunos do 5º ao 9º ano. 

A lista vencedora foi a B (alunos do 9ºC) que 

elegeu 10 deputados, seguida da lista A 

(alunos do 9ºA) com 7 deputados e a lista F 

(alunos do 9ºF) com 5 deputados. 

Esta atividade foi muito participada e moti-

vante para os alunos. 

Textos Filipe Xavier 
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N o dia 16 de janeiro, estiveram presentes, na  
Sala de Formação,  os 31 deputados eleitos 

com as seguintes finalidades: 

1. Escolher as três propostas a apresentar à sessão Dis-
trital; 

2. Eleger os 3 deputados à referida sessão Distrital; 

3. Eleger a candidata à presidência da Mesa da sessão 
Distrital; 

Após um debate bastante vivo e crítico entre os 31 pre-
sentes,  foram  aprovadas as seguintes propostas: 

Considerando que: 

1. As políticas até agora seguidas e anunciadas para ven-
cer a crise em que o país mergulhou não se mostraram 
minimamente eficazes; 

2. Essas políticas têm aumentado as falências das em-
presas, o número de desempregados, de pobres, de emi-
grantes e destruído a esperança para os jovens; 

3. A saída da crise só será possível com o fortalecimento 
das empresas nacionais, o aumento do rendimento das 
famílias e do consumo de bens e serviços produzidos 
dentro do país; 

4. A classe política não tem dado um bom exemplo quan-
to à austeridade que impõe à generalidade da população 
mas, ao invés, se tem aliado aos grandes interesses fi-
nanceiros; 

5. O corte que se anuncia para o setor da educação é, de 
todo, desproporcionado, cego e pode originar o enfraque-
cimento da qualidade da rede pública de ensino.  

 
Medidas Propostas 
 
1. Investir e incentivar a criação de empresas, nomeada-
mente nas áreas das tecnologias, agricultura, vitivinicultu-
ra, pesca, turismo e fomentar o consumo de produtos 
nacionais, dando assim uma maior receita e mercado aos 
nossos produtores, melhorando a balança comercial por-
tuguesa e internacionalizando a nossa cultura.  
 
2. Reduzir o número de deputados, a subvenção aos par-
tidos políticos e os privilégios dos membros do governo, 
autarcas e outros políticos.  
 
3. Reduzir o financiamento do Estado ao ensino privado, 
privilegiando o ensino público de qualidade, exceto quan-
do este não seja suficiente para absorver todos os alunos 
de determinada região.  
 
Em seguida, foram eleitos os seguintes deputados: 
Efetivos: Carolina Seco (9ºB) Ana Rita Jorge (9ºF) 
Suplente: Carolina Veiga Simão (9ºA) 
Candidata à Presidência da Mesa da Sessão Distrital: 
Carolina Veiga Simão (9ºA). 
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N 
o dia 13 de fevereiro, pelas 15 horas, decor-

reu na delegação do IPJ, de Coimbra, as 

eleições para a mesa da sessão distrital. 

A nossa candidata, Carolina Veiga Simão foi eleita 

para a mesa na qualidade de secretária 

D 
ecorreu no dia 18 de fevereiro entre as 9.30 e 
as 17.30, no salão nobre da CMC a sessão 
distrital do Parlamento dos Jovens. 

A nossa escola foi uma das 4 escolas selecionadas, 
conjuntamente com as escolas José Falcão, Oliveira 
do Hospital e Montemor o velho, para representarem 
o distrito de Coimbra, na sessão nacional, que irá 
decorrer, em maio, na Assembleia da República.  
A Carolina Seco será  a porta voz do distrito de Co-
imbra. 
Muitos parabéns à Ana Rita Jorge, Carolina Seco e 
Carolina Veiga Simão pela sua excelente prestação. 

  Textos Filipe Xavier 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=BJJ7dihae1Yt6M&tbnid=6r69rV-NxOPNfM:&ved=0CAUQjRw&url=http%3A%2F%2Ficoimbra.com%2Ffunctions%2Fmostra_todos_clientes.php&ei=blQ6UafkGYSp0QXyqYDoDw&bvm=bv.43287494,d.d2k&ps
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O  projeto interculturalida-

de, em curso neste ano letivo, tem co-

mo objetivo principal a plena integração 

dos alunos de nacionalidade estrangei-

ra nas escolas do nosso agrupamento. 

Neste sentido, e após o levantamento 

de dados efetuado a partir de um in-

quérito, apresentamos agora o seu tra-

tamento estatístico. 

 

 

 

E ste projeto engloba tam-

bém os alunos que frequentam o curso 

de língua portuguesa não materna 

(LPNM). Trata-se de turmas constituí-

das por adultos que na sua maioria se 

encontram no nosso país a trabalhar e 

em ERASMUS. Neste contexto, soli-

citámos a colaboração da docente res-

ponsável para a produção de textos 

sobre os países de origem destes alu-

nos. Estes trabalhos têm como finalida-

de a divulgação dos fatores de identi-

dade cultural dos mesmos. Assim, nas 

páginas 4 e 5, damos a conhecer dois 

textos sobre Marrocos e Irão. 

Texto Ana Luísa Boavida e Filipe Xavier 

 

NACIONALIDADES - PRÉ ESCOLAR 
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M arrocos é um país do norte de África, com 

os seus vários oásis e belas cidades. É um dos países mais 

antigos de África.  

Marrocos é um dos mais fascinantes destinos do mundo, 

com um pouco de tudo, desde esqui nas montanhas a anti-

gas cidades cheias de história e praias.  

A capital é Rabat, a cidade mais populosa é Casablanca e 

a língua oficial é o árabe ou o francês. O seu governo é 

uma monarquia constitucional, o Rei é Mahommed VI e o 

primeiro ministro Abdelilah Benkirane. 

Um dos grandes desafios de Marrocos é a ultra maratona 

na areia, que é disputada no sul do país. Os concorrentes 

percorrem 206 km em seis etapas, carregando uma mochila 

com todo o material necessário, mas só podem beber 9 

litros de água por dia. As tempestades de areia e as bolhas 

nos pés são os maiores obstáculos que encontram. 

 

 

Gastronomia 

 

Nas refeições marro-

quinas, a mesa, geral-

mente, não fica prepa-

rada, pois os pratos 

vão sendo trazidos um 

a um, por uma empre-

gada ou pelo membro 

mais novo da família. 

Primeiro traz uma ba-

cia de metal com sa-

bão no meio e água em volta. Lavam-se as mãos e oferece-

se uma toalha para as secar. Os marroquinos têm por hábi-

to beber chá verde com hortelã e açúcar. Comem primeiro 

de um prato comunitá-

rio com a mão direita, 

o polegar e os dois 

primeiros dedos. Agra-

decem sempre a refei-

ção no início e no final 

e repetem o ritual de 

lavar as mãos. 

Texto Aicha Fashani 
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Arte da telha. Grande Mesquita de Isfahan Mosaico antigo de Shush 

Museu do Louvre 

O  meu país é o Irão.  O Irão 

é um grande país na Ásia.  

Vários povos vivem no Irão, por exemplo: 

Fares, Arab , Kord , Ior , Baloch, Turco . 

Cada um tem a sua própria língua e cultura, 

mas todos falam persa.  O 

Irão é um país muito antigo. As primeiras 

civilizações surgiram no Irão. O Irão 

tem muitos monumentos perfeitos, alguns 

são de há  cerca de 2000 anos atrás. 

O Irão tem uma natureza rica, temos mon-

tanha, deserto, mar e floresta. A capital 

do Irão é Teerão. A maioria das pessoas 

são muçulmanas, mas também há cristãos, 

judaicos e zoroastrianos. 

A arte é muito importante no nosso país e 

cada cidade tem a sua própria arte. 

As cidades do Irão são grandes. Por exem-

plo, em Teerão há 12 milhões de pessoas. 

O Irão tem um total de 79 milhões de pes-

soas.  

O Irão é um país muito rico, grande produ-

tor de petróleo, gás natural e minerais.  

Metade da população iraniana vive numa 

região rural, trabalhando a terra e produzin-

do laticínios. Algumas pessoas no Irão são 

nómadas, mudando sazonalmente para 

encontrar melhores recursos. 

Texto Elmira Abolhassani e Mohammadhossein Ghodsirad 

Nómadas 
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N a passada quinta-feira, 
dia 10 de janeiro de 2013, teve lugar 
uma palestra no auditório da Escola 
Básica Martim de Freitas intitulada: 
“O Sol tranquilo?”, proferida pelo Pro-
fessor Alexandre Aibéo, da Universi-
dade do Porto.  
Esta palestra começou cerca das 
14:30H e terminou por volta das 
15:45H, tendo tido, assim, uma dura-
ção de, aproximadamente, 1 hora e 
15 minutos. 
Foi organizada pelos professores de 
Geografia da Escola Martim de Frei-
tas com o propósito de ensinar aos 
alunos do 8º ano como funciona o 
astro Sol. 
O presente relatório tem, assim, por 
objetivo descrever a referida atividade 
e fazer uma apreciação crítica da 
mesma, evidenciando os seus pontos 
fortes, apresentando, ainda, algumas 
sugestões relacionadas com este tipo 
de atividades. 
 
Em todas as palestras o objetivo é 
ensinar ao público algo de instrutivo. 
Esta palestra, neste aspeto, não foi 
exceção, pois muitos foram os ensi-
namentos, mas, para além dos ensi-
namentos, motivou os alunos de uma 
maneira muito especial para aprende-
rem mais sobre o astro sol. 
O palestrante começou a sua inter-
venção referindo-se ao título, isto é, 
perguntando à assistência se o Sol 
era tranquilo. Sendo este o ponto de 
partida, acabou por chegar-se à con-
clusão que esta estrela possuía fases 
mais ativas e menos ativas, pelo que 
a resposta não seria linear: poderia 
dizer-se que Sim, que o Sol é tranqui-
lo em alguns anos, e que Não porque 
este apresenta também períodos de 
brusca atividade.   
De seguida, falou-se no movimento 
aparente do Sol dado que este nasce 
a Este (precisamente neste ponto 
cardeal na altura dos equinócios), às 

 

12h atinge o ponto mais alto no céu, 
indicando o Sul no hemisfério Norte e 
o Norte no hemisfério Sul e põe-se a 
Oeste (também precisamente na altu-
ra dos equinócios). Neste aspeto 
falou-se também nos homens primiti-
vos que se guiavam através do movi-
mento aparente do Sol e definiam, 
assim, o seu próprio tempo, pelo que, 
para marcar o tempo, inventaram o 
chamado relógio de Sol. 
Seguidamente, constatou-se que o 
Sol tinha uma posição diferente nos 
equinócios, nos solstícios de junho e 
de dezembro e, com base na posição 
do Sol, fundou-se um analema, uma 
espécie de calendário que ajudava os 
homens da antiguidade a situarem-se 
melhor no tempo. 
Em quarto lugar, o professor Alexan-
dre Aibéo explicou que Galileu (um 
astrónomo dos séculos XVI e XVII) 
com a ajuda de um telescópio conse-
guiu observar e desenhar detalhada-
mente umas manchas que se encon-
travam na superfície solar. Explicou 
também que se pensa que, por volta 
do ano 150 a.C., os chineses já cons-
tatavam que existiam estas mesmas 
manchas. Além disso, Galileu deu o 
nome de manchas solares a estas 
manchas que se encontravam na 
superfície solar e descobriu que o Sol 
tinha constantemente material a sair e 
a entrar na sua constituição. 
Galileu Galilei avistou com o seu te-
lescópio depressões na superfície 
solar a que chamou de manchas sola-
res. Através da observação desta 
manchas Galileu pode concluir que o 
sol não gira todo de forma igual. 
 
Aprendeu-se que o sol não girava 
todo ao mesmo tempo, ou seja, nos 
polos girava com menos velocidade 
do que no centro. Viu-se também 
que, devido a este movimento mais 
rápido do centro, as manchas solares 
tendem a deslocar-se em direção a 
Este. Devido a este movimento, cons-
tatou-se que o Sol não podia ser nem 
sólido, nem líquido, nem gasoso, por 
isso pode dizer-se que o Sol é plas-
ma: o Sol é constituído por 70% de 
hidrogénio, 28 % de hélio e 2% de 
metais. 
De seguida falou-se um pouco mais 
acerca do plasma, aprendemos a 
fabricar o nosso próprio plasma e 
vimos alguns materiais que eram 
constituídos por plasma, tais como 
relâmpagos, o próprio Sol e o clássico 

sabre de luz.  
Depois, o professor Alexandre Aibéo 
falou na constituição do sol: Núcleo, 
Zona radioativa e zona conectiva e 
explicou as reações que existiam em 
cada uma delas. 
De seguida passou-nos uma imagem 
do interior do Sol para percebemos de 
onde vêm os fotões e que estes demo-
ram cerca de 1 milhão de ano do núcleo 
ao exterior do Sol. 
O Sol não tem sempre a mesma ativida-
de, existem alturas em que o Sol está 
mais ativo e outras em que o Sol está 
menos. Em 1989 foi o ano em que o Sol 
se mostrou mais ativo. 
Em sétimo lugar falou de como as ex-
plosões que existiam no sol afetavam a 
terra, dado que, quando o Sol liberta 
plasma na sua atividade, pode influenci-
ar a Terra. Quando chega à Terra o 
plasma libertado pelo Sol vai, em con-
tacto com a atmosfera terrestre, deslo-
car-se para os polos formando assim as 
auroras boreais. 
Cada explosão solar que sai do Sol vai 
viajar até à Terra. Ao chegar perto da 
Terra o campo magnético terrestre atua 
e faz com que os raios se dispersem 
pelos polos formando um fenómeno 
natural que todos nós gostamos de 
ver…as Auroras Boreais. Como o plas-
ma entra pelos polos e vai desapare-
cendo à medida que se desloca para o 
equador, é muito difícil, visualizar auro-
ras boreais longe dos polos. 
Em primeiro lugar, salienta-se o interes-
se da temática e a forma como palestra 
estava organizada, com uma sequência 
lógica entre os vários aspetos aborda-
dos.  
Por outro lado, realça-se também a 
capacidade comunicativa do orador que 
cativou a plateia, nomeadamente com 
os exemplos engraçados que utilizava 
para complementar a informação dada.  
Relativamente à plateia, na minha opini-
ão, o comportamento dos alunos foi 
bastante bom, dado que a palestra foi 
muito interessante e todos os alunos 
estavam motivados para ouvir e apren-
der. 
A palestra foi agradável de seguir e o 
ambiente foi propício à aprendizagem.  
Considero que terá levado os alunos a 
quererem saber mais sobre o tema, 
como aconteceu comigo, que comecei a 
pesquisar na Internet. 
Acho que o professor Alexandre Aibéo 
fez um trabalho fantástico ao ensinar 
aos alunos que há muito a saber e por 
descobrir acerca do Sol. 

        Texto Joana Martins | João Cecílio | Tomás Rodrigues, 8ºA 
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N o âmbito das comemorações do 10º 

Aniversário do projeto “A Brincar também se 

Aprende” - Campo de Férias para crianças e famí-

lia infetadas pelo Vírus da Imunodeficiência Huma-

na, a equipa técnica do Hospital Pediátrico de Co-

imbra e do Hospital de Santa Maria de Lisboa lan-

çou, em parceria com a Fundação A Comunidade 

Contra a SIDA – CAOJ Coimbra, um concurso com 

o tema “Prevenção VIH/SIDA e a não discrimina-

ção dos infetados”, aos alunos do 3º Ciclo dos 

agrupamentos de escolas de Coimbra. 

A nossa Escola participou e o aluno José Pedro 

Tomás Lopes, do 8º ano, turma H, ganhou o 3º 

lugar. A entrega dos prémios ocorreu no dia 15 de 

Fevereiro no Auditório do Hospital Pediátrico de 

Coimbra. Todos os trabalhos realizados pelos alu-

nos estiveram expostos neste Hospital. 

  Texto Paula Vilaça  

Cerimónia de entrega de prémios 

   Trabalho premiado 
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D urante o mês de janeiro, a Biblioteca Escolar 
em articulação com os professores titulares e educado-
res, dinamizou algumas atividades junto dos alunos do 
1ºciclo e Pré-Escolar que incidiram sobre o tema: A 
Paz. 
Em conjunto, os alunos falaram sobre o conceito de paz 
e também sobre as atitudes a tomar para convivermos 
de forma pacífica. Explorou-se o texto “ O coelhinho que 
queria viver em paz”, seguido de uma pequena dramati-
zação. Nas salas de aula e nas bibliotecas realizaram 
vários trabalhos relacionados com este tema. 

 

   Texto Ana Medeiros 
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D e 11 a 15 de mar-
ço decorre no nosso 
Agrupamento a Semana 
da Leitura subordinada 
ao tema: O Mar. Confor-
me tem acontecido em 
anos anteriores, são dina-
mizadas em todas as es-
colas do Agrupamento 
atividades que visam in-
centivar o prazer pelos 
livros e pela leitura. Este 
ano será celebrada con-
juntamente a poesia. E dado que 2013 é o “ Ano 
Internacional da cooperação pela água”, em al-
gumas das atividades será abordado o tema da 
água, em articulação com os conteúdos curricu-
lares. 
Aqui fica o programa bem como o cartaz alusivo 
ao evento. Também nessa semana está previsto 
o encontro com a escritora Alice Vieira, no Audi-
tório do Conservatório de Música da Escola da 
Quinta das Flores.  

Texto Lúcia Teixeira 

Calendarização das atividades 
Tempos 

2ª feira 
11 de março 

3ª feira 
12 de março 

4ª feira 
13 de março 

5ª feira 
14 de março 

6ª feira 
15 de março 

8:30-9:15     

Leituras partilhadas 
9º A + 9º F 
5º C - Oficina de poesia 
Fernanda Bráz 

  

  

9:15-10:00 

 
Água vai, letra vem 
8º H -  Luísa Conde 

Água vai, letra vem 
8º G -  Luísa Conde 

Ler azul 
6º B+ 6º E -  Etelvina 

Água vai, letra vem 
4º A + 4ºB-Luísa Conde 

10:20-11:05 
Águas de março 
8º B -  Ana Taborda 

  
Ler azul 
6ºA + 5ºD -  Etelvina 

Encontros + 
Vagas de leitura: 
A gotinha de água 
5º A - Fernanda Bráz 

Leituras partilhadas 
7ºG/8ºB 

11:05-11:50 
Água vai, letra vem 
8º D - Luísa Conde 

Vagas de leitura: 
A menina do mar 
3º A - Jorge Pereira 

Ler azul 
6º G  - Etelvina 

  

  

12:00-12:45 
Ler azul 
6º F - Etelvina 

  

  

12:45-13:30 
Águas de março 
8ºC - Ana Taborda 

Leituras partilhadas 
8ºA / 8ºE 

13:45-14:30 
  

Cultivar o Mar 
3ºB + 3ºC -Ana Medeiros 

  
14:30-15:15 

A       POESIA       INVADIU       A        ESCOLA 
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Mar… 

Assim belo... 

Assim maravilhoso… 

Assim meu… 

 

Na tua imensidão, 

vejo a vida de um aventureiro… 

Nas tuas ondas, 

oiço a chamar de aventura… 

 

Assim belo… 

Assim maravilhoso… 

Assim meu… 

 

Na tua água salgada, 

Sinto a frescura de um reencontro… 

Na tua espuma branca, 

Vejo a doçura do primeiro amor… 

 

Assim belo… 

Assim maravilhoso… 

Assim meu… 

Texto Melanie Azevedo, 9ºC 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=mar&source=images&cd=&cad=rja&docid=kjH0OPO4vXcpxM&tbnid=YQC8ZbHq_v6TcM:&ved=0CAUQjRw&url=http://fariaconversas.blogspot.com/2010/11/mar.html&ei=GT8eUZ_gObTE0AH5hIGYBw&psig=AFQjCNFGdFnhEpIEamM5Eqx9h_6GsjYw4A&ust=136102311
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Texto Lúcia Teixeira 

P elo 4º ano consecutivo, decorre o concurso promo-

vido pela Rede Concelhia de Bibliotecas de Coimbra “Há Poesia 

na Escola”. Este ano o tema é “O Mar” 

Desenvolvido em duas fases: Fase Escola e Fase Concelhia, os 

poemas a concurso foram selecionados por escalão/ciclo de en-

sino. No nosso Agrupamento, os concorrentes vencedores da 1ª 

fase foram os alunos: 

Eduardo Carrilho do 4ºano da EB1 de Coselhas com o poema 

“O Mar Azul” 

António Ramos do 6ºE da E.B. 2,3 Martim de Freitas com o 

Poema “O Mar” 

Melanie Azevedo do 9ºC da E.B. 2,3 Martim de Freitas com o 

Poema “ Mar…” 

Os nossos parabéns e Boa Sorte para a fase seguinte. 

O mar azul  
 
O mar tem belas  

Ondas claras como o céu na primavera,  

Que ao bater na areia fina e delicada  

Se torna ainda mais clara e bela,  

Ao bater na areia fica em espuma  

Branca como o papel em que estou a escrever.  

No fundo do mar  

Há corais, anémonas  

E peixes de muitas cores.  

Adoro o cântico das sereias  

Parece uma bela melodia a tocar.  

No fundo do mar há barcos naufragados,  

Tesouros escondidos, riquezas inimagináveis.  

O mar é infindável  

Tão azul, tão azul  

Tão lindo, como este  

Não há nenhum.  

À noite o mar parece negro  

Mas com a luz da Lua  

Parece que guarda um segredo.  

No mar podemos nadar,  

Ver coisas espantosas,  

Aprender com o mar  

É o melhor para crescer.  

O mar vai ser sempre azul  

De noite ou de dia  

Mas não se esqueçam  

Ele dá-nos alegria.  

Texto Eduardo Carrilho, 4º CS34 

O mar  
 
 
O mar é tao grande como  

As promessas que fazemos às nossas mães  

“Vai estudar, que tu prometeste que tiravas 5!”  

E nós vamos ver televisão.  

 

O mar é tão colorido  

Como as paredes lá de casa  

“Ó filho, para de sujar as paredes!”  

E nós continuamos a pintar com canetas.  

 

O mar é tão assustador  

Como os nossos irmãos  

”Voltas a entrar no meu quarto e vais ver!”  

Nós, no dia seguinte,  

Vamos lá roubar canetas.  

 

O mar é tão divertido  

Como as partidas que fazemos  

aos nossos irmãos.  

“Antóóóónio”  

Upss, vou levar um chapadão! 

Texto António Ramos, 6ºE 
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M argarida Fonseca Santos e Alice Vieira, foram as escrito-

ras convidadas este ano para os ENCONTROS + 

Esta atividade promovida pela Biblioteca Municipal de Coimbra em articula-

ção com a Rede de Bibliotecas 

Escolares é dirigida ao público 

escolar. A nossa escola, como 

é habitual, marcou presença 

tendo os alunos do 6ºC, na 

sessão com a escritora Marga-

rida F. Santos, apresentado um 

momento musical da responsa-

bilidade do professor João Eu-

frásio, que muito agradou. 

 

   Texto Lúcia Teixeira 

P ara o dia 14 de março o encontro será com a 
escritora Alice Vieira em cuja sessão os alunos do 7ºG 
apresentarão uma leitura encenada da obra “ Leandro, 
rei da Helíria”, acompanhada de momentos musicais. A 
atividade está a cargo da Professora Paula Duarte e do 
professor João Eufrásio 
Nota: No blogue da biblioteca “ Pegada de Papel”, com 
acesso através da página do Agrupamento, serão divul-
gadas as fotos dos encontros. 

http://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=8lR8MRsssAwkRM&tbnid=067cG9wcbjy8lM:&ved=0CAUQjRw&url=http://takequatro.blogspot.com/2012/04/leandro-rei-da-heliria-alice-vieira.html&ei=0xUxUbOSKcbCtAaekYHYBA&bvm=bv.43148975
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D a coleção Clássicos da Literatura Portugue-

sa Contados às Crianças, foram selecionadas as obras 

O Bobo de Alexandre Herculano e A Morgadinha dos 

Canaviais de Júlio Dinis para serem lidas a alunos do 5º  

e 6º anos respetivamente. 

Deste modo, a equipe da Biblioteca, na rubrica Histórias 

da História, proporcionou aos alunos momentos de 

agradável narrativa associando-a a acontecimentos da 

nossa História. 

No dia 5 de março, terça-feira, assistimos a uma interes-

sante sessão dinamizada pela Biblioteca sobre Júlio 

Dinis e uma das suas obras. 

A professora Lúcia Teixeira, coordenadora da Biblioteca, 

recebeu-nos fazendo uma breve contextualização: Júlio 

Dinis, o autor, viveu no século XIX, numa época de mo-

dernização do país, sendo conhecido pelos seus roman-

ces, nomeadamente o de «A Morgadinha dos Canavi-

ais», que nos foi contado pelo professor Jorge Pereira.  

Gostámos muito de participar nesta atividade! 

A turma B do 6º ano 

 Aqui fica um pequeno apontamento de uma das turmas 
intervenientes. 

Bi-
blio
tec
a  

   Texto Lúcia Teixeira 

http://4.bp.blogspot.com/-9K0POEunkgc/T2oKHLHgKII/AAAAAAAAALk/gPEsFwrWc10/s1600/o+Bobo.jpg
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N a última semana de janeiro, a biblioteca da escola 

Martim de Freitas em articulação com o grupo disciplinar de His-

tória dinamizou um conjunto de atividades em memória das víti-

mas do Holocausto. 

Os alunos das dezasseis turmas envolvidas (6º, 7º e 8ºanos) 

construíram um Mural (transformado em Ebook e alojado no blog 

Pegada de Papel), em que foi  registado o sentir de cada um. 

Do programa constaram exposições, visionamento de vídeos,  

debates e a elaboração de trabalhos dos alunos. 

 A quem assistiu às sessões, constatou que os alunos não fica-

ram insensíveis à tragédia para que … “ Não se volte a repetir.” 

   Texto Lúcia Teixeira 
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N o dia 12 de março, as turmas A, B, E 

e G, do sétimo ano, fizeram uma visita de estudo a 

Lisboa, organizada pelos professores de Educação 

Visual e Expressão Plástica do 3º ciclo. 

O principal objetivo desta viagem foi a visita guiada 

ao Museu Coleção Berardo, no Centro Cultural de 

Belém, para ver as obras de arte contemporânea 

que nos proporcionam uma visão global das artes 

plásticas do século XX e princípio dos século XXI e 

a visita ao Museu da Eletricidade para ver a Exposi-

ção: “Riso: Uma Exposição a Sério” que conta 

com pintura, desenho, instalações, vídeo, fotografia, 

escultura e performances, cinema, BD, programas 

de televisão, espetáculos, literatura, obras de artis-

tas nacionais e internacionais, oriundas de alguns 

dos mais importantes museus e coleções particula-

res. “A exposição é um labirinto que nos transporta 

para os bastidores de um teatro e que conta com 

cerca de 400 obras de 133 artistas. Começa com 

um letreiro luminoso de circo que anuncia o tema, 

mas logo a seguir, damos de caras com dois anima-

dos convivas de olhos em bico (quem sabe se não 

estarão a representar os novos donos da EDP). Os 

ecrãs estão por todo o lado. Exibem as séries ame-

ricanas que marcaram o século XX, desde I Love 

Lucy, aos Simpsons, mas também as melhores pa-

ródias nacionais: com Raul Solnado, Herman José 

e Gato Fedorento.” 

Aproveitou-se, também, para fazer 

uma visita guiada ao museu da ele-

tricidade, onde se ficou a conhecer 

a história daquele imponente edifí-

cio e das pessoas que lá trabalha-

ram.   

Texto Armando Semedo 
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O  2º Período está a terminar. Depois de 
três meses bastante intensos e repletos de ativida-
des aproxima-se mais uma interrupção letiva. Ao 
longo deste período o Núcleo de Estágio de Mate-
mática dinamizou algumas atividades e promoveu 
algumas iniciativas. 
 

Trabalhar para o Sucesso 

A implementação do Projeto ‘Trabalhar para o Su-
cesso’ continua a decorrer de forma progressiva e 
positiva. Neste período, o núcleo de estágio adotou 
novas estratégias para estimular a participação de 
mais alunos nestas sessões. Entre essas estratégias 
destaca-se a elaboração de fichas de trabalho se-
manais contemplando os conteúdos que irão ser 
avaliadas no Exame Nacional de Matemática e que 
abrangem todo o terceiro ciclo. Os alunos que fre-
quentam o ‘Trabalhar para o Sucesso’ têm mostrado 
uma consciencialização cada vez maior da importân-
cia que representa uma boa preparação e estudo 
contínuo e naturalmente esse espírito tem-se refleti-
do numa melhoria global dos resultados obtidos na 
disciplina de Matemática. 
 

Desafio do Mês 

Nos meses de Janeiro e Feve-
reiro foram afixados novos De-
safios do Mês. Pretende-se 
estimular o gosto pela Matemá-
tica e desafiar os alunos a ex-
pandir os horizontes do seu 
conhecimento. Neste período 
tem-se registado uma maior afluência nos alunos do 
1º ciclo sendo que os alunos do 2º ciclo continuam a 
ser os mais participativos nesta iniciativa. Volta-se 
por isso a desafiar os alunos do 3º ciclo a tentarem 
responder aos desafios depositando as suas propos-
tas de solução no Laboratório de Matemática. 
 

Jogos Matemáticos 

O Núcleo de Estágio organizou no dia 6 de Feverei-
ro a eliminatória dos Jogos Matemáticos que teve 
por objetivo apurar os alunos do 2º e 3º ciclo que 
iriam participar no Campeonato Nacional dos Jogos 
Matemáticos, em Évora. Participaram 96 alunos que 
demonstraram durante todo o certame todo o seu 
empenho e entusiasmo. Este ano, e pela primeira 
vez, decidiu-se por iniciativa do Núcleo de Estágio 
de matemática efetuar-se uma eliminatória para os 
alunos do 1º ciclo da nossa escola. Estes alunos 
foram durante uma semana, treinados pelos profes-

 

sores estagiários no Laboratório de Matemática e no 
dia, 20 de Fevereiro disputaram a sua eliminatória 
demonstrando grande entusiasmo por poderem par-
ticipar nesta atividade. Realce-se o excelente de-
sempenho destes 25 alunos uma vez que foi a pri-
meira vez que tiveram a oportunidade de ter contac-
to com os jogos matemáticos. Parabéns a todos os 
participantes e aos vencedores: Ana Isabel Teixeira 
Maia, nº 2, 4ºB (Gatos e Cães, 1º Ciclo); André Lo-
pes Godinho, nº 4, 4ºB (Semáforo, 1º Ciclo); Guilher-
me de Moura Rodrigues, nº 11, 4ºA (Rastros, 1º Ci-
clo); Vasco Seabra Mota Henriques de Gouveia, 
nº30 do 5ºD (Gatos e Cães, 2º Ciclo); Manuel João 
Alves Amorim, nº14 do 5ºC (Hex, 2º Ciclo); Alexan-
dre Filipe Santos Gomes, nº2 do 6ºH (Rastros, 2º 
Ciclo); Guilherme Antunes Simões, nº7 do 7ºG 
(Avanço, 3º Ciclo); Henrique Tavares Silva, nº8 do 
8ºC (Hex, 3º ciclo) e Alfredo Manuel Amaral Gomes, 
nº2 do 8ºA (Rastros, 3º Ciclo). 
 

Estás aí Matemática? 

Na última semana deste período, o núcleo de está-
gio organiza várias atividades cujo objetivo passa 
por celebrar a Matemática e a sua importância no 
dia-a-dia. Entre as iniciativas destaca-se uma ses-
são de cinema para alunos do 1º ciclo, palestras, 
comemoração do dia do Pi e uma exposição sobre a 
presença da Matemática no nosso quotidiano e so-
bre alguns dos Matemáticos mais importantes da 
História. Os alunos da escola foram também desafia-
dos a elaborar ou recolher poemas sobre a Matemá-
tica, poemas que serão afixados e apresentados à 
restante comunidade escolar. Aguarda-se uma se-
mana repleta de iniciativas e com a Matemática a 
ser o centro das atenções! 

Texto Núcleo de estágio 
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C erca de 1700 alunos de 

350 escolas de todo o país disputaram 

no passado dia 1 o Campeonato Nacio-

nal de Jogos Matemáticos, em Évora. 

Motivar os jovens para a aprendizagem 

da Matemática através do divertimento é 

o principal objetivo da competição. Os 

jogos matemáticos aliam o raciocínio à 

estratégia e à reflexão. 

Mais uma vez a nossa Escola está de 

1. Duas mães deram às filhas bolachas para o lanche. Uma delas entregou à filha 15 bolachas. A 
outra deu à respetiva 10 bolachas. No entanto, ambas as filhas juntaram as bolachas que tinham 
recebido e verificaram, espantadas, que apenas tinham 15, Como explicas tal coisa? 
 
2.  Seis pessoas bebem água. Ao todo, bebem 21 copos. Se cada uma delas bebeu um número 
diferente, quantos copos de água bebeu cada uma? 

 

3. Completa o seguinte quadrado: 

 
 
 
4.  O Manuel, empregado de mesa profissional, passava a vida a gabar-se da sua habilidade. Um 
dia, um grupo de clientes propôs uma aposta peculiar em troca de comerem à borla. Se ele não 
fosse capaz de levar a cabo: colocar no balcão 17 sandes de presento em 4 filas, de forma a cada 
uma se composta por 5 sandes. Conseguiu o Manuel ganhar a aposta ou teve de pagar o almoço? 

5 +   + 2 = 15 

X   +   +   + 

  +   - 1 =   

+   -   X   - 

  + 5 -   = 15 

=   =   =   = 

  - 15   15 = 15 

parabéns. O aluno André Lopes Godinho 

nº 4 do 4º B foi apurado para a final nesta 

final nacional. 

A Escola pode orgulhar-se do bom desem-

penho dos nossos alunos e deseja que 

estes  sejam o exemplo a seguir pelos 

colegas, demonstrando assim, que o su-

cesso é alcançado através do trabalho, do 

esforço e da persistência. 

Muitos parabéns a todos os participantes! 

Passatempos 
 Matemáticos 

Ma

te

má

tic

a 

Texto Núcleo de estágio 
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  Texto Isabel Ribeiro A  Sociedade Portuguesa 

de Matemática publicou no final de De-

zembro de 2012 a lista dos alunos apura-

dos para participarem na 2ª eliminatória 

das XXXI Olimpíadas Portuguesas de 

Matemática. A prova realizou-se no dia 9 

de Janeiro de 2013, na escola secun-

dária D. Maria.  

 
Assim, participaram na 2ªeliminatória, os 

seguintes alunos: 

Categoria Júnior - João Francisco Velez 

Reis Direito Gonçalves  6ºE 

Categoria A - André Sousa Nunes Teixei-

ra  8ºD 

Pré-Olimpíadas 

Júnior 

Categoria A 

A 
 nível da nossa escola os alunos com me-

lhor pontuação nas provas da 1ª eliminató-

ria foram: 

1º João Paiva Castelo Branco 5ºG 

2º Tomás da Silva Costa 5ºE 

3º Miguel Xavier Maia Afonso Meneses de Almeida 5ºA 

4º Pedro Romero Magalhães Pinheiro 5ºA 

4º Matilde Vieira Garcia de oliveira 5ºD 

4º Maria Inês da Silva Faria 5ºF 

4º Filipe Lima Ribeiro da Silva Santos 5ºG 

4º Diogo Filipe Simões 5ºH 

1º João Francisco Velez Reis Direito Gonçalves 6ºE 

2º Inês José Melo Marques 6ºB 

3º Yasmin Almeida da Rocha 6ºE 

3º Catarina Silva Costa Cardoso 6ºF 

4º Leonor Margarida Gomes Ramos Martins 6ºB 

4º Miguel Pedro Caridade 6ºE 

1º André Sousa Nunes Teixeira 8ºD 

2º António de Sá Godinho 8ºA 

2º Miguel Sousa Nunes Teixeira 8ºD 

3º Joana Filipa Morgado Marcelo Oliveira Henriques 9ºD 

4º Tiago Pereira Gonçalves Lé 8ºA 

4º Tomás Bessa Curado Rodrigues 8ºA 

4º Sofia de Aguiar Castilho Ramos Lopes 8ºC 

4º Diogo Alexandre Saraiva Martins 8ºH 

4º Carolina Ribeiro Alves Silva 9ºA 

4º Ricardo Simões Elias 9ºA 

4º Maria Inês Ramos Velho 9ºD 
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R ealizou-se, no dia 30  de janei-

ro pelas 14:30h, na nossa escola a elimina-

tória – PmatE –   DIZ+,   DAR@língua  e   

EQUAmat .  

Participaram 214 alunos de 2º e 3º ciclos.  

Foram apuradas 15 equipas no DIZ+,  15 

equipas do EQUAmat e  11  do DAR@língua   

Para estes alunos, muitos parabéns e boa 

sorte para as competições em Aveiro 

Alunos participantes 

DIZ+ 
 
Constança Monteiro-5ºA 

Filipa Lopes-5ºA 

Mara Sofia Torres-5ºA 

Laura Ferreirinha-5ºA 

Alfredo Martins-5ºD 

João Cardoso-5ºD 

Catarina Silva-5ºD 

Leonor Serra-5ºD 

Vasco Bastos-5ºD 

Vasco Gouveia-5ºD 

Tiago Cruz-5ºF 

Paulo da Eugénia-5ºF 

Ana Vasconcelos-5ºG 

Ricardo Soveral-5ºG 

Maria F. Tenreiro-6ºB 

Ana C. Amaral-6ºB 

Leonor Soveral-6ºB 

Joana Lé-6ºB 

Ana Marta Pereira-6ºC 

Leonor Pinheiro-6ºC 

Alexandre Almeida-6ºE 

Gonçalo Queirós-6ºE 

António Ramos-6ºE 

João Gonçalves-6ºE 

Beatriz Tomé-6ºE 

Miguel Caridade-6ºE 

André Duarte-6ºE 

Yasmin Rocha-6ºE 

Francisca Santos-6ºF 

Catarina Cardoso-6ºF 

Dar@língua 
 
Mariana Flores-7ºG 

Andreia Saldanha-7ºG 

Beatriz Cardoso-7ºE 

Cristiana Amorim-7ºE 

Tiago Loemba-8ºB 

Rodolfo Simões-8ºB 

António Godinho-8ºA 

Tomás Rodrigues-8ºA 

Sofia Lopes-8ºC 

Inês Tabanez-8ºC 

Tiago Lé-8ºA 

David Rocha-8ºA 

João Canavarro-8ºA 

João Sequeira-8ºA 

Carolina Freixo-8ºB 

Ângela Calhau-8ºB 

Joana Henriques-9ºD 

Ana C. Cardoso-9ºD 

Mª Inês Velho-9ºD 

Mafalda Sousa-9ºD 

Carolina Veiga-9ºA 

Carolina Silva-9ºA 

EQUAMAT 
 

Diogo Teixeira-7ºA 

Diogo Gonçalves-7ºA 

Ana L. Figueiredo-7ºB 

Marta  Almeida-7ºB 

Amélia  Murta-7ºA 

Vasco Costa-7ºA 

Carolina Teixeira-7ºG 

Andreia Saldenha-7ºG 

Sofia Nunes-7ºD 

Susana Zhou-7ºD 

António Godinho-8ºA 

Tomás Rodrigues-8ºA 

Sofia Lopes-8ºC 

Inês Tabanez-8ºC 

Diogo Martins-8ºH 

Rodrigo Pires-8ºH 

João Sequeira-8ºA 

João Canavarro-8ºA 

Miguel Henriques-8ºA 

José M. Carreira-8ºA 

Carolina Silva-9ºA 

Inês Bailão-9ºA 

Beatriz Rosendo-9ºB 

Inês Antunes-9ºB 

Pedro Silva -9ºD 

Rodrigo Campos-9ºD 

Ana Pinão-9ºD 

Joana Henriques-9ºD 

Pedro Simões-9ºB 

Ruben Correia-9ºB 

   Texto Isabel Ribeiro 
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Texto José Amorim, 7ºB O lá !  Eu sou o José e tenho como dever fazer este  
texto sobre o Egito incumbido pelo Faraó. Como 

sabem o Egito é uma grande civilização e tudo se deve aos nos-
sos deuses. Um dos nossos maiores privilégios é o rio Nilo que 
atravessa as terras do Egito e impede que este fosse a continua-
ção do deserto. Ao longo do rio as terras à sua volta estão todas cultivadas e com muita fertilidade 
natural.  

A nossa economia funciona principalmente através da agricultura de excedentes e pecuária. Ape-
sar disso temos outras atividades artesanais como a 
tecelagem, a olaria e a cestaria. Realizamos comér-
cio através do rio Nilo que para além de via de co-
mércio serve, também,  como via de comunicação e 
fazemos comércio  no mar Mediterrâneo (comércio 
externo). Nas épocas de cheias (Junho a Setembro) 
temos reservatórios, canais e diques para as apro-
veitar ao máximo. Os canais levam a água a locais 
mais longínquos, os diques impedem a água de ul-
trapassar a área pretendida e os reservatórios que 
guardam a água em excesso para as épocas de se-
ca. 

A política funciona através de um grande líder o Faraó. O Faraó detém todos os poderes e terras. 
Logo que o Faraó inicia o seu mandato manda construir uma pirâmide. Além disso,  o Faraó é con-

siderado um deus vivo e todos têm de o respeitar. 

A sociedade egípcia é uma sociedade estratificada onde há uma enorme 
diferenciação social. O Faraó está no topo com todas as funções e pode-
res e em seguida vêm os nobres, os sacerdotes e os escribas. Os nobres 
são guerreiros, detêm muitas terras e recrutam militares. Os sacerdotes 
espalham a religião, possuem alguns poderes e 
terras. Já os escribas são funcionários de topo 
que detêm a sabedoria do cálculo e da escrita. 
Eles vigiam as construções das obras públicas, 
cobram impostos, gerem o dinheiro do Egito e 
detêm algumas terras e poderes. Finalmente vêm 
os artesãos, os camponeses, os mercadores e os 

escravos. 

 A cultura egípcia é simples, mas rica, tendo a ver com a Matemática, a 
Geometria, a Astronomia, a Arquitetura, a Medicina e a Escrita. 
No Egito há locais de diversão e locais de observação dos astros. 

 A religião egípcia é politeísta, ou seja, acreditam em vários deu-
ses. É praticada pelos sacerdotes nos templos. A religião é muito 
importante para nós. Nós acreditamos na vida depois da morte e 
daí embalsamarmos os mortos. Embalsamamos as pessoas pare-
cidas com o que elas foram durante a vida para a sua “alma” a 
encontrar facilmente e o conduzir ao tribunal de Osíris. 

A nossa arte é lindíssima, serve para glorificar os deuses e o Fa-
raó. Divide-se em esculturas, pinturas e monumentos. Construí-
mos palácios, templos e túmulos em pedra que impressionam 
qualquer estrangeiro visitante pela sua durabilidade, solidez, du-
reza. A nossa pintura representa a nossa vida quotidiana, religio-
sa. Pintamos os templos e os túmulos. As nossas esculturas são 
enormes e representam os deuses e o Faraó à exceção nos tú-
mulos. As esculturas do Faraó e dos Deuses não exprimem qual-
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V enho em nome do mestre Zorba, o 
Grego, fazer um relatório sobre a 

herança grega. Após entrevistar vários cida-
dãos atenienses, descobri que herdámos 
muito da Grécia Antiga. 

Ainda utilizamos o alfabeto grego e nomes de 
origem grega como Sofia e Filipe. Atualmente 
podemos assistir a peças de teatro e na Gré-
cia Antiga também! Os principais tipos de 
peças foram a tragédia e a comédia. Entre os autores de tragédia destacou-se Ésquilo e um gran-
de autor de comédia foi Aristófanes. 

A tragédia provocava sensações de pena e medo aos espetadores. A comédia provocava o riso, 
pois gozava com a vida política e os vícios dos homens. A origem destas peças foi em honra do 
deus Dionísio, o deus do vinho e realizavam-se nas encostas das colinas para uma melhor propa-
gação visual e sonora. Os atores, que eram homens, usavam máscaras para não serem reconhe-
cidos, representarem papéis femininos e amplificar a voz. 

Uma das heranças gregas que possuímos é o Juramento de Hipócrates, na medicina. É um jura-
mento que hoje em dia os médicos ainda fazem e consiste em prometer ajudar os doentes e tentar 
curá-los fazendo os possíveis e impossíveis. Esta foi, em particular, a herança da qual mais gostei, 
pois quando for adulta quero ser médica e fiquei com o desejo de fazer este juramento. 

A filosofia surgiu, também, nesta época, devido à curiosidade humana. Os principais filósofos fo-
ram Sócrates e os seus discípulos (Platão e Aristóteles). Ainda hoje, muitos jovens têm a Filosofia 
como disciplina escolar. 

A democracia foi o regime político grego, no qual se destacou Clístenes e Péricles, que também se 
distinguiram na Oratória, ou seja, a arte de falar bem. A democracia foi uma originalidade grega, 
pois até à data, nenhum país tinha adotado este regime político em que os poderes estavam dividi-
dos. Atualmente há muitos países que adotaram este regime político. É o caso do meu país, Portu-
gal, só que a Grécia tinha uma democracia direta e Portugal tem uma democracia representativa. 

Homero dominou na literatura com “Ilíada” e a “Odisseia” e Hesíodo com “Os Trabalho e os Dias”. 
Os gregos, para além dos deuses, também veneravam heróis e Homero escreveu histórias de mi-
tologia com os principais heróis e deuses. 

Uma das heranças mais faladas atualmente é o culto pan-helénico dos Jogos Olímpicos. Realiza-
vam-se no Monte Olimpo em honra do deus dos céus, o deus Zeus. Nos Jogos Olímpicos os ho-
mens corriam nus e por esse motivo as mulheres não podiam assistir. Esta era uma festividade 
muito importante porque os gregos procuravam ter uma alma sã num corpo são, preocupando-se 
muito com a sua intelectualidade e aspeto físico. Hoje em dia, de quatro em quatro anos, realizam-
se os Jogos Olímpicos, a que todos podem assistir. 

Pitágoras foi igualmente importante nas ciências, destacando-se mais propriamente na Matemáti-
ca e na Geometria, e ainda hoje se ensina aos alunos o seu teorema. Heródoto foi considerado o 
pai da história, que transformou lendas em factos históricos. Também o admiro muito porque gosto 
muito da disciplina de História, que, provavelmente sem ele não se teria desenvolvido. 

Herdámos também a praça pública, que na Grécia se denominava por ágora. Nas cidades há pra-
ças públicas, em que, tal como na Grécia se situam lojas e as pessoas discutem aspetos sociais e 
políticos. 

Uma das heranças foi também a moeda, que se introduziu devido ao aumento das trocas comerci-
ais. Cada Pólis tinha a sua própria moeda. À frente, a moeda tinha uma cara e atrás tinha uma 
coruja, simbolizando a sabedoria. A moeda em Atenas chamava-se dracma. 

A arte foi muito importante na Grécia Antiga. Era uma arte clássica, que é a arte, que devido à sua 
beleza foi imitada e seguida ao longo dos séculos. Destacou-se a arquitetura, escultura, cerâmica 
e pintura. A arquitetura grega estava muito ligada à religião. As colunas eram utilizadas no interior 
e à volta dos templos. Nos templos gregos distinguiram-se alguns estilos: dórico, jónico e coríntio. 

A Grécia foi um país de cultura, sabedoria, desporto, herança e um país nobre! 

 

Texto Marta C. Almeida, 7ºB 
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Q uerido Diário, 
 
Ultimamente a minha vida tem sido muito agitada, 
mas no bom sentido. Estamos nos “Loucos Anos 
vinte”, o que significa que eu e todas as pessoas 
que o podem fazer, gozamos a vida ao máximo e 
temos um novo desejo de viver, de nos divertirmos e 
de obter prazer. 
O meu dia-a-dia é basicamente este: levanto-me de 
manhã, tomo o pequeno-almoço e visto uma das 
minhas melhores roupas; depois, vou ao cinema e 
aproveito que estou no centro da cidade para tomar 

um chá e comer biscoitos com as minhas amigas numa casa de chá. Acredites ou não, esta é a 
parte mais enfadonha do dia, pois de noite é que a verdadeira diversão começa: frequento bares, 
cabarets e clubes noturnos; fumo, bebo e não me preocupo com o que os outros possam pensar, 
pois hoje em dia, todos agem desta maneira. 
A minha nova ambição é ir a França e visitar o Moulin Rouge, dizem que é fantástico! 
As pessoas divertem-se da melhor maneira que podem: bebem e fumas; dançam o charleston, o 
foxtrot e o tango; ouvem o jazz; deixam de ir ao teatro para ir ao cinema; praticam desporto; graças 
ao automóvel ganharam um novo gosto pela velocidade e as viagens são cada vez mais usuais. 
A moda também mudou muito. As mulheres deixaram de usar espartilho para usarem soutien , a 
saia é pelo joelho, o cabelo é à garçonne e quando vamos à praia todas as senhoras usam fatos de 
banho giríssimos. Quanto aos homens, estes começam a usar casacos curtos, calças de golfe e 
vestuário de desporto. Resumindo, a moda tornou-se muito mais prática e cómoda. 
Tenho cada vez mais orgulho em ser mulher! Estamos a emanciparmo-nos. Já adotámos hábitos 
tipicamente masculinos (fumar, frequentar bares…), usamos roupas que favorecem os nossos atri-
butos e lutamos todos os dias pelos nossos direitos e igualdade política, social e económica. Que-
remos votar! 
Também surgiu uma nova cultura, a cultura de massas. Estas opõem-se à cultura de elite e tem 
como objetivo proporcionar prazer e divertimento, dirigindo-se a toda a população. Os mass media 
são os novos veículos da informação e grandes difusores das novas ideias. Na imprensa surgem 
novos jornais e revistas; a banda desenhada; secções de contos, pensamentos, crónicas e dicas 
do quotidiano e ainda novos géneros literários: o policial, as aventuras e os romances cor-de-rosa. 
Na rádio ouvimos os novos estilos de música e as novelas radiofónicas; a rádio tornou-se o princi-
pal meio de dispersão informativa. Não há um dia que passe sem ligar o meu radiozinho e ouvir o 
que se passa no nosso mundo. A minha radionovela favorita é “ Amor Só e Desesperado”, um ver-
dadeiro romance.  
As pessoas tornam-se mais consumistas e eu penso que isto se deve à publicidade. 
Acho que esta cultura provocou muitas mudanças. Vejo mais gente a saber ler e escrever e a clas-
se média foi alargada. 
Parece-me agora que em cada esquina se encontram pessoas inteligentíssimas, deixou-se de lado 
o conceito renascentista de “ saber tudo sobre quase tudo”, para se dar lugar à especialização, que 
implica “ saber quase tudo sobre quase nada”. O conhecimento não tem valor absoluto. Desenvol-
veram-se ciências físicas e humanas. Nas físicas dá-se destaque à Física, à Biologia e à Medicina 
(Einstein e Egas Moniz, físico e médico respetivamente). Nas ciências humanas, a Psicanálise e a 
História, que passa a ter método próprio e estuda o Homem e a sociedade. Não podemos esquecer 
outras ciências como a Antropologia, Geografia ou Psicologia. 
Confesso, querido diário, que já estou farta de escrever. Isto cansa mesmo! Mas não posso deixar 
de falar de uma coisa que me agrada tanto: a Arte! Abstracionismo, Realismo, Cubismo, há muito 
por onde escolher. Já tenho um quadro do Picasso e tudo! 
Bem acho que tão cedo não te volto a abrir, só mesmo se acontecer algo de muito importante neste 
mundo transformista. 

  Texto Ana Mafalda, 9ºC 
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C aros cidadãos portugueses! 

Estamos aqui hoje para proclamar e instaurar 

um novo regime político: a República! 

A monarquia já não satisfazia os nossos interes-

ses e estava a afogar Portugal em dívidas  e a 

envergonhar esta nação que desde que é Portu-

gal, ou seja, desde 1143 ,sempre lutou por um 

país melhor. Chegou a altura de mudar! Chegou 

a hora de fazer de Portugal um país mais prós-

pero e digno! 

Propomos várias mudanças, quer a nível políti-

co, económico, social , cultural e educacional. 

Começamos com um novo hino, uma nova ban-

deira e uma nova constituição . 

Continuamos com a laicização do Estado: a separação do Estado da Igreja é essencial; o culto de 

qualquer religião será proibido fora dos templos, acabando assim as procissões ; o registo civil 

será obrigatório e o divórcio será finalmente legalizado e defenderemos o Municipalismo. 

Irá ser criado o Ministério do Trabalho e da Providência Social; a concessão do direito à greve e a 

sua regulamentação; será criada uma legislação que visa proteger o trabalhador na velhice e na 

doença; o trabalho infantil será erradicado; será instituído o dia de trabalho em 48 horas sema-

nais; serão criados bairros operários e ainda organizados sindicatos e confederações patronais. 

Quanto à educação e cultura: teremos a criação do Ministério da Instrução Pública ; o ensino será 

obrigatório dos 7 aos 10 anos; fomentaremos o ensino técnico ; criaremos as universidades do 

Porto e de Lisboa e verão surgir museus ,bibliotecas e jardins-escola. 

Será instaurada uma nova moeda: o escudo. Teremos novas máquinas agrícolas; aumentará o 

número de operários na indústria; a rede de transportes será alargada; o telefone e o telégrafo 

desenvolvidos e também as nossas colónias se desenvolverão. 

Este será um regime parlamentarista: o parlamento será elegido por sufrágio universal direto e 

terá o poder legislativo, este elegerá ou destituirá o Presidente da República ,que tem o poder 

executivo e nomeará o governo; o poder judicial permanecerá nos tribunais. 

Será este o nosso novo país. 

 

Viva Portugal! Viva a República Portuguesa! 

 

     Texto Ana Mafalda, 9ºC 
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      Projeto “Viver a Música” 
de 11 a 15 de Março 

Programa:  

“Pequenos Momentos Musicais” a realizar na escola 

 

“Combo de Jazz” dia 12 de Março, às 14:40h, a realizar na escola, escadaria do bloco R 

ou átrio do bloco E, apresentado por alunos do Curso Profissional de Instrumentista Jazz do CmC. 

 
Trompete – Maria Nunes 
Trombone – André Pimenta 
Piano – Rodrigo Rama 
Guitarra – Diogo Vidal 
Baixo – Carlos Borges 

Bateria – João Cruz 
 

Leitura encenada de excerto de “Leandro – Rei de Helíria” de 

Alice Vieira - dia 14 de Março, às 11:00h, a realizar na Biblioteca da Casa da Cultura, em colabora-

ção com a professora Paula Abreu e a biblioteca  

                                         

Seminário “Acústica dos instrumentos” – dia 14 de Março, às 10:20h, a 

realizar na escola, auditório do bloco E, dinamizado pelo compositor Nuno Figueiredo, professor do 

Conservatório Regional de Coimbra em parceria com a professora Albertina Melo e a disciplina de Físi-

co-química 
 

“Toca a Encantar” - dia 14 de Março, às 14:30h, a realizar no Auditório do Instituto Por-

tuguês da Juventude - Coimbra. O teatro musical “ Toca a (en)cantar…” é um espetáculo de teatro, mú-

sica e dança apresentado por jovens da APPACDM de Coimbra, baseado num conto de António Torra-

do que nos fala do poder da música e da sua influência positiva sobre as pessoas. Timóteo, o irmão 

mais novo de três irmãos recebe pela sua simpatia e solidariedade, uma flauta de uma velha desconhe-

cida. O efeito do timbre desta flauta mágica contagia todas os personagens (desde os mais céticos aos 

doentes) mostrando os benefícios da música 

 

“Momento Musical” - dia 15 de Março, às 10:30h, a realizar na escola, bloco E 
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