
LAVAR AOS MÃOS … COMO PILATOS? 
Há alguns dias atrás, vi-me “obrigado” a sair da 

minha rotina, mais ou menos constante e passiva, e, 
deparando-me com aquilo que considero serem falhas 
específicas, muito graves, desejei, de imediato, tornar-
me num sujeito ativo, denunciador de omissões, de 
incompetências, de desrespeito pelo outro, qualquer 
que seja a sua condição social. 

O meu descontentamento vai para aquilo que 
me pareceu ser “um sacudir a água do capote”, por 
parte de um magistrado, que deveria ter sido o 
regulador e repositor da justiça, numa situação litigiosa, 
e não o fez.  

Fiquei com a nítida sensação de que, não 
havendo lugar à análise de um processo extenso, com 
anos e anos para ser resolvido, este magistrado 
procurou a via mais fácil para si mesmo, a do mútuo 
acordo.  

Como, pergunto eu, tratando-se de um 
processo litigioso, em que um dos intervenientes quer, 
descaradamente, passar a perna ao outro, se coagem 
as duas partes envolvidas no assunto a chegarem, por 
si sós, à resolução do caso? 

Será por estas e por outras razões que, muitas 
vezes, a justiça é feita pelas próprias mãos? 

Claro que aquilo que se previa aconteceu, para 
não se continuar a arrastar o processo, o enorme 
desgaste psicológico e os rios de dinheiro que tudo isso 
envolve, entre muitos outros aspetos, por mais uma 
dezena de anos, aproximadamente, e na melhor das 
hipóteses. “O elo mais fraco” cedeu e viu um grande 
quinhão do que lhe pertencia por direito, passível de ser 
comprovado pelo senhor magistrado nos documentos 
que tinha na sua posse, ser-lhe, claramente, roubado.  

Onde andam os verdadeiros magistrados, os 
que foram para esta profissão para proclamarem a 
justiça, os que sabem o que andam a fazer e 
conseguem discernir o bom do mau, o honesto do 
corrupto? 

Façam-nos renascer, por favor! 
O Chaparro 

«Assim como o ferro se oxida por falta de uso, também a 
inatividade destrói o intelecto.»  

Leonardo Da Vinci (1452-1519) 
   Foi pintor, escultor, arquiteto, matemático, urbanista, físico, astrónomo, engenheiro, químico, 

naturalista, geólogo, cartógrafo, estrategista,  
criador de engenhos bélicos e inventor italiano, da época do Renascimento. 
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TÉCNICA DE SERVIÇO SOCIAL 
 

 
 

 
 
“ É, ainda, da competência de um técnico 
de serviço social identificar problemas 
sociais, fazer aconselhamento, atendimento 
e, se necessário, encaminhamento para 
entidades especializadas.” 
 
 

Entrevista na página 7 
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FEIRA DOS PRODUTOS – PÁSCOA 

 
 
 
 

Como já vem sendo habitual, o último dia de 
aulas do período letivo, o segundo, neste 
caso, recheou-se de todo o tipo de artigos 
comercializáveis, cabendo a cada turma, na 
sua maioria, a seleção dos produtos mais 
aprazíveis ao olhar e ao paladar, para atrair 
toda a clientela mouranense.  
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CENTRO DE CIÊNCIA VIVA E PEDREIRA MUNICIPAL - 
ESTREMOZ 

 
 No dia 9 de janeiro de 2014 fomos a Estremoz, ao Centro de Ciência 
Viva e à Pedreira Municipal.  
 Nesta viagem estiveram presentes os alunos do 7º A e do 7º B e os 
professores de Geografia, Física e Química e Educação Física.  
 Chegámos ao CCV por volta das 09:45h. logo de início lanchámos, 
explicaram-nos as regras de segurança e fomos ver o Museu, onde nos 
explicaram o movimento da tectónica das placas, através das correntes de 
convecção, observámos um modelo de um vulcão, o movimento da lava a subir 
pela chaminé e as rochas que se formam dentro e fora do seu cone ou seja, as 
rochas intrusivas e extrusivas. As intrusivas têm minerais visíveis a “olho nu” e 
as extrusivas têm minerais apenas visíveis ao microscópio.  
 Falaram-nos, em seguida, da atividade sísmica variável e observámos 
algumas imagens, vídeos e amostras captadas pelo ROV, que é um robô. 
Estudámos vários minerais e rochas sedimentares e vimos como se formavam 
os lençóis de água e os solos.  
 De volta ao primeiro andar, vimos uma réplica de um dinossauro, mais 

concretamente de um Tiranossaurus-rex. Voltámos ao Museu e fizemos vários jogos sobre a energia, 
força, aproveitamento de água e até tocámos num pedaço de meteorito! 
 Fomos almoçar ao Jardim dos Claustros do CCV. Quando terminámos, saímos do Museu e 
fomos ver os modelos dos planetas do sistema solar à escala, onde Mercúrio tinha o tamanho de uma 
ervilha! Ficámos com pena por apenas termos visto os planetas interiores (telúricos). 
 No regresso visitámos uma capela que estava transformada em museu de fósseis, onde existiam 
vestígios de ossos do corpo humano. 
 Por fim, entrámos no autocarro, rumo à pedreira de Estremoz. Ali ficámos boquiabertos com a 
profundidade da pedreira, que tinha 60 a 70 metros. 
 Chegámos a Mourão por volta das 18:30h.   

Joaquim Bação, Madalena Branco e Rodrigo Vogado – 7º B 
  

  
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´  
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ESCOLA DE PAIS 
 
 
 

 
 

Ao verem os seus filhos 
crescer, os pais tentam livrá-los de todo o 
tipo de dificuldades possíveis e imaginárias 
e pensam proporcionar-lhes um futuro 
saudável, tranquilo, do ponto de vista 
físico, psíquico, social e profissional, em 
suma, uma vida equilibrada e bem-
sucedida em todas as áreas. 

A função dos pais é muito rica, 
grandiosa e baseia-se na confiança. 
Brincar / jogar, com os filhos, educar / 
formar, conversar / orientar, isso faz parte 
das atividades que os pais devem exercitar 
com seus filhos, quando e sempre que 
possível. 

No âmbito do Projeto Agir, foi 
dinamizada a 2ª Escola de Pais sobre os 
Cuidados Básicos de Higiene. Nesta 
iniciativa participaram nove pais / 
encarregados de educação que se 
mostraram recetivos a outras atividades 
deste género. 

 
 

 
 

 
 

 

Demonstração de Meios Equestre e 
Cinotécnicos da GNR 

 
No dia 18 de Março deslocámo-nos 

ao Posto Territorial da GNR de Évora, para 
visitarmos as instalações e assistirmos a 
uma demonstração dos meios cinotécnicos 
e equestres, mas só foi possível a 
demonstração equestre em que os alunos 
tiveram a oportunidade de andar a cavalo.  

A tarde apresentou-se repleta de 
diversão e entusiamo e os alunos do 7º B e 
do PIEF usufruíram de uma experiência 
diferente! 

 

Os FILHOS não têm 
que pensar como os 

pais, mas pensar com 
os pais. 

(Escola de Pais) 

 
O melhor património que se 

pode deixar aos FILHOS 
é uma boa educação. 

             
                           César Cantu 

{
ATIVIDADE: 

- Visita às instalações do Posto Territorial de Évora;

- Demonstração de meios cinotécnicos e equestres                      

da GNR;

DATA: 18 de Março de 2014

DESTINATÁRIOS: Alunos do 7º B e PIEF

ANO LETIVO 2013/2014
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ESCRITA CRIATIVA 
 
 A partir de uma proposta do manual de Português do 6º ano, Diálogos, da Porto Editora, 
os alunos imaginaram como seria a junção de dois animais diferentes, destacando as suas 
características físicas, comportamentos e hábitos, entre outros aspetos.  

O resultado aqui fica! 
 

Escorpião + Dinossauro = Escorssauro 
 

O Escorssauro é o rei de tudo.  
É gigante, ninguém se pode meter com 

ele, porque envenena tudo. Come tudo o que é 
carne e vive numa ilha gigante, com uma parte 
de deserto e a outra de selva.  

O Escorssauro é muito perigoso e, se 
sair daquela ilha, o mundo está condenado! 

 
João Garcia, 6º B 

---------------------------------------------------------------- 
Girafa + Jiboia = Giraboia 

 
É muito invejada pelas jiboias, porque 

tem um pescoço alto e escamas, mas não tem 
pernas.  

Sempre que a Giraboia tenta trepar 
pelas paredes, cai-lhe o pescoço. Quando se 
farta de ver o que está lá em cima, enrola-se 
toda numa bola gigante e venenosa.  

As suas comidas preferidas são plantas 
e ervas.  

Jéssica Balixa, 6º B 
---------------------------------------------------------------- 

Leaão + Tartaruga = Leãotuga  
 

É muito odiado pelos leões, porque é 
muito lento, pois a rapidez é uma das grandes 
características dos leões. 

Quando se farta da terra vai para a 
água, o Leãotuga. Tira umas férias e vai dar a 
volta pelos oceanos.  

Imagina só, estares na praia, dentro de 
água, e levares uma lambidela de um leão, de 
uma Leãotuga! 

Maria João Bagage, 6º B 
----------------------------------------------------------------  

Tigre dentes-de-sabre + Lobo = Tibro 
dentes-de-sabre  

 
 O Tibro dentres-de-sabre adora caçar 
em grupo e é invejado pelos tigres e pelos 
lobos. O seu pelo é como o do tigre, laranja e 
preto, mas a cabeça é de lobo.  
 O Tibro mata a sua presa e, em 
seguida, com os seus dentes de sabre, mesmo  
que ela fuja, o Tibro apanha-a sempre, porque é 
rápido e grande.  
 

Ele não é bom para se esconder, mas 
é eficaz no que mais gosta de fazer e quando 
dorme fá-lo nas árvores e não nas grutas.  

 
Rafael Rosado, 6º B 

-----------------------------------------------------------------------  
Gata + Cavalo = Gatalo 

 
 É muito invejado pelos gatos, por ser 
grande e bonito.  

Quando se farta do calor vai dar uma 
volta ao parque.  
 Vive na terra, mais concretamente num 
quintal, pois tem medo da água.  
 O Gatalo dá muito nas vistas. 
 

Inês Caldeira, 6º B 
 
-----------------------------------------------------------------------  

Crocodilo + Leão = Crocoleão 
 
 É muito invejado pelos crocodilos, o 
Crocoleão, pois é grande como o leão. 
 Quando se farta do frio e do mar, o 
Crocoleão vai para outra região e sobe às 
árvores. Manias de leão, as do Crocoleão, só 
que, grande como um leão, ele tem dificuldade 
em passar despercebido. 
 Imagina só, olhares para uma árvore e, 
em vez de um leão, encontrares um grande 
Crocoleão.  

Marco Vales, 6º B 
 
-----------------------------------------------------------------------  

Serpente + Gato = Serpenato 
 
 É muito invejada pelos gatos, a 
Serpenato.  
 Quando está com muito calor, a 
Serpenato corre a refrescar-se nas piscinas dos 
vizinhos. Gosta muito de brincar com crianças e 
dos seus miminhos.  
 A Serpenato é conhecida por ser o 
animal preferido das crianças. 
 

Vanessa Fernandes, 6º B 
 

Continua na página 14… 
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INTERCÂMBIO LUSO-ESPANHOL – MOURÃO – SALVATIERRA DE LOS BARRIOS 
 

Os alunos das turmas do 3º e 4ºano, do Agrupamento de Escolas de 
Mourão, foram visitar os colegas de Salvatierra de los Barrios, perto de 
Badajoz. A receção foi feita nas salas das turmas que já tinham estado em 
Mourão e, aí mesmo, receberam um “miminho” – uma pulseira feita pelos 
colegas espanhóis. Passeou-se pela terra, onde se visitaram alguns 
monumentos e as “alfarerias”, onde aprenderam algumas curiosidades sobre 
o trabalho do barro.  

Na escola, o almoço foi oferecido pelos pais, que serviram todas crianças e os professores 
participantes no encontro.  

Professora Susana Cardeno 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

MOURÃO – SALVALEON - INTERCÂMBIO LUSO-ESPANHOL 
 

No dia 3 de abril, quando chegámos a Salvaleon fomos ter com os colegas 
espanhóis às suas respetivas salas… 
 Encontrámo-nos com “o nosso espanhol”, oferecemos-lhe uma prendinha e eles 
ofereceram-nos, também, uma lembrança… 
 Logo depois fomos ao pavilhão da sua escola, onde brincámos e lanchámos, e, 

entretanto, chamaram-nos para irmos passear.  
 Pouco depois, fomos almoçar e comemos sandes, pizzas e muito mais… 
 Disseram-nos para nos despedirmos do “nosso espanhol” e voltámos para 
Mourão, não sem antes comermos um gelado e passearmos por Alconchel… 

Maria do Carmo Barreto – 5º B  

 
 
 
 
 
 

 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Não há solidão mais triste do que a do homem sem amizades. A falta de 

amigos faz com que o mundo pareça um deserto.  
Francis Bacon 
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ENTREVISTA À DRª VERA EUSTÁQUIO 
 
Chaparro – Numa apresentação 
pessoal e profissional, diga-nos 
quem é a Dr.ª Vera Eustáquio? 

 
Drª V.E. - Sou simpática, sensível, bem-
disposta, amiga, mas muito teimosa. Gosto 
de conhecer pessoas, passear, conversar e 
ouvir música. Adoro o verão, a praia, ir ao 
cinema, sair com os amigos e detesto fazer 
exercício físico, pessoas falsas e injustiças.  

Em termos profissionais tento ser 
uma profissional correta e responsável, que 
respeita, acima de tudo, a ética e o sigilo 
profissional que a profissão exige.  
 
Chaparro – Tem trabalhado sempre em escolas, 
desde que acabou o seu curso? 
 
Drª V.E. - Não. Para além do trabalho 
realizado em escolas, também fiz parte de 
uma Equipa de Intervenção Precoce.  
 
Chaparro – O que é que tem encontrado de 
diferente, de ano para ano, no seu contato com 
os alunos?  
 
Drª V.E. - Neste ano letivo, noto que os 
alunos já reconhecem o meu trabalho e que 
já se dirigem, por iniciativa própria, ao 
Gabinete de Apoio ao Aluno, para pedirem 
ajuda na resolução dos seus problemas, 
angústias, dúvidas. Contudo, ainda há um 
longo caminho a percorrer, pois é 
necessário que os alunos valorizem mais a 
escola, adotando comportamentos 
adequados, responsabilidade e maturidade.  
 
Chaparro – Quais são as grandes dificuldades 
do seu trabalho com a comunidade educativa? 
 
Drª V.E. - A Escola não é apenas um local 
onde se ensina, mas também um meio 
privilegiado para o desenvolvimento sócio 
afetivo de cada aluno. Por isso, é 
fundamental o envolvimento de todos os 
membros da comunidade para garantir o 
objetivo primordial da Escola, que é o 
sucesso educativo. 

As grandes dificuldades prendem-se 
principalmente no trabalho com alunos no 
sentido em que é necessária uma maior 
responsabilização dos jovens em relação 
aos seus comportamentos/atitudes, um 

maior envolvimento/empenho nas atividades 
propostas e, consequentemente, no seu 
percurso escolar.  
 
Chaparro – Qual o trabalho de um assistente 
social numa escola? 
 
Drª V.E. - O trabalho de um assistente social, 
numa escola, passa pelo trabalho constante 
com os professores/diretores de turma, 
pais/encarregados de educação e alunos 
para a resolução de problemas, através de 
atendimentos/acompanhamentos sociais, 
intervenções em contexto de sala de aula, 
mediação de conflitos, articulação e 
encaminhamento para entidades 
competentes e a realização de visitas 
domiciliárias. Para além disso, é da 
competência da técnica a organização de 
atividades destinadas a toda comunidade 
escolar de forma a colmatar algumas 
fragilidades.  
 
Chaparro - O que é o Gabinete de Apoio ao 
Aluno? 
 
Drª V.E. - O Gabinete de Apoio ao Aluno é um 
projeto de mediação escolar/social que 
funciona na escola como um serviço de 
apoio a toda a comunidade escolar. 
 
Chaparro - A quem se destina? 
Drª V.E. - O GAA é um espaço aberto a toda a 
comunidade escolar, alunos, famílias, em 
estreita articulação com professores e 
funcionários.  
 
Chaparro – De uma forma abrangente, que tipo 
de trabalho é que um Técnico de Serviço Social 
presta à sociedade em geral? 
 
Drª V.E. - Em geral, um técnico de serviço 
social procura promover uma melhor 
adaptação dos indivíduos, famílias e outros 
grupos ao meio social em que vivem, 
auxiliando-os na resolução dos seus 
problemas (relacionais, económicos). É, 
ainda, da competência de um técnico de 
serviço social identificar problemas sociais, 
fazer aconselhamento, atendimento e, se 
necessário, encaminhamento para entidades 
especializadas.  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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BRINCAR AO TEATRO 
 
 
 
 
 
 
 
 

A professora Virgínia Pereira, do Clube de Teatro, em articulação 
com o Projeto Agir, continua a incentivar os alunos a recriarem o real e o 
imaginário, brincando ao teatro.  
Essa brincadeira viu-se na representação da CHEGADA DA 

PRIMAVERA, no dia 4 de abril, onde a cor e o excelente trabalho dos atores e da encenadora brilharam!  
 

 
 O teatro é uma forma de 

representação artística, onde o 
homem extrapola o seu mundo 
interior para o mundo exterior. 

Maycon Tienga 
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OFICINA DAS CIÊNCIAS EXPERIMENTAIS  
1º CICLO 

 
 No Clube da Física e Química, destinado aos alunos do 1º ciclo de todo o Agrupamento de 
Escolas de Mourão, fazem-se, semanalmente, experiências com a professora Elsa Marques, que articula 
as suas sessões com os conteúdos trabalhados pelos professores titulares, em Estudo do Meio, e 
procura responder aos porquês de muitas questões, aspetos tão frequentes nesta faixa etária.  

 
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´ 

Jornal PiefOhmania  
 

 
 
 

O Porco Ibérico é uma grande raça. A Espanha produz atualmente 
quase 3,3 milhões de toneladas de carne suína e exporta nada menos 
do que 1,2 milhões de toneladas. 
Nota:       
          Milhões            %                       
             3,3               100              
            1,2                 X            X=1,2X 100=36,36% 
                                                         3,3 

Nada menos do que 36,36% de carne suína é exportada. 
 

Pesquisa elaborada por: 
Nuno Amador nº12 - PIEF 
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A gargalhada é o sol que varre o inverno do rosto 
humano. 

Victor Hugo 
--------------------------------------------------------------------------------------  

 
 

- Tem alguma coisa a declarar? – perguntou o inspetor da alfândega. 
- Não, acho que não… só levo três dúzias de ostras. 

- Muito bem… pode abri-las! 
 

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´  
Entre dois desconhecidos, à noite, num café: 
- Creio que o ano passado nos encontrámos, neste mesmo café. 
- E o senhor reconheceu-me? 
- Ao senhor, não; ao guarda-chuva… 
- Ao guarda-chuva? O ano passado eu não o tinha! 
- Pois não, tinha-o eu…  
 
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´   
 

Pedro estudava violino, na sala. 
O pai, sentado no escritório, lia o jornal, com o cachorro a seus pés. 

Quando os sons, vindos do violino, chegaram aos ouvidos do cão, este 
começou a uivar. 

Fora de si, o pai levantou-se, cansado dos uivos do cão, e gritou para o filo: 
- Por amor de Deus, será que não podes tocar alguma coisa que o cachorro 

não saiba? 
 
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´   
 
Entre duas amigas: 
- Pois eu, quando tomo café, não consigo dormir… 
- Olha, comigo acontece precisamente o contrário. Quando durmo não 
consigo tomar café!... 
 
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´   

 
Diz o polícia para o vagabundo: 

- Repito-lhe, mais uma vez, que neste banco não se pode dormir!... 
- Pois claro que não se pode dormir… O senhor vem acordar-me a cada 

instante… 
 

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´   
 
 
- O que é uma múmia? – perguntou o professor. 
- É um rei em conserva! – respondeu o aluno. 
  



------------------------------------------------------------------------------------------------------------------REFLEXÕES------11  

Ê AMO O MÊ ALENTEJO... 

 Uma pesquisadora do IFADAP bate a uma porta num montezinho perdido no 
interior do Alentejo e pergunta ao agricultor...  

- Esta terra dá trigo?  

- Nã senhora - responde o alentejano.  

- Dá batata?  

- Tamém não!  

- Dá feijão?  

- Nunca deu um!  

- Arroz? 

- De manera nenhuma! 

- Milho? 

- Tá a gozar comigo?! 

- Quer dizer que por aqui não adianta plantar nada? 

- Ah! Se plantar já é diferente... 

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´  

20 A PORTUGUÊS... 
A não perder !  

Sem comentários ...  
 

RELATÓRIO DE ÁRBITRO (VERÍDICO) 
 

Extrato do relatório do árbitro Carlos Xistra relativo à apresentação do cartão amarelo ao jogador 
Micolli do Benfica. 

 
 "O jogador da equipa visitada, Micolli, desmandou-se em velocidade tentando 
desobstruir-se no intuito de desfeitear o guarda-redes visitante. Um adversário à ilharga procurou 
desisolá-lo, desacelerando-o com auxílio à utilização indevida dos membros superiores, o que 
conseguiu. O jogador Micolli procurou destravar-se com recurso a movimentos tendentes à 
prosecução de uma situação de desaperto mas o adversário não o desagarrava. Quando 
finalmente atingiu o desimpedimento desenlargando-se, destemperou-se e tentou tirar desforço, 
amandando-lhe o membro superior direito à zona do externo, felizmente desacertando-lhe. 
Derivado a esta atitude, demonstrei-lhe a cartolina correspectiva." 
  
 Dá para entender porque é que não são públicos estes relatórios... 
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  Declaração de amor à Língua Portuguesa 

 
 

 
«Tempo de exames no secundário, os 

meus netos pedem-me 
ajuda para estudar português. Divertimo-nos 
imenso, confesso. E eu acabei 
por escrever a redação que eles gostariam de 
escrever. As palavras são 
minhas, mas as ideias são todas deles. Aqui 
ficam, e espero que vocês também se divirtam. 
E depois de rirmos espero que nós, adultos, 
façamos alguma coisa para libertar as crianças 
disto.  

Redação – Declaração de Amor à 
Língua Portuguesa. 

Vou chumbar a Língua Portuguesa, 
quase toda a turma vai 
chumbar, mas a gente está tão farta que já nem 
se importa. As aulas de 
português são um massacre. A professora? 
Coitada, até é simpática, o que a 
mandam ensinar é que não se aguenta. Por 
exemplo, isto: No ano passado, 
quando se dizia “ele está em casa”, ”em casa” 
era o complemento 
circunstancial de lugar. Agora é o predicativo do 
sujeito.”O Quim está na 
retrete”: “na retrete” é o predicativo do sujeito, 
tal e qual como se 
disséssemos “ela é bonita”. Bonita é uma 
característica dela, mas “na 
retrete” é característica dele? Meu Deus, a 
setôra também acha que não, mas 
passou a predicativo do sujeito, e agora o Quim 
que se dane, com a retrete 
colada ao rabo.  

No ano passado havia complementos 
circunstanciais de tempo, modo, lugar etc., 
conforme se precisava. Mas agora 
desapareceram e só há o 
desgraçado de um “complemento oblíquo”. 
Julgávamos que era o simplex a 
funcionar: Pronto, é tudo “complemento 
oblíquo”, já está. Simples, não é? 
Mas qual, não há simplex nenhum, o que há é 

um complicómetro a complicar tudo de uma 
ponta a outra: há por exemplo verbos transitivos 
diretos e 
indiretos, ou diretos e indiretos ao mesmo 
tempo, há verbos de estado e 
verbos de evento, e os verbos de evento podem 
ser instantâneos ou 
prolongados, almoçar por exemplo é um verbo 
de evento prolongado (um bom 
almoço deve ter aperitivos, vários pratos e 
muitas sobremesas). E há verbos 
epistémicos, percetivos, psicológicos e outros, 
há o tema e o rema, e deve 
haver coerência e relevância do tema com o 
rema; há o determinante e o 
modificador, o determinante possessivo pode 
ocorrer no modificador apositivo 
e as locuções coordenativas podem ocorrer em 
locuções contínuas 
correlativas. Estão a ver? E isto é só o princípio. 
Se eu disser: Algumas 
árvores secaram, ”algumas” é um quantificativo 
existencial, e a progressão 
temática de um texto pode ocorrer pela 
conversão do rema em tema do 
enunciado seguinte e assim sucessivamente.  

No ano passado se disséssemos “O Zé 
não foi ao Porto”, era 
uma frase declarativa negativa. Agora a 
predicação apresenta um elemento de 
polaridade, e o enunciado é de polaridade 
negativa.  

No ano passado, se disséssemos “A 
rapariga entrou em casa. 
Abriu a janela”, o sujeito de “abriu a janela” era 
ela, subentendido. Agora o 
sujeito é nulo. Porquê, se sabemos que 
continua a ser ela? Que aconteceu à 
pobre da rapariga? Evaporou-se no espaço?  

 
 

Continua na página 15… 
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Maior central solar do mundo está a ''cegar'' pilotos  

Os 340.000 espelhos do Ivanpah Solar Electric Generating System, na fronteira da 
Califórnia e do Nevada, Estados Unidos, têm causado encadeamentos aos pilotos de aviões que 
ali passam. 

A luz intensa refletida pelos espelhos tem dificultado a vida aos pilotos e pode pôr em 
causa a segurança dos pilotos e dos passageiros. 

Segundo o site Geek, as queixas demoraram seis meses a chegar à entidade reguladora 
do campo, que fica perto de Las Vegas. 

Aquela que é a maior central solar do mundo alimenta cerca de 140.000 casas na 
Califórnia, ao produzir algo como 392 megawatts de energia limpa. Este feito é atingido graças 
aos espelhos contidos nas torres - que está a 140 metros de altura - que absorvem luz solar e 
são capazes de ferver a água que as torres contêm. Esse vapor é usado para o funcionamento 
das turbinas. 

Contudo, também os animais podem vir a sofrer consequências, já que o calor gerado é 
tão intenso que é capaz de derreter as penas de pássaros durante o voo. 

Os aviões que passam por ali voam suficientemente alto para não serem afetados pelo 
calor, mas, no que diz respeito à luz, a história é outra. Os reflexos criados em terra são tão 
fortes como o sol. 

De momento, não se sabe ainda como é que o problema será resolvido, e não há 
maneira de impedir que as torres brilhem daquela maneira sem que se “destrua” o que está feito. 

Um dos donos do campo de energia, a NRG Energy Inc, já fez declarações, dizendo que 
estão a tomar medidas sérias para resolver o problema. Para já, irão mudar ligeiramente a 
direção dos espelhos. 

Este problema poderá, no entanto, mudar os regulamentos para a criação futura destes 
centros energéticos perto de aeroportos, sendo necessárias permissões especiais e estudos 
muito mais aprofundados sobre o assunto. 
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…continuação da página 5
 

Chita + Cavalo = Chitavalo 
 
 É invejada pelas chitas, a Chitavalo, 
porque corre muito mais rápido que elas. 
 A Chitavalo vive em terra, come muita 
erva e gosta muito de estar deitada. 
 Nem os cavalos nem as chitas gostam 
dela, porque a invejam muito.  

 
Gabriela Barona, 6º B 

-----------------------------------------------------------------------  
 

Girafa + Zebra = Girazebra 
 
 A Girazebra é muito invejada pelas 
zebras, porque a Girazebra tem um pescoço 
como o das girafas, riscas pretas e brancas e 
vive em África. 
 A Girazebra consegue chegar às 
árvores mais altas. Quando ouve algum barulho, 
começa a correr e, por vezes, fica com o 
pescoço preso nas árvores. 

 
Elisabete. 6º B 

----------------------------------------------------------------------- 
 

Macaca + Aranha = Macaranha  
 
 É muito invejada pelas aranhas. Cada 
vez que ela salta, constrói uma teia de aranha 
por onde passa. É ágil nas teias, porque tem 
muitas pernas finas.  
 Vive nas árvores, apesar de ser gorda, 
e, quando se aborrece, vai nadar para o fundo 
do mar ou faz macacadas de árvore em árvore. 
 

Miguel Valadas, 6º B 
-----------------------------------------------------------------------  
 

Urso + Falcão = Urcão 
 
 é muito invejado pelos ursos, o Urcão. 
Cada vez que vê um animal, ele voa e apanha-
o.  

O Urcão vive nas árvores, tem uma boa 
vista como o falcão, tem umas garras afiadas, 
para se pendurar nas árvores, e as suas asas 
têm penas brancas. Pia e tem quatro patas com 
duas garras. A sua cabeça é grande, voa muito 
alto e é muito grande.  

 
Diogo Santos, 6º B 

-----------------------------------------------------------------------  
 

 
Leão + Tartaruga = Leãotuga 

 
 É muito invejado pelos leões, o 
Leãotuga.  
 O Leãotuga, cada vez que uma leoa 
olha para ele, fica envergonhado por ter cabeça 
de leão e o resto do corpo de tartaruga.  
 O Leãotuga vai à caça dentro de água, 
porque na terra é lento, e gosta de estar ao sol. 

 
João Ramalho, 6º B  

-----------------------------------------------------------------------  
 

Piranha + Rato = Pirato 
 
 É muito assustador para os ratos, o 
Pirato.  
 Cada vez que um rato sai do seu 
buraco vai parar à sua boca, como a piranha. 
 Quando se farta do mar, o Pirato vai 
para o seu buraco, abre o frigorífico e tira um 
pouco de carne e um pouco de queijo.  
 Depois de comer a carne ou o queijo, o 
Pirato vai sempre para o seu buraco dormir. 

 
Marta Raquel Cachopo, 6º B 

-----------------------------------------------------------------------  
 

Gato + Cão = Gacão 
 
 Tem muito mais pelos do que os outros 
animais, o Gacão.  
 Cada vez que um cão lhe come um 
pedaço de comida, aparece-lhe outra igual, 
junto dele. 
 Quando se farta do frio e do mar, o 
Gacão tira umas férias para ir passear. Manias 
do Gacão! 
 Como é pequeno, tem-se dificuldade m 
vê-lo, mas imagina só, olhares para ele e, em 
vez de um gato ou um cão, encontrares um 
pequeno Gacão. 

Luís Mamede, 6º B 
-----------------------------------------------------------------------  

É preciso provocar sistematicamente 
confusão. Isso promove a criatividade. 

Tudo aquilo que é 
contraditório gera vida. 

Salvador Dalí 
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…continuação da página 12 

 
 
 
A professora também anda aflita. Pelos 

vistos no ano passado 
ensinou coisas erradas, mas não foi culpa dela 
se agora mudaram tudo, embora a autora da 
gramática deste ano seja a mesma que fez a 
gramática do ano passado. Mas quem faz as 
gramáticas pode dizer ou desdizer o que quiser, 
quem chumba nos exames somos nós. É uma 
chatice. Ainda só estou no sétimo 
ano, sou bom aluno em tudo exceto em 
português, que odeio, vou ser cientista 
e astronauta, e tenho de gramar até ao 12º 
estas coisas que me recuso a 
aprender, porque as acho demasiado parvas. 
Por exemplo, o que acham de 
adjetivalização deverbal e deadjetival, pronomes 
com valor anafórico, 
catafórico ou deítico, classes e subclasses do 
modificador, signo 
linguístico, hiperonímia, hiponímia, holonímia, 
meronímia, modalidade 
epistémica, apreciativa e deôntica, discurso e 
interdiscurso, texto, 
cotexto, intertexto, hipotexto, metatatexto, 
prototexto, macroestruturas e 
microestruturas textuais, implicação e 
implicaturas conversacionais? Pois 
vou ter de decorar um dicionário inteirinho de 
palavrões assim. Palavrões 
por palavrões, eu sei dos bons, dos que ajudam 
a cuspir a raiva. Mas estes 
palavrões só são para esquecer, dão um 
trabalhão e depois não servem para 
nada, é sempre a mesma tralha, para não dizer 
outra palavra (a começar por 
t, com 6 letras e a acabar em “ampa”, isso 
mesmo, claro.)  

Mas eu estou farto. Farto até de dar 
erros, porque me põem 
na frente frases cheias deles, exceto uma, para 
eu escolher a que está 
certa. Mesmo sem querer, às vezes memorizo 
com os olhos o que está errado, 
por exemplo: haviam duas flores no jardim. Ou : 
a gente vamos à rua. 
Puseram-me erros desses na frente tantas 
vezes que já quase me parecem 

certos. Deve ser por isso que os ministros 
também os dizem na televisão. E 
também já não suporto respostas de cruzinhas, 
parece o totoloto. Embora às 
vezes até se acerte ao calhas. Livros, não se lê 
nenhum, só nos dão notícias 
de jornais e reportagens, ou pedaços de 
novelas. Estou careca de saber o que 
é o lead, parem de nos chatear. Nascemos 
curiosos e inteligentes, mas 
conseguem pôr-nos a detestar ler, detestar 
livros, detestar tudo. As 
redações também são sempre sobre temas 
chatos, com um certo formato e um 
número certo de palavras. Só agora é que estou 
a escrever o que me apetece, 
porque já sei que de qualquer maneira vou ter 
zero. E pronto, que se lixe, 
acabei a redação - agora parece que se escreve 
redação. O meu pai diz que é 
um disparate, e que o Brasil não tem culpa 
nenhuma, não nos quer impor a sua 
norma nem tem sentimentos de superioridade 
em relação a nós, só porque é 
grande e nós somos pequenos. A culpa é toda 
nossa, diz o meu pai, somos 
muito burros e julgamos que se escrevermos 
ação e redação nos tornamos logo do tamanho 
do Brasil, como se nos puséssemos em cima de 
sapatos altos.  

Mas, como os sapatos não são nossos 
nem nos servem, andamos por aí aos 
trambolhões, a entortar os pés e a manquejar. E 
é bem feita, para não sermos burros. E agora é 
mesmo o fim. Vou deitar a gramática na retrete, 
e 
quando a setôra me preguntar: Ó João, onde 
está a tua gramática? Respondo: 
Está nula e subentendida na retrete, setôra, 
enfiei-a no predicativo do 
sujeito.  

João Abelhudo, 
8º ano, setôra, sem 
ofensa para si, que até é 
simpática.» 
 

Teolinda Gersão  
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JOGO DE FUTSAL - iniciados masculinos 

 
 

Na quarta-feira, dia 26 de Março, decorreu o 1º jogo da 
equipa de futsal, iniciados masculinos, do Agrupamento de 
Escolas de Mourão, com a EB de Borba. 

As equipas demonstraram um grande empenho e uma 
entrega total, refletindo a sua vontade de vencer. 

Relativamente à equipa da nossa escola, há a salientar o facto de os alunos terem 
demonstrado um grande espírito de equipa e companheirismo, o que se refletiu no resultado 
alcançado. 

Enquanto treinadora, quero agradecer à minha equipa a excelente prestação e atitude e 
a forma como dignificaram o trabalho que temos vindo a desenvolver.  

Este tipo de iniciativas, quando bem orientadas, permite alcançar objetivos capazes de 
garantir saberes, contribuindo para a eficácia pedagógica do processo de educação e formação 
dos alunos. 
 

A professora responsável 
                                                                  Rosa Mesquita 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

VAMOS CANTAR AS JANEIRAS… 
 

A tradição de se cantarem as 
Janeiras ainda não se perdeu, 
graças às vozes e à dedicação 
do Grupo Coral Feminino da 
Granja. 
No dia 9 de janeiro, as Janeiras 
foram cantadas, na Escola 

Básica de Mourão, pelo que FELICITAMOS TODOS OS 
ELEMENTOS DESTE GRUPO PELA SUA MAGNÍFICA 
ATUAÇÃO! 
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Ação de Sensibilização “ Bullying e Redes Sociais ” 
 

As agressões físicas ou verbais, ameaças ou violência 
psicológica, que sempre vimos acontecer nas escolas, entre colegas, por 
esta ou por aquela divergência, são agora apelidadas de Bullying. 
Pressupondo este um desequilíbrio de poder, pode incluir provocações, 
insultos, violência física ou exclusão social.  

Um bullie ou agressor pode atuar sozinho ou em grupo. O 
Bullying pode classificar-se como:  
Bullying verbal – pode incluir agressões verbais, insultos ou boatos que 
alguém é gay, lésbica, bissexual ou transgénero; fazer ameaças; comentários 
sexuais indesejados ou piadas.  
Bullying social – pode incluir muitas formas de exclusão, isolamento, 
humilhação pública ou intimidação. 
Bullying físico – pode incluir gestos obscenos, agressões físicas, 
perseguição ou ameaçar alguém com danos físicos; destruir ou roubar 
pertences; assédio sexual.  
Cyberbullying – tipo de bullying que utiliza a Internet, mensagens 
instantâneas de telemóveis para intimidar, rebaixar, espalhar boatos, ameaçar 

ou excluir alguém por causa da sua real ou percecionada orientação sexual 
ou identidade de género.  
 

Assim, no dia 7 de fevereiro, e no sentido de se alertar a 
população escolar para toda esta realidade e para a gravidade de 
situações muito pontuais que se vão verificando e / ou possam vir a 
verificar na nossa escola, decorreu uma ação de sensibilização sobre 
“Bullying e Redes Sociais”, para os alunos do 5ºB, 6ºB e 7ºB, 
promovida pela entidade parceira, Escola Segura, na pessoa do agente 
Godinho. Esta atividade contou com a participação de 47 alunos que se 
mostraram muito interessados pelo tema abordado.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 Se soubesse que o mundo se desintegraria amanhã, ainda assim plantaria a minha 
macieira. O que me assusta não é a violência de poucos, mas a omissão de muitos. Temos 
aprendido a voar como os pássaros, a nadar como os peixes, mas não aprendemos a 
sensível arte de viver como irmãos.                                 

 Martin Luther King  

PROGRAMA

DATA: 31 de Janeiro de 2014 

14h00 - 14h45 (6ºb)

14h45 – 15h30 (5º B E 7ºB )

Destinatários:

- Alunos do 5º b 

- Alunos  do 6º B

- Alunos do 7º b 

OrganizaçãO: 

- Escola sEgura                           

- Gabinete  de apoio ao aLUno 

Ano Letivo 2013/2014
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ATIVIDADES PROMOVIDAS PELO GABINETE DE APOIO AO ALUNO 
 

 
De forma a prevenir 

comportamentos de risco/consumo, o 
Gabinete de Apoio ao Aluno convidou o Dr. 
Paulo de Jesus, representante da Unidade 
de Intervenção Local, da ARS Alentejo para 
uma sessão de esclarecimento sobre o 
tema. 

Esta atividade teve como 
participantes a turma do PIEF e os alunos 
do curso secundário “Agricultura de 
Regadio”, que está a decorrer na Aldeia da 
Luz.  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
Para assinalar o Dia dos 

Namorados, o Gabinete de Apoio ao Aluno 
proporcionou uma atividade sobre esta 
temática. A atividade foi dinamizada pela 
Rede Anti Pobreza do Distrito de Évora e 
contou com a participação dos alunos do 7º 
A, 8º A e o PIEF. 
 
 

 
No âmbito do Projeto Agir, foi 

dinamizada a 2ª Escola de Pais sobre os 
Cuidados Básicos de Higiene. Nesta 
iniciativa participaram 9 pais/encarregados 
de educação que se mostraram recetivos a 
outras atividades deste género.  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na vida há que fazer escolhas. Algumas 
delas são difíceis, mas fundamentais. A 
escolha do percurso escolar a seguir é uma 
das mais difíceis, pois pressupõe um 
caminho a seguir.  
Assim, o Gabinete de Apoio ao Aluno irá 
disponibilizar toda a informação necessária 
para a tomada de decisão assim como 
proporcionar visitas e contacto com outras 
realidades escolares.  
Por isso, se és do 9º ano e precisas de 
ajuda, não hesites…Dirige-te às 5ª feiras 
das 15h45 às 16h30, ao Gabinete de Apoio 
ao Aluno!! 

AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO 
DATA: 27 DE JANEIRO DE 2014

DESTINATÁRIOS: ALUNOS DO CURSO DE AGRICULTURA DE REGADIO - ALDEIA DA LUZ

ORG ANIZAÇÃO: UNI DADE DE INTERVENÇÃO LOCAL (UIL) ARS ALENTEJO 

GABI NETE DE APOIO AO ALUN O 

ANO LETIVO 2013/2014  

Organização: G.A.A/Agrupam ento de 

Escolas de Mourão 

Data: 5/02/2014,  pelas 14h30

Local : Agrupamento de Escolas de 

Mourão

Público – Alvo: Encarregados de 

Educação dos alunos do 1º ciclo 

abrangidos pelo Projeto Agir 

Ano Letivo 2013/2014

Cuidados Básicos de 
Higiene 

AÇÃO DE SENSIBILIZAÇÃO
VIOLÊNCIA NO NAMORO

DATA/HorA: 14 de Fevereiro de 2014, das 15h45-16h30
Des tinatários: Alunos do 7ºA E 8ºA 
DinamizaDores: Rede anti pobReza do distRito de ÉvoRa

GABINETE DE APOIO AO ALUNO

Ano le tivo2013/2014

Tens dúvidas sobre…
Que áreas podes seguir?

Que ofertas escolares tens?

Que curso queres seguir?

Que escolas podes frequentar?

9º ANO E AGORA??

Dirige-te ao Gabinete de Apoio ao Aluno às

quintas feiras das 15h45 às 16h30 e tira as tuas

dúvidas…

Ano Letivo 2013/2014
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DIA DA ÁRVORE 

 
 
 
 
 

No dia 21 de março, Dia da Árvore e Dia Mundial da Floresta, todos os alunos do 
Agrupamento de Escolas de Mourão, a começar nos do Jardim de Infância e a acabar nos do 3º 
ciclo, plantaram uma árvore, representativa do seu grupo, da sua turma, com o objetivo de serem 
sensibilizados para a importância da arborização, reflorestação, no sentido de se promover o 
equilíbrio ambiental e ecológico. 

Em Portugal, a 1.ª Festa da Árvore comemorou-se a 9 de Março de 1913 e o 1.º Dia Mundial 
da Floresta a 21 de Março de 1972. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

DIA DO NARIZ VERMELHO 

No dia 4 de abril, a EBI de Mourão serviu de palco à iniciativa “Operação 
Nariz Vermelho” lançada pela professora Sílvia Nunes, de Educação Moral e 
Religiosa Católica, pela Drª Vera Eustáquio, através do Gabinete de Apoio ao 
Aluno, e pela turma do PIEF. 

A iniciativa desdobrou-se na venda de t-shirts, narizes e pins da 
Associação, cuja verba angariada lhe foi totalmente enviada, e no lançamento 

de balões, que coloriram de vermelho o ténue azul celeste. 
A Associação NARIZ VERMELHO, oficialmente constituída em 4 de junho de 2002, resultou de um longo processo 
iniciado por Beatriz Quintella, ao ler, em 1993, um artigo sobre o trabalho dos Doutores Palhaços que visitavam 
crianças hospitalizadas nos Estados Unidos. É uma Instituição Particular de Solidariedade Social, sem vinculações 
políticas ou religiosas, cujo principal objetivo é levar alegria à criança hospitalizada, aos seus familiares e profissionais 
de saúde, através da arte e imagem do Doutor Palhaço, de forma regular e com uma equipa de profissionais com 
formação específica. Assegura-se, assim, um programa de intervenção nos serviços pediátricos dos hospitais 
portugueses, através da visita de palhaços profissionais com formação especializada no meio hospitalar, de um 
trabalho colaborativo com os profissionais de saúde e de atuações adaptadas a cada criança e a cada situação. A 
Associação treina e mantém a alta qualidade dos artistas, que são remunerados, e oferece aos hospitais esse serviço. 
Na angariação de fundos, conta com a ajuda de empresas, campanhas e sócios, para garantir visitas semanais, 
durante 42 semanas por ano, aos 13 hospitais abrangidos pelo programa. A equipa de artistas é constituída por 22 
Doutores Palhaços e nos bastidores trabalham 8 profissionais.  

 



20------ATIVIDADES ESCOLARES----------------------------------------------------------------------------------------------   
 

CARNAVAL 2014 
 

 
 

 

 
COLORIDO E DIVERSÃO 

 
O Carnaval 2014, do 
Agrupamento de Escolas de 
Mourão, teve como tema base 
os elementos da natureza.  
A criatividade e o empenho, 
colocados na produção dos 
fatos, inundaram o desfile de 
cor e de orgulho pelo trabalho 
conseguido. 
Parabéns a todos! 
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