
 
NÚMEROS, NÚMEROS E MAIS NÚMEROS! 

  
Sabemos que a vida e o mundo avançam com base 

em números, em estatísticas, em balanços que se fazem de 
tudo e de nada. 
 Sabemos, igualmente, que os números são uma 
linguagem universal, que se apresentam como indicadores 
de sucesso ou de insucesso, mas quantas vezes os 
utilizamos como fuga à realidade e os pomos ao serviço dos 
meios menos adequados para atingir os fins. 
 Como balancear, então, os fatores determinantes do 
êxito ou do fracasso, sem que os números quebrem o rigor 
de um desempenho realmente superior em interesse, 
julgamento, interpretação e decisão?  

Como utilizar, com dignidade, a vírgula, o ponto, as 
reticências, entre outros, ou seja, o Humano, para 
dimensionarmos a vida a par ou para além dos números? 
 Ouvimos dizer muitas vezes que “os números não 
mentem”, mas já todos nos demos conta de que há 
demasiada falsidade escondida por detrás dos números, de 
acordo com os interesses e com o carácter de cada um dos 
seus utilizadores, na interação com os restantes indivíduos 
da malha social.  
 Todos os dias nos deparamos com gráficos, com 
rankings, com percentis para falar e justificar o mais ou o 
menos, a evolução, a estagnação ou a regressão do nosso 
dia-a-dia, de uma forma generalizada, e vemos a desgraça 
de muitos que, não sabendo lidar com os números, veem a 
loucura instalar-se e acontecer “a morte do artista”, perdendo
o controlo da “contagem” e de si mesmo, autodestruindo-se.  
 “Brincar” com os números nem sempre é a melhor 
forma de passarmos por este mundo, sobretudo quando eles 
conduzem à corrupção, ao desvario, ao abuso, à 
escravidão… 
 Mantenhamo-nos fiéis aos números, sendo fiéis a 
nós mesmos, em primeiro lugar!    

O Chaparro
   

Nem todos podem tirar um curso superior, mas todos podem ter 
respeito, alta escala de valores e as qualidades de espirito que são a 

verdadeira riqueza de qualquer pessoa.
Alfred Armand Montapert

(Nasceu nos Estados Unidos, em 1906, e escreveu, em 1970, o livro 
A Suprema Filosofia do homem: As Leis da Vida)
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DRª FÁTIMA ISABEL 
RAMALHO 

 

PSICÓLOGA 
 

TIL DO PIEF 
 

 
«…os jovens necessitam de se 
envolver mais no seu processo de 
ensino aprendizagem, de forma a 
alargarem os seus horizontes.» 
 

Entrevista na página 7 
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SEGURANÇA RODOVIÁRIA NO JARDIM DE INFÂNCIA DA ALDEIA DA LUZ  
 

 
 

No âmbito do projeto 
ACP (Automóvel Clube de 
Portugal) KIDS, da EB e JI de 
Luz, convidámos o Agente 
Godinho, da Escola Segura, 
para vir até ao nosso JI e 
Escola, falar sobre as regras de 
segurança na estrada. 

Depois de falarmos um 
pouco e vermos alguns filmes e 
imagens, fomos para a rua 
exemplificar comportamentos 
corretos para a nossa segurança.  

Ahhh... e até tivemos um pequeno agente que nos ajudou a corrigir alguns problemas.  
Vejam as imagens e descubram quem foi... 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

Leve os jovens a enxergar os singelos momentos, a força 
que surge nas perdas, a segurança que brota no caos, a 
grandeza que emana dos pequenos gestos!!! 

 
 

Augusto Cury 
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Concurso Inova! Concurso de Ideias  
 

O grupo turma PIEF, com o Projeto Escola Solidária, 
concorreu à categoria: Inova Social do Concurso Inova! 
Concurso de Ideias, promovido pela DGEstE.  

O INOVA! é um concurso de ideias, que visa estimular 
o empreendedorismo e a cultura empreendedora nas escolas.  

Tendo em conta o projeto apresentado e a defesa do mesmo, o GT ganhou na sua 
categoria a nível regional. Assim, a professora Dina Silva e os alunos Daniel António e Daniel 
Filipe, irão defender o projeto a nível Nacional.  

Parabéns vocês merecem!!! 
 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 
 
 

 
 
 
 

O Selo de Escola Voluntária é destinado a reconhecer o contributo dado pelos 
estabelecimentos de educação de ensino que, através de projetos educativos, valorizam as 
atividades de voluntariado, fortalecem o envolvimento da comunidade educativa no projeto da 
escola e da escola na comunidade, que contribuem para o desenvolvimento de laços sociais 
dentro e fora dela. Desta forma, o Agrupamento de Escolas de Mourão foi contemplado com o 
Selo de Escola Voluntária devido aos projetos educativos do grupo turma PIEF no âmbito do 
voluntariado, com o 1º Ciclo, Idosos e Escola Solidaria. O prémio foi entregue pelo Ministro da 
Educação e Ciência, Nuno Crato, do Dr. Eugénio Fonseca, Presidente da Cáritas e do Dr. 
Guilherme Oliveira Martins, Presidente do Tribunal de Contas. A professora Dina Silva e a 
Técnica de Intervenção Local, Fátima Ramalho, receberam o prémio em nome do Agrupamento 
de Escolas de Mourão, do nosso Diretor e da turma de PIEF, PARABÉNS a todos nós pelo 
merecido reconhecimento!!!  
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DESPORTO ESCOLAR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Realizou-se, na tarde do dia 28 de maio, uma concentração de Futsal feminino, em 
Viana do Alentejo, onde compareceram as escolas de Viana do Alentejo, Mourão e Conde 
Vilalva. 
 Desta forma, completou-se o calendário desportivo que tinha uns jogos em atraso. 
  Os jogos decorreram de forma salutar e com enorme Fair Play, onde o convívio e a boa 
disposição foram notas dominantes, como demonstra esta foto final, onde aparecem as atletas e 
os professores responsáveis pelos três grupos-equipa.  

Prof. Rosa Mesquita 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

Jogo de Futebol 
 
No dia 14 de maio realizou-se o 

jogo de futebol entre o PIEF e a GNR / 
escola segura.  

Apesar de termos perdido o 
jogo, foi uma manhã em grande.  
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~   

Concurso Inova! Concurso de Ideias - 2º Defesa do Projeto – Lisboa 
No dia 6 de junho voltámos à defesa do Projeto Escola Solidária, no Concurso Inova! 

Concurso de Ideias, agora a nível nacional. Apesar de não termos ganho na 2ª fase do concurso, 
foi um concurso muito importante para nós!  

Pelo bom desempenho na participação já estamos de parabéns!!!  
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TORNEIO DA TAÇA COCA – COLA  
 
 No dia 8 de junho de 2014, realizou-se, 
em Oeiras, mais uma edição do torneio de futebol 
da Taça Coca-Cola, que este ano teve a 
participação de uma equipa representativa do 
Agrupamento de Escolas de Mourão.  
 O fair play foi uma constante, ao longo 
dos jogos, pelo que o evento decorreu de uma 
forma exemplar.  

 No que diz respeito a resultados, a 
nossa equipa não sofreu qualquer golo e só 
foi eliminada na marcação de grandes 
penalidades.  
 A experiência foi do agrado de todos, 
que gostariam de a repetir no próximo ano.   
 Um agradecimento muito especial à 
Direção do Agrupamento de Escolas de 
Mourão e à Câmara Municipal de Mourão, 
sem o auxílio dos quais não teríamos tido 
esta oportunidade.  

Professora Rosa Mesquita 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
 

REGIONAIS DE NATAÇÃO 
 
 

 
 

 
 

O esforço e a entrega do “nossos nadadores” e da 
sua professora, à saudável competição, premiou-os com as 
medalhas que trazem ao peito e com o orgulho que 
apresentam estampado no rosto. 

                                                                 PARABÉNS! 
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SARDINHA DE S. JOÃO JÁ PINGA NO PÃO 
 

A pesca da sardinha é uma das mais importantes e 
mais antigas de Portugal e uma prática que remonta ao 
tempo dos Romanos, que a salgavam, secavam e ou 
fumavam e a faziam viajar em ânforas, desde a Ibéria para 
todo o império.  

Existem vestígios arqueológicos de tanques de 
salga e “conservas” de sardinha no Vale do Tejo, Peniche... 

 
 
A pesca da sardinha é uma atividade 

reprodutiva dependente de fatores ambientais -
temperatura, disponibilidade alimento - e das 
características do indivíduo - tamanho, condição.  

A sardinha reproduz-se, sobretudo, durante 
o Outono e o Inverno.  

 
Sardinha em Março, não a comas nem 

dês ao gato. 
 

Uma sardinha fêmea põe em média cerca 
de 20 000 óvulos a cada evento de desova e a 
época desse acontecimento, maioritariamente ao 
entardecer, varia de acordo com a temperatura, a 
latitude e a condição física - reservas de energia e 
alimento disponível.  

 
A mortalidade natural dos ovos é elevada devido à predação, a malformações e a infeções.  
A sardinha engorda no verão, quando está em repouso.  

 
 

Pesca da sardinha / Indústria conserveira 
 

A 1ª fábrica de conservas de sardinha começou a 
laborar em 1880, em Setúbal.  

Em 1938 existiam 152 fábricas e produziam-se cerca 
de 34 000 toneladas de conservas. A indústria conserveira 
absorve cerca de 40 - 50% das capturas de sardinha à frota 
do cerco. Hoje existem 20 fábricas, que produzem 58 500 
toneladas de conservas de peixe, sendo que 28 000 toneladas 
de conservas são de sardinha. A exportação ronda os 60% 
das conservas (sector exportador de longa data). 
 

Desde 2010, foram decretados limites de captura da sardinha, a nível nacional. 
 

 
Uma Provisão Régia de Outubro de 1677: «Determina que 

os pescadores que não estivessem avençados pelo direito de 
sisa e desencaminhassem sardinha, subtraindo-a aos direitos, 
fossem condenados na pena de anoveado e degradados por 
três anos para Castro Marim e queimados os barcos e as 
velas». 

 

 
 
 
 “Levava o peixe dos 
cais ou das praias, de 
canastra à cabeça, 
apregoando ruela 
acima e beco adentro”.  
No séc. XVI, existiriam, 
em Lisboa, 45 
sardinheiras. 

 

 Vendedora de sardinhas  
(peixeira)  
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ENTREVISTA À DRª FÁTIMA RAMALHO 

  
 A Drª Fátima Ramalho acompanha, há quatro anos, na Escola de Mourão, turmas 
de PIEF, e já conhece formas de sentir e de pensar de alunos e suas famílias, os melhores 
meios de os levar a atingir determinados objetivos pessoais e profissionais e alguns 
meandros da comunidade mouranense, que podem ser parceiros fundamentais na 
construção do futuro desses mesmos alunos.  
 
Chaparro – Quem é a pessoa e a profissional Drª 
Fátima Ramalho?  
 
Drª Fátima - Sou psicóloga e técnica de 
intervenção local no PIEF em Mourão há 4 
anos. Considero-me uma pessoa dinâmica, 
empática, comunicativa, organizada, 
disponível não só para ajudar os outros, mas 
também para abraçar novos desafios. 
 
Chaparro – Quais as funções que exerce no 
Agrupamento de Escolas de Mourão? 
 
Drª Fátima - Como Técnica de Intervenção 
Local, do grupo turma PIEF de 2º e 3º Ciclo, 
trabalho, diariamente, com a Equipa Técnico 
Pedagógica, alunos, famílias, entidades 
parceiras e comunidade educativa, com o 
intuito de promover o sucesso dos jovens e 
suas famílias. Para tal, intervenho não só a 
nível individual, mas também em grupo, 
através de atendimento individual, articulação 
com as famílias, visitas domiciliárias, 
implementação de projetos e ações de 
sensibilização, promovendo desta forma não 
só competências pessoais e sociais, mas 
também parentais. 
 
Chaparro – Do seu ponto de vista, é importante 
existirem grupos de alunos com percursos 
educativos e formativos diferenciados? 
 
Drª Fátima - Sem dúvida. Considero que não é 
benéfico manter os jovens no ensino regular, 
quando esse não é o seu interesse e objetivo. 
Isso só causaria mais desmotivação, 
desinteresse, distanciamento da escola e, 
consequentemente, retenções, absentismo e 
problemas de comportamento.  
 
Chaparro – Como psicóloga, como caracteriza a 
nossa comunidade escolar? 
 
Drª Fátima - O Agrupamento de Escolas de 
Mourão encontra-se inserido no 3º concelho 
mais pequeno da região do Alentejo. Ainda 
que num concelho com escassos recursos, o 
Agrupamento mantém uma articulação muito 
estreita e próxima com a rede de parceiros, o 

que permite suprimir algumas lacunas. De 
uma maneira geral, os jovens necessitam de 
se envolver mais no seu processo de ensino 
aprendizagem, de forma a alargarem os seus 
horizontes. 
 
Chaparro – Que diferenças encontra, ao nível da 
educação / formação, entre a sua altura de 
estudante e a atualidade?  
 
Drª Fátima - Voltando atrás no tempo, na 
minha altura de estudante, os cursos 
profissionais e percursos alternativos ainda 
se encontravam muito rotulados. Hoje, os 
cursos profissionais já não são um tabu, são, 
sim, um ótimo recurso para quem não 
pretende ingressar na universidade e tem 
como meta aprender uma profissão. Os 
percursos alternativos apresentam uma maior 
flexibilidade e respeito pelos ritmos de 
aprendizagem individual dos alunos. Os 
jovens têm à sua disposição uma panóplia 
muito diversificada de áreas à sua escolha. 
Esta vasta opção poderá ser, para uns, uma 
excelente oportunidade, para outros um foco 
de incerteza, ansiedade e dúvida 
especialmente para aqueles, que não têm 
definido qual o seu caminho a seguir.    
 
Chaparro – Que conselhos deixa aos alunos que 
procuram fugir a um percurso “normal” de 
escolaridade? 

Drª Fátima - Deverão estar conscientes de 
que essa opção apenas fará sentido se 
pretenderem seguir a via profissional. Os 
cursos são mais práticos e direcionados para 
o mundo do trabalho. Não os deverão integrar 
apenas para “fugir” aos exames, pois caso 
contrário poderão, ao concluir o 9º ano, não 
encontrar o curso profissional pretendido. 
Como tal, antes de enveredarem por esta via, 
as opções futuras deverão estar bem 
presentes, tanto para os pais como para os 
jovens. ■  
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Bem hajam, Maria João e António Godinho! 
Analisar os acontecimentos da vida, sobretudo quando eles conduzem à 

tristeza, à dor, ao sofrimento, é o mais difícil e inconclusivo processo do dia-a-
dia da Humanidade. Disso são testemunhas, com toda a certeza e rigor, todos 
aqueles que conheceram, viveram e conviveram com a Agente Maria João e com 

o Agente Godinho, tal como nós, que os conhecemos na sua entrega e dedicação ao trabalho e, sobretudo, 
ao seu semelhante.  

A nossa homenagem a ambos nada é, comparada com o mérito que alcançaram para si mesmos e 
para a instituição que representavam, mas aqui deixamos as nossas lembranças e as palavras de quem 
conheceu o seu brilhante percurso neste mundo! 

 
Rogério Copeto lembra os militares da GNR, 

Maria João Moura e António Godinho, recentemente 
falecidos. 

«A Maria João Moura entrou para a GNR no 
ano de 1999 e no ano seguinte entrou o António 
Godinho, ambos nascidos no distrito de Évora, foi no 
Alentejo que começaram a dar cumprimento ao lema 
da GNR “ Pela Lei e Pela Grei”. 

Cedo relevaram perfil para integrarem o 
Núcleo Escola Segura do Destacamento Territorial de 
Reguengos de Monsaraz, que acabariam por 
integrar, primeiro a Guarda Principal Maria João, há 
12 anos atrás, e depois o Guarda Principal Godinho 
há 9 anos, tendo ambos desde logo conseguido 
ganhar o carinho e a amizade de toda a comunidade 
escolar, devido ao empenho que dedicavam em prol 
da segurança dos mais novos. 

Paralelamente ao trabalho que 
desenvolviam no Programa “Escola Segura” iam 
realizando atividades direcionadas para os mais 
idosos, no âmbito do programa “Idosos em 
Segurança”. 

Assim, foi com naturalidade que a Guarda 
Principal Maria João e o Guarda Principal Godinho 
tiveram a ideia de juntar, nas atividades por si 
realizadas, duas gerações, as crianças, com quem 
trabalhavam no âmbito do Programa “Escola Segura”, 
e os idosos do Programa “Idosos em Segurança”, 
num projeto que denominaram de “Gerações de 
Mãos Dadas”. 

O Projeto “Gerações de Mãos Dadas” 
nasceu então em 2011, com o objetivo de permitir a 
participação social e o envolvimento da comunidade 

mais nova com os mais velhos, fomentando a 
comunicação, interação, partilha de conhecimentos e 
experiências e a solidariedade entre as crianças e 
idosos sob o lema “Ninguém é tão novo que não 
possa ensinar e ninguém é tão velho que não possa 
aprender”. 

O “pai” e a “mãe” do Projeto “Gerações de 
Mãos Dadas” apresentaram-no ao seu Comandante, 
Capitão Vítor Ribeiro, que o acarinhou e implementou 
na área do seu Destacamento, tendo elaborado um 
relatório dando conta dos objetivos do projeto e dos 
resultados alcançados, que remeteu para o seu 
Comandante Territorial, tendo o Relatório chegado ao 
Comando-Geral da GNR. 

O Comandante-Geral da GNR, ao ter 
conhecimento do projeto, em julho de 2012, não só o 
considerou como boa prática, como determinou a sua 
divulgação por todo o dispositivo. 

Também por decisão do Comandante-Geral, 
a GNR apresentou o Projeto “Gerações de Mãos 
Dadas” à 3ª edição do “Prémio Manuel António da 
Mota”, juntamente com mais 180 instituições, cujo 
tema do prémio foi, no ano de 2012, subordinado ao 
“Ano Europeu do Envelhecimento Ativo e da 
Solidariedade entre Gerações” (AEEASG). 

Todas as candidaturas foram submetidas a 
uma primeira avaliação, tendo o Projeto “Gerações 
de Mãos Dadas” do Destacamento Territorial de 
Reguengos de Monsaraz, sido selecionado pelo Júri, 
para integrar os dez finalistas, facto que só por si foi 
sinónimo de enorme prestigio para a GNR, e claro, de 
enorme alegria para os “pais” do projeto. 

Continua na página 16  
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ENCONTRO DE ALUNOS DE EMRC 2013 / 2014 
 

 
 
 
 
 
O XXIII encontro de 
alunos de Educação 
Moral e Religiosa 
Católica (EMRC) reuniu 
4500 alunos, que 
refletiram, em Elvas 
sobre «Cristo Património 
da Humanidade».  
 

O placo do próximo 
Encontro Geral de Alunos 
de Educação Moral e 
Religiosa Católica vai ser 
a cidade de Coruche. 

 

 
 



10------HUMOR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 
 

      Creio no riso e nas lágrimas 
como antídotos contra o ódio e o terror. 

 
Charlie Chaplin 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
 
 
 
 
- Diga-me o que é um 
arcaísmo! 
- É uma palavra que 
caiu em desuso! 
- Muito bem! Dê-me agora um exemplo. 
- Barato! 
 

 
- O que é um monólogo? – pergunta o professor.  

- Um monólogo – responde o aluno – é, por 
exemplo, uma 

conversação entre 
marido e mulher.  

O professor: 
- Julgava que isso era 

um diálogo. 
- Não. Um diálogo é quando são duas pessoas a 

conversar – responde o aluno.  
Um doente atormenta um médico, 
dizendo-lhe que tem má circulação. 
O médico tenta tranquiliza-lo, mas 

inutilmente. No final, perde a 
paciência e diz-lhe: 
- Ouça: se quer um meio infalível 

para regular a circulação, vá engolir 
um semáforo e deixe-me em paz… 

 
Joana chegou a casa 
com notas muito más. 

O pai perguntou-lhe: 
- Trouxeste as notas? 

- Trouxe, sim, e devo, desde já, acrescentar que 
também estou farta de ver televisão e de sair ao 

domingo… 
 

 
 
 
No manicómio, em celas 
separadas: 
- Eu sou um enviado de 
Deus à Terra… 
- Mentira,…eu não enviei 
ninguém! 
 

Depois de ter percorrido quilómetros numa 
floresta, um etnólogo encontra uma pequena 

aldeia. 
Com o seu bloco de 

notas na mão, dirige-
se a um dos 

habitantes: 
- O senhor pode 

dizer-me se ainda há 
canibais por aqui? 

- De modo nenhum! Acabámos de comer o último! 
 
 
O empregado, que chega atrasado ao serviço, justifica-se perante o chefe: 
- Desculpe, mas a minha mulher teve um parto difícil. 
No dia seguinte, repete a mesma desculpa e o mesmo atraso.  
- Mas só agora reparo – diz o chefe – ou é falta de imaginação sua ou está a 
gozar comigo. Sinceramente é demais, quatro dias a dizer-me a mesma coisa! 
- Oh!, de modo nenhum, a minha mulher é parteira…  
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A FISIOGNOMONIA  
 

A fisiognomonia, considerada como uma arte, estuda os traços do rosto. Há rostos que inspiram 
confiança e outros o contrário.  

Nos tempos antigos, os chineses e os japoneses descobriram o método de previsão do futuro a 
partir da aparência de uma pessoa, sobretudo pela observação do seu rosto e mãos.  

De qualquer forma, cada um tem o seu próprio método para ler o caráter sobre os traços do 
rosto. Este desempenha um papel muito importante na nossa vida. Ainda que não sejamos experientes 
fisionomistas, se vemos uma pessoa muito pálida, adivinhamos facilmente que ela não se encontra de 
boa saúde. Também nos apercebemos da perturbação de uma pessoa que cora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

O rosto divide-se em três partes: a zona superior, a zona mediana e a zona inferior. (…) 
A zona superior compreende a fronte, as sobrancelhas e a parte superior das orelhas. 
A zona mediana inclui os olhos, o nariz e quase toda a parte inferior das orelhas.  
A boca, os lábios e o queixo pertencem à zona inferior.  
Quando as três zonas do rosto têm a mesma dimensão, estaremos provavelmente na presença 

de uma pessoa equilibrada.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 O olhar é muito significativo. Poderíamos até dizer muito indiscreto. Revela as mais secretas 
emoções. (…) 
 Um olhar seco e frio indica o sentido do realismo ou até do fatalismo em certos casos. 
 O olhar seco mais direto, que mergulha nos olhos do interlocutor, revela fraqueza. 
 E os sonhadores? Os seus pensamentos colocam-nos, geralmente, perante acontecimentos 
felizes. O seu olhar é longínquo… pelo contrário, as pessoas tristes e angustiadas têm um olhar fixo, 
como que absortas num único pensamento. O olhar vivo, móvel, continuamente em movimento, pertence 
aos inquietos. (…) 
 O riso é revelador dos nossos sentimentos, do nosso estado de alma, da nossa saúde. O riso 
trai-nos. Se ouvirmos uma pessoa rir podemos saber se o seu riso é franco, vulgar, irónico ou tímido.  
 Há risos artificiais, aprovadores, forçados, ternos ou maliciosos.  
 Um riso discreto pertence às pessoas de espírito requintado. (…) Um riso vibrante é, geralmente, 
comum às pessoas que têm um espírito otimista e bastante emotivo.  
 (…) Podemos acrescentar que as pessoas que riem de boca fechada são as que controlam as 
suas palavras. 

Louis Stanké, in “O Rosto, Espelho do Caráter” (adaptado) 
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ERROS CRASSOS 
  
 Os erros de Português, com que nos deparamos no dia-a-dia e, sobretudo, nos 
meios de comunicação social, nas notas de rodapé dos nossos noticiários, na 
legendagem dos mais variados programas, levam-me a pensar que tantas alterações na 
língua baralham “ a malta” que, sem ter assimilado as aprendizagens básicas 
adequadamente e sem tempo para uma correta sistematização da mudança, escreve ao 
“sabor da pena”, muito provavelmente esperando que o computador assinale as gralhas, 
se não se tratar de uma escrita manual.  
 
 O Chaparro deixa, nesta edição, um exemplo que, de alguma forma, acabou por 
ser prejudicial para a empresa que comercializa os gelados Olá, numa das suas 
campanhas publicitárias.  

 
Em dois cartazes direcionados para o Dia da Criança, a marca de gelados Olá deixou 

passar dois erros de Português que não escaparam aos mais astutos e perspicazes e, de forma 
mais saliente, à imprensa. 

Em ambos os casos, a falha residiu no uso 
de um hífen na segunda pessoa do singular do 
pretérito perfeito do indicativo dos verbos “ganhar” 
e “experimentar”, como se pode ver nas imagens.  

 
A Unilever, responsável pela marca Olá, 

ocupa o 110.º lugar no ranking das 2000 melhores 
empresas e é uma empresa multinacional que 
produz e distribui produtos nas áreas da 

alimentação, cuidados pessoais e cuidados da casa. É responsável pela presença da Olá em 29 
países, incluindo Portugal, Tailândia, Austrália, Roménia, Brasil, China, Turquia, Alemanha, 
Equador, Israel, Polónia, Venezuela, Chile, México, entre outros. 

 
O lapso no lançamento de tais cartazes, que parecem existir, já, desde 2012, gerou 

vários comentários dos consumidores, como por exemplo: “Belo exemplo para as crianças”.  
 

in Observador (adaptado) 
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Exposição dos Materiais, realizados na Disciplina de 
Formação Vocacional, na Feira do Livro - PIEF 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Projeto Agir com os Outros – Lar de Idosos (4º Atividade) PIEF   

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

Projeto Agir com os Outros – 1º Ciclo (5º Atividade) PIEF 
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Visita de Estudo da Turma PIEF ao Parque Ecológico do 
Gameiro Mora 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Escola Solidária - PIEF 
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Consumos e comportamentos de risco 

 

No dia 26 de 
junho, o Dr. Paulo de Jesus, da Unidade de 
Intervenção Local da ARS Alentejo, visitou-nos 
com o intuito de nos dizer que, são 
comportamentos desviantes aqueles que se 
podem manifestar através do abandono 
escolar, das dependências, da 
agressividade, da delinquência, das 
pressões, dos distúrbios ansiosos ou 
alimentares, do isolamento e da exclusão 
social, entre outros.  

Disse-nos, ainda, que os fatores de 
risco podem ser: 

- socioculturais, quando tocam a 
privação económica e social, as transições e 
mobilidade, a vinculação social inadequada, as 
leis e normas favoráveis ao consumo de drogas;  

- familiares, quando existe uma 
história familiar de uso de drogas, problemas de 
gestão e práticas familiares, baixas expetativas 
em relação aos filhos e ao seu sucesso, 
violência física ou psicológica, disfunção ao 
nível da comunicação, conflitos familiares, 
práticas educativas inadequadas;  

- escolares, quando se registam 
comportamentos antissociais, insucesso 
escolar, baixo compromisso com a escola; 

- individuais, que passam pela 
alienação e rebeldia, pela impulsividade, pela 
baixa autoestima, pela agressividade, pelo 
desejo de independência, pelas expectativas 
baixas de realização escolar e de sucesso. 

INFLUÊNCIA DE PARES  

Psicológicos: 
Problemas de 
Saúde Mental 

Ambientais: Baixa 
perceção do risco, 
disponibilidade de drogas  

 

Correr riscos é uma condição natural 
de estar vivo e que os riscos mal avaliados 

resultam, frequentemente, em danos 
irreversíveis. A informação torna-se, então, uma 
componente da prevenção, que deve ser útil, 
credível e cientificamente correta.  

São fatores de proteção:  

- a relação entre membros da família 
não conflituosa, duradoura, com métodos de 
disciplina adequados à idade, expectativas de 
êxito, responsabilidade e assertividade, 
ocupação atraente do tempo; 

- a participação na vida comunitária e 
suas oportunidades; 

- as oportunidades de envolvimento em 
atividades escolares e extracurriculares; 

- as competências sociais, crença no 
quadro normativo e de valores sociais; 

- a boa autoestima, a capacidade de 
resolução de problemas, as competências de 
relacionamento interpessoal e as expectativas 
de sucesso realistas;  

- famílias com intimidade, envolvimento 
afetivo, padrões de comunicação claros e 
ambiente de interdependência; 

- escolas promotoras de envolvimento 
dos alunos nas atividades, ouvindo-os na 
tomada de decisão; 

- comunidades ativas nos programas 
de prevenção, fomentando  a discussão dos 
problemas e a utilização de estratégias de 
resolução.  
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As dez candidaturas finalistas foram 
todas apreciadas in loco, conduzida por, pelo 
menos, um dos membros que integraram o Júri, 
conforme previsto no respetivo regulamento do 
prémio. 

O membro do Júri que se deslocou a 
Reguengos de Monsaraz foi a Drª Joaquina 
Madeira, Coordenadora do AEEASG, que no 
final da avaliação referiu “… que o projeto da 
GNR é um exemplo de originalidade em 
Portugal e na Europa, não se conhecendo outra 
Força de Segurança que desenvolva 
semelhante atividade”. 

A avaliação do Projeto “Gerações de 
Mãos dadas” no terreno foi acompanhada 
também pela TSF, que realizou uma reportagem 
com o título “Vou avisar os meus avós” , da 
autoria dos jornalistas Alexandrina Guerreiro, 
Herlander Rui e Nuno Amaral, que resumiram 
do seguinte modo o Projeto: “A cavalo ou de 
jipe, os guardas da GNR de Reguengos de 
Monsaraz levam conselhos e sorrisos a idosos 
que vivem em montes isolados no imenso 
Alentejo. Sempre que o calendário escolar 
permite, alunos do primeiro ciclo vestem a farda 
e acompanham os militares. Em lares de 
terceira idade ou na planície alentejana alertam 
contra burlões e deixam sorrisos no combate à 
solidão.” 

A cerimónia para entrega do prémio, foi 
marcada para o dia 16 de dezembro de 2012, 
no Palácio da Bolsa no Porto, tendo sido 
convidadas representações das 10 instituições 
finalistas, cabendo aos “pais” do projeto 
representar a GNR, sendo a espectativa grande 
e o orgulho ainda maior. 

Mas o seu maior orgulho foi verem que 
a GNR lhes reconheceu o trabalho 
desenvolvido, ao implementar o Projeto 
“Gerações de Mãos Dadas” em todo o 
dispositivo da GNR, no dia 1 de outubro de 
2012, para assinalar o “Dia Internacional do 

Idoso”, tendo sido realizadas 184 ações, que 
empenharam 403 militares e abrangeram 5.036 
idosos e 4.751 crianças. 

O dia 16 de dezembro chegou, 
finalmente, e a cerimónia, marcada para as 
14h30, obrigou a saída da Guarda Principal 
Maria João e do Guarda Principal Godinho 
muito cedo do Alentejo, para ainda almoçarem 
no Comando Territorial da GNR do Porto e 
depois seguirem para o Palácio da Bolsa. 

A Cerimónia foi presidida pelo Exmº 
Ministro da Solidariedade e Segurança Social, 
Dr. Pedro Mota Soares, que, no final, 
confidenciou ter acompanhado com especial 
interesse as atividades desenvolvidas pela GNR 
no âmbito do AEEASG. 

No final da cerimónia, apesar da 
candidatura da GNR não ter ganho o primeiro 
lugar, recebeu das mãos do Presidente do 
Conselho de Administração da Mota-Engil, 
SPPS, Dr. António Mota, uma menção honrosa 
e um prémio pecuniário no valor de 5.000 euros, 
bem como os maiores elogios de todas as 
outras instituições e membros do júri. 

Toda a representação da GNR estava 
orgulhosa pelo prémio recebido, mais ainda 
mais a Guarda Principal Maria João e o Guarda 
Principal Godinho, que não conseguiam 
esconder a enorme alegria por verem o seu 
trabalho reconhecido, não só internamente pela 
GNR, mas também pela sociedade civil. 

Esse reconhecimento foi também feito 
pelo atual Comandante do Comando Territorial 
de Évora, Coronel Pedro Miguel Ramos Costa 
Lima, que em abril do presente ano, por 
proposta do Comandante do Destacamento 
Territorial de Reguengos de Monsaraz, Capitão 
Vítor Ribeiro, louvou individualmente ambos os 
militares. 

                                      Continua na página 21 
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"3 M's - M de mês, M de maio,  
M de mãe" 

 
 

 
Durante o mês de maio todas as mães das 

crianças do JI de Luz, participaram neste projeto, que 
levou as levou a este espaço, realizar uma atividade à 
sua escolha com todo o grupo. Tivemos uma 
diversidade de temáticas: Animação de festa de 
aniversário, vasinhos e flores, concurso de penteados, 
bolo de iogurte, massa de sal para modelagem, pintura 
de uma árvore de primavera, salada de frutas, uma 
visita ao Canteiro da Luz e até uma sessão com as 
famosas pulseiras de elástico. Aqui vos deixamos 
algumas imagens desta experiência tão rica e 
gratificante.  

Obrigada, mães "luminosas"! 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

«Todas as mães, sem exceção, deram à luz grandes homens e se 
a vida as enganou em seguida, delas não foi a culpa.» 

Boris Pasternak  
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JARDIM DE INFÂNCIA DA LUZ 
 
 De acordo com as imagens recolhidas no Jardim de Infância da 
Luz, foram muitas e diversificadas as atividades que as crianças e a sua 
educadora levaram a cabo com total satisfação e empenho, ao longo de 
todo o ano letivo. Deem-lhes uma vista de olhos! 
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O AMBIENTE 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  
INTERNET SEGURA 

 

 
 
 
 
  
 

Num convite e incentivo à 
adoção de atitudes amigas 
do ambiente, com vista à sua 
preservação e 
desenvolvimento, os alunos do 
6º A receberam a visita de 
técnicos florestais, que os 
alertaram para o tempo de calor 
que se avizinha e que tantos 
prejuízos causa à flora e, 
consequentemente, à fauna, 
em Portugal.  
Pretende-se a formação de 
cidadãos conscientes e ativos 
neste tipo de causas maiores 
para o ser humano! 

O dia da Internet Segura comemora-se a 11 
de fevereiro e, este ano contou com o lema 
“Juntos, vamos criar uma Internet melhor".  
Os alunos do PEF e do 6º A, em data 
posterior, foram alertados para os perigos da 
Internet, pelo agente Godinho, para que 
ninguém corra riscos na comunicação e no 
uso que faz da Internet. 
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PASSEIO PEDESTRE 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A adesão ao “contato” matinal com a natureza, no dia 14 de junho, não foi grande, mas louva-se a 
coragem dos madrugadores, testemunhada pela objetiva da máquina fotográfica. 
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

RASTREIO 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

PRIMEIROS SOCORROS 
 
 
 

Os primeiros socorros que 
se prestam a quem deles 

necessita, são, geralmente, cruciais para diminuir 
o sofrimento, para se 
evitarem complicações 
futuras e, sobretudo para se 
salvarem vidas.  
  O pessoal não docente 
“revisitou”, com a ajuda a 
enfermeira Perpétua, 
procedimentos a ter em 

situações concretas de prestação de primeiros 
socorros.   
 
 
 

O rastreio é um diagnóstico precoce de 
doenças e uma boa oportunidade para as 
detetarmos antes do aparecimento de 
sintomas ou de quaisquer outras 
alterações do nosso organismo. 
Conscientes disso mesmo, encarregados 
de educação, pessoal docente e não 
docente participaram no rastreio 
organizado pelo GAA e pelo ALMOREG. 
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Do texto do louvor atribuído à Guarda 
Principal Maria João e ao Guarda Principal 
Godinho, consta o reconhecimento pelo trabalho 
desenvolvido no Projeto “Gerações de Mãos 
Dadas”, sendo também realçadas as 
“…elevadas qualidades humanas, elevada 
dedicação ao serviço, invulgar sentido do dever 
e da responsabilidade, aptidão para bem servir 
e sensatez no desempenho das diversas 
missões e tarefas que lhes têm sido confiadas”. 
Ambos os Louvores dão ainda conta do 
contributo da Guarda Principal Maria João e do 
Guarda principal Godinho para o prestígio da 
GNR, quer devido ao excelente e cordial 
relacionamento com as populações, 
nomeadamente a população mais idosa e a 
comunidade educativa, quer na contribuição 
para os elevados resultados obtidos na 
atividade diária desenvolvida pelos dois. 

São lembradas também as 
características de personalidade que ambos 
possuíam e que eram por todos reconhecidas, 
tais como as elevadas competências 
profissionais, coragem, espirito de obediência, 
sólida formação moral, correção, nobreza de 
caracter e sentido de abnegação. 

Os louvores com que a Guarda 
Principal Maria João e o Guarda Principal 
Godinho foram agraciados são o 
reconhecimento da GNR pelo que fizeram, 
enquanto militares da GNR, encontrando-se os 
mesmos arquivados nos processos individuais 
de cada um, mas outros reconhecimentos, não 
se encontram arquivados em lado nenhum, 
senão na nossa memória, e esses 
reconhecimentos são os milhares de 
agradecimentos e elogios que recebiam todos 
os dias de centenas de crianças e de idosos, 
que viam na Maria João e no Godinho os seus 
“Anjos da Guarda”. 

Ambos pautaram, tanto a sua vida 
profissional, como a sua vida pessoal no fazer o 

bem e em dar o seu modesto contributo para 
melhorar a qualidade de vida das pessoas, com 
quem se relacionavam, especialmente os mais 
frágeis. 

No cumprimento da missão da GNR, 
foram milhares e milhares os quilómetros que a 
Guarda Principal Maria João e o Guarda 
Principal Godinho fizeram nas estradas do 
distrito de Évora, a caminho das escolas, dos 
montes isolados, dos lares de terceira idade e 
das dezenas de instituições com quem a GNR 
se relaciona e sempre em prol das populações 
mais vulneráveis, como as crianças e os idosos. 

E foi uma dessas estradas que tirou a 
vida à Guarda Principal Maria João e ao Guarda 
Principal Godinho, que no cumprimento da 
“Operação Açor”, no âmbito da segurança aos 
exames nacionais, se deslocavam de Évora 
para Reguengos de Monsaraz, na EN 256, 
pelas 16h18 do dia 23 de junho, depois de 
terem entregue, na sede de Agrupamento de 
Exames em Évora, os exames nacionais de 
matemática do 9º ano, realizados de manhã nas 
escolas que tinham à sua responsabilidade. 

Fisicamente, a Guarda Principal Maria 
João e o Guarda Principal Godinho deixaram de 
estar entre nós, mas devido às marcas que 
deixaram nos seus familiares, nos seus amigos, 
nos seus camaradas, superiores hierárquicos, 
autarcas, professores, técnicos e toda a 
população que serviam, do mais anónimo ao 
menos, especialmente as crianças e os idosos, 
não será possível esquece-los, sobretudo a sua 
alegria de viver e o profissionalismo que 
colocaram em tudo o que faziam 

A Guarda Principal Maria João e o Guarda 
Principal Godinho foram e serão um exemplo a 
seguir por todos nós, e fazem agora parte 
daqueles que por obras valerosas se libertaram 
da lei da morte.»  
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Produção de texto na turma do 4º ano - Mourão 
 

Tipo de trabalho: Grande grupo – texto coletivo 
Recursos : Quadro interativo 
Ano: 4º 
Tipo de texto: Narrativo 
Estrutura do texto: 
Introdução - intervenientes; onde; quando,… 
Desenvolvimento - o que se passou (acontecimentos) 
Conclusão - como tudo terminou; opinião/parecer 

 
 

Visita aos amigos espanhóis 
 

No dia 26 de março, a turma de 4º ano, acompanhada pela turma de 3º ano e, também, pela 
direção da escola, foi a Espanha realizar o intercâmbio.  

Partimos de Mourão às 8.30h, chegando ao destino às 10.30 horas (hora de Espanha). 
 Quando chegámos ao colégio, fomos recebidos pela professora que ensina Português. Depois 
fomos às salas dos nossos amigos correspondentes entregar uma recordação (postal). 
 A seguir saímos todos para o museu de Olaria, para ver e aprender novas coisas sobre o barro. 
De seguida fomos a uma olaria observar um senhor oleiro a fazer peças de barro. 
 Seguidamente, fomos visitar uma igreja, a igreja de S. Brás. 

Depois voltámos ao colégio para lanchar e conviver no recreio. Passado algum tempo fomos 
almoçar. O almoço foi confecionado pelas mães dos alunos do colégio. 
 No final despedimo-nos e fomos para o autocarro para regressar a Mourão, chegando às 16:00 
horas. 

Abril de 2014 
4º ano 
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Produção de texto da turma do 3º ano 
Etapa 1 
Tipo de trabalho: grande grupo- Construção de história com base em imagens 
Recursos: Quadro interativo 

       O Fogo 
O cão herói 

           Era uma vez um senhor, que estava a ler 
o seu livro “fantabulástico” de Fernando Pessoa, 
deitado na sua bela cama, com o seu fiel cão ao 
lado. 
       De repente, o homem caiu num sono 
profundo, largando o livro de imediato, que caiu 
para o chão. 
        Eis que, de repente, o vento empurrou o 
cortinado e o candeeiro incendiou-o. O 
prestável e fiel amigo, aflito, avisou com 
urgência o seu bom dono, do ameaçador 
incêndio do cortinado. Este apagou o fogo, 
abanando o cortinado. 

         O dono agradecido, honrou-o com um osso saboroso e especial, dizendo-lhe 
que era um bom amigo e um grande herói. 

Texto coletivo-3ºano 
Etapa 2-Compreensão da leitura 
Tipo de trabalho: grande grupo- Construção e resolução da ficha de Compreensão da Leitura 
Recursos: Quadro interativo 
1-O que estava a fazer o senhor de que fala o texto? - O senhor de que fala o texto estava 

a ler um livro “fantabulástico”. 

2-Quem era o autor do livro que o personagem lia? - O autor do livro que o personagem lia 

era Fernando Pessoa. 

3-Quem são os personagens do texto? - Os personagens do texto são o senhor e o cão. 

4-O que aconteceu, quando o homem caiu num sono profundo? O que aconteceu quando o 

homem caiu num sono profundo, foi que deixou cair o livro para o chão e o vento empurrou o 

cortinado. 

5-A que deu origem o vento no cortinado? - O vento no cortinado deu origem a um incêndio. 

6-Quem avisou o senhor de que estava a haver um incêndio? - Quem avisou o senhor de que estava a 

haver um incêndio, foi o cão. 

7-Quem apagou o fogo? Como? - Quem apagou o fogo foi o senhor. Abanando o cortinado.  

8-Como é que o personagem agradeceu ao seu fiel amigo? - O personagem agradeceu ao seu 

fiel amigo honrando-o com um osso especial e dizendo-lhe que ele é um herói e um bom 

amigo.  

Gramática 

1-Retira do texto 3 adjetivos qualificativos no singular. – Fiel, saboroso e especial. 

1.1.Agora, muda-os de número. - Fiéis, saborosos e especiais. (…) 
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VERÃO É DIVERSÃO! 
Nas férias vale quase tudo para descontrairmos, para nos distrairmos, 
cultivarmos e treinarmos algo novo, ao mesmo tempo e dentro das nossas 
possibilidades. Experimente uma das sugestões, abaixo, e divirta-se da melhor 
maneira.  

               BOAS FÉRIAS! 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

DELÍCIA DE CEREJAS 
 
Ingredientes 
 
3 ovos; 3 colheres de sopa de farinha de trigo; 1 
colher de sopa de açúcar em pó; 3/4l leite; 1 
colher de chá de 
açúcar baunilhado 
e 1 kg de cerejas 
pretas.  
 
Preparação  
 
 Deita-se a farinha numa tigela grande 
e, um a um, acrescentam-se os ovos. Mexem-
se muito bem com uma colher. Logo que se 
obtiver uma massa homogénea junta-se o leite, 
pouco a pouco e depois o açúcar, mexendo 
sempre.  
 Deitam-se, então, as cerejas num prato 
de barro de ir ao forno e sobre elas a mistura 
feita anteriormente.  
 Vai ao forno durante 25 minutos.  
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~  

ADIVINHA 
 
Interesso aos peixes,  
aos touros,  
aos homens e às mulheres,  
que acreditam em agouros 
e até nos malmequeres. 
 
E é vê-los, todos os dias, 
ou uma vez por semana,  
procurando os seus guias 
com uma fé que não engana. 
 
Se digo mal 
- «É mentira,  
isto é coisa  
de 
dementes!...»  
Se digo bem 
- «Coisa gira!...» 
- e ficam todos contentes.  

SUDOKU 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

DIFERENÇAS 
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Produção de texto da turma do 3º ano - Mourão 
 
Tipo de trabalho: grande grupo- Construção de história com base em imagens 
Recursos: Quadro interativo 

 
Tipo de texto: Narrativo 

Estrutura do texto: 
Introdução-personagens; onde; quando;…….. 

Desenvolvimento - o que se passou(acontecimentos) 
Conclusão-como tudo terminou; opinião/parecer 

 
Alguns articuladores 

Mas, então, quando, de seguida, depois, de repente, porque, entretanto, seguidamente, de 
seguida, finalmente, enquanto, no dia seguinte …….. 

 
Pistas 
 
Novena- de 24/01 a 01/02 
Sexta –feira(dia 31) 
-Espetáculo do Toy (canção “Chama o 
António”) 
Sábado(dia 1) 
-Tourada (muita gente; um “espada” caiu três 
vezes) 
-Concerto da Banda Municipal Mouranense 
-Fogo preso 
-balão de ar quente 
Domingo(dia 2) 
_procissão 
-Fogo livre 
Segunda-feira(dia 3) 
-Leilão 
-Baile 

A Festa de Nª Srª das Candeias 
 

          A Festa de Nª Sra. das Candeias, 
ocorreu entre o dia 24 de janeiro e o dia 3 de 
fevereiro, na bonita vila de Mourão. 
          As nove missas, chamadas “novenas”, 
começaram no dia 24 de janeiro, terminaram 
no dia 1 de fevereiro e aconteceram na igreja 
Matriz. No dia 31 de janeiro, houve um 
espetáculo no casão da rua D. Manuel I com 
o artista Toy. Ele cantou o “Chama o António” 
e várias outras canções. No dia 1 de 
fevereiro, à tarde, realizou-se uma tourada 
em que havia muita gente e em que um 
“espada “ caiu três vezes. Terminada a 
tourada, à noite, no jardim público, houve 
concerto pela Banda Municipal Mouranense, 
seguido de fogo preso e do lançamento de 
um balão de ar quente. No dia seguinte 
realizou-se a procissão de Nª Sra. das 
Candeias, seguida de fogo-de-artifício livre. 
Finalmente, na segunda-feira, houve leilão e 
baile. 
          Adorámos a Festa de Nª Sra. das 
Candeias, que é uma tradição de Mourão. 
Ficámos muito felizes por a festa ter 
acontecido  novamente. 
 

3ºano-EB Mourão 
Fevereiro de 2014 
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O GEOPAPER NO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MOURÃO 
 

Este ano realizou-se, uma vez mais, o Geopaper, 
dinamizado pela equipa de professores do Departamento 
das Ciências Sociais e Humanas do nosso Agrupamento. 
Esta iniciativa tem vindo a realizar-se anualmente e, este 
ano, aconteceu durante o decorrer da XVII Semana 
Cultural, no dia 12 de Junho, com início pelas 10 horas da 
manhã e término próximo das 12 horas.  
 
O balanço que o Departamento faz da atividade é bastante 
positivo, tanto pela adesão dos jovens do 2º e 3º ciclo, 
alunos do 5º 
ao 9º ano, 

que 
participaram 
num total de 
40 alunos, 

constituindo oito equipas de cinco elementos cada.  
 
Consideramos que os principais objetivos foram 
totalmente atingidos.  
Os nossos alunos, participaram, trabalharam em 
equipa, respeitaram as regras, estiveram 
motivados para acumular pontos e, 
principalmente, divertiram-se em mais uma 
atividade do Plano Anual de Atividades. 
Segundo conseguimos apurar, com a avaliação da 
atividade e de acordo com alguns testemunhos dos 
nossos alunos, “as atividades/jogos/provas foram muito divertidos”. Enquanto dinamizadores 
pretendíamos aliar à aquisição e consolidação de competências algum divertimento, que nos 
parece ter sido conseguido. 
O departamento de CSH agradece a todos os alunos a sua participação e aos colegas de outros 

departamentos a colaboração/apoio dado no decorrer das provas, nos 
postos de controlo e na reportagem fotográfica. Esse apoio foi 

fundamental para que a atividade decorresse de forma organizada no 
tempo e no espaço previstos.  

Professora Dina Silva 
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Concurso ReciclOhArte III 
 

O PIEF lançou a nova edição do 

concurso ReciclOharte. Contámos com a 

participação de 19 peças a concurso, a 

nível nacional. As peças estiveram expostas 

no jardim Municipal de Mourão.  
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SEMANA CULTURAL 2013 - 2014 

 
 

Nos dias, 12, 13 e 14 de junho de 2014, decorreu a Semana Cultural, 
atividade que pretende divulgar e promover, ano após ano, atividades de 
carácter cultural, de forma a envolver toda a comunidade educativa (alunos, 
pais, professores, funcionários e todos os que se quiserem associar a esta 
iniciativa).  

Entre exposições de alunos e de artesãos, artistas e produtores do 
concelho e freguesias de Mourão, espetáculos preparados por alunos e 
professores, a decorrerem, sobretudo no período da noite, destacam-se, 
nesta Semana Cultural, a feira das profissões, a feira do livro e a semana da 
juventude. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
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