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1.º período

……….

O PERIGO DOS EXCESSOS!

“Mudam-se os tempos, mudam-se as vontades”, já dizia
o nosso grandioso Luís Vaz de Camões, no século XVI, e
sabemos que as mudanças são necessárias, para evoluirmos,
no tempo e no espaço, e procurarmos melhores condições de
vida.
Até aqui tudo muito bem, pois, se assim não fosse,
ainda continuaríamos a morar em cavernas, a friccionar duas
pedras para conseguir o fogo que nos aquece, a caçar e a
pescar, para sobrevivermos, entre muitos outros aspetos que
conhecemos da história.
A vertigem da mudança, nos nossos dias, essa sim, é
que se torna assustadora, sobretudo em relação às gerações
mais novas. Importa seguirmos “as modas”, sermos o primeiro/a
a ter e a experimentar as novidades, para estar no top e causar
inveja, mas não pensamos nos prós e contras dos atos
praticados. Arranjamos problemas, e quantas vezes recorremos
à justiça, para os resolver, ou somos colocados diante dela por
infrações cometidas por ingenuidade, por ignorância e, até, por
desafio ao “fruto proibido”.
Os “desafios” da internet, por exemplo, são uma “moda”
muito preocupante e imparável. Os seus jogos instigam à
violência, à compra desenfreada disto, daquilo ou do outro, à
chantagem e à corrupção. As redes sociais, onde vale tudo,
contribuem para que aconteçam os maiores “terramotos”
sociais, familiares e pessoais, devido à demasiada exposição a
que, quem as utiliza, se entrega. O cyberbullying é “a tortura
virtual” para algum tipo de vingança ou prática da malvadez de
cada um. As propostas sexuais, com que se alicia um
determinado público-alvo, conduzem a todo o tipo de exploração
e abuso, a doenças, à degradação física e psicológica de quem
é apanhado nesses esquemas…
Chegamos à conclusão de que, por mais alertas,
formação e educação que recebamos, a voracidade das
mudanças e, muitas vezes, a destreza e ausência de valores de
quem as provoca nos tornam “analfabetos” de um segundo para
o outro. Quem as consegue acompanhar, minimamente, estará
sempre mais apto a vencer-nos na arena social, espezinhandonos se preciso for!
O Chaparro

2016 / 2017

(1 Chaparro)

JOSÉ MANUEL PINTO
BUGALHO
Cozinheiro na EBI de Mourão

Entrevista na página 5

“… gosto sempre de dar a essa
receita um toque pessoal,
principalmente se a fizer mais que uma
vez. Gosto de inovar.”

«A Educação não transforma
o mundo.
A Educação muda as
pessoas.
As Pessoas transformam o
mundo.»
Paulo Freire (Pernambuco, 19 de setembro de
1927 / São Paulo, 2 de maio de 1997) - Formado em
Direito, preocupou-se com o grande número de
adultos analfabetos, existentes no seu país. Assim,
empenhou-se no ensino dos mais pobres, criando
um método baseado no vocabulário de cada região.
Tornou-se uma inspiração para gerações de
professores, especialmente na América Latina e em
África.
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A RENTRÉE LETIVA 2016 - 2017

O primeiro dia do ano letivo 2016-2017 teve início
com a entrega de diplomas aos alunos que
obtiveram melhores resultados em 2015-2016.
Os pais, familiares e professores destes alunos
mostraram um orgulho imenso, ao assistir à
cerimónia em que o seu esforço se vê premiado,
assim como todo o de quem trabalha com eles.
A esta cerimónia seguiu-se a demonstração de um
desencarceramento, colocada em prática pelos
Bombeiros Voluntários de Mourão, acabadinhos de
regressar de incêndios que ocorreram no Algarve,
onde prestaram auxílio a corporações daquela
região, no combate às chamas.
O Chaparro deseja a todos os intervenientes, nesta
cerimónia de abertura do ano letivo, um futuro
pleno de sucesso.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

CONVÍVIO DE INÍCIO DE ANO
No dia 13 de setembro de 2016, pessoal não docente e pessoal
docente, do Agrupamento de Escolas de Mourão, participaram numa visita à
CARMIN, Cooperativa Agrícola de Reguengos de Monsaraz, Crl, a que se
seguiu um almoço convívio de início de ano, na aldeia de Campinho.
As fotos ilustram a visita realizada.
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Natação
No passado dia 30 de novembro, a equipa de natação, do Agrupamento de Escolas de Mourão, deslocou-se a Estremoz
para participar no 1º Encontro do Desporto Escolar.
Os 32 atletas que participaram, desde o 3º ao 9º ano de escolaridade, obtiveram excelentes resultados individual e
coletivamente, o que eleva as expetativas para as próximas provas e para os apuramentos para os Campeonatos Regionais de
Infantis B, Iniciados e Juvenis.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Futsal
Realizaram-se, nos dias 9 e 16 de novembro de 2016, em
Mourão, os jogos das equipas de futsal masculino de Infantis B e
Juvenis, respetivamente.

Ambas as equipas saíram vitoriosas destes encontros e
mostraram que são capazes de continuar a defender da melhor maneira a
camisola do nosso Agrupamento, dentro de campo.
As próximas deslocações são no dia 11 de janeiro de 2017, a
Vila Viçosa, com a equipa de Infantis B, e, no dia 18 de janeiro 2017, a
Alcácer do Sal, com a equipa de Juvenis.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Corta-Mato Escolar
O Corta-Mato Escolar realizou-se no dia 15 de
dezembro, no local da Fonte da Manivela, e contou com a
presença de 52 alunos, desde o 3º ao 9º ano de
escolaridade. A montagem e controlo dos postos ficou a
cargo dos alunos do 9º ano, que não participaram na prova,
e, apesar do frio e nevoeiro que se fez sentir, os atletas
deram o seu melhor para conseguir um lugar no pódio.
De referir que os 6
primeiros alunos de cada
escalão ficam apurados
para participar no CortaMato Regional, a realizar
em Vendas Novas, no
próximo dia 20 de janeiro.

Torneio de
Futsal
No passado
dia 14 de dezembro
realizou-se o torneio
interturmas de Futsal do 1º, 2º e 3º ciclo, do Agrupamento
de Escolas de Mourão.
Algumas turmas contaram com a presença dos
professores, nas suas equipas, numa tarde desportiva de
convívio e bom espírito desportivo.
A equipa vencedora do 1º ciclo foi a turma do 4ºA,
no 2º ciclo saiu vitoriosa a equipa do 5ºB e, no 3º ciclo, a
equipa vencedora foi a turma do PIEF.
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A ARCA DOS CONTOS

A turma do 8.º A, na disciplina de português, no dia 19 de setembro de 2016, aderiu, da forma que se
apresenta em seguida e na página 7, à proposta de escrita que as docentes de português lhe fizeram, através
do conjunto de cartas da Arca dos Sonhos. Em cada carta desafia-se o aluno escritor a construir uma história
em torno de uma determinada personagem e das palavras que lhe são dadas.
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
Entretanto, ambos iniciaram a busca ao
A Doença Mortal
tesouro. A bruxa perguntou ao seu livro de feitiços
Em 1857, nascera um
onde se localizava o tesouro, enquanto o rei e a rainha
menino com uma doença mortal,
fizeram o mesmo mas com o chapéu mágico.
estralentite A.
Quando a bruxa e o seu rato chegaram ao local
Ao longo dos anos a
onde estava o tesouro, usou aquele para distrair a
doença foi-se agravando, o menino tinha cada vez
cobra e a estratégia resultou. Naquele instante, o rei a
menos tempo de vida, mas não se dava por vencido,
rainha chegaram e começou a batalha, mas,
pois queria muito sobreviver. Foi então que decidiu
entretanto, os reis perceberam que a bruxa até tinha
procurar alguém com muita sabedoria, o diabo, que
bom coração e convidaram-na a viver no seu reino.
habitava numa ilha deserta.
Partilharam o tesouro com a bruxa e assim viveram
Seguiu viagem, em busca desse tal diabo, mas
felizes para sempre.
para isso teria que passar por vários desafios,
Beatriz, n.º3; Bernardo, n.º4;
Francisco, n.º 9; Miguel A., n.º16 – 8.º A
encontrar um relógio mágico, um peixe muito raro com
várias cores e, por último, tinha que passar por um lobo
Continua na pág. 7
que guardava a porta invisível, onde se encontrava a
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
entrada para a casa do diabo.
A Lenda da Flor de Natal
Ele conseguiu vencer todos os desafios e
encontrar o diabo. Contou-lhe toda a história da sua
Diz a lenda, que uma menina
vida e o diabo transformou-o numa criatura imortal,
chamada Pepita, sendo pobre, não podia
através de um anel.
oferecer um presente merecedor ao menino Jesus, na
Chegou à sua casa grande e contou tudo isto à
missa de Natal. Muito triste, contou o facto ao seu
sua família. Ficaram todos felizes e passaram o resto
primo Pedro, que ia com ela a caminho da igreja. Este
da sua vida em paz.
disse-lhe que ela não tinha que estar triste, pois o que
Ana Margarida, André Coelho e
mais importa, quando oferecemos algo a alguém, é o
Margarida Gonçalves – 8.º A
amor com que o fazemos, especialmente aos olhos de
19/09/16
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
Jesus. Pepita lembrou-se, então, de ir recolhendo
alguns ramos secos, que ia encontrando pelo caminho,
A Caça ao Tesouro
para Lhe oferecer.
Há muitos anos, num reino
longínquo governado por um rei muito
Quando chegou à igreja, Pepita olhou para os
curioso e por uma rainha muito astuta,
ramos que colheu e começou a chorar, pois achou
ocorriam buscas por um tesouro que se
aquela oferenda muito pobre. Mesmo assim, decidiu
dizia estar numa floresta perto do reino.
oferecê-los com todo o seu amor. Entrou na igreja e,
Essa floresta era enorme, sombria, densa e
quando depositou os ramos em frente da imagem do
assustadora e era guardada por uma serpente
menino Jesus, aqueles adquiriram uma cor vermelha
amaldiçoada.
brilhante, perante o espanto de toda a congregação
Também existia uma bruxa que procurava esse
presente. Aquele facto foi considerado, por todos, o
mesmo tesouro. A bruxa era arrogante, feia, velha,
milagre daquele Natal.
pálida, de cabelo grisalho, com os braços enormes e
finos e pés gigantes.
Como a bruxa queria muito saber onde estava
«Não devemos ter medo
o tesouro, pensou em ter um escravo que a ajudasse a
de inventar seja o que
procurá-lo. De repente passou um rato e a bruxa ficou
for. Tudo o que existe
com imensa vontade de o enfeitiçar, e assim fez.
em nós existe também
Tanto a bruxa como os reis tinham vontade de
na
natureza,
pois
encontrar o tesouro. Para isso, a bruxa usava o seu
Pablo Picasso
fazemos parte dela.»
livro de feitiços e os reis um chapéu mágico.
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ENTREVISTA AO SENHOR JOSÉ MANUEL PINTO BUGALHO
O senhor José Manuel Pinto Bugalho trabalha há dezasseis anos no edifício sede do Agrupamento de
Escolas de Mourão, mas, há cerca de três anos, foi convidado a integrar a equipa da cozinha, onde coloca em
prática os seus dotes culinários. O Chaparro quis saber um pouco mais acerca desta paixão do senhor José
Manuel.
J.M.B. – Não têm existido grandes dificuldades,
C. - Como e onde adquiriu o gosto de cozinhar?
penso eu.
J.M.B. – O meu gosto pela cozinha vem de há varias
gerações na minha família ou seja, ao longo de
várias gerações, vários membros da minha família,
homens ou mulheres têm tido o gosto pela cozinha.
A minha avó era uma ótima cozinheira, a minha
mãe cozinha divinamente e tive um tio que também
era um excelente cozinheiro. A minha mãe até
costuma dizer, em tom de brincadeira, que eu sou a
reencarnação viva do meu tio.

C. - Como é a sua relação de trabalho com as suas
colegas, na cozinha?
J.M.B. – É uma relação boa, saudável. Há
companheirismo e cumplicidade.

C. - Cozinha seguindo receitas de outros cozinheiros
ou prefere seguir e / ou inventar receitas suas?
J.M.B. – Sim, costumo seguir uma receita, mas
gosto sempre de lhe dar um toque pessoal,
principalmente se a fizer mais que uma vez. Gosto
de inovar.
C. - As suas preferências vão para a preparação de
doçaria ou para a confeção de sopas e pratos de carne
e peixe?
J.M.B. – Também confeciono doçaria, e foi por aí
que começou a minha paixão pela cozinha.
C. - Como é que chegou a cozinheiro da nossa escola?
J.M.B. – Através de uma proposta que me foi
colocada pelo senhor Diretor, Joaquim António
Salsinha, proposta essa que foi aceite na hora.
C. - Qual a reação dos alunos, às refeições que tem
preparado para os almoços?
J.M.B. – A reação dos alunos tem sido muito
satisfatória, muito positiva mesmo. Até os nossos
convidados espanhóis se deliciaram com o frango
assado. Inclusive, houve uns que quiseram repetir.
C. - Que tipo de dificuldades tem tido como cozinheiro,
sobretudo na nossa escola?

Senhor José Manuel Bugalho, O Chaparro desejalhe um futuro promissor, sempre com muitos e
deliciosos manjares, e aqui deixamos, então, uma
das suas receitas!
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
RABANADAS do sr. José Manuel
Bugalho
Para a calda: 1 l. de leite; 3 ovos; 5 cols. de
sopa bem cheias de açúcar; 100 gr. de
vaqueiro; casca de 1 limão; 4 paus de canela
Preparação: Levam-se ao lume ao lume todos os
ingredientes da calda. Quando esta engrossar, retira-se
do lume e reserva-se. Cortam-se 12 fatias de pão, com,
mais ou menos, 1cm de espessura. Batem-se 12 ovos
e reservam-se. Numa travessa prepara-se uma mistura
de açúcar e canela em pó e inicia-se a confeção.
Colocam-se as fatias de pão na calda e deixam-se
embeber de ambos os lados. Passam-se as fatias de
pão pelo ovo batido e levam-se a fritar em óleo quente.
Por último colocam-se em papel absorvente e
envolvem-se na mistura de açúcar e canela.
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Sessão Sobre Bullying
Em sessão direcionada
aos alunos da turma de
9.º
ano,
do
Agrupamento
de
Escolas de Mourão, o
agente Rui Plácido, da
Escola Segura, alertou
para a gravidade do
exercício de Bullying
sobre colegas, assim como para as consequências que
tal ato acarreta tanto ao agressor como à vítima.
Neste mesmo dia, a convite da Diretora de
Turma, professora Sara Silva, um dos alunos da turma
iniciou a sessão com um trabalho que preparou sobre o
tema e apresentou aos colegas e ao agente Rui
Plácido.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Museu da Luz

Com o objetivo de celebrar o seu 13.º
aniversário, o Museu da Luz inaugurou, no dia 25 de
novembro a exposição temporária “Alqueva, Território
de Mudança” e preparou sessões de contos com o
contador de histórias Jorge Serafim.
O convite para os festejos deste dia foi
extensivo ao Agrupamento de Escolas de Mourão, que
se fez representar com turmas que viram a exposição e
assistiram às sessões de contos onde foi notória a
constante participação e interação entre todos os
presentes.
Os alunos e professoras adoraram a
experiência e no final todos saíram com vontade de
voltar!

No dia 11 de novembro de 2016, a nossa turma
CEF, juntamente com o professor Bruno Matias, de Serviço
de Mesa e Bar, preparámos um evento de São Martinho, que
se realizou no parque de Merendas, junto à sede do
Agrupamento de Escolas de Mourão, pelas 10h30m.
Criámos essa atividade por ser um dia que se
comemora anualmente, e também para colocarmos em
prática o que aprendemos nas aulas práticas!
Fizemos um cartaz, para as pessoas ficarem a saber
do evento e, no próprio dia, de manhã, preparámos as coisas.
As auxiliares da cozinha prepararam as castanhas e
cada turma levou um tabuleiro para o parque.
Nós fizemos variados cocktails para demonstração, aos quais
juntámos uns panfletos com a História de São Martinho e
receitas da época, preparados numa aula de Português.

No final, feita a limpeza do parque, lavámos e
arrumámos todo o material do curso, utilizado para preparar
as bebidas que servimos.
Os participantes, nesta atividade, gostaram do
nosso trabalho, pelo que recebemos muitas críticas
positivas.
Érica Silva, nº7 - CEF
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A ARCA DOS CONTOS
A Fonte dos Desejos
Era uma vez uma princesa que vivia
num belo palácio, onde o sol
brilhava todas as manhãs.
Certo dia, a princesa estava
a olhar-se ao espelho e reparou que
tinha uma ruga e alguns cabelos brancos. Como ela
não queria envelhecer foi à procura de ajuda. Pegou no
seu cavalo e saiu do palácio.
No caminho, encontrou um camponês e
perguntou-lhe se sabia onde podia pedir um desejo. O
camponês disse-lhe que, ali perto, numa encruzilhada,
havia uma fonte, a dos desejos, e quem ia até lá nunca
mais voltava.
A princesa ficou com muito medo, mas, como
era teimosa decidiu ir. Quando lá chegou viu o quanto
aquilo era perigoso e, automaticamente, emudeceu, de
tão assustada, mas sabia que tinha de tomar uma
decisão e começou a procurar a fonte. Ao fim de umas
horas, encontrou-a e pediu o seu desejo. De repente
surgiu uma fada que lhe disse que precisava de
encontrar uma poção mágica, que lhe daria a juventude

eterna. A princesa, ansiosa, foi procurar essa poção.
Rapidamente a encontrou e bebeu-a de imediato. De
seguida, a fada apareceu, novamente, para lhe dizer
que tinha de encontrar uma escova de cabelo mágica,
para fazer desaparecer os cabelos brancos. Enquanto
procurava, viu uma borboleta e decidiu segui-la. O
pequeno inseto levou-a à escova mágica, com a qual
se penteou e, num instante, o seu cabelo voltou a ficar
jovem. Quando saiu da encruzilhada, encontrou a fada
com um belo príncipe e de imediato se apaixonou por
ele. A fada apercebeu-se daqueles olhares e disse-lhes
que, se queriam a juventude eterna, não podiam ficar
juntos. O príncipe respondeu-lhe que não podia
desfrutar de uma juventude eterna sem um amor
verdadeiro. A fada zangada anulou o feitiço, eles
saíram dali rapidamente e viveram felizes para sempre.

Filipa Cardoso n.º8
Leonor Ralo n.º13
Miguel Cabeças n.º18
8ºA

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

O DIA DAS BRUXAS “CEF”
*********

ATIVIDADE DE HALLOWEEN
DO CEF DE SERVIÇO ESPECIAL
DE MESA E BAR
No dia 28 de outubro de 2016, os meus colegas da turma CEF fizeram uma atividade, para colocar em prática
o que já aprenderam nas aulas de Serviço de Mesa e Bar, com o professor Bruno Matias.
No dia anterior à atividade, os meus colegas fizeram, na cozinha da escola, folhados de salsicha e bolinhos
variados, que serviram com as bebidas “de sangue”, preparadas na hora, para professores, auxiliares de ação
educativa e alunos convidados para o evento.
Vestidos a rigor, os meus colegas estavam todos contentes, pois a atividade estava a correr bem.
Gostei do que vi!
Os meus colegas enfeitaram a sala da atividade com morcegos, vampiros e bruxas. Tinham, também, a
moldura da bruxa, para a “foto de família”.
Rodrigo
Fernandes, 5.º A (colaborador do
Clube de Jornalismo)
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REGIGRANJA
No dia 18 de novembro de 2016, a
turma do CEF de Serviço Especial de Mesa
e Bar foi convidada para estar presente na
Feira do Vinho e da Vinha RegiGranja.
Este evento é organizado, todos os
anos, pela Cooperativa Agrícola de
Granja/Amareleja.
Sob a supervisão do professor
Bruno Matias, servimos cocktails e
aperitivos; estes constaram de tomate
cherry com recheio de queijo e mini
sanduíches com presunto e chourição,
Correu tudo bem e gostámos, todos, de participar nesta atividade.
Alunos do CEF

TURMA IMBATÍVEL
No dia 5 de dezembro, realizou-se, na nossa
escola, o projeto “Turma Imbatível”. Neste projeto
participaram as turmas do 1.º ciclo.
Criámos três grupos diferentes, em que os
meninos mais velhos ficaram com os meninos mais
novos, para os poder ajudar.
Fomos para o pavilhão gimnodesportivo, onde
estavam três espaços diferentes com vários jogos.
No primeiro espaço, aprendemos como se
produzem os alimentos, colhemos frutos das árvores e
apanhámos ovos que embalámos em caixas.
No segundo espaço, cada um de nós
escolheu uma refeição e teve que comprar, no
supermercado, os alimentos necessários para a
preparar. Com os alimentos num cesto, tivemos que
passar na caixa registadora e fazer o pagamento.
O terceiro e último espaço era a cozinha,
onde aprendemos a guardar os vários produtos
comprados. Alguns alimentos foram guardados na
despensa e outros no frigorífico.
Aprendemos, também, a verificar o prazo de
validade de cada alimento.
Por fim, respondemos ao jogo Verdadeiro /
Falso – um jogo em que nos faziam perguntas sobre a
saúde e higiene do nosso corpo.
Antes de regressarmos às salas, ofereceramnos uma peça de fruta, uma lancheira e uma mochila.
Foi um dia diferente e muito divertido, porque
fizemos outro tipo de atividades que não são habituais
e aprendemos muitas coisas a brincar.
Texto coletivo – 3.º A
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CONVENÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA
e DIA DO PIJAMA

No dia 21 de novembro de 2016, no âmbito da
comemoração do Dia dos Direitos da Criança, 20 de
novembro, assinalou-se a data com um cartaz alusivo à
história Uma Aventura na Terra dos Direitos, assim
como com um painel onde se podiam deixar
mensagens.
A representante da Educação, na CPCJ de
Mourão, entregou, a todos os alunos do Agrupamento,
um postal com uma imagem e um excerto da história
referida no primeiro parágrafo.

Neste dia, os alunos das turmas de 1.º ciclo, de
Mourão, assim como as suas professoras,
apresentaram-se vestidos a rigor para dançarem “a
dança do pijama”.

DIA EUROPEU SOBRE A PROTEÇÃO DE
CRIANÇAS CONTRA A EXPLORAÇÃO E O
ABUSO SEXUAL

No dia 18 de novembro de 2016, assinalou-se,
no Agrupamento de Escolas de Mourão, o Dia Europeu
sobre a Proteção de Crianças contra a Exploração e o
Abuso Sexual.
Aos grupos de Jardim de Infância de Mourão e
às turmas de 1.º ciclo, de Mourão, a Dr.ª Lúcia Martins
e a professora Josefina Silva contaram a história Kiko
e a Mão. Entregaram, igualmente, um folheto
informativo sobre a Exploração e Abuso Sexual,
direcionado tanto às crianças como aos pais, de todo o
Agrupamento, ALERTANDO-OS para as precauções a
terem e para a gravidade deste flagelo mundial.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

EDUCAÇÃO ESPECIAL “fez” Natal, para a
Feira dos Produtos, por Rodrigo Fernandes – 5.º A
(colaborador do Clube de Jornalismo)

Os alunos da Educação Especial, do Agrupamento de

Escolas de Mourão, dedicaram-se à preparação do
espírito natalício, ao construírem presépios, molduras e
enfeites de natal, para serem apresentados na Feira
dos Produtos, às pessoas que nos visitaram.

As ideias partiram da
professora Maria João, da
Educação Especial, e nós,
os
alunos
que
frequentamos as aulas de
apoio, também demos o
nosso contributo.
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DESCONTRAI-TE COM AS ATIVIDADES ABAIXO.
Encontre as 24 Profissões escondidas.

As soluções dos desafios desta página serão apresentadas no próximo n.º de O Chaparro.

Quem não adivinhar, terá que repensar!
A assobiar corre
Como um furacão,
Até faz tremer o chão,
Mas é lindo a fumegar.
R:

Descubra as 7 diferenças.

A mãe ladra,
O pai é ladrão
E os filhos,
para não perderem,
Não fogem à geração.
R:

Adivinha, adivinha
Qual é o bicho
Sem osso nem
espinha?
R:

Para rir a

despregadas!

Era época de Natal e o juiz sentia-se
benevolente ao interrogar o réu.
- De que é acusado?
- De fazer as compras de Natal antes do tempo.
- Mas isso não é crime nenhum!!!! Com que
antecedência as estava a fazer?
- Antes de a loja abrir.

Uma loira telefona para o Pai Natal:
- Eu queria falar com o Pai Natal.
- É o próprio.
- Senhor Próprio, podia chamar o Pai Natal?
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Clube da Matemática

Entrega de Prémios do Desporto Escolar
Às segundas e terças-feiras, entre as 16.45 e
17.30, decorrem, na biblioteca da Escola, as atividades
do Clube da Matemática. O objetivo é despertar nos
alunos o interesse pelos jogos e problemas
matemáticos, fomentando o raciocínio e a estratégia. O
clube proporciona assim a aprendizagem de forma
lúdica e divertida.
Os alunos têm participado nos jogos com
bastante interesse e o número de “adeptos”, deste
clube, tem aumentado todas as semanas. Se ainda não
pertences ao clube, aparece por lá e experimenta… És
capaz de descobrir que afinal até gostas de
matemática!
Ficam aqui alguns desafios para te “abrirem o
apetite”. Será que os consegues resolver todos?
Desafio nº1
Um taco e uma bola de baseball custam juntos 1,10€.
O taco custa mais 1€ do que a bola. Quanto custa a
bola?
a) 50 cêntimos;
b) 10 cêntimos;
c) 5 cêntimos.
Desafio nº2
Num lago há uma área coberta por nenúfares. Todos
os dias essa área duplica de tamanho. Se leva 48 dias
para a área cobrir o lago todo, quanto tempo leva para
a área cobrir metade do lago?
a) 24 dias;
b) 47 dias;
c) 96 dias.
Desafio nº3
Se são necessárias 5 máquinas por 5 minutos para
fazer 5 aparelhos, quanto tempo 100 máquinas
precisariam para fazer 100 aparelhos?
a) 5 minutos;
b) 10 minutos;
c) 100 minutos.
Desafio nº4
Um pastor disse para um bando de pombas: adeus ó rebanho
das cem pombas! E elas responderam: cem pombas não,
nós, outras tantas como nós, mais uma quarta parte de nós e
contigo gavião é que cem pombas serão! Quantas pombas
eram afinal?
(Os resultados, destes desafios serão divulgados no próximo jornal, mas
nada de ficar à espera da solução! Mãos à obra, desde já!).

No dia em que se realizou a 19.ª Feira dos
Produtos, foram entregues os prémios relativos ao
Corta-Mato Escolar, que decorreu no dia 15 de
dezembro, na Fonte da Manivela, em Mourão.
A ordem das classificações
foi a seguinte:
- infantis A femininos Lara Gomes
(4ºA), Rafaela Cabeças (3ºA) e
Leonor Capucho (3ºA);
- infantis A masculinos António
Cabeças (4ºA), Afonso Patrício (3ºA)
e Isael Cabeças (4ºB);
- infantis B feminino Maria Celeste
Santos (4ºB);
- infantis B masculino Luís Bagage
(5ºB), Maciel Cabeças (4ºB) e João
Ramalho (7ºA);
- iniciados feminino Inês Patrício
(8ºA), Beatriz Oliveira (7ºA) e Leonor
Ralo (8ºA);
- iniciados masculino Miguel
Bugalho (5ºB), Rodrigo Ferreira
(7ºA) e Luís Mamede (7ºA);
- juvenis feminino Érica Silva (CEF)
e juvenis masculino Miguel Valadas
(8ºA), Paulo Alípio (9ºA) e Ricardo
Caeiro (9ºA).
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ENCONTRO LUSO-ESPANHOL
Por mais um ano consecutivo, realizou-se outro Intercâmbio Luso-Espanhol.
O encontro foi animado e, para além do convívio entre alunos e professores, houve atividades
artísticas e culturais. Aquelas passaram pela pintura de duas telas, uma com a chaminé típica
de Mourão e outra com parte do seu castelo. As culturais passaram pela visita a uma exposição
patente na Galeria Municipal, que tinha como tema a formação da vila, e um passeio até ao
castelo, onde admiraram a magnífica paisagem que a barragem de Alqueva proporciona a quem
procura este recanto do Alentejo.

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

“VIOLÊNCIA EM CONTEXTO ESCOLAR, UMA ESTRATÉGIA A DOIS!”
Sessões sensibilização / informação para
encarregados de educação / pais e alunos
As técnicas do Gabinete de Apoio ao Aluno (GAA)
articularam com o agente Rui Plácido da “Escola Segura”, no
sentido de dinamizarem uma sessão para encarregados de
educação e/ou pais dos alunos do 5º ano.
Assim, no dia 8 de novembro de 2016, realizou-se a sessão com os seguintes objetivos:
 Informar e sensibilizar os encarregados de educação e/ou pais sobre a violência em
contexto escolar, sintomas e consequências legais;
 Combater a indisciplina no meio escolar;
 Sensibilizar os pais/encarregados de educação acerca do seu papel enquanto
pais/educadores e a importância da participação destes no processo educativo dos seus
educandos/filhos.
Posteriormente, por sugestão das técnicas do GAA, das
diretoras de turma dos 5o A e B e, também, dos
encarregados de educação e/ou pais destes alunos, o
agente Rui Plácido, no dia 14 de novembro de 2016,
conversou com os alunos das respetivas turmas, com a finalidade de os
informar/sensibilizar sobre questões relacionadas com a violência em contexto
escolar, abordando, especificamente, a temática do bullying e destacando o
enquadramento legal.
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ORADOR

ESCRITOR

A linguagem é uma capacidade própria dos seres humanos, que engloba:


A Comunicação Verbal (Oral e Escrita), com códigos e com palavras variadas, que possuem regras e
leis de combinação, traduzidas numa língua específica (portuguesa, inglesa, francesa, chinesa…);



A Comunicação Não-Verbal, com símbolos, sinais, desenhos, figuras…, que substituem as palavras.

A utilização correta de qualquer um destes tipos de Comunicação implica aprendizagens repetitivas, contínuas
e permanentes, dentro de cada grupo, de cada comunidade.
Na Comunicação Verbal, quando a aquisição dos seus códigos e palavras não é feita com rigor, surgem erros
transmissíveis de geração em geração, que acabam por se enraizar.
Mais significativo, ainda, é o facto da falta de rigor ou do recurso abusivo à economia linguística passarem da
Comunicação Verbal Oral à Comunicação Verbal Escrita, onde verificamos situações como:
Plantaforma

x

Plataforma

√

Onteontem

x

Anteontem

√

Tava

x

Estava

√

Teve

x

Esteve

√

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

A TERRA TREME
No dia 13 de outubro de 2016, de acordo com uma atividade promovida pela Autoridade Nacional de Proteção
Civil, fez-se um Exercício Público de Cidadania, cujos objetivos são os de se reduzirem catástrofes e de se educar para
o risco.
Os três gestos básicos de proteção em caso de sismo são:
«Baixar – baixe-se sobre os joelhos. Esta posição evita que possa cair durante o sismo, mas permite mover-se;
Proteger – proteja a cabeça e o pescoço com os braços e as mãos e procure abrigar-se. Coloque-se, se
possível, sob uma mesa resistente e segure-se a ela firmemente;
Aguardar – aguarde até a terra parar de tremer.»

Alguns meninos parecem não ter olhado bem para as imagens ou ouvido as instruções dadas, mas AGIRAM!
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ATIVIDADES DA TURMA PIEF
VISITA À GNR DE REGUENGOS DE MONSARAZ

Atividades de comemoração do Dia
Mundial da Alimentação 2016 (dinamizadas
pela UCC Almoreg)
Concurso MasterChef da Fruta (1º ciclo)

Com o objetivo de conhecerem o trabalho de
um Guarda Nacional Republicana, os alunos da turma
PIEF visitaram o Destacamento Territorial de
Reguengos de Monsaraz, onde foram recebidos pelo
agente Rui Plácido, com quem contatam,
habitualmente, no Agrupamento de Escolas de Mourão,
por ser um elemento da Escola Segura.

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

As atividades com os alunos do 3º e 4º ano de
Mourão, e do 1º ciclo da Granja e da Luz envolveram a
decoração de um prato com recurso a frutas e a elaboração
de uma mensagem de incentivo aos comportamentos
alimentares saudáveis. À data de edição deste número do
Chaparro, ainda não estava concluída a fase de apuramento
dos resultados de classificação deste concurso.

3A (Mourão)
Uma boa alimentação faz bem ao
nosso coração

4A (Mourão)
Come fruta todos os dias para
ficares forte

EB Luz
Alimentação saudável é comer um
pouco de tudo de forma equilibrada.

4B (Mourão)
Se uma vida boa queres ter uma
alimentação saudável deves fazer.

FEIRA DOS PRODUTOS

No dia 16 de dezembro
de 2016, a turma PIEF participou
na 19.ª Feira dos Produtos,
montando a sua banca com uma
variedade de produtos dos quais
se destacam os diferentes portachaves, com o Pai Natal, com
corações
e
com
rolhas
devidamente
“vestidas”
de
senhores, plantas de vaso, pão
simples e pão com chouriço,
confecionado pelos próprios
alunos, na cozinha da escola.
Parabéns pelas vossas
iniciativas, rapaziada!

EB Granja
Passo a passo, vamos comendo um
pouco de todos os alimentos. Uma
alimentação saudável vamos
fazendo.

Roda dos alimentos (PréEscolar)
As crianças dos jardins de
infância de Mourão, Granja e
Luz participaram na construção
de uma Roda dos Alimentos
com embalagens/imagens de
alimentos e com alimentos não
perecíveis (leguminosas secas,
massas, frutos secos, etc.).
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ESCOLA SOLIDÁRIA DO AEM
A “Escola Solidária” é um projeto de intervenção e apoio social, cujo
objetivo é dar resposta às necessidades das famílias carenciadas do concelho de
Mourão, promovendo melhores condições de vida, através da doação de vestuário e
calçado. Para obter este apoio, as famílias candidatas tiveram de cumprir os
seguintes critérios: os alunos tinham de ser assíduos e pontuais; tinham de ter uma
higiene regular e os encarregados de educação/pais tinham de comparecer na
escola sempre que solicitada a sua presença.
Assim, no 1º período letivo, beneficiaram deste apoio trinta e sete (37)
alunos, o que corresponde a quatro famílias (14) do agrupamento.

Também e ainda, no âmbito do projeto “Escola Solidária”, efetuou-se uma Campanha de Natal no
Agrupamento, através da qual se realizou uma recolha de bens alimentares com o objetivo de entregar “Cabazes de
Natal”, no sentido de ajudar a minorar a fome de alguns alunos e respetivas famílias deste estabelecimento de ensino.

Desta forma, de acordo
com
os
géneros
alimentares recebidos foi
possível atribuir quatro
(4) cabazes, abrangendo
assim, onze (11) alunos,
que corresponde a quatro
(4)
famílias
do
agrupamento.

o
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FEIRA DOS PRODUTOS
A 19.ª Feira dos Produtos, do Agrupamento de Escolas de
Mourão, decorreu durante a manhã fria e chuvosa do dia 16 de
dezembro de 2016.
Todas as turmas se fizeram representar, na Feira, com os
seus produtos naturais ou manufaturados, com alegria e espírito natalício, prontos a
captar a atenção do cliente mais indeciso.
O espaço foi animado pela magia dos cânticos de Natal que a
professora Kagila Godinho ensaiou com os alunos inscritos nas AEC.
A todos os leitores d’ O Chaparro, VOTOS DE UM ANO NOVO
ABUNDANTE EM TERNURA, ALEGRIAS E MUITA PAZ!

