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Editorial

Depois de umas férias prolongados, são 
muitos os alunos que desejam o início das 
aulas, mais não seja para rever amigos de 
longa data. Todos os anos se repete esta 
experiência de reencontro mas também de 
recomeço, de renovação.

Como é do conhecimento de todos, a Escola 
tem um papel crucial na formação integral 
das crianças e jovens, sendo um espaço em 
que a defesa dos direitos e também dos deve-
res de quem aí trabalha e estuda modela o 
exercício de uma cidadania ativa.

No presente ano letivo, há mudanças signifi-
cativas a marcar o arranque das atividades 
depois da publicação de legislação que 
aporta alterações na organização das escolas 
e no trabalho dos docentes com os alunos. A 
informação relativa a esta recente legislação 
deve ser incorporada por todos aqueles que 
integram a comunidade educativa. 
Por isso, bom trabalho e um ano letivo pro-
dutivo, útil e pleno de sucesso para todos!

Temos sido lentos a abandonar o mito da generosidade infinita da Terra.
 De forma megalómana, pusemos o nosso saldo a descoberto. 

(Barbara Kingsolver, National Geographic, abril de 2010)
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17 de setembro de 2018

No dia 17 de setembro de 2018 deu-se início 
ao ano letivo no Agrupamento de Escolas de 
Mourão.
As atividades começaram às 9:00 com a 
receção aos alunos por parte dos diretores 
de turma. Às 10:00, os alunos do 1º e 5º anos 
dirigiram-se para a biblioteca, onde partici-
param na atividade “À descoberta da Tua 
Biblioteca” que lhes permitiu conhecer os 
espaços e os procedimentos existentes na 
Biblioteca Escolar. Às 11:00, no campo de 
jogos, alunos, pessoal docente e não docente 
participaram numa atividade desportiva e 
musical.
Da parte da tarde, procedeu-se à receção dos 
encarregados de educação por volta das 
15:00 (Pré-escolar), 16:00 (1º ciclo) e 17:00 
(2º e 3º ciclos) pelos professores titulares/-
diretores de turma.

inÍcio de ano letivo

inaUGURAÇÃO DO CENTRO 
DE FORMAÇÃO DESPORTIVO 
(Desporto Escolar—CFD)

18 de setembro de 2018

Os “Encontros do Mar no Alqueva” decorre-
ram pela segunda vez na Praia Fluvial de 
Mourão, no dia 18 de setembro de 2018. Par-
ticiparam no evento os alunos, professores e 
pessoal docente do Agrupamento. 
Neste belo espaço existente no concelho de 
Mourão, foram muitos os que usufruíram de 
uma manhã plena de atividades desportivas 
e recreativas, resultante de parcerias com 
várias entidades.
Da parte da tarde, no salão da Santa Casa da 
Misericórdia de Mourão, foram abordadas 
temáticas alusivas ao Turismo, Economia e 
Desporto, em palestras dinamizadas por 
várias entidades participantes neste evento!



Celebração do Dia Mundial da Música                                

Na primeira semana de outubro, esteve pa-
tente uma exposição no placard do corredor 
da escola, cujo tema incidiu sobre a valoriza-
ção da dança Hip Hop e teve como objetivo a 
comemoração de 1 de outubro. A exposição 
foi dinamizada pela docente Mª da Concei-
ção Cesário.
A ideia de celebrar o Dia Mundial da Música 
(1 de outubro), surgiu a partir de uma inicia-
tiva da UNESCO, em 1975, através da Inter-
national Music Council, uma organização 
não governamental fundada em 1949, tendo 
por objetivo, promover a paz e a amizade 
entre os povos através da música. Esta data 
de 1 de outubro também tem a finalidade de 
homenagear esta arte tão nobre. O Dia Mun-
dial da Música foi celebrado pela primeira 
vez pelo grande músico e violinista, Yehudi 
Menuhin, nessa altura presidente do Conse-
lho Internacional da Música.
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Reflexão

Não consigo imaginar a vida sem sons musicais, sem música, a qual é tão antiga 
quanto o Homem. Sendo assim, a música é realmente uma linguagem universal que 
une os povos, circunstâncias, enfim, as nações umas às outras. Considero, que era 
muito interessante, se as pessoas buscassem a paz mundial permanentemente, 
(anualmente) através dessa união musical, se pensarmos que a música mexe tanto 
com os sentimentos do ser humano. A música tem o poder de despertar sentimen-
tos profundos como, emocionar, aterrorizar, alegrar, enfim… Neste fenómeno mu-
sical, não existe racismo, nem rico nem pobre, nem a diferença de gente feia ou 
bonita. Esta arte sublime é considerada a rainha das artes, porque está presente 
normalmente em toda a parte. Esta serve de “suporte”, ou seja um complemento im-
portantíssimo às outras artes, em todo o tipo de danças e espetáculos, nos merca-
dos, nas praias, no trânsito, nas cerimónias fúnebres, cerimónias matrimoniais, 
honras de estado, enfim a lista é interminável.   

M.C.C.



Hip Hop                         

Breve descrição:
O Hip Hop surgiu na década de 1970, entre 
as comunidades afro-americanas, nos 
subúrbios de Nova York, mais concretamen-
te, no sul de Bronx. As grandes carências 
económicas dessa altura, geraram uma po-
breza crescente nesse povo, assim aumenta-
ram os problemas familiares. O contexto 
social desta cultura é de alguma forma, de 
revolta e violência, por causa da situação 
dessa situação económica, política e social 
do país, de uma maneira geral. Esta cultura 
expandiu-se pelo mundo inteiro, e até “ul-
trapassou” de alguma forma, as barreiras do 
racismo. A principal caraterística do Hip 
Hop, é a dança. No entanto, esses jovens 
também encontraram na pintura (grafite), e 
na poesia, forte inspiração para expressar 
essa revolta. Assim, o lazer dos jovens era 
nas ruas. 
Parece que o fundador ou o “pai” da cultura 
Hip Hop foi Clive Campbell, ou Kool Herc, 
um DJ jamaicano que nasceu a 16 de abril de 
1955. Neste momento tem 63 anos. O Hip 
Hop teria sido registado  pela primeira vez 
em 1979, na gravação da música “Rapper´s 
Delight, do grupo Sugarhill Gang. 
Em certas traduções de expressão, o Hip 
Hop significa balançar dos quadris e Hop, 
como que o movimento de dança. Esta cultu-
ra permanece até aos dias de hoje, sendo 
muito influente na sociedade. Foi até criado, 
um estilo próprio de roupa e dança. Esta cul-
tura passou a ser uma filosofia de vida para 
muita gente.
A cultura Hip Hop chegou primeiro ao Brasil 
através do break dance.
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Exposições temporárias

Este ano queremos aumentar o número dos nossos
visitantes e,  para isso,  lançamos um desafio a todos 

os Diretores de Turma dos três ciclos:
venha, com os seus alunos, até à BE e propicie 

o alargamento dos horizontes sapienciais a 
cada um dos seus discentes !

Esperamos por si  !

A Biblioteca Escolar deste Agrupamento de 
Mourão comunica a TODA a comunidade Escolar
a reabertura das suas Exposições Temporárias.

Continuando a tradição, contamos com os 
trabalhos realizados pelos alunos! 
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Exposições Temporárias

As aulas recomeçaram… e também 
recomeçaram as Exposições Tem-
porárias na nossa Biblioteca!

O tema da atual exposição é uma 
porta aberta para cada um de nós se 
candidatar a ter QUALIDADE DE 
VIDA.

Como dizem os sábios – do passado 
e da atualidade- nós somos o que 
comemos.

Portanto, a nossa ALIMENTAÇÃO é 
fundamental!

Assim, venham conhecer o segredo 
de uma vida sem problemas de 
saúde.

Esta exposição iniciou-se com um 
placard realizado pelos alunos do 
CAA-Centro de Apoio à Aprendiza-
gem.

Contudo, outros se lhe seguirão ao 
longo deste mês de outubro e do 
próximo mês de novembro – mês 
esse que também verá a exposição 
de criativos “Chapéus de Bruxa”!
Venham visitar-nos!

Antes de sair, é favor deixar a sua 
opinião no Livro de Visitas.
Obrigada pela colaboração!

Novo Ano, Legislação nova.

No passado dia 6 de julho, o Minis-
tério de Educação publicou legisla-
ção importante no âmbito do currí-
culo e da integração dos alunos na 
Escola, a saber: Decreto-Lei 
nº55/2018 e Decreto Lei nº54/2018.
 
O primeiro estabelece o currículo 
dos ensinos básico e secundário, os 
princípios orientadores da sua con-
ceção, operacionalização e avalia-
ção das aprendizagens, de modo a 
garantir que todos os alunos adqui-
ram os conhecimentos e desenvol-
vam as capacidades e atitudes que 
contribuem para alcançar as com-
petências previstas no Perfil dos 
Alunos à Saída da Escolaridade 
Obrigatória. 

O segundo estabelece os princípios 
e as normas que garantem a inclu-
são, enquanto processo que visa 
responder à diversidade das neces-
sidades e potencialidades de todos 
e de cada um dos alunos, através do 
aumento da participação nos pro-
cessos de aprendizagem e na vida 
da comunidade educativa.

É com esta legislação e outra, que 
entretanto o ME decida publicar, 
que a Escola necessita interiorizar/-
corporizar! Por isso, prevê-se um 
ano com muita leitura e papelada à 
mistura. Haja tempo….!

6
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passatempos

DOCE MATEMÁTICA

Desafio: Deliciosos

Na pastelaria Três Doces pode comprar-se por 10 € uma
variedade de bolos deliciosos:
   - uma torta de framboesa e dois bolos de chocolate;
   - dois bolos de morango e um bolo de chocolate;
   - duas tortas de framboesa e dois bolos de morango;
   - um bolo de chocolate e três tortas de framboesa.

Qual é o preço de cada uma das delícias?

No próximo número do jornal, sairá a solução!
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Semana ERASMUS
 “Sharing our treasures for a better future” 
– La Calahorra, Guadix, Espanha

Decorreu na semana entre 14 e 20 de outu-
bro mais um encontro LTTA (Learning, 
Trainning, Teaching Activities), do projeto 
ERASMUS+ “Sharing our treasures for a 
better future”, em Guadix, Granada, onde 
estiveram presentes a Educadora de Infân-
cia, Saudade Roxo e a Professora do 1º 
ciclo, Dulce Santos, em representação do JI 
e EB de Luz – Agrupamento de Escolas de 
Mourão. 
Este é um projeto que envolve 7 países: 
Portugal, Espanha, Itália, Grécia, Polónia e 
Roménia, com a duração de 3 anos. Parti-
lhar e conhecer o património, cultura e tra-
dições, desenvolver e conhecer diferentes 
estratégias de exploração na área da mate-
mática, da teoria das inteligências múlti-
plas, fizeram desta, uma semana que apro-
ximou os países e colegas envolvidos, com 
um objetivo comum: a diversificação e o 
sucesso educativo. Um agradecimento 
especial aos nossos parceiros locais, que 
entusiasticamente colaboram connosco: 
Câmara Municipal de Mourão, Junta de Fre-
guesia da Luz e Museu da Luz.
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Semana de Fiesta - "Fiesta" week

A nossa semana de apreciação sobre a Espanha foi uma semana de Fiesta!
Saberes, sabores, visualização de vídeos e imagens sobre a região espanhola 
dos nossos parceiros, música, dança, tourada, tradições e cultura.
Agora ainda conhecemos melhor os nossos “hermanos”!

E claro, desenvolvemos diversas atividades matemáticas no âmbito das Inteli-
gências Múltiplas, tal como consta na planificação do nosso projeto.
Gracias hermanos!
(atividades realizadas na sequência do encontro LTTA - Learnig, Training, Tea-
ching Activities, em Espanha, La Calahorra, Guadix - ERASMUS+ "Sharing our 
treasures for a better future")Our week of appreciation about  Spain was a week 
of "Fiesta"!

Knowing, tasting, viewing videos and images about the Spanish region of our 
partners, music, dance, bullfighting, traditions and culture.
Now we know our "hermanos" better!
Of course, we have also developed several mathematical activities within the 
scope of Multiple Intelligences, as in our project planning.
Gracias hermanos!
(activities carried out following the meeting LTTA - Learnig, Training, Tea-
ching Activities in Spain, La Calahorra, Guadix - ERASMUS + Sharing our trea-
sures for a better future)
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Hallowen

Dia de Halloween na Escola Básica de Mourão - 
31 de Outubro de 2018

No dia 31 de outubro comemorou-se o Hallowe-
en na nossa escola.
Organizou-se um desfile de chapéus de 
Halloween. Cada participante criou o seu 
chapéu assustador para este dia. O desfile 
contou com a participação dos alunos do 2º e 3º 
ciclos. A adesão a esta atividade foi grande e os 
alunos participaram com empenho e interesse. 
No final, houve lugar a uma fotografia de grupo 
para mais tarde recordar e também algumas 
lembranças assustadoramente doces. 
Foi uma manhã muito animada.
Lisandro 5ºB
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BIALQUEVA ERASMUS 

Cultura, Desporto e Cooperação na Era Digital nas Terras do Alqueva como 
estratégia de desenvolvimento e inclusão social é o mote do projeto transfron-
teiriço, Bialqueva Erasmus+, que o Agrupamento de Escolas de Mourão vai de-
senvolver nos anos letivos 2018-2020 . Em colaboração com a vizinha localidade 
espanhola Villanueva del Fresno, o projeto irá promover várias atividades, a 
dinamizar por docentes e alunos até ao 6º ano de escolaridade, distribuídos por 
seis  blocos temáticos: 
1-Conhecendo as nossas culturas (Abril 2019);
2-Falamos e Escrevemos em Português e em Espanhol (Novembro 2018);
3-Unidos pelo Alqueva (Maio 2019);
4-Unidos, chegamos mais longe (Novembro 2019);
5-Unidos pelo Desporto (Fevereiro 2020);
6-O Nosso Património, o Património da Europa (Abril/Maio 2020).
O primeiro bloco de atividades irá decorrer de novembro de 2018 a fevereiro de 
2019 , centrando-se na importância de falar línguas estrangeiras e conhecer 
culturas diferentes da nossa. Neste âmbito, far-se-ão atividades de intercâmbio 
de professores e de empréstimo de livros entre os dois centros educativos.
Aqui fica a portada da notícia que saiu no jornal espanhol HOY Villanueva del 
Fresno. Para ler a notícia completa, aceda a:

https://villanuevadelfresno.hoy.es/centros-educativos-mourao
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desporto


