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Estamos próximos da época natalícia. A expo-
sição de produtos chamativos nas lojas para 
oferta aos amigos e familiares, a decoração, a 
música ambiente que se faz ouvir nos grandes 
espaços comerciais são por demais evidentes 
e, para muitos,  bastante  irritantes por  serem 
um apelo ao consumo, numa época que pre-
tende ser de introspeção.

Como podemos sair deste círculo consumista 
que rodeia o Natal?   Cada um saberá  que per-
curso quererá  tomar, mas, face ao estado em 
que se encontra o nosso Planeta , é crucial  
pensar o que cada indivíduo pode fazer para 
melhorar o espaço em que vivemos há milhões 
de anos. Saber que há apenas uma Terra, de-
veria ser suficiente para a mudança de para-
digma .
 
Sustentabilidade, redução do consumo, pre-
servação da natureza, utilização parcimoniosa 
dos recursos: que melhores prendas podemos 
ofertar , que  não estas e outras que ajudem o 
nosso planeta a recuperar dos impactos da  
ação humana nos últimos séculos?

"Os únicos limites das nossas realizações de amanhã são 
as nossas dúvidas e hesitações de hoje." (Franklin Roosevelt)
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5 DE NOVEMBRO de 2018

No dia 5 de Novembro de 2018, o Agrupamento 
de Escolas de Mourão efetuou um simulacro no  
âmbito  da atividade nacional “ A Terra Treme”. 
Exatamente às 11:05, os alunos, depois de 
seguirem as orientações dos  docentes, no cum-
primento das disposições do Plano de Seguran-
ça deste Agrupamento, seguiram de forma 
ordeira para  o Campo de Jogos, local acordado 
para a concentração de alunos, docentes e 
demais funcionários. Aí aguardaram que os 
problemas detetados fossem debelados pelos 
parceiros  envolvidos nesta atividade: os Bom-
beiros Voluntários de Mourão, a GNR (Escola 
Segura)  e a Câmara Municipal de Mourão (Pro-
teção Civil).

a terra treme
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Rastreio da pressão arterial e da 
glicemia a 13 de novembro de 2018
                     

O símbolo do Dia Mundial da Diabetes é um 
círculo azul. O azul representa a cor do céu 
que une todas as nações da Terra e o círculo 
simboliza a unidade necessária da comuni-
dade Global para responder à ameaça da 
pandemia de Diabetes.
A diabetes não tem cura! A prevenção é a 
única medida que permite travar a doença!
A equipa de enfermagem da UCC Almoreg 
dinamizou o rastreio que permitiu sensibili-
zar a comunidade escolar para o tema e de-
monstrar o efeito do pequeno-almoço na 
variação dos valores da glicose.

17 de novembro

A exposição dos trabalhos dos alunos PIEF e 
da oficina alertou para um dos problemas da 
nossa sociedade.
Os malefícios do tabaco são bem conhecidos, 
mas a maioria dos fumadores tem grandes difi-
culdades em deixar de fumar.
Todos temos consciência que o tabaco é uma 
droga que causa dependência e graves proble-
mas de saúde.
Fumar…
… pode provocar cancro de pulmão e doenças 
cardíacas;
…  provoca hálito desagradável e dentes escu-
recidos;
… envelhece a pele e a estética do rosto;
… pode originar problemas económicos.
O grande desafio é deixar de Fumar!! Recusar 
o tabaco é uma atitude consciente que evi-
dencia carisma e personalidade!

dia mundial da diabetes

dia mundial do nÃo fumador
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19 de novembro de 2018

No passado dia 19 de novembro, a turma 
PIEF deslocou-se a Évora para realizar a sua 
primeira visita de estudo. Neste dia tivemos 
a oportunidade de visitar as instalações do 
Diário do Sul onde, através de uma visita 
guiada, nos foi possível conhecer os diferen-
tes setores, perfis profissionais e equipa-
mentos tecnológicos que permitem a tira-
gem de um jornal diário. 

visita de estudo a Évora

No período da tarde, visitámos a Biblioteca Pública 
de Évora, local que considerámos verdadeiramente 
marcante pela sua beleza arquitetónica e pela 
valiosa coleção bibliográfica e patrimonial que 
dispõe. Conhecemos a sua história, pudemos, de 
perto, observar verdadeiras obras de arte em for-
mato de livro e conhecer os diferentes espaços 
deste edifício A todos que tornaram esta visita pos-
sível e pelo que de novo trouxemos connosco, que-
remos deixar os nossos agradecimentos.   
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O Plastoceno

No dia 28 de Novembro a turma do Pief visitou a exposição designada “A Era do 
Plástico”, onde a Sr ª arquiteta, Carla Bação, nos recebeu com muita simpatia e nos 
apresentou e explicou tudo sobre a era do plástico. Na exposição havia várias fotos 
sobre plástico e a poluição que causávamos ao não reciclar.
Conhecemos também um novo modelo louça descartável, isto é, biodegradável, 
criada por uma empresa polaca (Biotrem), que já chegou a Portugal. Essa louça é 
feita à base de farelo de trigo e é uma boa escolha pois, enquanto um prato de plás-
tico estima-se que demora cerca de 500 anos a degradar-se no solo, este só neces-
sita de 30 dias para desaparecer, sem causar danos ao ambiente. 
Agradecemos à arquiteta Carla pela simpatia e gentileza com que nos recebeu J .

 
Beatriz Gonçalves                                                                                                                          

Turma PIEF de 2º e 3º CEB
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todos na horta

O Agrupamento de Escolas de Mourão  vai desenvolver no presente ano 
letivo o Projeto “Todos na Horta”. Considerando que a envolvente física 
deste agrupamento é suficientemente inspiradora para fomentar    atitudes 
cívicas em prol da natureza e da sustentabilidade, as atividades a realizar 
terão a participação de alunos, professores e funcionários nas componen-
tes de Oferta complementar e Cidadania e Desenvolvimento.
Esperemos que os trabalhos  comecem e possam ser usufruídos por todos  
os elementos da nossa comunidade educativa! Embelezemos o nosso 
espaço! 

Calendário agrícola

horta
Continuar com a sementeira das alfaces e couves
Semear agrião, cenoura e alhos ;
Plantar couves (lombardos, repolhos, tronchuda, flor e brócolos), 
alfaces, cebolas e morangueiros

campos
Semear cereais de sequeiro: trigo, centeio, aveia e cevada;
Semear favas e algumas forragens (trevo, luzerna, etc.)
Colher azeitona;
Nos pomares, plantar cerejeiras, macieiras, pereiras, pessegueiros

Jardim
Plantar bolbos de flores e roseiras;
Podar as roseiras e plantar novas;
Estacar as plantas contra o vento

7ºA—Cidadania e Desenvolvimento
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Fomos à horta para elaborarmos um projeto para todas as turmas terem um 
espaço para semear várias coisas. A ideia foi da professora Carla Mavioso.
Tiramos várias medidas para todas as turmas terem um espaço igual. Tive-
mos  a ajuda do Sr. Francisco Mendes que, com muita simpatia, nos ensinou 
a tirar as medidas certas.
Achamos a ideia interessante porque vamos voltar a usar a horta , mas, 
dessa vez, todas as turmas vão ter um espaço para semear e aproveitar o 
espaço escolar.

Beatriz Isabel, Beatriz Ramalho, João Pedro, 
Rafaela Ramalho , Vanessa Cabeças (turma PIEF)

Reflexões sobre a horta...

Medimos a horta com a professora Carla. Durante a aula 
tiramos medidas da horta e completamos as contas 
todas entre todos os alunos do PIEF. Vamos semear ba-
tatas, alface, tomate, couve, cenoura e repolho.
Começou a chover e, por isso, acabou a aula da profes-
sora Carla.

Lídia, Maísa, Maiara, Nicole (turma PIEF)

Estivemos a tirar as medidas (comprimento e 
largura). Vamos plantar na horta favas, moran-
gos, pimentões, couves, feijão verde, grão, 
melão, melancia e meloa.
Gostamos muito das favas , dos morangos e 
melões!

Iúri, José, Maciel (turma PIEF)
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viva o cante alentejano

Curiosidade: A Unesco declarou, em 2014, o Cante Alentejano como Património 
Imaterial da Humanidade, três anos depois da mesma distinção ter sido atribuída 
ao Fado.
 O Cante Alentejano é uma expressão cultural que vem da tradição. No sul de 
Portugal, com maior incidência na região do Baixo-Alentejo, a palavra “cante” é 
aquela que descreve a prática vocal. O cante ganha maior dimensão nos trabalhos 
do campo, com forte ligação às várias atividades agrícolas: na monda, tarefa reali-
zada por mulheres, os cantares eram exclusivamente destas; durante a ceifa, 
homens e mulheres cantavam em uníssono (em coro); na apanha da azeitona, eram 
os homens que cantavam enquanto varejavam as oliveiras.
 As modas alentejanas cantavam os trabalhos do campo e cada um tinha as 
suas modas específicas, adaptadas ao seu ritmo. A lavoura, por exemplo, tinha 
modas com ritmo mais vagaroso, associado ao passo lento dos animais que sulca-
vam a terra, puxando a charrua ou o arado. Já as mondas e a apanha da azeitona 
eram acompanhadas por modas mais alegres e mais vivas, de acordo com uma 
maior rapidez exigida por este trabalho. O cante e a dança têm uma ligação estrei-
ta e assumem um papel importante nas feiras e nos arraiais. As danças podiam ser 
de roda ou a pares, não havia palcos e quase todos participavam. A música era can-
tada ou tocada na gaita-de-beiços, na viola campaniça ou na concertina.
 Entretanto, o cante alentejano tem tido tão grande sucesso, que através dos 
tempos, surgiram grupos de mulheres, ou seja, as cantadeiras e assim tem-se 
expandido pelas várias localidades, como: Évora, S. Miguel de Machede, Redondo, 
Aljustrel, Castro Verde, Viana do Alentejo, Pias, e muitas outras. O cante alenteja-
no também deu “ênfase”, ao aparecimento de grupos juvenis, em certas localida-
des como, na Aldeia dos Fernandes, Beja, Aldeia Nova de S. Bento, etc. 

M.C. Cesário
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A Textura Musical no Cante Alentejano

No cante alentejano, a textura musical das modas incide principalmente em três 
ou quatro vozes que se podem ouvir individualmente ou em simultâneo.
 O ponto, ou solista, é a voz que inicia a moda, dando a conhecer o seu tema e 
tonalidade, cantando normalmente uma quadra completa.
 O alto entra nas primeiras notas, a seguir ao ponto, e é a voz que sobressai em 
relação às outras por cantar uma linha melódica e/ou rítmica diferente.
O coro é composto pela maioria das vozes que formam o grupo coral e canta a 
mesma linha melódica que o ponto.

Pedro Mestre 1983 (Biografia): 

É natural de uma aldeia de Castro Verde, tem dedicado a sua vida à música tradi-
cional alentejana como cantor, instrumentista, construtor e divulgador da viola 
campaniça. 
É fundador e ensaiador de agrupamentos alentejanos, tendo também integrado 
vários projetos musicais a nível nacional e internacional. A canção “O pastor alen-
tejano” foi interpretada por Pedro Mestre na viola campaniça.

M.C. Cesário
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curiosidades

Sabias que…
-a Terra gira à volta do Sol à velocidade média de 
108.000Km/h?
-o Círculo Polar Ártico “move-se” todos os anos 
devido à alteração da inclinação da Terra que 
chega a provocar movimentos anuais do Círculo 
Polar Ártico na ordem dos 15 metros?
-os tubarões desenvolvem 30 mil dentes ao longo 
da sua vida?

NATAL

Presépio
-A palavra presépio é de origem hebraica e significa manjedoura dos animais. 
Usava-se para significar também o curral. 
Advém do Evangelho de S. Lucas o qual diz que Jesus nasceu num curral de animais. 
Calcula-se que a representação do presépio data de 380 a partir de uma pintura 
descoberta nas catacumbas, em Roma.
Todavia, foi S. Francisco de Assis que, a partir do ano de 1223, criou o costume de se 
fazerem presépios, quando resolveu criar um presépio ao vivo junto do qual se 
celebrou a missa da meia noite.

Culinária de Natal

No período natalício, usa-se uma culinária especial de acordo com os costumes das 
diversas terras.
Em Portugal, há o costume de confecionar o bacalhau com batatas e couves, polvo e 
peru. Dizem que o rei de Inglaterra, Jaime I, tornou o peru (animal proveniente da 
América) o prato principal da ementa de Natal, substituindo-o pelo porco, que lhe 
prejudicava a saúde. Na Dinamarca prefere-se o ganso, enquanto na Noruega o 
prato preferido são as costeletas e, na Suécia, se come perna de porco. Em Espa-
nha, a comida típica é o peru recheado, brindado com champanhe ou “cava”, o espu-
mante da Catalunha

Em termos de doçaria, os portugueses consomem na época natalícia uma grande 
variedade de iguarias: rabanadas, filhós, arroz doce, aletria, bolo-rei…. Na Noruega 
é servido arroz doce, no qual se meteu uma amêndoa branca. A rapariga a quem 
tocar a amêndoa casará dentro de um ano. Na vizinha Espanha, comem-se doces 
típicos do Natal como por exemplo: roscas de vinho, amanteigados, “polvorones”, 
“alfajores”, folhados, maçapães, “peladillas” (amêndoa coberta com um banho de 
açúcar) e os famosos “turrones” 
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passatempos
Solução desafio de outubro

Desafio 2
Para mais tarde recordar

Neste novo ano, a Isabel vai viver para o 
estrangeiro mas nunca se irá esquecer das 
suas seis melhores amigas. No aeroporto, à 
despedida, resolve tirar fotografias de todos 
os pares que se podem formar com as seis 
amigas e com ela própria 

Quantas fotografias irá ela tirar?
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LÍNGUAS ESTRANGEIRAS
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bialqueva, duas vilas, uma fronteira, um projeto

O projeto ERASMUS+ BIALQUEVA decorre “com vento de popa”. No nosso conce-
lho são muitos os que quiseram unir-se e fazer parte da Equipa ERASMUS: profes-
sores, funcionários, representantes da Autarquia, da Junta de Freguesia, da EDIA, 
da ADEREM, encarregadas de educação, entre outros. Realizámos diversas ativida-
des: intercâmbio de livros entre as bibliotecas escolares, criação e partilha de 
redes sociais, o corta-mato escolar e duas atividades de intercâmbio de professo-
res: “Roendo Livros” e “Troca Línguas”. A primeira consiste em contar histórias na 
língua de “nuestros hermanos”, sempre acompanhadas de algumas atividades; a 
segunda, pretende fomentar a oralidade em espanhol ou em português, no país 
vizinho.

Este intercâmbio permitiu observar que metodologias e estratégias utilizamos em 
cada uma das escolas. De facto, muitos aspetos são diferentes. Por exemplo, os 
passes para ir à casa de banho, a forma ordenada e disciplinada com que os alunos 
entram e saem das salas de aula e o cuidado que todos têm na arrumação das salas, 
no final da última aula, chamaram a atenção de quem passou dois dias na escola de 
Villanueva del Fresno.

Muitas outras atividades nos esperam no próximo ano de 2019, entre as quais, o 
intercâmbio de alunos, a criação de um Livro de Receitas e de um Cancioneiro da 
raia, visitas a locais, vilas e cidades de ambos lados da fronteira e uma mega ativida-
de desportiva, na nossa praia fluvial.

Não podemos deixar de louvar a valiosa participação de uma encarregada de educa-
ção na atividade “Roendo Livros”, esperando que tenha sido a primeira de muitas! 
De muitas participações e de muitas/os encarregadas/os de educação!
Aqui ficam algumas fotografias das diversas atividades realizadas.
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trabalhos dos alunos

Tasquinha do PIEF

A turma PIEF encontra-se a dinamizar um conjunto de iniciativas que irão pos-
sibilitar a concretização na visita de estudo ao Jardim Zoológico, em Lisboa, de 
um almoço conjunto. A “Tasquinha do PIEF” é uma atividade divertida, que 
tornam os intervalos mais doces. Em algumas sessões de Formação Vocacional, 
a turma dedica-se à confeção de sobremesas que são depois apresentadas à 
comunidade educativa. Até à data, já foram realizadas duas tasquinhas e gosta-
ríamos de agradecer a vossa generosa colaboração. Todos os contributos são 
bem recebidos.
Nesta fase já estamos a organizar mais uma iniciativa, o Cabaz Solidário. O 
Cabaz Solidário está a ser criado com o contributo de alunos e alunas, pais e pro-
fessores/as da turma PIEF. No final do primeiro período, irá realizar-se o sorteio 
do mesmo e uma família participante irá contar com esta prenda de Natal. Agra-
decemos, por isso, a todos, a vossa colaboração.
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Ciclo da Água na aula de Ciências Naturais

Os alunos da turma do 5ºB efetuaram um trabalho na aula de Ciências Naturais 
alusivo ao tema “Ciclo da Água”. Foram vários os trabalhos desenvolvidos pelos 
alunos, destacando-se pela positiva o empenho demonstrado pelo aluno Lizandro 
Cabeças . 
No final , o produto final do trabalho da turma foi apresentado à comunidade edu-
cativa , patente  no espaço das  exposições temporárias, na Biblioteca Escolar.

 

Decoração da Biblioteca Escolar

Já se encontram na Biblioteca Escolar as tradicionais decorações para comemorar 
o Natal. Com a ajuda dos colaboradores da Biblioteca Escolar, o espaço ficou mais 
apelativo e acolhedor.
Visite-nos!
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desporto escolar

22 de Novembro de 2018

Na manhã de quintaf-eira, dia 22 de Novembro de 2018, decorreu na Praia Flu-
vial de Mourão o Corta-Mato Fase Escola 2018. 
Aquando da chegada dos alunos/atletas à Praia Fluvial, a chuva ainda ameaçou, 
mas não passou disso mesmo…
Esta atividade foi bastante concorrida, pois, para além dos alunos do Agrupa-
mento de Escolas de Mourão, 93 alunos vindos de Espanha das cidades de Villa-
Nueva del Fresno e de Zafra, acompanhados de vários Professores, chegaram ao 
Agrupamento de Escolas de Mourão por volta das 9:00, onde, depois da distri-
buição dos dorsais, realizaram uma pequena caminhada até à Praia Fluvial. À 
sua espera tinham um fantástico percurso de 1 km, em que a maravilhosa paisa-
gem do Alqueva os acompanhava durante a corrida. Não existem adjetivos sufi-
cientes para descrever a beleza do percurso!
As provas decorreram num ambiente fantástico onde os valores e objetivos do 
Desporto Escolar estiverem presentes ao mais alto nível. Parabéns a todos os 
atletas, a todos os alunos, professores, funcionários, e familiares que assisti-
ram.
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Um agradecimento especial à iniciativa do bar de praia  por estar aberto 
nesta manhã.
Um agradecimento a todas as entidades que ajudaram e contribuíram para 
a realização deste Corta-Mato: Câmara Municipal de Mourão, Junta de Fre-
guesia de Mourão, Bombeiros Voluntários de Mourão, Escola de Zafra e 
Escola de VillaNueva. del Fresno.
De destacar igualmente um agradecimento a todos os que disponibilizaram 
o seu tempo e ajuda para a realização desta atividade, como é o caso da 
logística dos 200 lanches, dos alunos do 9ºA (responsáveis em conjunto 
com o grupo de Educação Física pela organização da prova). Parabéns 9ºA 
pelo trabalho que desenvolveram! Foram todos verdadeiros profissionais!
Nesta atividade participaram 177 alunos na prova, além de todos os alunos 
que assistiram à mesma. Parabéns e obrigado a todos!..

Atletismo - Desporto Escolar

Um grupo de 18 alunos acompanhados do Prof. Hugo Gomes, deslocaram-se 
na tarde de dia 21/11/2018 a Vila Viçosa a fim de participar nas provas de 
salto em altura, salto em comprimento, lançamento do peso e corrida de 
resistência. Sendo um grupo-equipa novo no nosso Agrupamento a receti-
vidade e participação dos alunos está a superar as expectativas.
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Não sendo o objetivo principal do Desporto Escolar, mas vários alunos obti-
veram lugares de destaque. Obrigado à Câmara Municipal de Mourão por 
ceder o transporte. E Parabéns a todos os alunos/atletas pela atitude/com-
portamento demonstrado durante toda a prova. 

Natação - Desporto Escolar

Um grupo de 13 alunos acompanhados do Prof. Pedro Venâncio, desloca-
ram-se na tarde de dia 28/11/2018 a Estremoz a fim de participar nas provas 
de Natação. 


