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D urante uma semana a nossa biblioteca apresentou-se mais colorida e movimentada do que 

habitualmente. Os diversificados títulos e ilustrações dos livros alimentaram o imaginário 

de quantos a visitaram. A leitura, essa, ficou para um outro espaço bem íntimo de quem os pode levar 

consigo. 

Textos Lúcia Teixeira 

É  consensual que a biblioteca escolar constitui 

um contributo essencial para o sucesso educativo, sen-

do um recurso fundamental para o ensino e para a 

aprendizagem. As atividades realizadas, e de que aqui 

damos conta de algumas, vão ao encontro desses pres-

supostos. 

http://api.viglink.com/api/click?format=go&key=cdee124b11d6baacda6c3e29b12e23dc&loc=http%3A%2F%2Fpegadadepapel.wordpress.com%2Fpage%2F2%2F&v=1&libid=1354132829628&out=http%3A%2F%2Fpegadadepapel.files.wordpress.com%2F2012%2F09%2Fp1100862.jpg&ref=http%3A%2F%2Fp
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A 
pós a Palestra/debate “Cosmos”, 

alunos das turmas do 7º ano con-

sultaram, durante a aula de Ciên-

cias Físico-Químicas, na Bibliote-

ca da escola, livros sobre esta e 

outras áreas. Estamos certos de que esta inici-

ativa veio contribuir para conhecer melhor o 

fundo documental da nossa biblioteca e des-

mistificar a ideia de que os livros arrumados na 

classe 5 (Ciências Exatas. Matemática) não 

são de requisitar, pois provocam o tédio.  

 

P ela 3º vez consecutiva, foi lançado o concur-

so literário Contos de terror e mistério, este ano para alu-

nos dos 1º e 2º ciclos do Agrupamento, incluindo o Centro 

Educativo dos Olivais. Os trabalhos apresentados foram, 

na sua globalidade, de boa qualidade e tornam visível o 

trabalho realizado em oficinas de escrita. Parabéns a todos 

eles. Por imposição do regulamento, premiamos dois traba-

lhos por ciclo. 

 

 

 

Os prémios serão entregues na última semana de aulas do 

1º período. 

Textos Lúcia Teixeira 
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Comemorar v.tr. 1 fazer recordar; trazer à memória; lembrar; 2 solenizar para re-
cordar (do lat. commemorare, «recordar») in Dicionário da Língua Portuguesa, 
2004, Porto Editora. 

Outubro 

O  Gabinete da Rede de 
Bibliotecas Escolares declarou 
o dia 22 de outubro  Dia da Bi-
blioteca Escolar. 
Na nossa escola, o dia foi assi-
nalado com as seguintes ativi-
dades: 
● NEM TUDO O VENTO LEVA 
● MISTÉRIOS DA BIBLIOTECA 

E  por falar em comemorações… 

A equipa da biblioteca as-

sociou-se às celebrações 

do Thanksgiving (Dia de 

Ação de Graças), organi-

zado pelo grupo de inglês 

e realizou uma manga de 

Banda Desenhada expli-

cando a origem desta co-

memoração. Podes encon-

trá-la no blogue da biblio-

teca – Pegada de papel.  

E  porque as grandes causas devem ser lem-

bradas, o Dia Internacional da Tolerância (16 de no-

vembro) foi assinalado com a vinda à biblioteca dos 

alunos do 3º ano desta escola para ouvirem, pela voz 

da professora bibliotecária Ana Medeiros, a história do 

menino Nunca Unca de Dulce de Sousa Gonçalves e 

Marcela Ruela Forjaz. Propomos-te que a releias em 

família. 

Alguns alunos leram ainda poemas da obra de Maria 

Teresa Maia Gonzalez, “Tantos Meninos Diferentes e 

Todos Surpreendentes”.  

Textos Lúcia Teixeira 

E 
ra uma vez um senhor que se chama-

va Lessmore. Num belo dia, o sr. Les-

smore estava sentado na varanda do 

hotel a ler um livro, quando veio uma 

rajada de vento. Cada vez mais e mais até  se 

transformar num furacão. Tudo voava: os car-

ros, os livros, as casas e muitas, muitas mais 

coisas. (…) 

O sr. Lessmore andou às voltas a tentar encon-

trar o livro, mas nunca o encontrou. Até que o 

furacão parou e os carros e as casas aterraram 

no chão. Também o sr. Lessmore caiu de re-

pente e à sua frente aterrou o livro que estava a 

ler, mas sem letras. 

Por magia, apareceu uma fada que ordenou a 

um livro para se juntar ao livro sem letras: 

- Segue-me – disse o livro com muita alegria. 

Os dois foram dar a uma biblioteca muito velha. 

Entraram e foi então que o livro sem letras viu 

livros a voar e ficou pasmado a olhar. (…) 

  Texto José Miguel Martins, 4ºA 

http://pesquisa.fnac.pt/Dulce-de-Sousa-Goncalves/ia59669
http://pesquisa.fnac.pt/Marcela-Ruela-Forjaz/ia265453


 

 5 

B iblioteca tem segredos 
À espera de descoberta 
Sem receios e sem medos 
P’ra uma ciência aberta 
 
Tudo está organizado 
De maneira especial 
Numerado e arrumado 
No cantinho! Bestial! 
 
A cada área do saber 
É atribuída uma classe 
Que também pode ser 
Dividida em subclasse 
 
As obras da classe 0, 
Dicionários, generalidades 
Aqui procuro quando quero 
Enciclopédias e curiosidades 
 
Na classe 1, Filosofia 
Fonte do conhecimento 
Sendo a Psicologia 
A mãe do comportamento 
 
Classe 2, Religião 
Livros que falam de Deus 
De fé e de devoção 
Até mesmo dos ateus  
 
As Ciências Socais  
Lá estão na classe 3, 
Livros sobre Educação 
Descobrir mais uns porquês 
 
As obras sobre Política 
Com certeza que lá estão 
Além de Economia 
P’ra saber mais de Gestão 
 
Está vazia a classe 4 
Sempre a vida tem mudança 
Descobertas do saber 
Estão aqui em segurança 
 
Classe 5 é das Ciências 
Física e Biologia 
Obras de Astronomia 
Botânica e Zoologia 

 

 
Classe 6, a Medicina 
E muita Tecnologia 
Também tem Agricultura 
Indústria ou Engenharia 
 
Na classe 7 há Desporto 
Design e Arquitetura 
Fotografia e Cinema 
Arte, Música e Cultura 
 
Linguística, Literatura  
São as áreas a seguir 
Numa classe que é a 8, 
Livros de chorar e rir 
 
Geografia com a História 
À classe 9 pertencem 
São os rios, a memória 
Dos povos que a merecem 
 
Do geral ao específico 
Os livros nas prateleiras 
Pode ser um científico  
Arte ou boas maneiras 
 

FIM 
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N as bibliotecas do Agrupamento dinamizaram-se ao longo do mês vá-

rias atividades de leitura, escrita e ilustração, relacionadas com as várias 

obras apresentadas. 

Seguem-se algumas imagens desses momentos. 

 

 Texto Ana Medeiros 
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N esta história havia um velho 

cientista que pertencia à AIVET 

(associação internacional de viagens 

no espaço e tempo), que tinha uma 

máquina do tempo que podia trans-

portar qualquer pessoa para outra 

época. Esta história passa-se no sé-

culo XII e fala de D. Afonso Henri-

ques. 

Uma outra história que o professor 

nos deu a conhecer foi Uma visita à 

corte de D. Dinis, um livro em que o 

João e a Ana viajam até ao tempo de 

D. Dinis. 

Na última história, O ano da peste 

negra, a Ana e o João viajam para o 

ano de 1348, no século XIV. 

H oje, na aula de Português, 

fomos para a Biblioteca. Quando lá chegá-

mos, sentámo-nos numas cadeiras ao la-

do das dezenas de livros que lá há.  

A Biblioteca é um espaço silencioso, fan-

tástico para ler e calmo. É uma sala com 

muita luz, com alguns sofás e computado-

res. Eu gostava de aí ler um livro, pois de-

ve ser relaxante. 

Nós fomos lá porque o nosso professor de 

História e Geografia de Portugal nos ia 

falar de três histórias: Uma viagem ao 

tempo dos castelos, Uma visita à corte do 

rei D. Dinis e O ano da peste negra. 

Pegámos numa folha e numa caneta para 

tirarmos algumas notas. 

Quando chegou o nosso professor de His-

tória, um homem de estatura média e mui-

to bem arranjado, contou-nos, primeiro, o 

livro chamado Uma viagem ao tempo dos 

castelos que falava de duas personagens, 

a Ana, uma menina ajuizada, e o João, um 

menino convencido, impulsivo e muito me-

xericão.  

 Texto Margarida Freitas, 5ºG 

Enquadrada na rubrica Histórias da História, o 

professor Jorge Pereira levou um grupo de 30 alu-

nos do 5º ano numa viagem  por tempos medie-

vais. O objetivo foi motivar os alunos  à leitura de 

livros que ajudam à compreensão de conteúdos 

abordados ao longo  do ano. 
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E stá a decorrer no bloco E uma exposição 

alusiva às catástrofes naturais, com trabalhos realizados 

pelos alunos de todas as turmas do 8º ano, no âmbito da 

disciplina de Geografia. 

 

Trata-se um tema em plena atualidade que durante os 

últimos dias fustigou o nosso país sobretudo na região do 

algarve, deixando rastos de grande destruição psicológi-

ca e material bem como avultados prejuízos, os quais 

vieram agudizar ainda 

mais a situação económica do país. 

 

Estas situações estão a tornar-se, infelizmente, cada vez 

mais frequentes às nossas latitudes: basta ver o que se 

passou com as enxurradas na ilha da Madeira, o tornado 

no barlavento algarvio (com especial incidência em Silves 

e Lagoa) e, em Nova Iorque, com o furacão Sandy … 

 

Texto Grupo Disciplinar de Geografia 

http://www.google.pt/imgres?q=tornado+em+lagoa&um=1&hl=pt-PT&biw=1024&bih=707&tbm=isch&tbnid=HKuvOlqWq1hDXM:&imgrefurl=http://diariodigital.sapo.pt/news.asp%3Fid_news%3D602162&docid=sRnfvCR8EVhagM&imgurl=http://diariodigital.sapo.pt/images_content/tornado1611
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E m colaboração com a Biblioteca Escolar, 

o Grupo Disciplinar de Educação Visual e Expres-

são Plástica desenvolveu com os alunos das tur-

mas: 5ºF e 8ºH, uma série de postais de Natal para 

participar no Concurso Postal Ilustrado de Natal - 

“Vamos Viver o Natal” - organizado pelo Grupo de 

Trabalho Concelhio da Rede de Bibliotecas Escola-

res da Câmara Municipal de Coimbra. Os trabalhos 

foram elaborados a partir da leitura de livros subor-

dinados ao tema, desenvolvendo em simultâneo as 

competências de leitura e ilustração.  

A 
 organização, acompanhamento e seleção 

de trabalhos contou com a colaboração das 

professoras estagiárias de Educação Vi-

Texto Armando Semedo  

sual: Marisa Pires e Catarina Silva. 

D 
os inúmeros trabalhos apresentados 

a concurso pelas várias escolas da 

região, foram premiados dezassete, 

tendo o nosso agrupamento obtido dois des-

ses prémios. Foram assim distinguidos os tra-

balhos dos alunos: Maria Miguel Pinho, sa-

la1, JI Olivais e Jeffrey Patrick Luz Fortes, 

8ºH. 

 

Brevemente todos os trabalhos estarão expos-

tos na Biblioteca para poderem ser vistos por 

toda a comunidade escolar. 
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P 
ortugal tornou-se independente a partir do 
século XII e durante vários séculos foi uma 
monarquia hereditária (governava um rei e 
por sua morte subia ao trono o filho mais 
velho; caso não houvesse filhos o parente 
mais próximo). 

No século XIX, o rei já não detinha todos os poderes, 
mas passou a partir da Revolução Liberal (1820) a ter 
unicamente o poder executivo (governar juntamente com 
os seus ministros). Naquela altura embora não se pudes-
se falar em democracia (poder do povo) porque por 
exemplo as mulheres, os padres, os analfabetos e os 
homens com fracos rendimentos não podiam votar e 
constituíam uma franca maioria da população. Existiam 
dois partidos monárquicos importantes, o Partido Progres-
sista e o Partido Regenerador que se iam alternando no 
poder não resolvendo nenhum dos problemas graves do 
país, sendo escolhidos ora um ora outro pelo rei. 

No século XIX havia muitos grupos e movimentos 
republicanos que queriam derrubar o rei e acabar com a 
monarquia. Em 1876 é criado o Partido Republicano Por-
tuguês, que defendia tal como já tinha acontecido quando 
os Estados Unidos se tinham declarado independentes de 
Inglaterra (1776) e na Revolução Francesa de 1789 que 
veio dar origem à primeira República da história da Euro-
pa, que o presidente deveria ser eleito pelo povo. É claro 
que isto naquele tempo era altamente revolucionário, até 
porque já se lembraram que qualquer país com monar-
quia podia ter um rei louco ou sem qualquer queda para a 
governação, o que a república podia evitar com a defesa 
da eleição do seu presidente. 

Quando D. Carlos sobe ao trono em 1889 os tempos 
eram difíceis e o país atravessava uma grave crise eco-
nómica: bancos falidos, empresas, desemprego, cada vez 
o rei levava a um gasto de maiores verbas para o seu 
sustento e luxo, assim como da sua família. As classes 
trabalhadoras ganhavam muito mal, tinham horários de 
mais de dez horas por dia, as crianças trabalhavam qua-
se tantas horas como os adultos. O descontentamento 
era muito grande, e os republicanos eram vistos como 
possibilidade de resolver essa injustiça social. 

Em 1890 vem agravar a situação o Ultimato Inglês, 
que consistiu em Portugal pretender obter em África para 
além da Guiné, Cabo Verde e S. Tomé e Príncipe, uma 
faixa que ligava Angola a Moçambique (os geógrafos 
desenharam um mapa assinalando a zona a cor de rosa, 
ficando a ser conhecido por Mapa Cor-de-Rosa). Como a 
Inglaterra queria dominar o interior africano desde o Cairo 
na ponta norte até ao Cabo na ponta sul, vai mandar reti-
rar a Portugal os exércitos que tinha na zona ou declara-
va-lhe guerra. O ultimato inglês vai provocar um grande 
descontentamento que vai ser aproveitado pelos republi-

canos, e desprestigiar ainda mais o rei e a monarquia. Surge mesmo 
o Hino Nacional atual com letra de Lopes de Mendonça em que o 
verso original não era “Contra os canhões marchar” mas “Contra os 
bretões marchar”.  

Em 1 de Fevereiro de 1908 dá-se o regicídio (assassinato de um 
rei) isto é a família real ao regressar de Vila Viçosa ao desembarcar 
no Terreiro do Paço, toma uma carruagem, para toda reunida regres-
sar ao Palácio das Necessidades, quando se respirava um ambiente 
explosivo. De repente um homem de barbas pretas sacou de uma 
carabina e disparou, gera-se a confusão, um outro homem corre em 
direção à carruagem e despeja o carregador da pistola nas costas de 
D. Carlos, o príncipe D. Luís Filipe ainda tentou defender-se a tiro, 
mas também foi abatido. Só a rainha D. Amélia e o príncipe D. Manu-
el sobrevivem. Tinham sido carbonários (Manuel Buiça e Alfredo Cos-
ta) que tinham morto D. Carlos, defendendo que só através das ar-
mas a monarquia podia ser derrubada. 

D. Manuel II vai ser o último rei de Portugal e tinha 18 anos quan-
do o pai e o irmão foram assassinados, e o seu reinado durou 2 anos 
e nove meses, quando as simpatias pela república tinham aumentado 
significativamente, já que em 28 de agosto de 1910 houve eleições 
legislativas e o Partido Republicano elegeu 14 deputados para o Par-
lamento. 

No entanto, os republicanos mais radicais consideraram que só 
com uma revolução era possível derrubar a monarquia e havia que 
prepará-la o que foi feito por elementos militares, da Carbonária, da 
Maçonaria, do Partido Republicano e do movimento anarquista (entre 
outros, o almirante Cândido dos Reis, os tenentes Álvaro Poppe e 
Hélder Ribeiro, o capitão Sá Cardoso, o comissário naval Machado 
dos Santos que era carbonário, os chefes da ala radical do Partido 
Republicano, António José de Almeida, José Relvas, João Chagas, 
Miguel Bombarda e Afonso Costa, Sebastião Magalhães de Lima 
grão-mestre da Maçonaria, o organizador da Carbonária, Luz de Al-
meida) que estabeleceram um plano em que tudo se passaria em 
Lisboa, contando que o resto do país aderisse á República depois de 
a revolução sair vitoriosa, o que só aconteceria se fossem ocupados 
pelos revolucionários determinados pontos-chave da capital, e inclusi-
ve entrar no Palácio das Necessidades e prender o rei D. Manuel II. 
Tudo isso tinha de ser feito da forma mais rápida possível e até distri-
buir as armas guardadas na sede do Partido Republicano, o que nu-
ma época como aquela ainda tornava as coisas mais difíceis. 

No dia 4 de Outubro sublevaram-se os grupos revolucionários de 
vários quartéis, embora só com êxito em dois: Infantaria 16 e Artilha-
ria 1, que abriram as portas aos civis que vieram ajudar. Não foi pos-
sível ocupar muitos dos pontos-chave porque não eram numerosos e 
foram atacados pela Guarda Municipal favorável à monarquia. Entre-
tanto os revoltosos decidiram barricar-se na Rotunda, atual Praça 
Marquês de Pombal, comandando Machado dos Santos militares e 
civis (entre os quais algumas mulheres) que quiseram permanecer no 
seu posto. A resistência monárquica foi comandada por Paiva Coucei-
ro primeiro na colina acima da Rotunda (o Alto da Penitenciária) e 
depois no Alto do Torel com a utilização de canhões. Importante pa-
pel teve a marinha pois a revolta dos cruzadores Adamastor e S. 
Rafael, juntamente com o Quartel de Marinheiros de Alcântara dotou 
os republicanos de mais algumas centenas de homens e do controle 
do rio Tejo, dominando a cidade pelo sul. Na manhã de 4 de outubro 
os cruzadores revoltados bombardearam o Palácio das necessidades 
forçando o rei D. Manuel II a fugir e a embarcar a 5 de outubro com a 
mãe e avó no iate Amélia em Mafra, partindo para o exílio. Os carbo-
nários tinham dinamitado pontes, estradas e a linha de comboio, para 
evitar a entrada em Lisboa de forças vindas da província. 

Pouco depois das 8 horas do dia 5 de outubro de 1910, o encar-
regado de negócios da Alemanha pediu tréguas de 1 hora para eva-
cuar os cidadãos alemães residentes, tendo sido aproveitado pela 
multidão de revolucionários para descer a Avenida da Liberdade e 
envolver os soldados monárquicos. Machado dos Santos obtém a 
rendição das forças monárquicas. Os principais chefes republicanos 
dirigem-se então para o edifício da Câmara Municipal (largo do Muni-
cípio), onde José Relvas proclama a República às 11 horas da manhã 
e é anunciada a constituição do Governo Provisório. Mais tarde Ma-
nuel de Arriaga vem a ser o 1º Presidente da República. 

Texto  Carlos Mesquita 
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O  departamento de Ciências 

Sociais e Humanas encontra-se a implemen-

tar o projeto Escola Intercultural. Com este 

projeto, a escola pretende uma melhor inte-

gração dos alunos e dos respetivos encarre-

gados de educação na nossa comunidade 

escolar.  

O projeto "da multiculturalidade à intercultura-

lidade" destina-se a tomar consciência da di-

versidade de nacionalidades existente entre 

os alunos que frequentam a nossa escola, 

procurando sensibilizar a comunidade educati-

va, na sua totalidade, para a emergência das 

ações de, com o Outro...  

Descobrir, Caraterizar e Conhecer … Dialo-

gando! 

Partilhar, Respeitar, Conjugar … Celebran-

do! 

Construir, Sentir e Refletir … Divulgando! 
 
No presente ano letivo, frequentam, nos 2º e 

3º ciclos, 35 alunos de nacionalidade estran-

geira - Brasil, Cabo Verde, Roménia, Senegal, 

Angola, Ucrânia, Índia, Venezuela, França, 

Finlândia, Guiné-Bissau, Bielorrússia, China, 

Suíça, Bélgica, Uzbequistão, … são alunos 

que enriquecem a nossa Comunidade Escolar 

com a sua Diversidade Cultural. 

Texto Ana Luísa Boavida e Filipe Xavier 
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O 
 Parlamento dos Jovens é 

uma iniciativa institucional da 

Assembleia da República, em 

colaboração com outras entida-

des, nomeadamente o Ministé-

rio da Educação e Ciência e 

desenvolvida ao longo do ano 

letivo. 

A participação das Escolas neste programa tem 

como objetivos: 

Educar para a cidadania, estimulando o gosto pela 

participação cívica e política; 

Dar a conhecer a Assembleia da República e as 

regras do debate parlamentar; 

Promover o debate democrático, o respeito pela 

diversidade de opiniões e pelas regras de formação 

das decisões; 

Proporcionar a experiência de participação em pro-

cessos eleitorais; 

Incentivar a reflexão e debate sobre um tema, defi-

nido anualmente. 

Este ano o tema em debate é: Ultrapassar a Cri-

se. Vamos ao Debate. 

O tema referido agradou aos alunos do 8º e 9º anos 

da nossa escola, os quais organizaram-se em 7 

listas concorrentes, às eleições dos deputados que 

serão realizadas no dia 15 de Janeiro de 2013, no 

bloco E. 

Apelamos a todos os alunos da Escola 2/3 Martim 

de Freitas, que se informem das propostas que irão 

ser apresentadas por essas listas, durante a campa-

nha eleitoral, entre os dias 6 de dezembro e 10 de 

Janeiro, com a finalidade de, no dia referido, vota-

rem devidamente informados. 

 

PARTICIPA 

VOTA DIA 15 DE JANEIRO 

 Texto Filipe Xavier 
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Lista B (9ºB) 

Carolina Seco 
Diana Carvalho 
Susana Graça 

Joana Campos 
Inês Antunes 

Beatriz Rosendo 
Joana Veiga 

Miguel Abreu 
Filipa Carvalho 
José Santana 

Lista A (9ºA) 

Carolina Veiga Simão 

Carolina Silva 

Joana Mateus 

Ana Filipa Marques 

Abel Soares 

Gabriela Gomes 

Mariana Costa 

Ricardo Elias 

Beatriz Soares 

Patrícia Violante 

Lista C (8ºC, G e H) 

André Martins – 8ºC 
Francisco Cardoso – 8ºC 

Afonso Violante – 8ºG 
Cristiana Matias – 8ºG 

Ana Catarina Matos – 8ºG 
Joyce Medeiros – 8ºD 
Gustavo Vieira – 8ºC 

Catarina Mendes – 8ºG 
José Manuel – 8ºH 
João França – 8ºC 

Lista D (8ºD) 

Hugo Antunes 
Diogo Ribeiro 
Carlos Santos 

Miguel Teixeira 
André Teixeira 

João Fernandes 
João Parente 

Melissa Lopes 
Francisco Porto 

Guilherme Costa 

Propostas: 
-Reduzir/abolir o financiamento do Esta-
do ao ensino privado, privilegiando o 
ensino público.  
-Acabar com o financiamento aos parti-
dos políticos através dos meios financei-
ros do Estado, reduzir os privilégios dos 
deputados da Assembleia da República, 
membros de governo e autarcas.       
-Investir e incentivar a criação de empre-
sas, nomeadamente nas áreas da tecno-
logia, vitivinicultura, agricultura, turismo, 
criando novos postos de trabalho e inter-
nacionalizando a nossa cultura. 

Propostas: 
-Diminuir o preço das portagens e aca-
bar com as portagens da scut. 
-Aumentar os impostos ás pessoas 
com grandes rendimentos superiores a 
1milhão de euros por ano (exemplo 
França) 
-Criação de um teto máximo para os 
salários elevados  (propostas de 8 mil 
euros). 

Propostas: 
-Diminuição dos benefícios aos indiví-
duos que participam ativamente no go-
verno português e que recebem os ven-
cimentos/ pensões mais elevados; 
-Criação de uma taxa de juro fixa, igual 
para toda a União Europeia, em que o 
BCE controlasse os financiamentos dos 
países; 
-Criação de uma lei que só permitisse às 
pessoas receber uma reforma, exceto se 
o valor conjunto das reformas não ultra-
passasse um valor a estipular. 

listab:www.youtube.com/user/lista9b/videosiview=0 

Propostas: 
-Criação de um programa nacional de sensibiliza-
ção sobre a situação do país, modos de conseguir 
ultrapassar as dificuldades e modos de economi-
zar para alunos do 1º e 2º ciclos, que incluísse, 
entre outras, as seguintes atividades: teatros, 
jogos, vídeos, sites interativos e atividades de 
escrita (cartas e composições); 
-Debates sobre a situação do país, discussões e 
formações com profissionais (nomeadamente a 
DECO) sobre a economia familiar para alunos e 
respetivos encarregados de educação do 2º e 3º 
ciclos; 
-Criação de um movimento de jovens onde estes 
pudessem expressar a sua revolta contra a crise 
organizando reuniões, manifestações e sensibili-
zações para de uma maneira geral alertar o país, 
já que esta será a geração futura. listaaparlamentojovem.wixcom//lista-a 
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Propostas: 
-Fomento do consumo de produtos naci-
onais, dando assim uma maior receita e 
mercado aos produtores nacionais e 
melhorando a balança económica portu-
guesa; 
-Redução em …% da subvenção aos 
partidos políticos, sendo essa verba des-
viada para medidas promotoras do de-
senvolvimento económico do país. 

Propostas: 
-A primeira proposta é encontrar emprego 
para todos os jovens que se formam ou que 
se qualificam no nosso país. 
-A nossa segunda proposta seria o Aumento 
dos impostos em produtos de  “luxo” como 
champagnes, carros de luxo, perfumes… E 
também do álcool e do tabaco 
-A nossa terceira e última proposta era que 
não fosse possível ingressar no mundo do 
trabalho, sem ter formação específica e 
certificação para a profissão, que se vai 
exercer, no caso de não se querer prosse-
guir estudos no Ensino Superior. 

Propostas: 
-O estado ter coragem de cobrar maio-
res impostos sobre as grandes fortunas 
e não ser sempre os trabalhadores a 
pagar a maior parte das despesas; 
-O poder judicial julgar qualquer membro 
do governo ou outro cidadão da mesma 
forma quando praticam delitos e a justiça 
garantir efetivamente os mesmos direi-
tos e exigir os mesmos deveres… 
-Corte nas despesas do estado: pensões 
vitalícias, despesas com as empresas 
comerciais e cartões de crédito. 

Lista E (8ºF) 

Carolina Marques 
Mª João Sarmento 

Beatriz Oliveira 
Camila Santos 

Mª Teresa Pinheiro 
Mª Luís Simões 
Rafael Baptista 

Carolina Oliveira 
Adriana Pinto 

Taisiya Sazonova 

Lista G (8ºA) 

António Godinho  

João Sequeira 

João Canavarro 

Joana Cascão 

Alexandre Cristóvão 

Alfredo Gomes 

David Rocha 

Jaime Marques 

João Cecílio 

Tomás Rodrigues 

Lista F (9ºF) 

Ana Rita Jorge 

Pedro Dias 

Mathilde Tellechea 

Ana Pastilha 

Gonçalo Moreira 

Nuno Sousa 

Francisca Costa 

André Carvalho 

Mafalda Azevedo 

João Tremoço 
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A 
o planear a escolha 

de um percurso es-

colar e profissional, 

o jovem está a pers-

petivar o seu projeto 

de vida. 

 O desenvolvimento vocacional é 

um dos aspetos importantes na 

elaboração da identidade pessoal 

e social dos jovens alunos tendo 

por lema a perspetiva de constru-

ção do futuro. 

Segundo Denis Pelletier “ O de-

senvolvimento vocacional não 

pode ser confundido com o ama-

durecimento físico(…) a maturida-

de dos alunos no tocante à sua 

escolha profissional não está vin-

culada à idade, mas antes à ur-

gência de tomar decisões. Assim, 

para fazer uma escolha profissio-

nal aproximativa em termos de 

campo de interesses e de nível de 

estudos (…), o aluno deve ter 

acumulado já muitas informações 

relativas ao seu meio e a si mes-

mo para elaborar depois uma re-

presentação organizada das ocu-

pações e de sua própria pessoa.”    

Ao concluir o 9º ano, é imperativo 

 

escolher! A escolha a fazer deve 

ser pensada e planeada ao lon-

go do tempo, senão corre o risco 

de ser impulsiva e feita ao acaso. 

A decisão do caminho a seguir 

baseia-se no autoconhecimento 

e no conhecimento do meio es-

colar e profissional, através da 

análise dos dados recolhidos, das 

várias alternativas e suas conse-

quências. Para uma tomada de 

decisão consciente e responsável, 

é necessário definir objetivos, re-

colher informações, avaliar as op-

ções, fazer a(s) escolha(s)! 

No processo da tomada de deci-

são o jovem deve participar ativa-

mente, na medida em que a deci-

são é sempre pessoal, no entanto 

deve contar com o apoio da famí-

lia, dos amigos, da escola. 

A família pode, por exemplo, aju-

dar a refletir, motivar, guiar, valori-

zar as suas qualidades. A escola, 

através do SPO, pode ajudar com 

a Orientação Vocacional. 

A Orientação Vocacional permite 

ao aluno fazer uma exploração 

vocacional: 

- Ajudando a descobrir os seus 

interesses profissionais. “Os 

interesses são mais que gostos. 

Podemos gostar de uma profissão 

e não sentirmos um verdadeiro 

interesse profissional por ela”.  

-Ajudando a descobrir a sua per-

sonalidade, “há características 

da personalidade que podem ser 

mais ou menos favoráveis em 

determinadas profissões”.  

-Ajudando a descobrir as suas 

aptidões, “Para desempenhar 

uma determinada profissão é ne-

cessário ter algumas aptidões que 

facilitarão um bom desempenho 

da mesma”.  

-E ajudando, ainda, a conhecer o 

meio escolar e profissional. 

 

É nesta representação orga-

nizada das ocupações e da 

sua própria pessoa que o 

jovem planifica todo o pro-

cesso da procura vocacio-

nal. 

Texto Rosa Carreira 
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1. Como conseguir estas igualdades colocando sinais +, -,  x,  :  entre os 5? 

 

5 5 5 5 = 3 

5 5 5 5 = 5 

5 5 5 5 = 6 

5 5 5 5 = 26 

5 5 5 5 = 30 

5 5 5 5 = 50 

5          5          5          5 = 120 

2. Completa o quadrado mágico: 

 

  

  

    

10 

  

9 

  

7 

  

5 

    

11 

  

3. Completa o seguinte quadrado: 

 

  + 7 -   = 2 

+   +   -     

  + 3 -   = 1 

-   :   +     

1 x   -   = 3 

=   =   =     

9   2   3     

4. Adivinhas 

 

Uma sala tem quatro esquinas, cada esquina tem seu gato, cada gato vê três gatos. 

Quantos gatos são?  

 

Quantos animais tem o Martim, sabendo que todos eles são cães exceto dois, todos 

eles são pássaros exceto dois e todos eles são peixes exceto dois? 
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Texto Isabel Ribeiro 

A  Sociedade Portuguesa de Ma-

temática (SPM), à semelhança dos anos anteri-

ores, organizou as XXXI Olimpíadas Portugue-

sas de Matemática, no dia 7 de novembro. 

Os principais objetivos destas Olimpíadas são 

incentivar e desenvolver o gosto pela Matemáti-

ca e ainda detetar vocações precoces nesta 

área do saber. 

Mais uma vez a nossa escola, com organiza-

ção dos professores de matemática, participou 

nesta competição a nível nacional, nas catego-

rias Pré com 52 alunos do 5ºano, Júnior com 

41 alunos do 7º e 8º anos e A com 34 alunos 

do 8º e 9º ano. 

Os professores de matemática felicitam os 

alunos que participaram. 

spm 
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C hegámos à Escola Martim de Frei-
tas no início de Setembro. Ansiosos mas não 
temerosos. Desejosos de finalmente concretizar 
o nosso sonho mais antigo: Ser Professor! 
Quando sonhamos com algo desde criança te-
memos que o futuro não espelhe esses sonhos. 
Mas e quando o que sonhámos se concretiza tal 
e qual como idealizámos? Se dúvidas houvesse 
elas já foram dissipadas: o nosso futuro passa 
pela escola, pelo ensino e pela educação. Com 
os alunos e os professores desta escola quere-
mos aprender a ensinar e perceber o que é 
aprender. Esse é o desafio! 
O Núcleo de Estágio de Matemática dinamizou 
algumas atividades durante o 1º Período. 
 
Trabalhar para o Sucesso 
Está a ser desenvolvido o Projeto ‘Trabalhar 
para o Sucesso’ em algumas turmas do 9º ano. 
Este projeto tem como objetivo fornecer aos 
alunos ferramentas que lhes permitam consoli-
dar conhecimentos e desenvolver capacidades. 
Todas as semanas, os alunos têm oportunidade 
de esclarecer dúvidas, resolver problemas e 
prepararem-se para os testes de avaliação e 
exame nacional, uma vez que o 3º ciclo consti-
tui uma importante etapa na formação matemá-
tica dos alunos. Desde o início do ano letivo, já 
decorreram 39 aulas tendo-se registado 126 
presenças. Os primeiros resultados indicam, na 
sua globalidade, uma melhoria no aproveita-
mento habitual dos alunos que aderiram ao pro-
jeto. 
 
Desafio do Mês 
Outra atividade organizada pelo Núcleo de Es-
tágio é o Desafio do Mês. Consiste num concur-
so cujo objetivo é estimular o gosto pela Mate-
mática e pela resolução de problemas, desafi-
ando os alunos a 
expandir os hori-
zontes do seu 
conhecimento. 
Todos os meses 
são afixados na 
entrada de cada 
bloco desafios 
para o 1º, 2 e 3º 
ciclos. No final do 
ano letivo serão 

 

premiados os alunos que melhor pontuação 
obtiverem ao longo dos diversos desafios. 
Aguarda-se com expetativa que a adesão dos 
alunos da escola aumente nos próximos meses 
com a entrega de um número cada vez maior 
de respostas aos desafios. 
 
Jogos Matemáticos 
O Núcleo de Estágio está a organizar a elimina-
tória dos Jogos Matemáticos que tem por objeti-
vo apurar os alunos que irão participar no Cam-
peonato Nacional dos Jogos Matemáticos que 
irá decorrer no dia 1 de Março de 2013 na cida-
de de Évora. Os jogos matemáticos são um fa-
tor motivador para a aprendizagem da Matemá-
tica permitindo de uma forma lúdica que os alu-
nos obtenham melhor desempenho nesta disci-
plina. No Laboratório de Matemática têm decor-
rido os treinos para a eliminatória dos Jogos 
Matemáticos que irá decorrer no dia 6 de Feve-
reiro e que já contabiliza 177 alunos inscritos. 
 
Estás aí Matemática? 
No final do 2º Período o Núcleo de Estágio dina-
mizará também a atividade “Estás aí Matemáti-
ca?”, uma semana repleta de iniciativas que 
pretendem celebrar a Matemática e a sua im-
portância no dia-a-dia. 
 
Laboratório de Matemática 
Os professores do Núcleo do Estágio estão ain-
da todos os dias no Laboratório de Matemática 
onde qualquer aluno pode esclarecer dúvidas 
ou preparar-se para as suas provas de avalia-
ção. 
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Sabia que . . . 

 

O  Dia Mundial da Alimentação se 

celebra anualmente a 16 de Outubro? 

O  Dia Mundial da Alimentação 

marca o dia da criação da Organização 

das   Nações Unidas para a Agricultura e 

a Alimentação (FAO), em 1945? 

A  celebração do Dia Mundial da 

Alimentação foi estabelecida em novem-

bro de 1979 pelos países membros na 20ª  

Conferência da Organização das Nações 

Unidas para a Agricultura e a Alimenta-

ção? 

O s objetivos do Dia Mundial da 

Alimentação são: 

-Incentivar para a necessidade da produ-

ção alimentar e reforçar a necessidade de 

parcerias a vários níveis. 

-Alertar para a problemática da fome, po-

breza e desnutrição no mundo. 

-Promover em todo o mundo a participa-

ção da população na luta contra a fome. 

-Reforçar a cooperação económica e téc-

nica entre países em desenvolvimento. 

-Promover a transferência de tecnologias 

para os países em desenvolvimento. 

-Encorajar a participação da população 

rural, na tomada de decisões que influen-

ciem as suas condições de vida. 

… enfim ! … 

… consciencializar toda a humanidade 

sobre a difícil situação que enfrentam as 

pessoas que passam fome e estão desnu-

tridas, e promover em todo o mundo a 

 

participação da população na luta contra a 

fome, atenuando o seu impacto sobre as po-

pulações mais vulneráveis. 

T odos os anos, mais de 150 países 

celebram este evento? 

E m quase todas as comunidades exis-

tem grupos locais que participam ativamente 

nas comemorações? 

Pois bem, a nossa Escola não poderia estar 

alheia a estas causas e, uma vez mais, a 

equipa do PES, à qual se juntaram todos os 

professores do grupo disciplinar de Ciências 

da Natureza/Ciências Naturais sensibilizaram 

e apelaram aos alunos (veículos da informa-

ção para os respetivos Encarregados de Edu-

cação), bem como aos restantes elementos 

da Comunidade Educativa, através da notícia 

enviada para o web site da Escola, apelando 

para toda a colaboração possível. 

 E assim foi! No dia 16, os alunos construí-

ram uma Roda de Alimentos Gigante, com 

alimentos reais, a -“Roda Solidária”- e, ao 

longo da manhã, pela “Passerelle” foram pas-

sando todos aqueles que, sensíveis à temáti-

ca e ao apelo, trouxeram e colocaram  para 

enriquecer  os respetivos setores da Roda, 

com os alimentos que  conseguiram trazer,  

os quais foram posteriormente entregues à 

Cáritas Diocesana de Coimbra. 

    Texto Regina Pires 
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N 
o final da manhã, foi com orgulho 

que vimos a satisfação dos técni-

cos da Cáritas transportarem para 

a sua viatura, sempre com a ajuda dos alu-

nos, um volume razoável de bens alimenta-

res, resultado da participação de todos. O 

destino final de todos aqueles alimentos fi-

cou critério da referida instituição, em função 

das carências por eles diagnosticadas.  

Como as fotos podem testemunhar, todos 

trabalharam, não tendo faltado a já habitual 

distribuição de iogurtes e fruta por todos os 

elementos da comunidade educativa, que 

nessa manhã da Escola, símbolos de uma 

alimentação saudável!  

A todos aqueles que de alguma forma se 

envolveram e tornaram possível e vivência 

deste dia, ficam os agradecimentos da equi-

pa do Projeto “Crescer Saudável”. 
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C erto dia como se fosse milagre todos os ho-

mens da era Paleolítica e Neolítica voltaram à Terra por 

apenas vinte e quatro horas. Por acaso o Luís, rapaz do 

Paleolítico, encontrou-se com Zé, um rapaz do Neolítico: 

 - Olá! – disse o Luís 

 - Olá! – respondeu-lhe Zé – Como era a vida no teu tem-

po? 

 - Eu vivi na era Paleolítica – começou o Luís – cujo nome 

vem do grego e significa pedra antiga, pois na altura os 

nossos instrumentos eram feitos de pedra lascada. Os nos-

sos campos, às vezes, tinham gelo e todos os dias o frio 

era imenso. Foi na nossa altura que se deu a descoberta 

do fogo e da arte. A nossa arte dividia-se em arte rupestre 

e arte móvel. O fogo permitiu-nos cozinhar os alimentos, 

iluminar as cavernas, aquecer; afastava os animais durante a noite e permitia-nos caminhar livremente 

durante a noite. Os nossos instrumentos eram de pedra lascada como, por exemplo ,os seixos talhados, 

os bifaces, as pontas de lança e os raspadores. Nós vivíamos por toda a África e ao longo da nossa evo-

lução fomo-nos expandindo para Norte, ocupando assim a Europa, a Ásia e a já ocupada África. Nós 

funcionávamos numa economia recoletora, eramos nómadas , ou seja, quando ocupávamos um lugar 

recolhíamos e caçávamos tudo o que havia e quando os alimentos escasseavam mudávamos de sítio. 

Não havia diferenciação social a única coisa que acontecia era: os homens caçavam e pescavam, as 

mulheres tomavam conta dos filhos, recolhiam frutos e faziam os instrumentos e o vestuário e os velhos 

pintavam e transmitiam a sua sabedoria. A nossa arte funcionava como um ritual, chegámos também a 

enterrar os mortos e a realizar cerimónias funerárias. 

 -Vou contar eu a minha história….- disse o Zé – Nós já vivíamos por toda a Europa, África, Ásia e Amé-

rica, mas tudo começou na zona do Crescente Fértil (entre o Egito e a Mesopotâmia). Este local era mui-

to fértil por estar entre rios e como os gelos tinham derretido para norte surgiram muitas espécies ani-

mais ou vegetais. Esta transformação deu-se por volta do ano 10000 a.C. O clima tinha-se tornado ame-

no e agora a vida era muito melhor. Aprendemos a cultivar plantas e começámos a criar gado. Os nos-

sos instrumentos eram de pedra polida e criámos para a agricultura o arado, a enxada e o foicinho. In-

ventámos a roda o que nos ajudou muito no realizar das tarefas e fomos desenvolvendo a cerâmica, a 

tecelagem e a cestaria. Vivíamos em tendas e em locais perto de rios ou oceanos. Tudo isto levou-nos a 

uma economia produtora em que eramos sedentários, isto é, vivíamos sempre no mesmo local e deixá-

mos de depender da caça. Passou a haver diferenciação 

social consoante os cargos, as profissões (sacerdote, guer-

reiro, chefe, pastor, escravo….)  e  a riqueza (quem possu-

ía mais terrenos, animais…). Começámos a enterrar os 

mortos em antas ou dólmenes e realizámos cerimónias 

funerárias.  Construímos monumentos como os menhires  

que serviam para cerimónias religiosas . Tínha-

mos ,também, os cultos agrários  ou à deusa-mãe pois 

acreditávamos que nos davam sorte para a agricultura e 

para a criação de gado. Os menhires serviam também para 

observar os astros e estavam dispostos alinhadamente 

(alinhamentos) ou forma circular (cromeleques) 

 - A vossa vida era muito melhor… - disse o Luís. E assim 

terminou o encontro muito interessante. 

  Texto José Amorim, 7ºB 
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Texto Joana Mateus, 9ºA 

B oa tarde caríssimos, sou Gerónimo Silva, estou a representar Portugal em Versalhes e 
hoje vamos fazer o Tratado de Paz. 
Estou cá eu e os representantes de Inglaterra, França, Alemanha e América. Bem está na hora de 
entrar. 
-Good afternoon Gerónimo! Eu e os meus colegas já pensávamos que não vinha!- este é o repre-
sentante inglês. 
-Peço imensa desculpa, perdi a noção do tempo, mas… então já têm algumas ideias para o trata-
do ? 
-Oui mon cherry! Vamos humilhar a Alemanha! Eu pelo menos vou ter a minha Alsácia e a minha 
Lorena de volta! Que alegria. 
-Fico feliz por si! 
-Well, I think that Alemain must pay for all that they’ve done to all of us…- este é o Americano… só 
fala mesmo em inglês .  Mas eu traduzo. Ele disse que os alemães merecem pagar pelo que fize-
ram. 
Ficaram ainda a falar dos mutilados, das mortes, das doenças, da miséria que a guerra causou. 
Dos terrenos destruídos por causa das bombas e das trincheiras, do dinheiro  gasto no amamento. 
 -Meus queridos, eu acho que a Alemanha devia pagar-nos indemnizações, das altas!-Este 
francês é meio amaricado cá para mim… 
 -Eu concordo! 
 -Me too! 
 -Oh God! São horas do chá das cinco… but I agree! Ai! Já passou um minuto! Garçon! 
Chá por favor! 
Os ingleses e as suas preocupações…. 
Depois de muito falarmos concluímos que a Alemanha vai dar de novo a Alsácia e a Lorena à 
França, pagar  indemnizações   muito altas, ficar sem as suas colónias  e a Áustria –Hungria ia dar 
territórios à Itália. Nós  ficamos  com tudo e eles com nada! É no que dá a mania da superiorida-
de…. 
 -Meu caro amigo americano… nós iremos necessitar da sua ajuda! Estamos destruídos. 
 -Oui! 
 -Of course! 
 -I’ll help you, don’t worry- ele disse “Eu irei ajudar-vos, não se preocupem.” 
Bem… agora chegou o momento de assinar o Tratado de paz. Todos assinámos, mas a Alemanha 
tinha a ira no olhar, o pensamento de vingança ao ler o tratado e a raiva ao pensar que iriam per-
der tudo. Um alemão pôs-se a mandar vir, a dizer palavrões em alemão e no fim disse: 
 -Diktat!Diktat! 
Disseram-me que queria dizer ditado, mas não sei porque é que os alemães foram dizer aquilo… 
Agora tenho que ir, prazer em vos conhecer, espero voltar a vê-los em breve. 
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