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4º ANO - Bruna D. S. Soares, 
Francisco R. F.Brandão,Mafalda 
M.Pinheiro, Maria M. N. Lourenço, 
Mariana dos S. Gomes, Matilde 
Bastos Melo, Pedro Sousa Pais, 
Tomás P. Rocha .5º ANO - 
Afonso G. Correia,Alexandre C. 
de Pinho, Beatriz B. Pinho, Julia 
Subotyak, Maria J. S.Jardim, 
Maria João F.M. Carvalho, 
Miguel S. Pinto, Sebastião Silva 
Lemos, Sofia G. Paiva . 6ºANO 
- Bárbara O. Romano, Beatriz 
A. Maganinho, Catarina N. L. 
S. Gonzalez, Eduardo Tavares 
Costa, Guilherme Clara Santos, 
Inês Machado Brandão, Joana 
Cruz Almeida, Leonor Alves Costa

Leonor Miguel R. Lavrador, Mafalda 
Bastos da Costa, Paulo Alexandre 
Pereira, Rafael S. Magalhães, 
Rafaela Matos Barbosa, Raquel 
Dias da Costa, Rita Azevedo Plaza 
. 7.º ANO - David Rafael Cordeiro 
Ferreira, Leonor Gandra Lima 
Pinho, Marta da Silva Morgado, 
Pedro Filipe C.M. Duarte . 8.º 
ANO - Evgeniya Sitchikhina, Filipa 
Barbosa Correia, Gonçalo Oliveira 
Pinho, Jorge António de Castro 
Martins Duarte, Maria Pinho 
Loio, Matilde Rodrigues S.Cabral 
. 9.º ANO - Bruna Susana S. 
Nascimento, Mariana Brandão 
Carola, Marta Moreira R. Carvalho

10º ANO -  Ana Catarina Gomes 
Resende, Márcia Alexandra F. 
Cunha, Sara Patrícia G. Oliveira
11º ANO - Ana Catarina Silva 
Pinto, Ana Maria Gomes Oliveira, 
Anabela Cardoso Silva, Beatriz 
Rosário Marques, Bia Carina de 
Oliveira Tavares, Bibiana Sofia 
da Silva, Cassandra Gomes de 
Almeida, Jessica Rodrigues Paiva, 
Joana Patrícia Ferreira Amaral, 
Joana Rita Machado Almeida, 
Patrícia, Filipa Almeida Pinho, 

ENSINO SECUNDÁRIO - CURSOS PROFISSIONAIS
Rafael Silva Leal, Samuel de 
Jesus G. Almeida- 12º ANO - 
Sara Filipa Andrade Gomes, Ana 
Luísa Araújo Martins Leite, Jessica 
Miranda Santos, João José Moreira 
Constantino, Nádia Alexandra 
Silva Paiva, Rui Jorge Alves Bento, 
Rui Manuel Sousa Lopes, Samuel 
Gonçalves Ferreira, Tamara 
Ribeiro da Rocha, Tatiana Borges 
de Almeida

10.º ANO - Carolina Alexandra 
S. Cardoso, Inês de C.Correia, 
Inês Zita N.Justo, Joana Isabel A. 
Quintas, João Carlos S. F.de Melo, 
Mara Daniela R. Martins,Renato 
M. Barbosa, Sara Pinto Neves - 
11º ANO - Ana Rita C. Brandão, 
Ana Sofia F. Silva, Beatriz F. Silva, 
Bernardo Manuel L. Resende, 
Catarina P. Gomes, Fábio Miguel 
F. Pinho, Inês Silva R. Costa, João 
Pedro S. Brilhante, Nuno Ricardo 
S. Gonçalves, Rafael R.de S.Silva, 
Simão Martins Pinheiro,Tiago dos 
S. Gomes - 12º ANO - Beatriz 

ENSINO SECUNDÁRIO - CURSOS CIENTÍFICOS E HUMANÍSTICOS
Conceição D. Serdoura, Beatriz 
S. de Pinho, Beatriz T.S. Leite, 
Bernardo José P. Sampaio, Bruna 
Filipa R. Costa, Bruno Alexandre 
C. a. Máximo, Daniel M. Nunes, 
Daniela Timóteo M. Pinho, Fábio 
Alexandre P. Silva, Inês Ferreira 
Oliveira, Inês Soares Silva, Isabel 
Cristina J.Duarte, Jessica Bruna 
S. Mendes, João Pedro Martins 
Azevedo, José Miguel A. Alhinho, 
Maria João Silva Vieira, Maria M. 
R. Carvalho, Mariana A. Almeida, 
Mariana Sousa Sá, Sara Alexandra 
N. Justo

ENSINO BÁSICO

Os apresentadores Ao centro, Ricardo Figueiredo e Mário Coelho Casa da Criatividade completamente lotada

Mário Coelho entrega os prémios de mérito a Jéssica Santos e 
Jéssica Mendes, bem como o de valor à aluna Daniela Pinho

A Casa da Criatividade abriu 
festivamente as portas para a 
1ª Gala de Mérito e Excelência 
Oliveira Júnior, no dia 26 de 
novembro. 

Cento e treze alunos do 1º, 
2º 3º ciclos e ensino secundário 
foram distinguidos por terem 
conseguido, no ano transato, 
resultados excelentes, de 
acordo com os critérios 
definidos pelo agrupamento. 
Foram também reconhecidos 
e premiados os melhores 
alunos dos cursos científico-
humanísticos e do curso 
profissional, respetivamente, 
Jéssica Bruna Mendes, Jéssica 
Miranda Santos e foi ainda 
atribuído o prémio de Valor 
a Daniela Timóteo, por ações 
meritórias no âmbito escolar.

A lotação da sala de 
espetáculos foi insuficiente para 
acolher alunos, pais, familiares 
e professores orgulhosos por 
pertencerem à comunidade OJ.

No final da sessão, o diretor 
também foi distinguido pelos 
25 anos que dedicou a esta 
instituição. Emocionado, Mário 
Coelho referiu a importância 
da sua família, junto de quem 
carrega as baterias para poder 
resolver  os problemas da escola, 
em prol de uma educação 
melhor para todos, mais aberta 
e afetiva. O diretor elogiou 
e agradeceu o desempenho 
de todos os elementos que 
integram o agrupamento, 
nomeadamente os discentes 
laureados, enaltecendo 
também a importância e o papel 

dos encarregados de educação 
no sucesso dos educandos, a 
quem atribuiu 20 valores.

Gala Oliveira Júnior  distingue 113  alunos
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Em ambiente de festa e alegria, o Agrupamento de Escolas 
Oliveira Júnior partilhou com o público momentos de música e 
dança pela intervenção de grupos da Academia de Música, Escola 
de Dança Ana Luísa Mendonça e Ginasiano onde se integravam 
alunos do ensino articulado. O grupo de teatro TOJ assegurou 
momentos de humor e boa disposição, interagindo com o público.

- O TOJ esteve presente na 1ª Gala OJ!
- Nem seria de esperar outra coisa! - pensou e declarou o 

atento leitor! 
- Pois falou muito bem, caro leitor! De facto, o TOJ não 

podia isentar-se desta participação! Para além da satisfação de 
partilhar este evento com os alunos premiados, este grupo de 
teatro foi responsável pela locução e por momentos de teatro e 
dança. 

Os atores, alunos de vários níveis de escolaridade, assumiram 
personagens populares que apresentaram as suas expectativas 
em relação à 1ª Gala OJ, sob o olhar atento e reprovador de quatro 
marretas que não se pouparam em comentários, conselhos e 
interação com o público.

A par da linguagem dramática, o TOJ executou, pela dança, o 
seu Requiem for a dream, abrindo o espetáculo com movimento, 
ritmo e ousadia! E, de novo, o TOJ foi festa, alegria…

- E orgulho de ser Oliveira Júnior! – concluo eu como atento 
leitor e interessado espetador!

Foi com a habitual emoção que os alunos finalistas do 
12º ano receberam os seus diplomas e certificados, no 
passado dia 19 de setembro.

Uma a uma, as turmas do 12º ano desfilaram, pela 
última vez, no palco da sala multiusos da Oliveira Júnior 
para receberem os diplomas, entregues pelos respetivos 
diretores de turma. 

No discurso de abertura, Mário Coelho, diretor do 
grupamento, enalteceu o percurso de todos os alunos,  
antevendo-lhes um futuro brilhante, não deixando de 
sublinhar o difícil caminho ainda a percorrer, para o qual 
serão fundamentais os “20 VALORES” transmitidos pela 
escola e nos quais se estrutura o projeto da Escola Oliveira 
Júnior.

Emoção, alegria mas também alguma tristeza e angústia 
face ao futuro, marcaram esta sessão que contou com a 
animação do grupo TOJ.

“Dia do Diploma” dos finalistas 
do ensino secundário

No âmbito do programa 
europeu Coménius Régio, as 
cidades de S. João da Madeira 
e Dinant estabeleceram uma 
parceria transnacional. Três 
professores da Escola Básica 
e Secundária Oliveira Júnior 
integraram uma delegação de 
professores e técnicos de S. 
João da Madeira que se deslocou 
àquela cidade, na Bélgica. 
O objetivo fundamental foi 
o de conhecer a realidade 
educativa dessa cidade, 
no sentido de desenvolver 
programas de educação para 
o empreendedorismo, onde se 
incluem cursos de formação 
para docentes e atividades 
para alunos. 

Para além das reuniões de 
trabalho, a delegação visitou 
as duas Escolas Secundárias 
dessa cidade (Collège de 
Bellevue e Institut de la 
Communauté Française), 
uma escola primária com 
jardim-de-infância e o 
museu local (Maison du 
Patrimoine Médiéval Mosan) 
e participou numa formação 
no âmbito da educação para o 
empreendedorismo focalizada 
na temática da criatividade. 
Em todas as escolas 
foram plantadas árvores 
simbolizando a parceria entre 
ambas as cidades.

Os professores envolvidos 
neste projeto, na Escola, 
irão desenvolver ao longo 
do ano diversas sessões 
de empreendedorismo nas 
turmas de 11º ano dos 
cursos profissionais. Assim, 
serão trabalhadas algumas 
temáticas e competências 

Programa Coménius Régio 

Delegação da escola  em Dinant

mais complexas do 
empreendedorismo e do 
mundo profissional, tais como: 
marketing e publicidade, 
planos de negócio, análise 
financeira, contacto com 
empresas, inovação, asser-
tividade e resolução de 
problemas, entre outras. 
A atividade final intitulada 
concurso de ideias “Escolas 

Empreendedoras” terá este 
ano um incentivo especial 
pois  os vencedores terão 
como prémio uma missão 
empreendedora à Bélgica no 
final do ano letivo, enquanto 
os vencedores de Dinant 
participarão em atividades a 
desenvolver em S. João da 
Madeira.

Paula Azevedo
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Foi no passado dia 11 de novembro que se realizou 
a segunda edição do concurso FATOR OJ, tendo sido 
pequeno o espaço para tanta afluência de público.

Integrado na atividade “Mostra Cultural e 
Gastronómica”, dia em que o agrupamento abre 
portas para um contacto mais direto com todos os 
elementos da comunidade educativa, o FATOR OJ 
tem revelado um crescente interesse por parte dos 
alunos, no sentido de divulgarem os seus dotes 
musicais. A solo ou integrados em bandas, foram 
vinte os concorrentes desta edição, onde o talento, 
mas acima de tudo a coragem e audácia e a boa 
disposição imperaram, em mais uma manifestação 
do espírito que espelha os 20 valores, mote que 
define o posicionamento do nosso agrupamento face 
à educação e formação.

Hugo Lobo e Pedro Lobo (integrando os Pestinhas); 
Inês Xará, Albina Bushmalyova; Mara Cosa e Sofia 
Carvalho (em grupo); Catarina Araújo e Leonardo 
Martins (integrando o Corte Geral da UPS) foram os 
cinco premiados deste ano. Para além dos diplomas 
e troféus, os vencedores deste concurso terão a 
possibilidade de mostrar o seu talento na Casa da 
Criatividade, no âmbito da Gala de Mérito e Excelência 
do Agrupamento de Escolas Oliveira Júnior, que se irá 
realizar no próximo dia 26, pelas 21:30.

O diretor do agrupamento vem por este 
meio expressar os sinceros parabéns a todos os 
participantes, contando com a continuação do 
sucesso nas próximas edições deste evento.

Alexandre Gomes

FATOR OJ em crescendo!

À semelhança de anos anteriores, a escola Oliveira 
Júnior abriu as suas portas para a Mostra cultural e 
gastronómica.

Os sabores da gastronomia tradicional francesa, 
inglesa/americana e portuguesa atraíram a 
comunidade para refeições, convívio e boa disposição. 

O tema “ O Alentejo…além Tejo” foi o pretexto 
parar exibir louça decorativa e doçaria, no espaço 
de Portugal. E, mais uma vez, o caldo verde, este 
ano, acompanhado pela carne de porco à alentejana, 
exibiu as artes culinárias de docentes.

Nunca os espaços geográficos estiveram tão 
perto: foi tão fácil petiscar em Portugal, saborear um 
prato em Inglaterra e fazer a sobremesa em França!

Atividades variadas construíram um ambiente 
festivo, mas o centro das atenções e do entusiasmo 
registou-se no Fator OJ que revelou valores musicais, 
anunciando longas carreiras!!

 
Coordenadora do Departamento de Línguas

Dia 11 de novembro: cultura em sabores

Doçaria da Educação Especial Delícias inglesas e americanas, doces e salgadas

 A gastronomia alentejana Crèpes franceses com todos os sabores

Hugo Lobo e Pedro Lobo; Inês Xará, Albina Bushmalyova; Mara Cosa e Sofia 
Carvalho; Catarina Araújo e Leonardo Martins

Inês Xará

Sofia SoaresPormenor do espaço multiusos

Corte Geral da UPS)PestinhasUnknown
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No dia 13 de novembro, a turma I do 12º ano, 
do Curso Técnico de Análise Laboratorial deslocou-se 
ao Centro de Ciência Júnior do Parque Biocant, em 
Cantanhede, no âmbito das disciplinas de Química 
Aplicada, Análises Químicas e Física e Química.

Durante a visita, os alunos tiveram oportunidade 
de realizar duas atividades de prática laboratorial, 
uma da parte da manhã e outra da parte da tarde. A 
primeira, “Resistência e Suscetibilidade Bacteriana”, 
tinha por objetivo identificar algumas bactérias 
e encontrar o medicamento mais adequado para 
as combater. A segunda, “Microorganismos e 
Segurança Alimentar”, proporcionou aos alunos um 
momento único de pesquisa de microorganismos 
com potencial para causar toxinfeções alimentares, 
mais especificamente bactérias, em determinados 
alimentos, para o estudo da sua inocuidade.

Toda a visita decorreu bem, tendo os alunos sido 
muito bem recebidos pelas monitoras responsáveis. 

Esta deslocação apresentou-se ainda como 
uma ocasião única de interacção e convívio entre 
professores e alunos, além de ter sido uma forma 
particular de os alunos contactarem com a parte 
mais prática do seu curso e equipamentos a que não 
teriam acesso de outra forma.

A turma 12ºI

Visita ao Centro de Ciência 
Júnior do Parque Biocant

O TECZONE, enquadrado no TECNET, decorreu nos 
dias 17 e 18, na Torre da Oliva em S. João da Madeira, 
que se caracterizou por um espaço expositivo e 
interativo aberto ao público em geral, onde os mais 
jovens foram sensibilizados para as áreas tecnológicas 
e criativas, através de um conjunto de demonstrações 
e experiências. Esta zona contou com a participação 
de diversas entidades, tais como as Universidades de 
Aveiro (fábrica da Ciência), do Porto, do Minho, de 
Trás-os-Montes e Alto Douro, bem como a Católica; 
empresas das mais diversas áreas tecnológicas como 
a ATEC – Academia de Formação da Autoeuropa, 
Bosch e Siemens, NOS,  Schneider Electric, Microsoft, 
Ciência Viva e Nova Base. O Agrupamento de Escolas 
Oliveira Júnior dinamizou um espaço com atividades 
diversificadas e interativas no âmbito do Curso 
Profissional de Técnico de Multimédia. 

Os alunos da turma 12º J executaram diversas 

Alunos de Multimédia na TECZONE/TECNET
No passado dia 3 de dezembro, a psicóloga 

Mafalda Branco veio à nossa escola para nos falar 
de Coaching e comunicação em contexto educativo. 
Tratou-se de uma palestra, aberta a docentes desta 
e de outras escolas, que visou explicar o conceito 
de coaching, enquadrando-o na ação educativa e 
pessoal. Reconhecer potencialidades, desenvolver 
competências e motivações são bases do processo a 
realizar no trabalho de coaching. É, portanto, uma 
técnica de desenvolvimento humano que pretende 
ajudar a alcançar metas e objetivos e a melhorar 
relações pessoais. 

A simpatia e as palavras elucidativas da psicóloga 
foram, de imediato, uma marca da coach Mafalda 
Branco.

No passado dia 12 de novembro, realizou-se a 1ª 
eliminatória das XXXIII Olimpíadas Portuguesas de 
Matemática. A competição é promovida anualmente 
pela Sociedade Portuguesa de Matemática e está 
dividida em quatro categorias, consoante o ano de 
escolaridade de frequência dos participantes. A nossa 
escola tem grande historial de participação neste 
evento.

Este ano, realizaram a prova 94 alunos da escola 
sede. Os vencedores desta edição são:

Pré-Olimpíadas (5º ano) – Tomás Rocha do 5º F
Categoria Júnior (6º e 7º anos) – Sebastião Silva 

Lemos do 6º A
Categoria A (8º e 9º anos) – Pedro Filipe Duarte 

do 8º C
Categoria B (10º, 11º e 12º anos) – Nuno Ricardo 

Gonçalves do 12º C
A 2ª eliminatória da Categoria Júnior, da Categoria 

A e da Categoria B, está prevista para o dia 14 de 
janeiro de 2015 e contará com a participação dos 
alunos vencedores na 1ª eliminatória. Boa sorte para 
todos eles!

Coaching e comunicação 
em contexto educativo

No dia 12 de novembro, foi realizada uma visita de 
estudo, no âmbito da disciplina de Área de Integração, 
com a turma do 11º I, à empresa FEPSA, Feltros 
Portugueses, SA – líder mundial no fabrico de feltros 
de alta qualidade para chapéus. À chegada, fomos bem 
recebidos e foi-nos facultada, através da visualização 
de um vídeo, uma breve apresentação da empresa 
e de todo o processo de fabrico do chapéu, desde a 
matéria-prima até ao produto final. Mas, como não 
há nada como experienciar diretamente, foram-nos 
distribuídos walkie-talkies, uma vez que o barulho 
das máquinas dificulta a comunicação, e iniciou-se a 
visita guiada. Os alunos ficaram impressionados ao 
perceberem que a matéria-prima usada no fabrico 
dos chapéus era pelo de coelho, de lebre e de castor. 
Foram-nos explicadas as várias fases do processo de 
fabrico dos chapéus e foi-nos dito que “a empresa 
só produz feltros sem os acabamentos”, esse, será 
concretizado e personalizado no país de consumo. 

No final, ficamos a saber que os chapéus 
fabricados na FEPSA correm o mundo, pois a 
produção é, maioritariamente, para exportação. 
Devido à sua qualidade, não nos surpreendeu que 
nomes importantes do cinema, como Johny Depp, 
agentes da polícia feminina inglesa e funcionários 
do metropolitano de Londres, usem chapéus de alta 
gama produzidos na FEPSA. Os alunos não vieram 
embora sem testarem a qualidade e a beleza dos 
chapéus. E que bonitos estão!

Manuela João 

11ºI visita FEPSA

tarefas no âmbito das disciplinas da componente 
técnica do curso, explicando aos visitantes as 
atividades que estavam a efetuar. Assim, foi possível, 
por um lado, motivar, sensibilizar e informar os 
jovens e o público em geral acerca de oportunidades 
profissionais e, por outro lado, divulgar a oferta 
formativa escolar e profissional do Agrupamento.

No primeiro dia de exposição, algumas turmas dos 
cursos profissionais também tiveram a oportunidade 
de visitar o espaço acompanhados pelos respetivos 
professores.

Este evento permitiu a alunos e professores 
contactar com empresas dedicadas à tecnologia, 
à criatividade, à inovação e ao empreendedorismo 
e conhecer novos projetos, estabelecer contactos, 
partilhar conhecimentos e criar parcerias.

Paula Azevedo

Vive les crêpes!
Le onze novembre 2014, à l’école Oliveira Júnior, 

on a fêté le S. Martinho. Ce jour-là  on a eu des 
activités gastronomiques, sportives, scientifiques et 
culturelles.

Les élèves ont participé au “ cross-country”, on 
vu un film, ont chanté au concours “ Fator O.J”, ont 
cronstruit un bateau  à l’énergie solaire  et se sont 
bien amusés.

Ils ont aussi goûté des aliments différents comme 
“ hot dogs”, rillons et gésiers et bien sur des crêpes.

Ils ont bien mangé mais aussi bien travaillé!
 8ºA
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Dia internacional da Pessoa com Deficiência
A alimentação na adolescência

Ano após ano, o grupo de 
educação especial comemora 
o Dia Internacional da Pessoa 
com Deficiência com uma 
atividade. Este ano não foi 
exceção e aconteceu no passado 
dia 3 de dezembro com uma 
palestra subordinada ao tema “A  
alimentação na adolescência”. 

A palestrante foi a nutricionista 
da Câmara Municipal de S. João 
da Madeira, dra Catarina Costa. 

De forma simples e direta, 
falou sobre a alimentação e 
hábitos saudáveis que contribuem 
para o crescimento do nosso 
corpo e o desenvolvimento das 
nossas capacidades. Uma boa 
alimentação contribui  para um 
bem estar físico e psicológico.

Um corpo bem alimentado é, 
sem dúvida, uma mente preparada 
para receber e progredir nas 
aprendizagens.

Maria Antónia Almeida

Visita de Estudo a Academia Equestre

Sessão de Equitação Terapêutica
Cumprindo o seu desígnio de “Uma Escola de 

Todos para Todos”, a escola sede do Agrupamento, no 
último dia 18 de novembro, proporcionou aos alunos 
com Currículo Especifico Individual e a um aluno 
com dificuldades de locomoção, de várias turmas, 
a experiência duma visita/sessão de equitação 
terapêutica na Academia Equestre do Centro Hípico 
de Espinho.

A equitação terapêutica proporciona às pessoas 
com necessidades especiais físicas ou mentais, 
visuais, auditivas e múltiplas o seu desenvolvimento 
biopsicossocial, estimulando as suas potencialidades, 
respeitando os seus limites e visando a integração 
e inserção. Esta proporciona benefícios físicos 
(permite o desenvolvimento do equilíbrio, da noção 
de espaço e postura; permite a tonificação da 
musculatura; permite melhorias ao nível da voz e 
da pronúncia de palavras devido a uma respiração 
correta); Benefícios Psicológicos (permite o aumento 
da autoestima, da confiança e da autonomia; 
permite o desenvolvimento da sociabilidade; permite 
a diminuição da agressividade e da intolerância 
à frustração) Benefícios Cognitivos (permite um 
aumento no que concerne ao vocabulário em crianças 
contribuindo para uma melhoria no desempenho 
em sala de aula; contribui para a estimulação da 
atenção seletiva e concentração). Conhecidos estes 
benefícios, esta atividade, integrada no plano anual 
de atividades, foi promovida pelo grupo de educação 
física em parceria com o grupo de educação especial.

Num ambiente, ao mesmo tempo, sereno e de 
boa disposição,  a Dra. Tânia Barandela (psicóloga, 
terapeuta e responsável pela Academia Equestre) 
orientou os alunos nas  tarefas de escovar e interagir 
com a égua Oísis, antes de ser aparelhada e 
montarem. No fim conduziram a Oísis e  deram -lhe 
o duche final. 

Os alunos tiveram ainda tempo para se deslocarem 
pelo centro hípico, visitando as boxes ou assistindo 
ao trabalho doutros cavalos. 

O Agrupamento conseguiu garantir as condições 
necessárias para que a atividade fosse inteiramente 
gratuita para os alunos e está a desenvolver esforços 
para que seja possível voltar a proporcionar aos 
alunos esta experiência, preferencialmente, de forma 
periódica ao longo do ano letivo. 

Os principais objetivos de vivenciar experiências 

sensoriomotoras que não são possíveis de criar 
em contexto escolar; desenvolver a sociabilidade, 
responsabilidade e respeito e estimular capacidades 
adaptativas foram completamente alcançados com 
esta atividade.

Maria Antónia Almeida e Carlos Miragaia
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Chegou pela manhã 
envolta em transparência.
Miro-a. No seu brilho de 
cristal,
leio janelas de esperança.

E, do lado de lá, 
juntam-se as letras 
nas canções das crianças 
que cantam
futuros em construção.

JI da Devesa 
inicia o ano letivo 
em clima de festa

No dia 10 de setembro, pelas 18h, os pais, 
juntamente com os filhos, foram convidados a 
visitarem o JI.

É deveras importante começar desde o início do 
ano a fortalecer laços entre todos os membros da 
comunidade educativa. 

Pais e filhos construíram crachás personalizados, 
com o objetivo das crianças os colocarem ao peito, no 
primeiro dia da escola, sentindo assim que levavam 
consigo um bocado do pai e da mãe. Neste dia, os 
pais também colaboraram numa atividade de escrita 
criativa fazendo um acróstico com o nome dos filhos, 
realçando as suas características.

No dia 12 de setembro, primeiro dia de escola, as 
crianças pintaram as suas mãozinhas nesse placar. 

Tanto o dia 10 como o dia 12 foram muito 
engraçados e divertidos fazendo com que todos 
entrassem “ com o pé direito” no novo ano letivo.

As Educadoras, Cristina Oliveira e Cristina Correia

Os Jardins de Infância do Agrupamento de Escolas 
Oliveira Júnior comemoraram o Dia Mundial da 
Música.

As crianças dos jardins de infância da Devesa 
Velha, Ribeiros e Travessas tiveram a oportunidade 
de experimentar vários instrumentos com professores 

JI comemoram o Dia Mundial da Música

da Escola de Música «Criar e Sentir», no âmbito do 
Dia Mundial da Música.

Foram momentos intensos que proporcionaram 
a todas as crianças uma nova experiência, 
mostrando que a música também é importante no 
desenvolvimento dos mais pequenos.

O “ Concurso 100% Resíduos” pretende promover 
a separação seletiva, na origem, de vários tipos de 
resíduos, nomeadamente embalagens (papel/cartão, 
vidro e plástico/metal), óleo alimentar usado, rolhas 
de cortiça e tampinhas de plástico.

O J. I. das Travessas foi o melhor classificado, com 
uma média ponderada de 1,22 sacos de 220 litros de 

JI das Travessas ganha 1º prémio 
do “Concurso 100% Resíduos”

resíduos por aluno, em 2º lugar ficou a EB1 do Parque, 
com 0,88 sacos por aluno e em 3º a Escola EB com 
0,19 sacos de resíduos por aluno.

O projeto contribui, assim, para uma 
maior consciencialização ambiental e perceção 
da importância da reciclagem de resíduos. 

 Ana Teixeira

Dia de S.Martinho 
na nossa escola

No  passado dia 11 de  novembro, comemorou-se 
mais uma vez, a tradicional  festa de  S.Martinho na 
nossa escola.

As atividades realizadas  alusivas a este tema 
contemplaram as expressões plástica, dramática e 
musical. 

A fogueira não permitiu algumas brincadeiras, tão 
desejadas como saltá-la.

Comeram-se as castanhas assadas, acompanhadas 
com o sumo que a Associação de Pais ofereceu   aos  
alunos. O lanche foi animado e permitiu um agradável 
convívio entre todos.

Muitos beijinhos para todas as crianças do Mundo 
e, em especial, para  as da nossa escola.

Os alunos da EB/JI Ribeiros

Espelhos de luz numa gota 
de água!
Equilíbrio e perfeição
Metáfora da vida.

O que importam as palavras 
se a tua luz é a imagem da 
poesia?

Há poesia numa gota 
transparente!

No âmbito do Projecto Educativo Municipal, os 
alunos da EB do Espadanal participaram na atividade 
“A árvore dos chapéus”. 

Nesta atividade os alunos foram desafiados a 
produzirem chapéus criativos reciclando materiais. 
Os trabalhos foram realizados na disciplina de 
Expressões Artísticas (AEC). 

 Estes chapéus serão expostos, durante a época 
natalícia, na Árvore de Natal do Museu da Chapelaria. 

EB1 Espadanal

A árvore dos chapéus

Texto de Ana Paula Oliveira Foto: Pedro Fernandes
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No dia 31 de outubro, fomos à feira do livro usado, 
dinamizada pela rede de bibliotecas escolares de S. 
João da Madeira. Aqui assistimos a uma sessão de 
leitura dramatizada pela professora Carla Almeida, 
alusiva ao tema do Halloween.

De seguida, pudemos adquirir livros a preços 
simbólicos.

Esta atividade foi muito divertida, porque ler é 
sempre um prazer que nos leva a crescer e a aprender. 
Por outro lado, os livros contam histórias de encantar, 
que nos fazem viajar pelo mundo da imaginação e 
sonhar.

 Alunos do 2º ano da E.B. do Espadanal

Gostamos de  visitar
a Biblioteca Municipal

RBE-SJM
Feira do livro usado

As bibliotecas do Agrupamento de Escolas Oliveira 
Júnior convidaram a comunidade a participar na 
sessão de animção da Feira do Livro de Natal, que 
decorreu entre o dia 9 e 12 de dezembro. 

Durante o evento a comunidade educativa teve a 
oportunidade de contactar com diversos livros e de 
adquiri-los a preços convidativos.

Feira do Livro de Natal 
Animação da história de histórias

O Natal continua a ser uma época plena de magia e 
de luz sobretudo para os mais pequenos. Por isso, ao 
longo de duas semanas, as professoras bibliotecárias 
da rede concelhia das Bibliotecas Escolares (RBE/
SJM) levaram os contos “O beijo do Pai Natal” e 
“Ninguém dá prendas ao Pai Natal” a  todas as 
escolas do concelho. As professoras dinamizadoras 
agradecem a cooperação das educadoras de infância, 
das professoras que acompanharam as turmas e 
assistentes operacionais que permitiram que os 
valores de partilha e de entreajuda adquirissem vida 
própria e um resultado maravilhoso que quisemos 
partilhar com a comunidade.

É necessário que as luzes de Natal continuem 
acesas para alimentar todos os sonhos, sobretudo o 
das nossas crianças e jovens.

Carla Almeida, Lurdes Maia, Graça Moutinho e 
Sara Tavares

Rede concelhia das Bibliotecas Escolares (RBE/SJM)
Luzes de Natal iluminam as bibliotecas escolares

Vamos falar-vos de duas visitas à Biblioteca 
Municipal.

No dia 31 de outubro, fomos à feira do livro usado; 
a Professora Carla contou-nos uma história de bruxas 
e todos compramos livros.

 No dia 7 de novembro voltamos à biblioteca 
para assistir à apresentação do livro “Bigas” do 
escritor Henrique Pereira e da ilustradora Alexandra 
Gonçalves. O livro é muito bonito e a Alexandra 
ensinou-nos a fazer desenhos… 

Os alunos do Jardim de Infância dos Ribeiros

“Natal é quando...”
Poesia, christmas carols e outros cânticos, em véspera de Natal

Os docentes de Música, Português e Inglês do 2º 
ciclo, em parceria com a  biblioteca, dinamizaram, 
com os seus alunos, a festa de Natal que marcou o 
fim do primeiro período.

Mensagens e poemas alusivos ao Natal de Pessoa, 
Sophia, Gedeão, Sá-Carneiro e Ary dos Santos, entre 
outros,  foram intercalados com os christmas carols 
e outros cânticos portugueses, levando alegria e 
entusiasmo a todos os que assistiram.

Das mensagens mais atuais aqui apresentadas, 
destacamos a de Malala Yousafzai que, na cerimónia 
da atribuição do Prémio Nobel da Paz, afirmou decidida 
“One child, one pen, one book and one teacher can 
change de world”.

Concluimos esta nota com o poema de Luísa Ducla 
Soares, também muito atual, sobre as crianças que 
ainda têm de lutar pela vida:

“Graça não gosta da guerra.
Guilherme não gosta da guerra.
Guida não gosta da guerra.
A guerra matou-lhes o pai.
A guerra queimou-lhes a casa.
A guerra espantou-lhes o gado.
Graça, Guilherme, Guida gritam.
As granadas estoiram.
Agora o sangue irriga as ruas.
Graça, Guilherme, Guida
querem gritar
à gente grande
que se fica sempre a perder,
mesmo que os generais
ganhem as guerras.

Luísa Correia

JI Devesa JI Travessas

EB1 Ribeiros EB1 Espadanal

Esta iniciativa foi enriquecida com várias atividades 
culturais alusivas aos livros, à leitura e ao Natal.

A equipa da biblioteca agradece a todos os que 
colaboraram na organização deste evento e àqueles 
que visitaram a feira promovendo assim o livro e a 
leitura.

Carla Almeida
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O concurso Nacional de Leitura é uma iniciativa 
do PNL que propõe um desafio às competências de 
expressão escrita e oral dos alunos do 3º Ciclo e do 
Ensino Secundário das escolas públicas, privadas e 
EPE. O processo decorre em três fases distintas, ao 
longo do ano letivo, e culmina numa Final Nacional 
em que são apurados os vencedores em cada 
um dos níveis de ensino. O objetivo central deste 
concurso é estimular o treino da leitura e desenvolver 
competências de expressão escrita e oral junto dos 
alunos do 3º Ciclo do Ensino Básico e do Ensino 
Secundário.

Para a primeira fase, a nossa escola escolheu O 
gato de Uppsala, de Crsitina Carvalho, e Irmão Lobo 
de Carla Maia de Almeida, para o Ensino Básico. 
Jesusalém, de Mia Couto e Para onde vão os guarda-
chuvas, de Afonso Cruz para o Ensino Secundário.

Leia e participe nas provas a realizar em janeiro!

Concurso FlashBIB

O Dia Nacional da Biblioteca Escolar foi assinalado 
na Oliveira Júnior com a animação do conto O livro-
em-branco e as letras atrevidas, de Fátima Effe 
& Zé-Luís. A equipa da biblioteca, encenou esta 
atividade de sensibilização para a leitura e a escrita, 
com alguns alunos do 5º F e E, dirigida aos colegas 
do 5º ano.

A história, contada de forma expressiva e 

Rui Apolinário, autor da exposição de Fotografia 
Lugares de Infinito, esteve na escola Oliveira 
Júnior com os alunos do 10º e 11º ano de Fotografia, 
para partilhar o novo projeto que, nesta fase ainda 
embrionária, explorou duas livrarias, a centenária 
Livraria Sá da Costa, do Chiado e a Livraria Chaminé 
da Mota, da rua das Flores do Porto. Ficamos a saber 
que o fotógrafo vai continuar a explorar o conceito de 
infinito, noutros lugares e espaços igualmente ricos 

Dia da Biblioteca
O livro-em-branco e as letras atrevidas 

Concurso Nacional
de Leitura 

dramática, revela que o protagonista, um bonito livro 
verde, tinha um defeito grave de nascença: não tinha 
história para contar…. Imagine! Não tinha letras!

Esta revelação suscitou as mais variadas reações 
das letras que acabam por se unir, na tentativa de 
escrever o livro… E mais não podemos revelar.

Luísa Correia

em sentido e experiências de vida. Já no final, os 
alunos aproveitaram a experiência de Rui Apolinário 
para esclarecer questões técnicas e descobrir as 
“máquinas”, antigas e atuais, que foram exibidas.

Os docentes Pedro Fernandes e Lurdes Lopes 
acompanharam os alunos, nesta iniciativa para 
celebrar o Mês Internacional da Biblioteca Escolar e 
suscitar diferentes olhares/leituras do mundo. 

Luísa Correia

Exposição Lugares de Infinito
Durante o Mês Internacional da Biblioteca Escolar, 

os alunos do Agrupamento Oliveira Júnior participaram 
no concurso FlashBib, captando imagens originais e 
criativas de momentos de leitura nas escolas e bibliotecas, 
uma das atividades planeadas para comemorar o mês.

Os alunos da escola dos Ribeiros, dos mais pequenos, 
do Pré-Escolar, aos mais crescidos, do 4º ano, revelaram 
os seus dotes fotográficos e, dando asas à criatividade, 
fotografaram-se num dos espaços onde mais gostam de 
estar – a Biblioteca Escolar.

Os três melhores flashes foram eleitos durante o 
mês de novembro.

Carla Almeida

No dia 30 de outubro, Cristina Carvalho, filha dos 
escritores António Gedeão e Natália Nunes, esteve na 
Escola Básica e Secundária Oliveira Júnior para um “À 
conversa com…”

Dois cordões humanos, que uniam o portão e a 
sala multiusos, acolheram a escritora, oferecendo-lhe, 
passo a passo, símbolos da sua obra. Já no auditório, 
mais duas estações a aguardavam: a homenagem 
a António Gedeão, onde um laboratório de Físico-
química foi cenário para se ouvir “Pedra filosofal” e 
a homenagem a Natália Nunes, onde uma exposição 
de livros emoldurou o refrão “há gente que fica na 
história da gente “, cantado por uma aluna. Seguiu-
se um diálogo de excertos das obras da autora e este 
foi o primeiro desafio lançado. A conversa permitiu-
lhe evocar memórias da infância, rituais de escrita 
do seu pai e falar de características dos escritores. 
Das personagens da sua obra, o destaque foi para “O 
gato de Uppsala”, tendo sido explicado que o felino foi 
“o animal transportável” que excluiu hipóteses entre 
aves ou repteis. O incentivo à leitura e à formação 
em áreas profissionais variadas foi a mensagem final 

À conversa com Cristina Carvalho...

deixada aos que a ouviam.
Chegado o momento de visitar o Jardim dos Poetas, 

a escritora constatou que tinha sido presenteada com 
dois espaços. Cristina Carvalho e António Gedeão 
deixavam palavras intemporais neste jardim que fará 
florir uma romãzeira, planta escolhida pela “beleza das 
suas flores e dos seus frutos” e que, sazonalmente, 
nos recordará a presença da romancista.

                                            Cristina Marques
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No passado dia 1 de dezembro, houve 
lugar a uma atividade de sensibilização 
sobre a problemática da SIDA. Desta vez, o 
laço vermelho, cor da porta de entrada para 
a dor do corpo e da alma que esta síndrome 
transporta, fez-se de múltiplos postais com os 
nomes de todos os alunos do agrupamento. 

Sempre em vermelho, outros laços 
apresentaram-se em menor formato mas com 
muita criatividade, saídos das mãos dos alunos 
do 2º ciclo, sob a orientação das professoras 
de Educação Visual. As múltiplas versões 
deste laço foram expostas no espaço do bar, 
juntamente com a exposição de cartazes, 
dedicados à mesma temática, elaborados 
por alunos das turmas 10ºJ e 12ºJ do curso 
profissional de Técnicos de Multimédia.

Porque a SIDA parece uma realidade 
distante, mas está perto, …porque toca vidas 
longas e vidas que ainda estão a despontar,…
porque informar, alertar, sensibilizar, pode 
despertar consciências, fazer refletir, mudar 
atitudes e comportamentos, a SIDA, em 
números, foi exposta num pequeno vídeo 
elaborado pela equipa da Educação para a 
Saúde, que foi passando ao longo do dia 
comemorativo, no espaço do bar. Ficam os 
votos de que estas pequenas intervenções 
possam fazer a diferença, para melhor, na vida 
de alguém.

Equipa da Educação para  Saúde

No dia 10 de novembro decorreu 
na escola sede do agrupamento 
uma sessão de teatro-debate, 
interpretada por atores da Associação 
USINA. A sessão destinou-se a 
alunos do 12ºano e enquadra-se na 
educação para a sexualidade a nível 
do ensino secundário. 

 “Nem muito simples, nem 
demasiado complicado” promove 
no jovem público a reflexão sobre 
temáticas como a prevenção de 
comportamentos de risco, a igualdade 
de género e a homossexualidade 
(orientação sexual), assuntos 
pertinentes e emergentes na fase de 
vida em que os alunos participantes 
estão a entrar na sociedade atual.

O público envolveu-se 
calorosamente na discussão das 
situações retratadas na peça, 
propondo e testando diversos 
desfechos para as mesmas. 

A equipa da Educação para a 
Saúde tem vindo a dinamizar esta 
atividade desde há alguns anos e 
desde sempre se constatou uma 

Dia Mundial de Luta contra a SIDA

No dia 16 de outubro, Dia Mundial da Alimentação, 
a equipa da Educação para a Saúde  (PES)  dinamizou 
um conjunto de atividades, que pretende promover 
uma alimentação mais saudável e equilibrada por 
parte dos alunos da escola sede, em particular os 
alunos mais jovens.

Nesse âmbito, houve lugar a oferta de fruta, em 
diversos espaços da escola, iniciativa esta, muito 
bem recebida por todos os elementos da comunidade 
educativa. 

Como intervenção mais prolongada e dirigida, deu-
se início ao concurso “Comer sopa dá prémios”, dirigido 
aos alunos do 2º ciclo e do 7ºano de escolaridade, 
frequentadores da cantina escolar, que se prolongou 
até final do mês de novembro. As equipas do PES 
e da Educação Alimentar acompanharam os alunos, 
durante o almoço na cantina, distribuindo pontos 
sempre que os alunos participantes integravam 
a sopa na sua refeição. Os pontos destinavam-se 
ao preenchimento de um cartão, o qual, quando 
completo e entregue, habilitava o aluno ao sorteio 
de alguns prémios. Se alguns veem os seus bons 
hábitos alimentares recompensados, outros sentem-
se estimulados a incluir a sopa na refeição, que é o 
principal objetivo desta atividade.

Os alunos mostram interesse e entusiasmo pelo 
concurso, empenhando-se em colecionar os pontos 
e preencher o cartão. Brevemente será tempo de 
entregar os prémios aos mais sortudos!...

Equipa da Educação para  Saúde

Dia Mundial da Alimentação do agrupamento

“Nem muito simples… nem demasiado complicado”

Educar para a sexualidade

O projeto SOBE continua a “subir” nas escolas do 
primeiro ciclo e jardins de infância do agrupamento.

Ao longo do mês de novembro,  os alunos 
participaram em várias atividades promotoras de 
saúde oral. Para dar continuidade a este projeto 
contamos, uma vez mais, com a colaboração da 
enfermeira Leonilde.

Nestas sessões, os alunos do jardim de infância e 
do segundo ano de escolaridade escovaram os dentes 
a seco e os do quarto ano treinaram a utilização do 
fio dentário. 

Para além destas atividades, os alunos darão 
continuidade às ações com o bochecho do flúor e 
algumas turmas irão fazer a escovagem diária na 
escola.  

A finalizar, recomendamos ainda a participação 
no Concurso “Escrever um conto, sorrir para a vida”, 
resultante da parceria do PNL/RBE e DGS

Carla Almeida

SOBE - Saúde Oral e Bibliotecas Escolares

Na escola EB do Espadanal, docentes e alunos 
assinalaram esta data com uma atividade de 
alimentação saudável.

Para o efeito, confecionaram um batido de frutas, 
trazidas pelos alunos que ficou bem saboroso!

Experimentem fazer….

A  educação  alimentar  foi  também  uma  das  temáticas 
abordada nas atividades ralizadas nas bibliotecas 
escolares do 1º ciclo, durante o mês de outubro.

Entre conversas, apresentações e histórias, 
os alunos do pré-escolar e do primeiro 
ciclo tiveram a oportunidade de alargar os 
conhecimetos sobre hábitos alimentares saudáveis.

reação muito positiva dos alunos, que 
deixam transparecer a importância da 
abordagem destes temas para a sua 
formação. 

Equipa da Educação para  Saúde
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No dia 20 de novembro, comemorou-se o Dia 
Internacional da Filosofia, instituído no calendário de 
comemorações da UNESCO. É assinalado, sempre, 
na terceira quinta-feira do mês de novembro. No 
presente ano correspondeu ao dia 20. 

É de lembrar que a UNESCO no seu site sublinha “o 
valor duradouro da Filosofia para o desenvolvimento 
do pensamento humano, para cada cultura e para 
cada indivíduo”. O Grupo de Filosofia, no sentido de 
contribuir para tão nobre causa e promover e exercício 
da reflexão e da criatividade, propôs aos alunos a 
realização de um trabalho original alusivo ao tema: 
“Jogos da Sabedoria”. Esse trabalho consistiu em criar/
recriar um jogo que fizesse alusão ao/s objeto/s de 
estudo da Filosofia/Psicologia. Pretendeu-se, ainda, 

Di da Filosofia com “jogos de sabedoria”

com esta atividade, levar os alunos/comunidade 
educativa a refletir sobre a importância da Filosofia 
para a formação de uma consciência atenta, sensível 
e eticamente responsável e reconhecer o contributo 
específico da Filosofia para o desenvolvimento de 
um pensamento informado, metódico e crítico. O 
resultado, não poderia ter sido melhor! Os alunos 
empenharam-se, surpreenderam pela criatividade, 
pela atitude e, através de todo o tipo de materiais, 
concretizaram as suas ideias em jogos fantásticos, 
que nos levam a afirmar, tal como fez Merlau-Ponty 
que “a verdadeira filosofia é reaprender a ver o 
mundo”.  

Grupo de Filosofia

Acerca dos 
trabalhos de casa…

“A maior parte dos trabalhos de casa são uma 
forma rápida para que as crianças passem a ter um 
ódio de estimação pela escola”

“Mais tempo de escola não é, obrigatoriamente, 
melhor tempo. Pelo contrário, as crianças precisam 
de muito mais tempo de recreio. Crianças mais 
empanturradas em conhecimento são crianças que 
pensam menos.”

Quantas vezes já 
lemos e ouvimos citações 
destas? O tema está 
na moda e não reúne 
consenso.

Quantas vezes nos 
questionamos enquanto 
professores, enquanto 
pais, enquanto responsáveis do  Agrupamento?

Não somos contra os trabalhos de casa, embora 
não nos agrade este nome. Trabalhos sugere fazer 
algo forçado. Vamos chamar-lhes apenas tarefas. 
Mas, deixemos as divagações e retomemos o assunto 
…Não somos contra os trabalhos de casa, mas sim,  
contra o tipo de trabalhos de casa que ainda hoje se 
utilizam. Faz sentido marcarmos trabalhos iguais aos 
que nos marcavam quando éramos alunas? Importa 
encher páginas e páginas de exercícios repetitivos 
e monótonos que apenas servem de desmotivação 
pelo enfado que provocam? Os trabalhos de casa, 
dentro do que a criança é capaz de realizar, poderão 
tornar-se num ritual enriquecedor para os alunos, 
promovendo hábitos de trabalho, criação de rotinas, 
que provavelmente darão frutos no futuro.

Trabalhos de casa, SIM, mas que sejam trabalhos 
capazes de estimular a curiosidade e perspicácia e 
sobretudo que contribuam para a autonomia das 
crianças.

 Podemos exigir que após horas e horas na 
escola, ATL, AEC, …as crianças ainda cheguem a casa 
carregadas de tarefas e tenham ainda que enfrentar 
a impaciência de alguns pais, também eles fatigados 
e stressados por mais um dia de trabalho? Podemos 
exigir que as crianças trabalhem mais horas do que 
os seus pais? Quantas há que entram na escola (ATL) 
às 7h30 e saem às 18h30!...

Trabalhos de casa, SIM, se permitirem o diálogo, 
o convívio, a partilha, no escasso tempo que os pais 
passam com os filhos.

Trabalhos de casa, SIM, se for para que os alunos 
consolidem e reflitam sobre o que aprenderam na 
escola.

Trabalhos de casa, NÃO, se se tornarem numa 
sobrecarga infindável…

Trabalhos de casa, NÃO, se for para fazer mais do 
mesmo, sempre do mesmo…

E porque não descansar aos fins-de-semana? Os 
adultos também o fazem…

E qual o papel dos pais nos TPC? Os TPC são para 
os filhos ou para os pais? Fazer o acompanhamento 
dos filhos nos TPC será sinónimo de fazer os TPC 
pelos filhos? 

E o tempo passado na escola? Não será 
demasiado? Onde fica o tempo para brincar e para 
fazer as aprendizagens que daí advêm? E o tempo 
para estar com a família, com os amigos? O facto 
das crianças começarem desde muito cedo a serem  
“bombardeadas” com imensas atividades didáticas, 
pedagógicas, não estará a contribuir para o aumento 
da indisciplina? 

Estamos a ser polémicas e fazemo-lo 
propositadamente para abanarmos consciências. 

 Já agora, e em jeito de conclusão, deixamos 
aqui a opinião do diretor do Agrupamento de Escolas 
Oliveira Júnior, sobre o seu ideal de escola.

 “ Sonho com uma escola em que as aulas sejam 
das 8h30m às 13h30m e em que a tarde pudesse 
ser preenchida com atividades ligadas ao desporto, 
aos diversos tipos de expressões para que os alunos 
possam crescer em harmonia, em liberdade, para que 
possam desenvolver outro tipo de competências”.

Reflitamos…
Adjuntas do Diretor

 Antonieta Oliveira e Renata Oliveira

Le onze novembre 2014, à l’école Oliveira Júnior, 
on a fêté le S. Martinho. Ce jour-là  on a eu des 
activités gastronomiques, sportives, scientifiques et 
culturelles.

Les élèves ont participé au “ cross-country”, on 
vu un film, ont chanté au concours “ Fator O.J”, ont 
cronstruit un bateau  à l’énergie solaire  et se sont 
bien amusés.

Ils ont aussi goûté des aliments différents comme 
“ hot dogs”, rillons et gésiers et bien sur des crêpes.

Ils ont bien mangé mais aussi bien travaillé!
 

8ºA
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O projeto “Clima@EduMedia”, desenvolvido ao 
abrigo do Programa “AdaPT” pela Faculdade de Letras 
da Universidade do Porto (FLUP), pretende educar os 
estudantes de 30 escolas, entre as quais se inclui a 
Oliveira Júnior, para o tema das mudanças do clima, 
através do uso dos media.

José Azevedo, docente da FLUP, investigador do 
CETAC.MEDIA e coordenador do projeto, refere que “a 
generalização do acesso às tecnologias digitais abriu 
um vasto leque de possibilidades de inovação no que 
toca a relação dos média com a aprendizagem.”

O desafio do “Clima@EduMedia” “não é apenas 
produzir conteúdos mediáticos estimulantes sobre 
as alterações climáticas, mas também possibilitar 
estratégias onde os alunos possam aprender através 
do próprio processo de produção. A investigação 
mostra que proporcionar aos estudantes um espaço 
onde possam adicionar a sua voz à discussão pública 
sobre as alterações climáticas tem um impacto 
positivo no envolvimento dos mesmos com o 
conhecimento científico sobre o tema, e ajuda a criar 
uma consciência crítica sobre essas alterações fora do 
contexto de sala de aula”, refere.

Clima@EduMedia ensina alterações climáticas 
às escolas portuguesas através dos media

O projeto “Clima@EduMedia” é multidisciplinar, 
nele colaborando as Faculdades de Letras e de 
Ciências da U.Porto, bem como a sua Unidade de 
Novas Tecnologias na Educação. De ressaltar a 
participação de 30 escolas portuguesas de todo o país 
e ainda uma parceria com a Universidade da Islândia.

O Programa “AdaPT” foi criado com o objetivo 
de apoiar financeiramente a atuação em matéria de 
“Adaptação às Alterações Climáticas” em Portugal, 
e o seu desenvolvimento foi guiado pelos termos 
estabelecidos no “Memorando de Entendimento” 
assinado entre Portugal, Noruega, Islândia e 
Liechtenstein, no âmbito do Mecanismo Financeiro do 
Espaço Económico Europeu (MFEEE/EEA-Grants).
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Em São João da Madeira, o mês de outubro já 
está associado ao encontro anual de ilustração. De 
20  26 de outubro, com organização, da Junta de 
Freguesia, comissariada por José Alberto Rodrigues 
e Conceição Pinheiro Brandão,  agendou oficinas em 
todas as escolas do agrupamento, com artistas que, 
à semelhança dos anos anteriores, surpreenderam 
pela criatividade e inovação, bem como pelo gosto 
em partilhar novas técnicas e projetos que estão a 
desenvolver. 

Renata Rafaela Pascoal, Fernando Pérez Hernando,  
João Sá, Ana Lopes, Cristina Jorge , Prinscilla Ballarin, 
Sofia Neto e Sónia Cântara,  desenvolveram um 
trabalho criativo  no grupamento. 

O programa envolveu toda a comunidade educativa 
e teve oferta de atividades muito diversificadas.

7º Encontro Internacional de Ilustração de São João da Madeira
Ilustradores voltaram a dinamizar oficinas nas escolas

A turma do 3º ano da EB1 do Espadanal 
descobriu como se faz a ilustração de uma 
história. Aprendeu que, em alguns casos, partem 
das imagens e fazem uma história, noutros a 
ilustração é feita a partir da história, combinando 
com a autora as partes que terão de ser ilustradas.

Sónia Cântara falou-nos da última obra em que 
colaborou, Cada dia… sua magia, de Lourdes Custódio, 
e ajudou-nos a desenhar o gatinho desta história. Após 
a apresentação deste trabalho, juntos construímos 
várias imagens utilizando diferentes materiais.

A ilustradora, no final da atividade - que adorámos - 
ofereceu-nos um marcador de leitura com um autógrafo.

3º B, EB1 do Espadanal

Os alunos do 2º e 4º anos da EB do Espadanal 
dirigiram-se à escola sede para participar numa 
oficina chamada “Oficina de máquinas pictorioativas”, 
dinamizada pelo ilustrador João Sá. Estas máquinas 
propiciaram uma abordagem didática e lúdica, tanto 
do desenho como da pintura, porque foi possível dar 
atenção a outras partes da ação de pintar, como a 

Os grupos A e B do JI dos Ribeiros e as duas 
turmas do 4º ano, participaram no concurso 
“Embalagem e Ilustração”, com trabalhos criativos 
e nas oficinas de João Sá que decorreram na sede 
do Agrupamento Oliveira Júnior. Na oficina “Mãos de 
manteiga”, dinamizada pela ilustradora Ana Lopes, 
participaram com muito interesse as crianças de 
cinco anos dos dois grupos do JI e a turma do 4º B.

        
  JI e 4º anos da Escola Básica dos Ribeiros

Cristina Jorge “Conto(TE) com café”

Renata Rafaela Pascoal “Cinema de animação:
Animação de personagens” 

João Sá “Máquina Pictorioactivas”

Priscilla Ballarin “Eu, passarinho pela cidade” Sofia Neto “Contar histórias em Banda Desenhada” Fernando Pérez Hernando  “Creación de Moscas Gordas”

Sónia Cântara “Quando for grande quero ser ilustrador...”

interação das cores, tipos de traço e ritmos.
Os alunos vivenciaram esta experiência com muito 

entusiasmo, uma vez que tiveram a oportunidade 
de experimentar, com as máquinas em movimento, 
novas técnicas de desenho e pintura.

Alunos do 2º ano da E.B. do Espadanal

Alunos de Fotografia 
cobriram o encontro

De 20 a 26 de outubro decorreu o 7ª Encontro 
Internacional de Ilustração de São João da 
Madeira. Os alunos das turmas 11º L e 12º L 
do Curso Profissional de Técnico de Fotografia 
acompanharam os organizadores às diversas 
atividades, desde os workshops às oficinas, dos 
concursos às exposições, captando de forma 
profissional todos os acontecimentos.

O evento proporcionou uma experiência 
gratificante para os alunos, um espaço de convívio 
e partilha de experiências.

Paula Azevedo

JI  e 4º ano dos Ribeirosparticiparam no concurso 
“Embalagem e Ilustração”

Trabalhos a concurso
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No dia 31 de outubro, nós, os alunos da E.B. 
Ribeiros, festejamos o Dia das Bruxas.

Na sala de aula, os alunos do 1º A e 4ºA fizeram, 
cada um uma abóbora. As abóboras foram feitas com 
material reciclado como o jornal e ainda papel crepe, 
cartolina e arame…

Fizemos este trabalho de Expressão Plástica com 
muito gosto e motivação. Ficaram tão giras!

A D. Cecília vestiu-se de bruxinha boa para 
distribuir doces por todos os meninos da escola.

No final, tiramos fotografias em grupo para jamais 
esquecer o momento.

Divertimo-nos “à brava”!

O Halloween nos Ribeiros

Os alunos do 2º ciclo foram os protagonistas de 
mais uma celebração do Halloween, que se realizou 
no passado dia 31 de outubro, sob a forma de um 
concurso de vassouras.

Os “espíritos” assombraram o pavilhão D, na 
passada sexta-feira, dia 31 de outubro disfarçados 
de bruxas (witches), vampiros (vampires), monstros 
(monsters). As bruxas tiveram que se deslocar a 
pé, uma vez que as suas belas vassouras (brooms) 
foram confiscadas para o concurso, dinamizado pelas 
docentes do grupo de Inglês do 2º ciclo, com o apoio 
das professoras de Educação Visual e Educação 
Tecnológica.

Os vencedores estiveram a ser cozinhados, no 
grande caldeirão das decisões, em lume brando, com 
muita calma, uma vez que perante tantas vassouras 
fabulosas, grandes e pequenas, a decisão final 
tinha de ser cuidadosamente tomada. Os resultados 
foram posteriormente afixados no átrio do bloco D, 
para que todos os membros da nossa comunidade 
escolar tivessem o prazer de partilhar da alegria dos 
vencedores. 

De referir os alunos Guilherme Oliveira, do 5º 
B, Bruna Nunes do 5º A e do 6º C, Mariana Santos, 
Carolina Santos e Inês Santos com o primeiro, 

segundo e terceiro prémios, respetivamente, na 
categoria das vassouras grandes. No que concerne 
às vassouras pequenas, foram premiados os alunos 
Rafael Azevedo, do 5º C, Luís Resende, do 5ºD, e 
Miguel Brandão, do 5º F, com o primeiro, segundo e 
terceiro lugar.

Happy Halloween!
Docentes do Grupo de Inglês do 2º Ciclo

O Halloween na escola sede

Na semana de 10 a 14 de novembro, esteve 
patente na biblioteca da escola sede uma exposição 
de trabalhos alusivos ao S. Martinho.

A atividade foi dinamizada pelas docentes de 
Português (2.º ciclo) nas turmas de 5º e 6ºs anos, 
tendo sido previamente selecionados os melhores 
trabalhos, ficando os restantes afixados na respetiva 
sala de aula de cada turma.

Os alunos apresentaram um leque variado de 

trabalhos: lendas de S. Martinho, quadras, provérbios 
populares e receitas culinárias nas quais a castanha 
era o ingrediente primordial. A exposição contou, 
também, com diferentes elementos decorativos 
alusivos a esta época do ano.

Todos os alunos envolvidos participaram 
entusiasticamente nesta atividade.

                
Docentes de Português (2º ciclo)

Exposição de S. Martinho

Feirinhas de outono...
 ... na EB1 do Espadanal 

Como já vem sendo tradição, na Escola Básica dos 
Ribeiros do Agrupamento de Escolas Oliveira Júnior, 
realizou-se a” Feirinha de Outono”.

Este evento decorreu nos dias 6 e 7 de novembro 
e contou com a participação de vários elementos da 
comunidade educativa.

Os produtos que caracterizam esta época foram 
variados e tiveram uma grande procura.

Esta iniciativa permitiu angariar fundos que irão 
reverter para a viagem de finalistas dos alunos do 
4.º ano.

Alunos do 4.º Ano da EB/JI Ribeiros,

... e dos  Ribeiros

É fundamental relembrar a importância 
dos produtos de época, que desde tempos 
seculares eram colhidos e conservados com 
todo o carinho, para alimentar as famílias. 
Foi com este espírito que se associou esta iniciativa à 
angariação de fundos para a viagem de finalistas, nos 
passados dias 23 e 24 de outubro.

Os alunos mostraram grande motivação e 
entusiasmo, levando os seus pais e familiares até à 
banca instalada no hall da entrada principal da EB do 
Espadanal, para que estes vissem e adquirissem para 
casa alguns produtos, como por exemplo: os diversos 
tipos de compotas, bolos, frutos e legumes da época, 
paninhos feitos à mão… oferecidos pelos diversos 
encarregados de educação.

Os alunos do 4.º ano agradecem a todos os 
elementos da comunidade educativa que contribuíram 
para que fosse possível organizar esta feirinha!

Alunos do 4.º ano da EB Espadanal
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Combate 
ao insucesso escolar
Para os alunos do 2º e 3º ciclos

Ensino público e privado: 
que desafios?

Para os alunos do ensino secundário

Como vem sendo habitual,  a nossa escola participa  no Parlamento 
dos Jovens. Vem debater os temas  e apresenta uma lista 

até ao dia 8 de janeiro. 

Portugal nos últimos anos tem registado um 
acréscimo nos valores de envelhecimento da 
população. Apesar de estarmos no continente mais 
envelhecido, a Europa (apresenta que em média 
existem 115,5 idosos por cada 100 jovens), Portugal  
consegue superar esse valor com 133,5 idosos por 
cada 100 jovens.

No município onde se encontra a nossa escola, S. 
João da Madeira, o índice de envelhecimento é de 
71,4. Quando comparado com Vila Velha de Ródão, 
a localidade mais envelhecida do país, com 780,1 
idosos por cada 100 jovens, o nosso município   não 
está numa situação muito má.

O envelhecimento tem implicações na sociedade 
tanto a a nível social  como económico. Mas qual a 
solução? Esta baseia-se em políticas natalistas que 
pretendam aumentar a taxa de natalidade através 
de subsídios, apoios a famílias mais numerosas e 

O envelhecimento da população, na atualidade, é 
encarado como um dos  fenómenos demográficos mais 
preocupantes das sociedades do séc. XXI, pois traz 
consigo efeitos socioeconómicos graves, sobretudo 
nos países desenvolvidos. Na maioria destes países, o 
envelhecimento é a consequência de três indicadores 
sociodemográficos: aumento da esperança média 
de vida, diminuição da natalidade e declínio da 
fecundidade.  No que à esperança média de vida diz 
respeito, a evolução positiva resulta dos progressos 
da medicina, da melhoria na assistência da saúde e na 
qualidade de vida da população. Quanto à diminuição 
da taxa de natalidade, este fenómeno prende-se com 
a integração da mulher no mercado de trabalho, o 
casamento tardio e o adiamento do nascimento do 
primeiro filho, a precariedade crescente do emprego, 

1.Fator natural que influencia a distribuição da população; 
2.Grau de facilidade de acesso a um lugar; 3.Fator humano 
que influencia a distribuição da população; 4.Indicador 
que influencia o crescimento natural; 5.Movimentos 
migratórios de saída de população; 6.Diferença entre 
Imigração e Emigração; 7. Meio onde predomina as 
atividades do setor primário; 8.Processo que corresponde 
a uma concentração populacional junto à faixa litoral.

Mariana Carola, Rita Lopes, 10ºE

alargamento da licença de maternidade e paternidade. 
 Não podemos deixar esta “patologia” arrastar-se 

por muito mais tempo.
Cátia Anjos, 10º E

O envelhecimento da população
o aumento dos custos com a educação dos filhos e 
a dificuldade de aquisição de habitação. Todo este 
panorama conduz à diminuição do número de jovens 
e, consequentemente, do número de ativos, ao 
envelhecimento crescente da população e ao aumento 
dos encargos da segurança social, podendo causar 
a rutura do sistema de pensões e reformas. A nível 
social surgem também cada vez mais situações de 
isolamento e sentimentos de rejeição e inutilidade na 
população idosa. No caso português, este fenómeno 
é visível em praticamente todo o território nacional, 
sobretudo no interior, mas com tendência para se 
alastrar aos concelhos do litoral. 

Ana Beatriz Pereira da Costa, 10ºG

Palavras cruzadas

A epidemia do envelhecimento em Portugal

   
No dia vinte e nove de novembro, decidi que 

queria fazer algo diferente, queria ajudar os outros 
e sentir-me útil – afinal acho que só sendo útil é que 
me sinto realizado. Então com toda esta vontade de 
entreajuda fui fazer mais uma vez, aquilo que tanto 
gosto e prezo: voluntariado. Confesso que é algo 
que quero fazer agora e para o resto da vida; não 
existe sensação melhor do que ajudar o próximo. 
Só de imaginar o brilho no olhar das pessoas que 
conseguimos ajudar, faz com que passar horas 
de pé não seja um sacrifício, mas sim o maior 
prazer que um ser humano pode ter. Eu tenho um 
bom código de conduta: hoje ajudo, amanhã sou 
ajudado! Foi com este pensamento que fui, mais 
uma vez, ajudar alguém e não me custou nada - 
quando terminou o meu turno, achei sinceramente 
que tinha passado demasiado rápido e era capaz de 
estar ali mais cinco horas que não me importaria.

Enquanto escrevia o primeiro parágrafo deste 
texto, recordei imensas passagens daquela tarde de 
sábado, imagens como fotografias que ficarão para 
sempre gravadas na minha memória. Parece que 
ainda oiço na minha cabeça a voz de um rapaz, com 
vinte e poucos anos, que se dirigiu a mim com uma 
criança pequena e um saco de compras e, esticando-
me o saco, simplesmente me disse num tom baixo 
“É pouco mas é de boa vontade, aceita por favor”; 
eu olhei-o nos olhos, aceitei o saco e agradeci. Acho 
que só por aí já ganhei o dia, acho sinceramente 
que podia ter-me ido embora naquele momento 
que iria com o sentimento de missão cumprida.

Achava eu que não podia acontecer mais nada que 
me deixasse completamente aturdido; o meu turno 
acabaria dentro de alguns minutos, talvez vinte, 
estava já preparado para ir embora e não esperava 
receber mais do que uns sacos com massa e arroz, 
quando se aproximou uma senhora com um carro 
cheio de compras (fiz uma paródia com os meus dois 
companheiros de que o carro ia partir). Quando a 
senhora se aproximou eu, num gesto involuntário, 
peguei nos dois sacos de cima com o logótipo do 
Banco Alimentar e agradeci com um sorriso. Para 
minha surpresa a senhora diz-me “Não, não. É o 
carro todo para doar”. Fiquei completamente em 
choque, nunca tinha visto um ato de altruísmo tão 
grande como aquele, sem porquês ou sem pedir 
nada em troca aquela senhora conseguiu certamente 
alimentar uma família neste mês natalício e 
eu fiquei sem reação alguns segundos. Depois 
agradeci, com o maior sorriso do mundo, e aí sim, 
percebi o verdadeiro sentido da palavra “altruísta”.

Em suma, é por existirem pessoas como este jovem 
e esta senhora que tenho vontade de me levantar 
todos os dias, porque fazem-me acreditar num mundo 
igual e justo para todos, onde todos têm as mesmas 
oportunidades. É por existirem pessoas que ajudam o 
próximo sem pedirem nada em troca, que enchem os 
seus corações de amor e fraternidade apenas com um 
sorriso, é por isto que sou voluntário e serei a vida toda!

Como é óbvio, fiz também a minha doação de 
alimentos – e tu que estás a ler, espero que tenhas 
feito a tua também.

Pedro Dias

Voluntário
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O Desporto Escolar conta, neste ano letivo, com 
vários grupos/equipas, nomeadamente: Voleibol 
(Juniores Femininos), Futsal (Juvenis Masculinos), 
Basquetebol (Iniciados Femininos) e Ténis de 
Mesa (Iniciados Masculinos). No total das equipas 
participam cerca de quase 100 alunos de diferentes 
escalões etários  que têm comparecido aos treinos 
de forma regular e com uma enorme vontade de 
evoluir. Neste momento estão a começar as diversas 
competições e esperamos que todas as equipas 
defendam condignamente as cores da nossa escola.
Relembramos que as inscrições para o Desporto 
Escolar continuam abertas e, se gostas de praticar 
desporto, inscreve-te numa das nossas equipas. 
Neste momento apenas o Futsal começou a sua 
época desportiva e, com a realização da 1ª jornada, 
a nossa escola obteve 2 vitórias, frente à ES Arouca 
e à ES Soares Basto.

António Santos

Corta-mato envolveu alunos de todos os ciclos

Torneios de Futsal
7º - 10 anos

Foi na tarde de 8 de outubro que se realizou o 
1º torneio de futsal do Agrupamento de Escolas 
Oliveira Júnior. Este torneio, aberto a todos os alunos 
masculinos dos 9º e 10º anos, teve como principal 
objetivo captar jogadores para a equipa de futsal do 
Desporto Escolar.

Participaram com um elevado espirito desportivo e 
de amizade 28 jogadores oriundos de várias turmas, 
e a classificação foi a seguinte: 1º - A.D.S, alunos 
do 9ºC e D; 2º - Pelo Nome, alunos do 10ºB; 3º - 
Sapateiros, alunos do 10ºA e E; 4º - Os Batoteiros, 
alunos do 9ºB, C e F.

Na tarde de 22 de outubro de 2014, realizou-se um 
torneio aberto a todos os alunos masculinos do 7º e 
8º anos. Decorreu com muito fair play, desportivismo 
e a classificação foi: 1º - Os Shuckys, alunos do 7ºE; 
2º - Esburacadores, alunos do 8ºA; 3º - Six Stars, 
alunos do 7ºD. Voleibol Juniores Femininas2.

António Santos

Ténis de Mesa Iniciados Masculinos

Futsal Juvenis Masculinos

Basquetebol Iniciadas Femininas

Voleibol Juniores Femininas

O Corta-Mato da nossa escola, inserido no 
programa do Desporto Escolar, teve lugar no passado 
dia 11 de novembro sob a organização do grupo 
de Educação Física e com a colaboração da Direção 
da nossa escola. Também temos que agradecer às 
turmas do Curso Profissional de Fotografia, que 
fizeram o registo fotográfico. Nem a presença da 
chuva foi suficiente para afugentar os mais de 
trezentos alunos que participaram efusivamente 
neste evento. Desde os mais pequeninos do 5º 
ano, até aos mais graúdos do 12º ano, os alunos 
esforçaram-se por cumprir as provas no melhor 
tempo possível, num clima de sã convivência entre 
todos. Os vencedores dos diferentes escalões foram 
os seguintes: Infantis A: David Santos (5ºF)  e Ana 
Sofia Resende (5ºF); Infantis B: Juan Gomez (6ºC) e 
Bárbara Lopes (7ºB); Iniciados: Paulo Silva (9ºC)  e 
Susana Domingues (9ºE); Juvenis: Tiago Cruz (11ºE) 
e Sílvia Maia (11ºA); Juniores:  João Almeida (11ºI) 
e Ana Rita Inácio (12ºL). Os primeiros 6 classificados 
de cada escalão vão representar a nossa escola no 
Corta-mato CLDE, que se realizará em 9 de fevereiro 
em S. Maria da Feira. Este ano também contou com 
a especial participação de alguns professores, na 
classe de Masters  que, de forma bastante salutar, 
mostraram todas as suas capacidades atléticas! 
Parabéns a todos os participantes e fica a promessa 
que para o ano há mais!!

António Santos

Desporto Escolar é não parar
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AEJ Ténis SUB14
Irmãos Ferreira vencem pares em SJM

João Ferreira e Pedro Ferreira, alunos da ESOJ e 
tenistas na AEJ Ténis, venceram a pares no escalão 
SUB14 do 68° Torneio AEJ.

Trata-se da primeira prova de pares que vencem 
juntos. Superaram na final a dupla Rodrigo Magalhães 
(Future TA) / João Sousa (Toda-a-Prova) por 41 42.

No percurso até à final, venceram na meias finais 
João Lorenz (Toda-a-Prova) / João Parreira (SC Porto) 
por 42 41. E nos quartos-final ultrapassaram o par 
do Estrela VS, Fernando Júlio / Henrique Petiz, por 
40 41.

João Ferreira e Pedro Ferreira iniciaram um 
percurso de competição no Ténis em

2011, mas ambos pegam na raqueta desde os 7 e 
9 anos, respectivamente.

Actualmente, competem com regularidade e 
participam em provas da Federação Portuguesa de 
Ténis.

Ambos possuem títulos distritais. O João é 
Campeão Distrital de Pares SUB12 e Vice-Campeão 

Distrital de Singulares SUB12. O Pedro sagrou-se 
Vice-Campeão Distrital de Pares SUB16.

A época de 2014 está a revelar-se uma época 
de sucesso, com bastante crescimento técnico e 
competitivo. Ambos já são Top 50 do ranking nacional 
dos respectivos escalões etários e procuram entrar no 
Top 30 já em 2015.



J3D

Respeitemo-nos!                                                                    

 Juntemo-nos em Fraternidade …            

Sejamos Humildes e Solidários …

Atuemos com Justiça…

Assumamos Compromissos!

Mostremos Tolerância, Lealdade e Gratidão!                                

Só com Verdade e Honestidade poderá 

haver Liberdade e Democracia…

Trabalho, Generosidade, Igualdade, 

Responsabilidade e  Cooperação…                                         

Os nossos ingredientes para a Sabedoria!                  

Saibamos viver com Amor!...

A Direção

Gostaríamos que 
este Natal tivesse 

20 VALORES!...

Concurso de decoração de rotundas
Todas as escolas do  Agrupamento Oliveira Júnior aderiram ao concurso de decoração das rotundas, como já é habitual, 
recorrendo de forma criativa à reutilização de materiais variados. As temáticas mudam, mas criatividade não lhes falta. 

Publicamos nesta página imagens de todas elas, para que possa votar até ao dia 6 de janeiro, no site da câmara municipal (www.cm-sjm.pt).

Concurso de Mesas de Natal

JI Devesas

JI Travessas JI/EB1 Ribeiros

EB1 Espadanal

Escola Básica e Secundária Oliveira Júnior
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7º G

5º B

12º C

No último dia de aulas do primeiro período, numa 
organização conjunta da direção e dos professores 
do grupo de Filosofia, a escola Oliveira Júnior, 
comemorou, como habitualmente, o Natal em família. 
Os alunos do 12.º L (Curso Profissional de Técnico 
de Fotografia) deram, também uma preciosa ajuda 
nas tarefas organizativas e, fazendo jus à sua opção 
profissional, elaboraram registos fotográficos de todo 
o evento.

O concurso deste ano teve uma participação 
bastante alargada, 28 turmas dos ensinos básico 
e secundário (alunos de todos os anos, do ensino 
regular e do ensino profissionalizante). Os enérgicos 
participantes, com a orientação dos seus empenhados 
professores, decoraram de forma original e criativa as 
suas recheadas mesas de Natal. Um júri, composto por 
representantes de alunos, encarregados de educação, 
assistentes operacionais e professores, avaliou 
as mesas de acordo com os critérios previamente 
estabelecidos no regulamento – relação com o tema, 
originalidade/criatividade, variedade de elementos, 
estrutura global. Ao Diretor do agrupamento, Dr. 
Mário Coelho, coube a tarefa de presidir a esse júri 
que teve a difícil tarefa de escolher os melhores. Os 
primeiros classificados em cada secção competitiva 
foram os seguintes:

- Ensino básico, 2.º Ciclo – 5.º B / 6.º A 
- Ensino básico, 3.º Ciclo – 7.º G 
- Ensino secundário ------- 12.º C 
No final da festa, o lanche convívio uniu toda a 

comunidade educativa (com a particularidade da 
presença, sempre bem-vinda, de muitos encarregados 
de educação) em torno dos valores Oliveira Júnior – 
generosidade, solidariedade e fraternidade.

 
A organização


