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No âmbito do programa “Escolas Empreendedoras”, 
do Projeto Educativo Municipal, diversos alunos, 
das escolas do concelho de São João da Madeira, 
concorreram com 34 projetos inovadores à 8ª edição 
do Concurso de Ideias. 

As turmas envolvidas neste projeto, da Escola 
Básica e Secundária Oliveira Júnior, também 
apresentaram as suas propostas.

Após a análise e avaliação dos projetos, por parte 
de um júri,  resultou a seleção de dez ideias. A final 
do Concurso de Ideias decorreu no dia 10 de abril, no 
Auditório do Museu de Chapelaria, tendo os grupos 
finalistas apresentado as suas ideias. 

Um dos grupos finalistas integrou duas alunas 
da turma 11º J, do Curso Profissional Técnico de 
Multimédia, orientadas pelos professores Filipe 
Almeida e Paula Azevedo. A ideia chamava-se 
My Wall e as alunas Raquel Pereira e Vanessa 
Oliveira apresentaram o seu projeto com muito 
profissionalismo, dignificando todo o trabalho 
realizado.

Paula Azevedo

Empreendedorismo
Concurso de ideias

O programa Comunicar em Segurança é promovido 
pela Fundação Portugal Telecom que pretende alertar 
a comunidade educativa para a utilização correta e 
segura das tecnologias de informação.

 Este programa surgiu em 2009, no seguimento 
da política de responsabilidade social da Portugal 
Telecom (PT), como iniciativa de voluntariado 
empresarial com o objetivo de alertar consciências e 
combater a iliteracia na utilização das tecnologias de 
informação, sobretudo dos mais jovens.

A EB Espadanal colabora desde 2012 neste 
projeto, participando nas sessões de sensilização aos 
alunos do 1.º Ciclo sobre a utilização das tecnologias 
de informação, nomeadamente Internet e telemóvel. 
Estas ações foram dinamizadas ao longo dos anos 
e durante o período letivo, pela Eng.ª Sónia Pinho 
(voluntária do Grupo PT). Também foram dinamizadas 
sessões de sensibilização para pais/encarregados de 
educação, igualmente desenvolvidas pela voluntária 
da Portugal Telecom e que foram realizadas em 
horário pós-laboral. 

Na sequência da participação nestas sessões, e em 
colaboração com os professores titulares de turma, 

EB Espadanal vence Menção Honrosa, 
Escola e Professor mais participativo

professores de Expressão Plástica (Atividades de 
Enriquecimento Curricular) e professora bibliotecária, 
todas as turmas participaram no passatempo 
Comunicar em Segurança 2014/2015, tendo a escola 
ganho uma Menção Honrosa e o prémio de Escola e 
Professor Mais Participativo, com a realização de 27 
trabalhos. 

A entrega dos prémios foi realizada na passada 
sexta-feira, contando com a simpática e agradável 
presença da Dr.ª Ana Catarina Graça e a Dr.ª Catarina 
Marcelino, da Fundação PT. Estiveram também 
presentes o Diretor do Agrupamento de Escolas 
Oliveira Júnior, professor Mário Coelho, a adjunta 
da direção professora Renata Oliveira, bem como os 
restantes professores que participaram no projeto. 
Todos os alunos participantes receberam um kit de 
participação, sendo também entregues o Prémio 
Escola de 500 euros e um tablet para o Professor 
Mais Participativo. 

Os trabalhos vencedores podem ser consultados 
no site http://www.comunicaremseguranca.sapo.pt/. 

Carla Almeida

Comunicar em Segurança
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O projeto europeu “Luzes para a cidadania 
global” moveu a criatividade e o empenho de 
crianças e jovens, orientados pelos respetivos 
professores. 

Dos trinte e sete projetos participantes, 
foram selecionados oito que integraram a sessão 
final, ocorrida no dia 21 de maio. O agrupamento 
Oliveira Júnior conseguiu o 1º lugar, através do 
grupo de teatro TOJ, com a peça “O menino da 
lágrima” e o 3º lugar com “Night OJ”. A defesa de 
valores humanitários, o espírito empreendedor, 
o dinamismo e a criatividade do agrupamento 
OJ fizeram-se sentir através destes e doutros 
projetos que, não tendo chegado aos primeiros 
lugares, merecem todo o nosso reconhecimento. 

A sessão final transformou-se numa verdadeira 
festa pela envolvência própria dum espetáculo 
variado, pelos aplausos e pela participação dos 
meninos do Jardim de Infância das Travessas 
que animaram o público, cantando, dançando e 
fazendo a plateia seguir-lhes o entusiamo. 

Concluindo este projeto, a Câmara Municipal 
de S. João da Madeira e o TOJ representarão 
Portugal no projeto educativo transnacional 
“Luzes para a cidadania global”, em Madrid. O 
projeto, trabalhado por professores e técnicos de 
cinco países europeus (Espanha, Alemanha, Itália, 
Hungria e Portugal), visa desenvolver a cidadania 
ativa e responsável, através da divulgação dos 
direitos humanos, da sensibilização para atitudes 
contra a discriminação e o racismo e através da 
educação ambiental. 

Certo é que o TOJ, com esta intervenção, 
levará a voz e a boa vontade de todos os que 
lutam pelos direitos humanos e se esforçam, no 
seu quotidiano, por desenhar um sorriso nos que 
os rodeiam!! 

Cristina  Marques

Projeto europeu“Luzes para a cidadania global”
Oliveira Júnior consegue 1º e  3º lugares

O Jardim de Infância das Travessas foi 
novamente premiado na 6ª edição do concurso 
"Conta-nos uma História".  Este ano, conseguiu, 
na categoria Educação Pré-Escolar,  o 3º lugar 
em formato áudio, com a história "Maruxa" e 1º 
lugar em formato vídeo, com a história "Félix, O 
Colecionador de Medos".

Ana Teixeira e Emília Pinto têm vindo a 
desenvolver esta atividade, lançada anualmente 
pelo Ministério da Educação e Ciência (MEC), 
através da Direção-Geral da Educação (DGE) e 
têm conseguido mobilizar os alunos e os pais 
para os projetos de contar histórias, com recurso 
às Tecnologias de Informação e Comunicação.

Esta iniciativa pretende fomentar a criação 
de projetos desenvolvidos pelas escolas de 
Educação Pré-Escolar e 1.º Ciclo do Ensino 
Básico que incentivem a utilização das 
Tecnologias de Informação e Comunicação 
(TIC), nomeadamente tecnologias de gravação 
digital de áudio e vídeo. 

Parabéns Travessas!

Podcast na Educação

JI TRAVESSAS 
consegue 

1º e 3º prémios

Carla Almeida
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No âmbito do Concurso “Cientistas e Artistas”, 
promovido pela Texas Instruments Portugal em 
parceria com a Casa das Ciências, os alunos Ana Sofia 
Silva, Maria Manuel Teixeira, Rafael Ferreira e Tiago 
Gomes do 12º C e D, do Agrupamento de Escolas 
Oliveira Júnior, viram o seu projeto classificado em 
primeiro lugar a nível nacional.

O projeto, coordenado pelo professor Alexandre 
Gomes, consistiu na criação de um vídeo ilustrativo 
da utilização de calculadoras gráficas e de sistemas 
de aquisição de dados na exploração de situações 
científicas do dia a dia. O tema escolhido prendeu-
se com a segurança rodoviária, em particular com o 
perigo relacionado com o transporte de crianças ao 
colo dos passageiros de um automóvel, em caso de 

Oliveira Júnior vence primeiro prémio nacional 

Consurso CienTIstas e ArTIstas

colisão. A edição de vídeo esteve a cargo do professor 
Filipe Almeida.

Para além da motivação adicional que consistiu a 
realização de um projeto de investigação promotor 
da interligação Ciência – Tecnologia – Sociedade, 
os participantes puderam aplicar conhecimentos 
adquiridos em contexto de sala de aula, ao mesmo 
tempo que se sensibilizaram para a importância da 
promoção da segurança no transporte rodoviário, 
particularmente quando são envolvidas crianças.

O prémio -  2500 euros em tecnologia educativa 
TI e um tablet IPAD Air2 para cada um dos alunos 
envolvidos - foi entregue  numa cerimónia organizada 
pela TEXAS INSTRUMENTS.

Alexandre Gomes

Cerca de 50 alunos do ensino secundário da 
Oliveira Júnior representaram o agrupamento 
em mais uma edição anual do Pmate, promovido 
pela Universidade de Aveiro. De entre as várias 
competições envolvidas (mat12, gvida, fis12 
e bio12), destaca-se a excelente 6ª posição 
nacional atingida pela escola no concurso de 
Matemática “mat12”.  No dia 13 de maio, teve 
lugar a competição Matemática “equamat”, 
para o ensino básico. A boa prestação dos 30 
alunos da nossa escola, fez com que a mesma 
conquistasse a 16ª posição nacional. 

De salientar a boa prestação das equipas 
constituídas pelos alunos Guilherme Santos 
e Eduardo Costa, do 7ºE (no equamat),  e 
dos alunos André Cardoso e Rafael Silva, do 
12ºB (no mat12), que chegaram ao nível 20, 
o máximo possível nesta competição, ficando 
respetivamente em 27º lugar e 5º lugar a nível 
nacional.  Do 2º ciclo, Sebastião Silva Lemos e 
Rafael Bastos Almeida, do 6ºA, ficaram em 59º lugar, 
num total de 660º lugar, a nível nacional.

A equipa organizadora do Pmate

Competições Matemáticas: Pmate equamat

Concurso “O palco é teu!”
No dia 19 de março realizou-se na nossa escola 

mais uma prova do concurso Canguru  Matemático 
Sem Fronteiras onde se propõe que TODOS os 
alunos se divirtam a resolver questões matemáticas 
e percebam que conseguir resolvê-las pode ser 
uma conquista pessoal muito recompensadora.  
Participaram 57 alunos, 35 dos quais do 7º e 8º ano. 

No 2º ciclo, destacaram-se os alunos Rafael Bastos 
Almeida (6ºA), em 1º lugar; Leonor Braga Loureiro 
Silva (6ºE), em 2º lugar e Miguel Pinto (6ºB), em 
3º lugar. Desde o dia 15 de maio estão disponíveis 
para consulta na página oficial da prova os resultados 
a nível nacional. Os nossos alunos estão, mais uma 
vez, de parabéns pelos bons resultados alcançados. 
O nosso muito obrigado pelo empenho, dedicação e 
prestação nesta prova de “saltos matemáticos”.

A equipa organizadora do Canguru

Em ambos os dias, realizou-se em paralelo um 
concurso de talentos, “O palco é teu!”, tendo as 
alunas Beatriz Maganinho, Catarina Gonzalez e 
Raquel Costa, do 7ºG  obtido, no primeiro dia, o 
segundo lugar deste concurso e, no segundo dia, dois 
alunos do ensino secundário, Catarina Santos (12ºB) 
e Tiago Gomes (12ºD), obtido o primeiro lugar! 

O concurso “O palco é teu!” é promovido pelo 
Projecto Matemática Ensino da Universidade de 
Aveiro e tem como objetivo dar a conhecer o talento 
português nas áreas de dança, canto, stand-up 
comedy ou qualquer outro talento. 

Quer pelo seu entusiasmo quer pela sua prestação, 
todos os alunos participantes estão de parabéns!!!

A equipa organizadora do Pmate

Canguru  
Matemático 

Beatriz Maganinho, Catarina 
Gonzalez,Raquel Costa, 7ºG

Catarina Santos (12ºB) e 
Tiago Gomes (12ºD)
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Olimpíadas e 
Canguru Matemático 

Alunos do 3º e 4º anos 
recebem prémios

Os alunos do 3º e 4º anos das EB1 do Espadanal 
e dos Ribeiros participaram nas Olimpíadas de 
Matemática, bem como no Canguru Matemático, 
Mini-Escolar nível II e III respetivamente, para assim  
testarem os seus conhecimentos matemáticos.

Com estas atividades, pretende-se estimular 
e motivar os alunos para o estudo da matemática, 
no sentido de conseguirem maior sucesso nesta 
disciplina. 

Esta foi uma grande experiência que terminou 
com a entrega de prémios a todos os participantes.

Carla Almeida
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Foi no passado dia 19 de abril, na Casa da 
Criatividade, em São João da Madeira, que se realizou, 
no âmbito do IX festival de teatro, um evento que 
integrou alunos do jardim de infância ao décimo 
segundo ano do Agrupamento de Escolas Oliveira 
Júnior: o espetáculo teatral "O Menino da Lágrima".

Defendendo causas ambientais e a sensibilizando 
para causas humanitárias, o TOJ, encenado e 
dirigido pela professora Cristina Marques, fez uma 
representação sem igual, através da qual pudemos 
perceber que, até num lugar tão inóspito quanto uma 
lixeira, ocorrem situações improváveis e inesquecíveis. 
Entre estas o aparecimento de um quadro com um 
menino que chora sem aparente razão e que aciona 
a solidariedade dum grupo de crianças, uma família 
desestruturada que se reencontra, um sofá que 
revela a tese humanista e o sofativismo e um grupo 
de polícias que garantiu o riso da plateia. 

Estes elementos foram ingredientes 
imprescindíveis para que a audiência se identificasse, 
de diversas formas, com o argumento da peça. 

“O Menino da Lágrima”: uma narrativa, com 
histórias entrelaçadas e um menino que deixou uma 
lágrima em cada um de nós.

O público rendeu-se à criatividade, talento e 
empenho dos atores que deram as mãos em torno de 
três conceitos fundamentais: Emoção. Magia. Teatro.

Renato Barbosa e Tiago Gomes

O Menino da Lágrima: Teatro. Magia. Emoção.

O grupo de teatro A bem dizer, com “Um pai 
tirano (tragédia em dois atos e meio)”, levou-nos 
a um ambiente cortesão de séculos passados para 
percebermos que há questões transtemporais e que 
as tragédias podem redundar em comédias!

Um Luís de Camões, numa versão melhorada a 
partir original, traçou o perfil genológico da peça e 
um escrivão assegurou a correspondente reação do 
público. E não foi tarefa inglória: o público chorou 
convulsiva e ruidosamente e em orquestra… a 
bem dizer! No salão, as cortesãs maldisseram o 
seu estado, comentaram a pureza da infanta Mª 
Violante, teceram comentários a passados familiares 
tenebrosos, menosprezaram o talento brilhante dum 
pobre poeta, mas não ousaram contrariar a voz do pai 
tirano: “ Com a honra duma família não se brinca!”. 

Tanto esforço artístico, tanto empenho formativo 
e… acabaram todos mortos! E que morte! Uma trágica 
morte, apoiada pela encenadora que sucumbiu (ela 
também!) perante um palco semeado de talentos… 
perecidos, falecidos, extintos, finados, “mortinhos da 
silva”!...

 Cristina Marques

Um pai tirano (tragédia em dois atos e meio)

Festival de Teatro
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O Agrupamento  de Escolas Oliveira Júnior 
aderiu fortemente ao projeto europeu “Luzes para a 
cidadania global”, promovido pela Câmara Municipal. 
A turma D do 7º ano, orientada pela professora 
Fátima Loureiro, concebeu o projeto “A diversidade 
cultural, os continentes, a globalização”,  que visa 
desenvolver a cidadania ativa e responsável, através 
da divulgação dos direitos humanos, da sensibilização 
para atitudes contra a discriminação e o racismo. 

As atividades com os alunos começaram apenas no 
3º período e envolveram três disciplinas  e respetivos 
professores, bem como alguns pais.

O projeto tem como objetivo primordial o 
envolvimento de todos os alunos da turma, que 
formaram grupos de trabalho para, numa primeira 
fase, investigarem os diferentes continentes, sendo 
que a cada um deles foi atribuído um sistema recetor 
unitário correspondente às diferentes modalidades 
sensoriais (os olhos, os ouvidos, o nariz, a boca e a 
mão).

O projeto envolveu as unidades didáticas  Migrações 
e Direitos da Criança, permitindo desenvolver alguns 
materiais imprescindíveis à sua concretização, como o 
puzzle dos continentes e a estampagem de t-shirts. É 
de salientar a participação de alguns pais na confeção 
do vestuário alusivo aos continentes, permitindo 

Luzes para a cidadania global
“A diversidade cultural, os continentes, a globalização”

4.º anos visitaram 
EBS Oliveira Júnior

 No passado dia 22 de abril, os alunos finalistas 
do 4.º ano de escolaridade da escola do Espadanal e 
Ribeiros visitaram a escola sede.

  As professoras adjuntas do 1.º ciclo do ensino 
básico, Renata Oliveira e Antonieta Oliveira e diretor 
do Agrupamento, doutor Mário Coelho, deram-lhes as 
boas vindas, incentivando-os a estudar e a superar 
barreiras na próxima etapa que será o 2.º Ciclo.

Neste dia, os alunos tiveram a oportunidade 
de conhecer as salas de aula (bem como as salas 
onde iriam realizar as provas finais de português e 
matemática), a sala de informática, a sala de química, 
a sala de Educação Visual, os laboratórios (onde 
participaram em diversas experiências divertidas e 
educativas), o auditório, o bar e a direção, bem como 
os atrativos espaços exteriores. Também almoçaram 
na cantina, ilustrando o que irá acontecer no próximo 
ano letivo.

No pavilhão realizaram vários desportos como os 
jogos tradicionais, trampolins,  futebol,  basquetebol, 
dança entre outros.

No final da diversão, os alunos tomaram um 
refrescante banho e para recuperarem as tão 
importantes energias, lancharam no bar.

Terminaram a visita com a audição de várias 
músicas tocadas por alunos talentosos, de uma 
banda unida pelo “factor OJ”, seguida de contos e de 
um filme na biblioteca da escola sede.

 Foi sem dúvida um dia especial, onde os alunos 
conseguiram experimentar o seu maior desejo 
“Quando eu for para o 5.º ano…”

Alunos finalistas

aos alunos dramatizarem com danças a adaptação 
do texto "Meninos de Todas as Cores", da autora 
Luísa Ducla Soares, além de outros textos poéticos 
de Alves Redol e Cecília Meireles, culminando na 
respetiva apresentação à comunidade educativa. 

Fátima Loureiro
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À semelhança de anos anteriores, as 
docentes do Grupo de Português e Inglês do 
2º Ciclo continuam a apostar no incentivo à 
aprendizagem, através de uma competitividade 
saudável. 

Assim sendo, decorreram na Biblioteca 
da nossa Escola, 3 Concursos diferentes: 
um relativo à disciplina de Português para 
as turmas do 5ºano, sobre a Leitura e dois 
referentes à disciplina de Inglês, um sobre a 
leitura para o 6º ano e outro sobre a ortografia 
para o 5º ano, denominados Reading Contest 
and Spelling Contest, respetivamente. 

Estiveram presentes, nessas ocasiões, não 
só as equipas que representavam cada uma 
das turmas, como também o júri, composto 

por 3 docentes da área disciplinar e ainda os 
professores que dinamizaram essas atividades.

Foram momentos divertidos, onde a 
participação entusiasta e bem sucedida 
dos alunos intervenientes foi devidamente 
valorizada, com um Cerfiticado de Participação, 
bem como alguns prémios oferecidos pela Porto 
e Areal Editores.

São momentos como estes que enriquecem 
a nossa Educação, pois premiam o esforço 
investido por parte dos professores e o empenho 
demonstrado pelos seus alunos, fazendo ambas 
as partes sentirem-se orgulhosos do trabalho 
efetuado ao longo do ano.

Continuemos a investir na formação dos 
nossos jovens. Parabéns a todos! A Delegada do Grupo, Olga Barros

Nos dias 25 e 26 de maio, os deputados 
João Lima, do 11º G, José Oliveira do 12º H, e o 
jornalista Miguel Jesus, do 12º H, acompanhados 
pela professora, Anabela Boto, estiveram presentes 
na Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens do 
Ensino Secundário 2015, que decorreu na Assembleia 
da República, integrando a delegação do Distrito de 
Aveiro. 

A Sessão Nacional do Parlamento dos jovens 
representou o culminar de todo o trabalho 
desenvolvido ao longo do ano na escola, realizando-
se em dois dias. O primeiro, dia 25 de maio, foi 
destinado a reuniões das Comissões Parlamentares, 
para debate na generalidade e na especialidade dos 
projetos de recomendação aprovados nos círculos 
eleitorais, e o segundo, dia 26 de maio, foi dedicado 
à Sessão Plenária com a participação de 124 jovens 
deputados. Nesta sessão, após o período de perguntas 
aos deputados de todos os Grupos Parlamentares, os 
jovens fizeram o debate e a votação final global da 
sua Recomendação à Assembleia da República sobre 
o tema  “Ensino público e privado: que desafios ?”.

As recomendações aprovadas pelos jovens 
deputados serão analisadas pela Comissão de 

Sessão Nacional 
Parlamento dos Jovens 2015

Educação, Ciência e Cultura.
Estes alunos, mais uma vez, revelaram uma 

participação ativa e empenhada, demonstrando uma 
boa capacidade de trabalho e de argumentação.

Parabéns pelo desempenho demonstrado!

Anabela Boto

Reading and Spelling contest 
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O programa Erasmus+, “Mudar vidas, 
abrir horizontes” oferece um contributo 
decisivo na resposta aos constantes 
desafios dos sistemas de ensino e 
formação, fomentando a modernização 
e a adaptação às novas formas de 
ensino e aprendizagem. O programa 
visa dotar os cidadãos europeus de 
formação, competências e criatividade, 
aspetos necessários à sociedade de 
conhecimento.

Neste contexto, a mobilidade dos oito 
professores do Agrupamento de Escolas 
Oliveira Júnior permitiu a promoção da 
cooperação com algumas empresas e 
instituições de ensino de Inglaterra, no 
sentido de inovar e modernizar práticas 
pedagógicas, bem como o trabalho em 
prol dos alunos, essencialmente daqueles 
que integram cursos profissionais. 

Durante os dias de intercâmbio, os professores 
integraram reuniões de trabalho onde se debateram 
diversas temáticas relacionadas com a formação 
dos alunos dos cursos profissionais, os métodos de 
seleção das empresas e das famílias de acolhimento, 
a monitorização e avaliação das mobilidades. 

Os professores visitaram empresas das áreas dos 
cursos profissionais que decorrem na escola, desde 
química e biologia até fotografia e multimédia. Nestas 
empresas, os seus responsáveis apresentaram 
a empresa e as atividades que normalmente 
desenvolvem, alertando para alguns aspetos a ter em 
conta aquando da seleção dos alunos e prontificando-
se a receber alunos dos cursos profissionais.

O intercâmbio também contemplou a visita a 
uma escola profissional, onde foi apresentada a 
comparação entre o sistema de ensino profissional e 
regular em Inglaterra, a organização e funcionamento 
dos cursos, o financiamento, a gestão curricular, 
entre outros. Os professores também colocaram 
questões relacionadas com a autoavaliação, a 
indisciplina, a integração de alunos com necessidades 

Mobilidade Docente em Inglaterra
Mudar vidas, abrir horizontes

educativas especiais, o empreendedorismo e o 
acompanhamento e monitorização dos alunos após a 
conclusão dos respetivos cursos. O reconhecimento 
de competências, adquiridas dentro e fora do 
sistema de ensino regular foi debatido, sendo 
apresentados alguns exemplos concretos. Nesta 
escola, os professores tiveram a oportunidade de 
assistir a uma aula prática, estando os alunos a 
executar diferentes tarefas.

O intercâmbio permitiu compreender a 
cooperação existente entre o mundo do trabalho 
e o da educação e formação, sendo visíveis 
alianças de conhecimento e de competências, 
fomentando o empreendedorismo.

A mobilidade permitiu conhecer a diversidade 
da cultura inglesa, desde diversos monumentos 
históricos até às mais recentes exposições de arte. 
Os professores visitaram museus no sentido de 
conhecer a sua estrutura e a sua oferta educativa, 
com o objetivo de preparar um guião cultural para os 
alunos em irão integrar a mobilidade.

Os professores envolvidos consideraram a 

experiência inovadora, rica em aprendizagem e em 
experiência de vida, desenvolvendo competências 
linguísticas, conhecendo práticas pedagógicas 
inovadoras e alargando o conhecimento sobre outras 
realidades educativas. Permitiu, assim, aos docentes 
aperfeiçoar as competências profissionais para 
responder às necessidades constantes dos alunos 
e para lidar com a sua diversidade social, cultural e 
linguística.

As principais conclusões e ideias de inovação 
serão agora trabalhadas no sentido de as integrar no 
dia a dia da comunidade escolar.

A mobilidade docente foi organizada e planeada 
em estreita colaboração com a Escola Inglesa, 
devido ao profundo conhecimento do funcionamento 
das estruturas europeias, bem como da logística 
já existente no estrangeiro. Ambas as instituições 
fazem um balanço muito positivo da mobilidade, 
considerando que atingiu os objetivos definidos e 
prontificando-se a continuar o trabalho colaborativo 
no sentido de realizar mais mobilidades.

Paula Azevedo
Coordenadora do programa Erasmus+

O grupo de docentes (da esquerda para a direita): Maria Antónia Almeida, Antonieta oliveira, Rosabela Ramos, 
Paula Azevedo, Alexandre Gomes, Ricardo Morgado, Maria Eduarda Baptista e Paula Rodrigues

A aprendizagem ao longo da vida constitui-se 
cada vez mais como um elemento fulcral do meu 
desenvolvimento pessoal e profissional. A rápida 
mudança da sociedade e do mundo exige um constante 
esforço de atualização e de desenvolvimento de 
novas competências. Deste modo, a participação 
nesta mobilidade contribuiu de forma inequívoca 
para este propósito. Por um lado, a convivência com 
uma sociedade culturalmente bastante diferente 
da portuguesa permitiu não só um alargamento de 
horizontes sob o ponto de vista social e cultural mas 
também o desenvolvimento de competências ao 
nível da língua inglesa, falada e escrita. Por outro 
lado, o contacto com outras realidades educativas e 
com diferentes abordagens ao ensino contribui para 

Reflexões e testemunhos dos participantes...

Twin TwinLatisScientific

um melhor posicionamento estratégico enquanto 
professor e, particularmente, enquanto membro com 
responsabilidades diretivas num agrupamento de 
escolas.

De salientar o grande espírito de grupo que foi 
desenvolvido entre os participantes na mobilidade, 
bem como a forma hospitaleira como fomos recebidos 
pelas entidades parceiras do projeto.

Alexandre Gomes
Adjunto do Diretor

Os dias de hoje, face às crescentes necessidades 
educativas, são cada vez mais exigentes para as 
escolas e para os docentes que nela trabalham.

Em plena era da globalização, a atualização 

constante, o alargamento do conhecimento sobre 
outras realidades educativas, torna-se uma 
ferramenta indispensável para todos aqueles que se 
querem manter na linha da frente com motivação e 
satisfação.

Não posso também de deixar de referir o excelente 
ambiente vivido entre nós. Na realidade foram vários 
os momentos em que se gerou um verdadeiro 
espírito de grupo que considero indispensável para a 
obtenção de resultados positivos.

Maria Antónia Almeida
Coordenadora do departamento de expressões
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A mobilidade docente representou uma 
oportunidade de valorização pessoal e profissional, 
possibilitando a troca de experiências, de 
aprendizagem e de cultura. 

Durante as atividades realizadas, o grupo de 
trabalho foi recebido por pessoas muito profissionais, 
simpáticas e cordiais que se disponibilizaram a 
apresentar a sua empresa e a esclarecer as questões 
colocadas. Nas reuniões de trabalho foram discutidas 
as possibilidades de cooperação entre instituições e 
empresas, preparando os intercâmbios dos alunos.

Ciente da importância desta atividade no 
intercâmbio de conhecimentos e de experiência em 
diversas áreas, considero ser uma mais valia para a 
escola no sentido de consolidar e desenvolver a ligação 
entre departamentos para a preparação de futuros 
projetos de cooperação, conducente ao aumento do 
prestígio da escola como um importante complemento 
e estímulo para as diferentes atividades.

Ana Paula Azevedo
Coordenadora dos cursos profissionalizantes

Coordenadora do programa Erasmus+

Este projeto da Escola Oliveira Júnior veio ao 
encontro de uma perspetiva cada vez mais atual 
na nossa sociedade global, onde se privilegia o 
cosmopolitismo, a partilha do conhecimento e a troca 
de experiências.

Sendo os docentes agentes fulcrais e decisivos no 
processo de mudança de mentalidades, este projeto 
permitiu aos participantes o enriquecimento da sua 
própria bagagem cultural e profissional, essencial 
para o fomento do entendimento e da tolerância, 
subjacentes à construção de um verdadeiro espaço 
europeu.

Como aspetos muito positivos, é de salientar a 
visita aos diferentes projetos sociais/profissionais 
que receberão alguns dos alunos em formação, 
bem como o contacto com outras realidades 
educativas, que permitiram, nomeadamente, alargar 
os conhecimentos sobre práticas de autoavaliação, 
desenvolvidas por instituições educativas europeias.

Rosabela Ramos
Coordenadora da equipa de autoavaliação

Neste mundo de desigualdades, apenas a aliança entre 
educação e formação será capaz de criar uma sociedade de 
partilha que as derrube.

O programa Erasmus+ é um instrumento fundamental 
neste desígnio, contribuindo para a construção de pontes, 
de caminhos, de vias que unam os agentes e as gentes 
responsáveis pelo trabalho contínuo de fazer nascer 
verdadeiros cidadãos do mundo.

Pessoalmente, a participação neste projeto contribuiu 
de forma inequívoca para alargar horizontes no plano 
profissional, quer pelo contacto com boas práticas, quer 
pelo conhecimento de mais (a)gentes. 

Mas acima de tudo, o maior ganho foi a revelação, a 
compreensão da essência de um profundo sentimento de 
identidade e consciência de pertença a uma Europa de 
oportunidades e valores.

Agradeço, assim, emocionada a todos os que me 
proporcionaram esta experiência irrepetível e inesquecível.
Maria Paula Rodrigues

Coordenadora do PET

A experiência que me foi proporcionada pela 
participação no Erasmus+ foi muito produtiva. Foi-
me dada a oportunidade de vivenciar de muito perto 
a cultura britânica, de conhecer outras metodologias 
para a educação, mais profundamente a estrutura e 
implementação dos cursos vocacionais e profissionais, 
de perceber como se auto avaliam as instituições e 
as suas estruturas educativas numa perspetiva de 
melhoria contínua.

Para além destas experiências, que claramente 
contribuíram para a melhoria das minhas competências 
pessoais, foi-me possibilitado, ainda, conhecer o 
programa a que estarão sujeitos os nossos alunos 
aquando da sua estada no Reino Unido. Visitamos 
algumas das empresas onde serão integrados e 
que me impressionaram positivamente pela sua 
qualidade técnica, disponibilidade e recetividade dos 
seus colaboradores.

Acredito que algumas das metodologias e práticas 
verificadas nesta visita ao Reino Unido poderão 
ser alvo de análise mais profunda e passiveis de 
implementação na realidade do Agrupamento de 
Escolas Oliveira Júnior.

Para terminar, gostaria de deixar uma palavra 
de agradecimento às empresas que nos receberam, 
nomeadamente a empresa Twin, as empresas que 
proporcionarão estágio aos nossos alunos, a MIT - 
Escola Profissional e - em particular, à professora 
Paula Azevedo pela forma dedicada e profissional 
com que organizou esta candidatura que envolverá 8 
professores, 20 alunos e 3 países.

José Ricardo Morgado
Subdiretor

The Post Factory

MIT - Escola Profissional MIT - Escola Profissional Starsnappers

“Este tipo de experiência relembra-nos o quão 
pequeno e, ao mesmo tempo, imenso é o “Pálido 
Ponto Azul” em que vivemos. Obrigada a todos 
os envolvidos pela partilha de conhecimentos, 
experiências e boa disposição.

Maria Eduarda Baptista
Técnica especializada em formação profissional
Membro da equipa coordenadora do programa 

Erasmus+

Concluída a semana passada em Londres e cujo 
objetivo consistiu na mobilidade docente para missão 
de formação penso poder dizer que o balanço foi 
bastante positivo. Os contactos estabelecidos com 
escolas profissionais e empresas poderão ser uma 
mais valia para os nossos estudantes do ensino 
profissional.

A nível pessoal e profissional permitiu um contacto 
com modos de ser diferentes promovendo novas 
aprendizagens e o aperfeiçoamento da língua inglesa. 
Um dos objetivos foi o de proporcionar o intercâmbio 
de boas práticas inovadoras, melhorando a qualidade 
da educação. O contacto com os docentes e empresas 
serão uma vantagem para a futura estadia dos nossos 
estudantes.

Dos vários contactos efetuados destaco a visita 
ao estúdio Starsnappers pois pela explicação dada 
considero que poderá ser possível implementar um 
projeto idêntico no nosso Agrupamento. O projeto 
consiste em facultar aos alunos uma oficina de 
fotografia digital, uma hora por semana, criando 
desta forma um estúdio fotográfico em cada escola 
com o apoio dos alunos de fotografia e respetivos 
docentes. O projeto apresentado partiu de auto-
retratos partindo para fotos tiradas aos colegas, 
acrescentando alguns adereços, como o caso do 
chapéu. De seguida as fotos tiradas pelos alunos são 
descarregadas para um computador portátil e vistas 
numa apresentação de diapositivos. No final os pais 
são convidados a adquirir as fotos tiradas pelos filhos.

Como membro da direção do agrupamento de 
Escolas Oliveira Júnior destaco a visita a M.I.T. uma 
escola de formação profissional. Foram nomeados 
pelo governo como uma das melhores escolas de 
formação pela qualidade da educação e formação de 
jovens e adultos. Disponibilizam vários cursos desde 
mecatrónica, cabeleireiro, eletricidade, entre outros. 
Têm trabalhado no sentido de garantirem a qualidade 
de oferta tendo melhorado constantemente sendo 
ainda reconhecidos pela sua gestão e liderança.

Espero com este projeto ter alargado horizontes 
e poder responder às necessidades dos alunos 
preparando-os para lidar com a diversidade social, 
cultural e linguística. Espero ainda contribuir para a 
promoção de práticas pedagógicas.

Maria Antonieta Oliveira
Adjunta do Diretor

Museu de História Natural de Londres

Museu da Ciência de Londres
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No Dia das Ciências, a manhã animou-se de 
atividades dinamizadas por alunos de todas as áreas 
das ciências, exatas e experimentais, e das áreas 
de informática e multimédia, sob a orientação de 
professores destas mesmas áreas. Os alunos do 
agrupamento dos 4º, 6º e 9º anos de escolaridade, 
público alvo, usufruíram, assim, de um amplo leque 
de atividades didáticas e lúdicas.

Com a finalidade de divulgar os trabalhos 
realizados pelos alunos dos cursos profissionais 
de técnico de multimédia e fotografia, no átrio do 
bloco E, foram apresentadas diversas exposições de 
trabalhos realizados pelos alunos. 

Os alunos do curso profissional de técnico de 
multimédia desenvolveram trabalhos na presença dos 
visitantes, explicando a sua execução e esclarecendo 
as dúvidas colocadas.

Com o objetivo de divulgar a oferta formativa para 
o próximo ano letivo foram entregues flyers com a 
explicação dos diversos cursos.

Foi possível, por parte de todos os visitantes, 
a realização de jogos e desafios matemáticos e a 
participação em atividades de origami e modelação 
de balões. 

Na área das ciências experimentais, os laboratórios 
do bloco E encheram-se de experiências variadas, que 
despertaram a curiosidade dos alunos, bem como de 
registos da dinâmica do planeta Terra, ora através 
da magia da química, ora através da observação de 
seres vivos e de testemunhos da história do planeta, 
registados em fósseis e rochas.

Os alunos do 9º ano tiveram, ainda, oportunidade 
de realizarem um rastreio visual, se assim o 
pretendessem, rastreio esse amavelmente 
dinamizado pela Ótica David. Esta atividade realizou-
se no âmbito da educação para a saúde.

Mónica Santos

Educação para a 
sexualidade 

No âmbito do projeto de educação para a saúde 
têm-se realizado sessões de formação, promovidas 
pela enfermeira Leonilde Cabral da unidade de 
saúde familiar de São João da Madeira, relativas 
aos “Métodos Contracetivos e prevenção de 
infeções sexualmente transmissíveis”, tendo como 
público alvo os alunos do 12ºano. 

Estas sessões têm como principal finalidade 
informar e consciencializar os alunos para a 
importância da contraceção e para o uso correto de 
diferentes métodos, assim como para a prevenção 
das infeções sexualmente transmissíveis.  

Com as últimas sessões, destinadas aos alunos 
das turmas 12º I, J e L, concluiu-se o processo de 
sensibilização/formação sobre esta temática junto 
de todas as turmas do 12º ano do agrupamento, 
esperando ter dado um pequeno, mas assertivo 
contributo para que os jovens envolvidos possam 
fazer opções mais equilibradas e saudáveis na vida.

Equipa PES

Dia aberto das Ciências
Matemática, informática e ciências experimentais

Leonilde Cabral da unidade de saúde familiar

Com a intenção de orientar e incentivar novas 
práticas e hábitos de higiene e conservação de 
alimentos, o J.I. da Devesa, com a colaboração da 
nutricionista Dra. Catarina Isabel Costa, promoveu 
uma atividade sobre a importância da higiene para a 
segurança alimentar.

Do encontro ressaltou a importância da higiene 
alimentar no dia a dia, bem como os cuidados a ter 
com o manuseio, o transporte, a conservação e o 
armazenamento seguro dos alimentos. Foram ainda 
apresentadas formas de prevenir as doenças.

No fim da atividade, as crianças  concluíram que 
de entre os vários fatores responsáveis pela higiene 
dos alimentos, há algumas regras básicas que devem 
ser seguidas e observadas durante a manipulação 
dos alimentos, como por exemplo, guardar sempre 
com bastante cuidado os alimentos crus e cozidos 
à temperatura e em locais adequados, bem como  
utilizar sempre água potável para lavar os alimentos.

Cristina Oliveira

Alimentação saudável na Devesa
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Durante este ano letivo, os alunos do 1º ano 
das Escolas Básicas do Espadanal e dos Ribeiros, 
receberam com muita atenção os Agentes da 
PSP de São João da Madeira, no âmbito da Oferta 
Complementar – Educação para a cidadania.

Estas sessões consistiram no conto de histórias, 
diálogo com os alunos e atividades lúdicas. 

As histórias seleccionadas foram “Os meninos e o 
Sr. E ”, que chamou à atenção para não aceitar nada de 
estranhos; “Um susto de campainha” que mostrou 
o perigo de abrir a porta de casa a desconhecidos; e 
, por fim, “As três primeiras pedaladas” que alerta 
sobre algumas regras a cumprir ao andar de bicicleta.

 O objetivo final destas incríveis histórias serviu 
para prevenir as crianças para possíveis situações de 
perigo.

Esta atividade foi bastante enriquecedora e 
cativante para todos os alunos e professoras.

Escola Segura 
promove segurança

EB1 Espadanal e Ribeiros descobrem 
Quinta Pedagógica de Aveiro  

Os alunos do 1º ano das escolas dos Ribeiros e 
Espadanal, tiveram o privilégio de visitar a Quinta 
Pedagógica de Aveiro, visita esta inserida na área 
curricular de Estudo do Meio.

Passaram o dia em contacto com a Natureza, 
observando e interagindo diretamente com animais 
da quinta, tais como: galinhas, perus, cabras, 
carneiros, burros, póneis e cavalos, entre outros.

As crianças tiveram o cuidado de levar de casa pão 
e pedaços de cenoura, que utilizaram para alimentar 
os animais.

O entusiasmo foi total, quando, individualmente, 
as crianças, ofereceram pedaços de cenoura à boca 
de uma égua incrivelmente bela, meiga e comilona… E 
ainda lhe fizeram mimos sobre o focinho acastanhado 
e a crina amarelada.

De seguida, alimentaram as cabras e as galinhas 
com pedaços de pão, igualmente trazidos de casa.

Havia um carneiro maravilhoso chamado 
“Príncipe”, que fez as delícias de todos. Era 
extremamente afetuoso, ia ao encontro das crianças 
e adultos, à espera de mimos. Ora, quem não gosta 
de mimos, não é?! Todos se surpreenderam com 
a grossa camada de lã e chifres arredondados que 
ostentava! 

E a burra “Fiona” tinha um pelo tão macio!... Todos 
tiveram vontade de a pentear com as mãos, mas ela 
só queria estar sossegada e virava o focinho, talvez 
querendo dizer: “Deixem-me em paz!…”.

Foi uma experiência extremamente enriquecedora! 
Sabiam que o coração do cavalo pesa cerca de 
3800Kg? Aproximadamente o peso de um recém-
nascido. Deve ser por isso que são animais tão 
amorosos!...

E como não podia deixar de ser, todos tiveram 
a oportunidade de encarnar cavaleiros  por alguns 
instantes, montando a cavalo, no picadeiro. Este 
animal é mesmo dócil e paciente, pois transportar 
pessoas não deve ser tarefa fácil para estes queridos 
cavalinhos.

O nosso muito obrigado a todos estes animais, 
que tornaram o nosso dia tão interessante e feliz!

  1º ano das escolas dos Ribeiros e Espadanal

No dia 30 de abril, as turmas A e B do 3ºano 
da Escola E.B. dos Ribeiros, visitaram a quinta 
pedagógica, “O caracol”, situada na cidade de 
Coimbra. Os alunos puderam usufruir da natureza, 
contactando com animais e plantas. Participaram 
no ateliê “Montar a cavalo”, onde ficaram a 
conhecer melhor estes animais,e o ateliê “ Fazer o 
pão”, onde puderam participar em todo o processo, 
desde a espiga até ao pão quentinho a sair do 
forno!

O dia terminou e regressaram felizes por esta 
experiência saudável e magnífica.

EB dos Ribeiros

EB1 Ribeiros partiram
 à descoberta 

da quinta  “o caracol” 

Dia da Terra
O Dia Mundial da Terra comemora-se a 22 de 

abril. Geralmente, neste dia, crianças de todo o 
mundo e adultos costumam plantar árvores entre 
outras atividades.

Na nossa escola, EB do Espadanal, 
representantes de cada turma abriram um buraco 
para se plantar um limoeiro. Também preparamos 
parte do terreno, cavando e arrancando as ervas, 
para se poderem semear bolbos de gladíolos e 
transplantamos amores-perfeitos.

No final estávamos todos cansados, mas 
sentimos que valeu a pena o esforço pela Natureza, 
pois as plantas são os pulmões da terra.

EB do Espadanal

Para as mães, ficam aqui algumas frases de 
amor… saídas do coração, dos seus filhotes…

“És a mais bonita de todas!… “
“Mãe, eu gosto de ti daqui até à Lua!” 
“Tu proteges-me!” 
“Gosto dos teus mimos!”
“Amo-te, mamã!”

Dia dos abraços 
Já deste um abraço hoje? Não?!! Então do que 

estás à espera?
Se todos dessem pelo menos um abraço por 

dia, nem sabem o bem que lhes fazia!
É tão bom poder abraçar quem mais 

gostamos!...
EB Ribeiros

Dia da mãe
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O Clima@EduMedia é um projeto desenvolvido 
pela Faculdade de Letras da Universidade do Porto 
ao abrigo do Programa “AdaPT - Adaptando Portugal 
às Alterações Climáticas”, com a missão de apoiar 
a educação nacional em matéria de mudanças 
climáticas, através do uso dos meios de comunicação.

O objetivo consiste em promover abordagens 
inovadoras para o ensino e aprendizagem dos 
conteúdos ligados às alterações climáticas, em 
diferentes escolas nacionais, dando particular 
destaque às áreas da mitigação e da adaptação.

O Agrupamento de Escolas Oliveira Júnior faz parte 
das  27 instituições de ensino nacionais participantes, 
sendo que o J3D fará a difusão de conteúdos 
produzidos pelos alunos do 8º ano envolvidos nesta 
primeira fase de formação.

É neste contexto que nesta edição se apresenta 
já a primeira entrevista, realizada pelos alunos do 
8ºC, sobre  a poluição dos recursos hídricos. Com 
esta metodologia de ensino, espera-se que os alunos 
sejam mais capazes pensar em soluções de adaptação 
e de mitigação para as suas escolas e localidades e, 
ainda, de comunicar as suas ideias com a comunidade 
em geral.

Luísa Correia

André/José/Nuno/Pedro (AJNP) - No sentido 
de elucidar a comunidade educativa, pode-nos 
dizer que relação existe entre as alterações 
climáticas e a poluição dos recursos hídricos?

Emília Novo (EN) – Depende muito da zona do 
globo de que estivermos a falar. Se for para o sul 
da Europa, as alterações climáticas vão implicar uma 
alteração dos regimes de chuva, ou seja, vamos 
passar, segundo as previsões dos modelos climáticos, 
a ter eventos de chuva muito mais fortes. Portanto, 
chove muito mais num espaço de tempo muito mais 
curto, havendo depois grandes períodos em que não 
vai chover. No global, quando se faz contas ao final 
do ano, espera-se também que haja menos água, 
ou seja, a água da chuva vai para os rios e para o 
solo. Quando entra no solo, entra nos reservatórios 
subterrâneos, os aquíferos. Ou seja, se nós vamos ter 
menos água a entrar nos rios e menos água a entrar 
nos aquíferos, vamos ter menos água para consumo. 
Ao mesmo tempo, o aumento da temperatura faz com 
que haja uma maior evaporação da água, perdendo-
se muito mais. Portanto, isto põe problemas na 
gestão da água.

AJNP – Onde ocorre um maior índice de 
poluição dos recursos hídricos?

EN – É uma pergunta demasiado genérica porque 
as coisas variam muito: de que tipo de poluição é que 
estamos a falar, qual o recurso hídrico, se é superficial 
ou se é subterrâneo, qual é a zona do país... Por 
exemplo, nas zonas litorais, um problema que se 
pode pôr é a poluição a partir da água do mar. É um 
processo em que a água do mar entra para o interior 
e polui os recursos com sal. Hoje em dia, há um 
maior problema que vem da agricultura. Nas zonas 
de grande atividade agrícola, de agricultura muito 
intensiva, onde há muita utilização de pesticidas e de 
fertilizantes, temos problemas. Há pelo menos duas, 
creio que três zonas assinaladas em Portugal, como 
vulneráveis aos nitratos, isto é, zonas que já estão 
poluídas por nitratos. Uma delas é a zona da lezíria 
do Tejo. Mas é muito variável, porque depende. 
Neste momento, começamos a ficar conscientes de 
um outro tipo de poluição, que vem muito mais de 
origem urbana: os chamados novos poluentes ou 
poluentes divergentes, que são as hormonas, os 
medicamentos… e de que ainda se tem um quadro 
pouco definido do que é que há. Provavelmente os 
rios, zonas de descargas das ETAR’s (Estação de 
Tratamento de Águas Residuais), são capazes de estar 
com problemas, isto falando apenas nos recursos 
hídricos superficiais.

AJNP – A poluição dos recursos hídricos pode 

Poluição dos recursos hídricos
Emília Novo afirma que “tem havido um certo 
controlo, senão as coisas seriam muito piores”

A poluição dos recursos hídricos (mares, 
rios, lagos...) está cada vez mais 
presente no nosso dia a dia e pode trazer 
consequências muito graves. Foi sobre 
este assunto que falamos com Maria Emília 
Novo, investigadora auxiliar no Laboratório 
Nacional de Engenharia Civil (LNEC).

André Silva, José Bento, Nuno Vaz, Pedro Duarte - 8ºc 

Poluição dos recursos hídricos: ribeira próxima de Aljustrel 
(Alentejo) contaminada por metais pesados, provenientes 
da exploração mineira nessa região

estar associada à poluição do solo?
EN – Está associada à poluição do solo, 

nomeadamente à poluição de origem agrícola, como, 
por exemplo, a questão dos nitratos ou a poluição 
por pesticidas. Hoje em dia, em que há uma grande 
cobertura de rede sanitária, a poluição dos solos vem 
precisamente por via agrícola. 

AJNP - O que acontecerá se as massas de 
água doce ficarem totalmente poluídas?

EN - Há um grande sarilho, primeiro que tudo. 
Hoje em dia, exatamente para evitar esse problema, a 
Comunidade Europeia (CE) tem uma série de regras e 
de normas que obrigam os países a ter que tomar uma 
série de medidas, como a implementação de ETAR’s, 
o controle dos níveis de nitratos e a monitorização 
periódica, isto é, observar periodicamente as águas 
se estão poluídas ou não, precisamente para evitar 
esses problemas. E as coisas têm melhorado um 
bocadinho, apesar de tudo. Se não houvesse nada 
disto as coisas seriam muito piores do que estão, 
portanto tem havido um certo controlo. Se as 
massas de água superficiais (rios, lagos, albufeiras, 
barragens) ficassem totalmente poluídas, o que 
significa que teríamos de estar a ter muita poluição 
em muitos sítios ao mesmo tempo, nós teríamos 
um grave problema de abastecimento de água. 
Por exemplo, em Lisboa, outra das grandes fontes 
é a Barragem de Castelo de Bode. Se tivéssemos 
problemas de poluição especialmente gravosos, uma 
parte substancial da água que se consome em Lisboa 
não se poderia consumir ou consumir-se-ia com 
riscos. 

AJNP – A subida do nível médio das águas 
do mar pode contaminar os aquíferos de água 
doce? 

EN – Nos aquíferos do litoral, há uma ligação 
entre a água doce e a água do mar, não há uma 
barreira física que impeça uma água de se misturar 
com a outra. Na realidade elas misturam-se. Há uma 
diferença de densidades, que faz com que a água do 
mar avance para o interior do continente e a faixa de 
mistura alargue. Nos aquíferos na zona do Algarve, 
aqui há uns anos, falava-se muito da salinização. O 
caso da infiltração da água do mar vai também ajudar 
a contaminar os aquíferos. Portanto, nas zonas do 
litoral, esse é um problema potencialmente sério.

Oliveira Júnior participa 
no projeto Clima EduMedia
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O grupo de professores das 
disciplinas de Educação Visual e de 
Educação Tecnológica realizaram 
uma exposição final de trabalhos 
desenvolvidos pelos alunos ao longo 
do ano letivo. Esta exposição teve 
como objetivos não só mostrar a toda 
a comunidade educativa as atividades 
e as experiências que os alunos 
dos 5º e 6º anos de escolaridade 
participaram e aprenderam nas 

Exposição de trabalhos

O grupo 240 realizou,  nos dias 
19 e 22 do mês de maio, a visita de 
estudo ao Museu do Papel de Paços de 
Brandão, para os alunos dos 5º anos.

As metas definidas para esta visita 
foram cumpridas, tendo os discentes 
mostrado interesse nas atividades 
que lhes foram propostas. Os alunos 
tiveram a oportunidade de conhecer 
o processo do fabrico do papel, bem 
como todas as etapas inerentes ao 

Visita de estudo ao museu do papel

disciplinas envolvidas, bem como 
motivar os discentes para a prática 
destes trabalhos e desenvolver o gosto 
por estas mesmas disciplinas.

   A exposição esteve patente no 
átrio da zona de convívio da escola 
antes do término do ano letivo.

   As professoras do grupo 240 
consideraram que a exposição foi 
positiva tendo os alunos mostrado 
empenho e entusiasmo por toda a 

fabrico do papel e às matérias-primas 
utilizadas.

A visita de estudo decorreu 
conforme planificado. Estiveram 
também a acompanhar esta visita as 
docentes, Maria José; Mª Conceição 
Paiva; Margarida Araújo; Carla Soares 
e as docentes da Educação Especial, 
Lígia Sequeira; Ana Paula Valente e 
Paula Gil.

Grupo 240
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Pedro Lamares 
“Entre Nós e as palavras” 

Pedro Lamares esteve na Oliveira Júnior, no início 
de abril, para apresentar “ Entre nós e as palavras”. 
O recital assenta na poesia em língua portuguesa,  
dos séculos XX e XXI e,  numa partilha intimista 
das suas referências poéticas com o público, Pedro 
Lamares tenta desmistificar a relutância que muitos 
jovens  ainda têm em relação à poesia. O título é 
“roubado” ao poema “You are welcom to Elsinore” de 
Mário  Cesariny.

A sala multiusos foi pequena para receber 
o convidado que já é bastante conhecido dos 
sanjoanenses, devido à sua importante e significativa 
participação nas campanha da Poesia à Mesa da 
cidade e nas oficinas com os alunos do 1º ciclo.

Durante quase duas horas, Pedro Lamares 
partilhou a sua paixão pelo universo poético, num 
registo de conversa informal, com humor e algumas 
provocações, proporcionando espaço para perguntas 
que tivessem que ver  com as escolhas do recital, o 
ofício de ator, entre outras situações mais pessoais 
que foram surgindo. 

E foi o que aconteceu. Os alunos começaram a 
colocar perguntas sobre temas variados, às quais 
o Pedro foi respondendo, de forma muito direta e 
realista, alcançando a interação desejada.

A minha pátria é a língua portuguesa

Depois do recital, Pedro Lamares orientou a oficina 
de leitura para docentes A minha pátria é a língua 
portuguesa. Esta inclusão, afirmou, resulta da sua  
convicção de que os professores (nomeadamente os 
de Português, mas não exclusivamente) são a porta 
de entrada da poesia para a maioria dos alunos. Mais 
do que isso, são quase sempre o primeiro grande 
contacto que têm com o nosso património poético, a 
tradição oral e o interesse pela leitura. 

Embora com pouco tempo para o trabalho intenso 
que se seguiu, a sessão decorreu com leituras que o 
orientador ia ouvindo e sugerindo alterações.

No final, ficou a vontade de ouvir mais poesia e de  
continuar a sessão noutra oportunidade.

Luísa Correia

A Rede de Bibliotecas Escolares de São joão da 
Madeira  realizou, no âmbito do Projeto Educativo 
Municipal, a exposição de narrativas gráficas e de 
marcadores de leitura, na passada semana, na Escola 
Secundária João da Silva Correia.

As equipas das bibliotecas escolares, em 
coordenação com a Biblioteca Municipal, organizaram 
as exposições e restantes atividades promotoras 
da leitura, da escrita, mas também  da expressão 
plástica, sensibilizando a comunidade educativa para 
outras formas de ler e de narrar histórias.

Depois de terem recebido a iniciativa no ano 
passado, a escola Oliveira Júnior levou os alunos do 
6º ano a visitar a feira de BD, bem como a exposição 
dos trabalhos ali reunidos, entre os quais também se 
encontravam os seus.

A biblioteca agradece o carinho e sensibilidade 
com que os docentes e respetivas turmas abraçaram 
este projeto .

Luísa Correia

Alunos mostram 
banda desenhada

À conversa com...

Ana Oliveira
A pretexto das comemorações do 25 de Abril, 

Ana Oliveira apresentou o livro Do Cinzento ao Azul 
Celeste, aos alunos do 2º ciclo, na Biblioteca da 
Oliveira Júnior.

Informalmente, o encontro aconteceu com o 
objetivo de sensibilizar os jovens para os valores 
conquistados na revolução de Abril,  a partir dos livros 
da autora sanjoanense, bem como da sua experiêcia 
de vida e memórias. A propósito da importância da 
liberdade de expressão e dos direitos das crianças, 
nomeadamente o direito à Educação, a autora 
perguntou, a dada altura,  para que servía a escola. 
Um menino respondeu: Na escola ganha-se futuro!

Os 5 candidatos da Oliveira Júnior à 2ª fase 
do Concurso Nacional de Leitura viveram um dia 
inesquecível em Albergaria-a-Velha, no dia 16 de 
abril passado. 

Apesar de não terem passado à fase nacional, 
estão de parabéns pela forma como se prepararam, 
se integraram nos diferentes grupos e participaram 
nas atividades propostas. Desta iniciativa ficam as 
leituras realizadas, o mérito de terem passado à 
2ª fase, mas sobretudo a importância e valor que 
dão à LEITURA.

Foi um prazer acompanhá-los.
Parabéns!

Educar para o acesso, produção e uso crítico da 
informação é o objetivo que se pretende atingir com 
o desenvolvimento do projeto “Os Navegantes”, na 
turma do 4ºA, no âmbito das literacias, nomeadamente 
na literacia da informação e respetiva aplicação do 
referencial: Aprender com a biblioteca escolar. 

As atividades programadas neste projeto 
permitiram aos alunos aprofundar o conhecimento 
na área da literacia da informação, para uma 
comunicação eficaz, ética e socialmente responsável. 

Com este projeto, pretendemos sensibilizar os 
alunos para a procura, avaliação e tratamento da 
informação, considerando a credibilidade das fontes, 
bem como os princípios éticos e normativos em vigor 
nesta instituição.  

Neste sentido, os alunos realizaram um trabalho 
de grupo, que apresentaram à turma, com base nas 
noções adquiridas. 

Estas sessões contribuíram certamente para uma 
aprendizagem significativa na área da literacia da 
informação e noutras áreas como é o caso da literacia 
dos média e leitura.

Carla Almeida

Formar para as literacias da Informação

Os Navegantes 
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Muitos seriam os temas/caminhos sobre os quais 
poderíamos opinar neste espaço, no entanto, a 
Educação e o papel que a mesma desempenha na 
vida de cada um de nós, no momento atual, é algo 
que gostaríamos de ver discutido/pensado.

“Vivendo e Aprendendo” e “Aprender até morrer 
e morrer sem saber” são dois sábios e populares 
provérbios sobre a educação, muito atuais e bem 
visíveis numa sociedade onde se impõem apenas, 
nas diferentes áreas profissionais, os que obtêm 
formação ou aprendizagens consistentes. 

Impõe-se questionar qual o papel da escola ou 
que escola temos/queremos na preparação dos 
alunos para enfrentarem os desafios de um mundo 
em constante evolução/mutação, onde só terá 
sucesso quem estiver bem preparado. E os pais e 
encarregados de educação que papel podem/devem 
aqui desempenhar.

Enquanto Associação de Pais e Encarregados 
de Educação não podemos simplesmente “assobiar 
para o lado” e permitir que os velhos chavões 
imperem. “Se há maus comportamentos nos alunos, 
é porque os pais não sabem educar os filhos, “ Se 
existe insucesso escolar é porque a escola não está 
empenhada nos alunos”. Educar tem de ser um 
processo de “formação integral e equilibrada da 
pessoa” e de responsabilidade conjunta para todos os 
intervenientes no processo educativo.  

Podemos pensar o ensino formal (escolar), só com 
conteúdos curriculares ou ministrados em conjunto 
com conteúdos técnico profissionais, artes, musicais, 
artísticos, etc. etc. Nesta procura por uma educação 
útil e de qualidade, torna-se importante a participação 
de todos os intervenientes nas reuniões da escola/
associação, dando mais forma e mais massa critica 
à nossa representação. Permitindo também que a 
intervenção vocacional dos pais nas escolhas dos 
alunos seja mais qualificada.

Em 2014/15, comemoramos o nosso 30º 
aniversário, alteramos os estatutos, renomeamos a 
Associação, alteramos a nossa imagem criando um 
novo logotipo, tivemos/temos representantes no 
Conselho Geral e a Presidência do mesmo órgão, 
fizemos notícia nos órgãos noticiosos da Escola e 
do concelho, fomos também Solidários e assistimos 
à largada de balões na “Night OJ”, aplaudimos de 
pé as peças de teatro “Um Pai Tirano” e “O Menino 
da Lágrima - TOJ”, no IX Festival de Teatro SJM na 
Casa da Criatividade, participamos no XVI Sarau 
Gimnodesportivo “Contrastes”, no Pavilhão das 
Travessas, estamos representados nos órgãos 
sociais da FECAP, marcamos presença nos Paços 
da Cultura, em contexto de formação/informação 
sob o tema “Segurança na Internet”, no auditório 
do Museu da Chapelaria participamos numa sessão 
de esclarecimento “Contabilidade e Fiscalidade das 
Associações de Pais”, estivemos no “XXXIX Encontro 
Nacional das Associações de Pais”, em Cascais, e na 
“III Convenção FNE | CONFAP | ANDAEP” na Maia. 

Escola, Encarregados de Educação e Alunos

Estivemos ainda representados no Conselho Geral 
da CONFAP e na Assembleia Geral da CONFAP de 
Famalicão e reunimos mensalmente os órgãos sociais 
da APEOJ com a Direção da Escola.

E é assim que fazemos escola… e assim que 
também termina mais um ano letivo.

“Perder tempo em aprender coisas que não
interessam, priva-nos de descobrir coisas
interessantes”
                        Carlos Drummond de Andrade

Boa Sorte para todos os alunos que vão participar 
nas provas de aferição e nas provas finais (exames).

Boas férias para todos.
APEOJ

A Associação de Pais da Escola Básica do Espadanal 
adquiriu um quadro interativo e um computador 
portátil, para a biblioteca escolar. Este equipamento 
está à disposição de toda a comunidade educativa da 
escola e permitirá enriquecer as atividades propostas, 
tornando-as cada vez mais atrativas, no sentido de 
melhorar o sucesso escolar dos nossos alunos.

A equipa da escola agradece desde já o esforço 
e o investimento feitos pela associação de pais, que 
muito tem contribuído no sentido de melhorar o 
espaço escolar. 

EB Espadanal

Novo equipamento na biblioteca do Espadanal

Associação de pais investe 
em equipamento informático

Dizem que não vivi antes do 25 de abril
Por isso não posso sentir o que ia no coração
Daqueles que não podiam expressar a sua opinião.

Mas sei ler bem
E sinto com o que leio também,
Consigo no lugar dos outros me posicionar
E perceber que viver sem liberdade 
Pode até matar.

Ainda bem que não vivi antes do 25 de abril
E que agora por causa daqueles que ousaram lutar
Mesmo arriscando as suas vidas,
Posso, até aos professores, a minha opinião expressar.

Se esta liberdade foi o 25 de abril que ma deu,
Aos capitães tenho de agradecer.
E mesmo não tendo vivido antes
Percebo o que é viver sem sofrer.

Beatriz Santos -9º E 

Liberdade, direitos, democracia,
Conquistas da Revolução,
Deram ao povo a alegria
De crescer como nação.

Somos livres de falar!
Somos livres de crescer!
Esta liberdade, que Abril nos veio trazer,
Devemos bem exercê-la,
Para nunca a perder.

Nas ruas, soldados, povo, alegria,
Nasciam cravos mil,
Mas macias espingardas
Da Revolução de Abril.

Ana Brandão – 9º E

 25 de abril
Liberdade de Expressão
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O Agrupamento de Escolas Oliveira Júnior vai 
realizar mobilidades para fins de aprendizagem, 
no âmbito do programa da Comissão Europeia 
Erasmus+, no domínio da Educação, Formação, 
Juventude e Desporto.

A mobilidade inclui 22 alunos, distribuídos entre 
Inglaterra e Bélgica, com a duração de 30 dias. A 
calendatização da mobilidade está a ser preparada 
para ocorrer entre os meses de setembro e outubro. 
Os alunos participantes neste projeto estão na fase 
de conclusão do curso profissional, nas seguintes 
áreas: Técnico de Análise Laboratorial, Técnico de 
Fotografia e Técnico de Multimédia. O programa 
oferece a oportunidade para melhorar as suas 
competências, aumentar a sua empregabilidade 
e ganhar consciência cultural. A mobilidade visa 
permitir aos jovens viver experiências enriquecedoras 
e desenvolver projetos únicos a nível internacional. 
Os objetivos mais específicos do programa estão 
centrados no desenvolvimento de uma aprendizagem 
de qualidade ao longo da vida, reforçando a coesão 
social, a cidadania ativa, o diálogo intercultural e 
a realização pessoal. Também se propõe contribuir 
para a promoção da criatividade, da autonomia, 
da responsabilidade e da competitividade no 
sentido da integração dos alunos no mercado de 
trabalho, permitindo a adaptação a novas situações 

Oliveira Júnior prepara 
mobilidades Bélgica e Inglaterra 

Amaro Martins, ex-aluno  da Oliveira Júnior, está 
a estudar  História e Política no País de Gales, na 
universidade de  Swansea, há dois anos. A opção de 
ir estudar para fora prendeu-se com a determinação  
de  fazer um curso superior de qualidade, da vontade 
de conhecer  mundo, mas também  da diversidade 
curricular e possibilidade de escolha oferecidas no 
estrangeiro. Analisadas as opções existentes na 
altura, a escolha  de Amaro foi a  licenciatura em 
História e Política, da universidade de Swansea.

Dado que o Amaro reunia os requisitos 
académicos,  o passo seguinte foi o de apresentar uma 
candidatura espontânea que o obrigou a uma recolha 
de documentos bastante complexa e dispendiosa, 
sobretudo devido à tradução dos mesmos. Depois de 
aceite a candidatura, houve uma fase de preparação, 
habitual para os alunos a estudar no estrangeiro.  
A integração decorreu sem problemas, porque a 
universidade tudo faz para que os alunos possam 
encontrar alojamento, emprego em part time e 
proporciona  canditaturas a fundos europeus para os 
estudantes estrangeiros, o que veio a concretizar-se.

O acompanhamento pelos professores 
orientadores e tutores, bem como a  flexibilidade de 
horário e a diversidade de opções,  são argumentos 
fortes para o Amaro que também  considera o sistema 
de ensino menos penalizador que o português. Por 
outro lado, considerou também  que apesar de tudo 
o que já referiu, aos estudantes é exigida mais  
responsabilidade e muito mais empenho no trabalho.

A terminar, Amaro  Martins, um exemplo entre 
muitos outros, não descarta a possibilidade de voltar 
para Portugal, mas não sem ter garantias de emprego.

Da Oliveira Júnior, Amaro recorda com alguma 
nostalgia os professores que teve e não se esquece da 
carta de recomendação do diretor para que pudesse 
candidatar-se.

Luísa Correia

Estudar no  estrangeiro  
pode ser uma boa opção

e melhorando as competências específicas na área 
profissional do aluno, com a realização de tarefas 
adequadas à sua formação. Culmina com a promoção 
da aprendizagem de línguas e da diversidade 
linguística e cultural, melhorando as competências 
transversais necessárias ao sucesso na sua vida 
profissional futura.

Após apresentação da candidatura, com curriculum 
vitae e carta de motivação, foram selecionados 2 
alunos do curso profissional de técnico de análise 
laboratorial para a mobilidade na Bélgica e, dos 20 
alunos que irão integrar a mobilidade em Inglaterra, 
4 são do curso profissional de técnico de análise 
laboratorial, 2 alunos do curso profissional de técnico 
de fotografia e 14 alunos do curso profissional de 
técnico de multimédia. 

A organização e o acompanhamento da mobilidade 
estão a ser realizadas em parceria com a Escola 
Inglesa, continuando com o trabalho de colaboração 
entre as instituições e aproveitando o conhecimento 
e a larga experiência daquela instituição de línguas 
na promoção de intercâmbios com estudantes no 
estrangeiro, para enriquecer a formação dos alunos e 
docentes do Agrupamento de Escolas Oliveira Júnior.

Paula Azevedo
Coordenadora do programa Erasmus+

Experiência Além Fronteiras . Mudar vidas, abrir horizontes

No dia dez de abril, os alunos das turmas do 11º 
ano participaram na visita de estudo organizada pelas 
professoras de Filosofia, no âmbito dos conteúdos 
lecionados na disciplina.

Durante a manhã visitamos o Pavilhão do 
Conhecimento, situado no Parque das Nações. Aí 
os participantes desfrutaram de diferentes módulos 
expositivos onde exploraram e desvendaram a 
complexidade de alguns fenómenos físicos e mentais. 

“Loucamente”, exposição patente sobre saúde 
mental, resultante de um consórcio internacional 
formado pelo Pavilhão do Conhecimento – Ciência 
Viva, o Centro de Ciência La CitédesSciences& de 
l’Industrie, em Paris, e o Centro de Ciência Heureka, 
em Helsínquia. Na exposição foi possível explorar 
26 módulos que pretendem dissipar preconceitos 
associados ao tema, incentivando aos cuidados com 
o bem-estar mental. Este projeto contou com a 
parceria científica do Centro Hospitalar Psiquiátrico de 
Lisboa e visa elucidar e sensibilizar a sociedade para 
a saúde mental. Além de muitas outras experiências 
os participantes puderam colocar o esquizofone e 
caminhar pela exposição, dançar ao som de música 
inspirada pela loucura, simular fobias e triturar 
problemas, entre muitas outras experiências.

A exposição “Explora” apresentou-nos uma série 
de módulos interativos, abordando cinco áreas 
temáticas: luz, visão, percepção, ondas e sistemas 
complexos. Uma “verdadeira floresta de fenómenos 

Visita ao Pavilhão do conhecimento 
- ciência viva e Museu de Marinha

naturais” nos quais a obra de arte e o engenho se 
combinam com a natureza para nos surpreender.

Como no mesmo espaço decorria o Festival 
Nacional de Biotecnologia, os alunos puderam 
conhecer melhor algumas grandes inovações 
científicas: novas terapias de combate a doenças 
como cancro e esclerose múltipla, biodiesel com 
origem em microalgas, implantes dentários feitos a 
partir de escamas e espinhas de peixe… 

Seguiu-se a hora de almoço, tipo piquenique, na 
zona do parque das nações com vista para o rio Tejo. 
Alguns alunos ainda aproveitaram para fazerem uma 
viagem de teleférico.

À tarde, dirigimo-nos ao Jardim da Praça do 
Império, onde o autocarro estacionou para depois 
explorar o Museu de Marinha, situado na ala oeste 
Mosteiro dos Jerónimos, conhecido pela qualidade e 
diversidade das suas coleções. Para além da História, 
todas as atividades humanas ligadas ao mar e à 
navegação têm lá um lugar especial: os transportes, 
a pesca, a construção naval, o lazer, a defesa e o 
papel da Marinha Portuguesa. Ainda houve tempo 
para experimentar o famoso pastel de nata para 
depois regressar a S. João da Madeira. 

Alunos e professores usufruíram de um conjunto 
de novas experiências e os objetivos foram cumpridos.

Agostinha Fernandes 

Aos alunos de 12º ano, na 
disciplina de Geografia C, foi 
proposto realizar um trabalho 
sobre as imigrações, um tema 
que cada vez ouvimos mais falar 
na comunicação social, devido 
aos desastres ocorridos no Mar 
Mediterrâneo.

Desta forma, e de um modo 
criativo, foram realizados 
trabalhos sobre a problemática 
da imigração, as suas causas, 
consequências e situações 
reais representadas através de 
histórias, notícias ou entrevistas. 

Este trabalho contribuiu para aumentar o nosso 
conhecimento sobre este fenómeno e perceber 
os motivos que levam as pessoas a deixar as suas 
origens e ir em busca de melhores condições de vida.

O culminar deste trabalho foi exposto na 
biblioteca escolar, permitindo, assim, informar toda a 
comunidade educativa sobre este tema.

Ana Rita Brandão (12ºF)

Imigração em foco
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Realizou-se, no último dia de aulas do 2º período, 
mais uma edição do Torneio de Badminton. Esta 
iniciativa visa, para além da promoção da atividade 
física e da própria modalidade, homenagear o 
professor Henrique Neto, que foi docente na nossa 
escola e um apaixonado por esta modalidade 
desportiva.

O torneio, organizado pelo Grupo de Educação 
Física e limitado a alunos do ensino secundário, 

No dia 20 de março, realizou-se, nos campos 
exteriores, a atividade “Tag Rugby”, organizada pelo 
Grupo de Educação Física e professores estagiários. 
Os objetivos do evento visavam promover a prática 
desportiva do Rugby entre alunos do 3º ciclo; 
transmitir os benefícios da atividade física; divulgar 
e promover a modalidade na comunidade escolar. 
Participaram neste evento desportivo 112 alunos, 
representativos das turmas do 7º e 8º ano do nosso 
agrupamento. Os jogos foram realizados durante 
o período da manhã, tendo-se verificado grande 
entusiasmo e empenho dos participantes. 

Torneio de Badminton“Henrique Neto”

disputou-se na variante de singulares - masculinos e 
femininos – e contou com cerca de 50 participantes, 
entre jogadores, árbitros e juízes de mesa.

A competição desenrolou-se num esquema de 
fase de grupos, apurando-se os vencedores de cada 
grupo para uma fase final, da qual saíram vencedores 
Emiliana Martins, do 10ºF (femininos) e António 
Ferraz, do 10ºE (masculinos).

António Sarrico

A direção do Agrupamento de Escolas Oliveira 
Júnior promoveu duas ações de formação dirigidas 
aos assistentes operacionais do Agrupamento de 
Escolas Oliveira Júnior.

Estas formações foram realizadas na Escola 
Básica e Secundária Oliveira Júnior, nos dias 25, 26 
e 27 de março de 2015, num total de 9 horas cada, 
e tiveram como principal objetivo o desenvolvimento 
das competências pessoais nas áreas das tecnologias 
de informação e comunicação (TIC), úteis para o seu 
dia a dia.

Foram dinamizadas por alguns professores do 
grupo de informática da escola sede e abordaram 
os seguintes temas: iniciação aos computadores, 
internet, email, processamento de texto e folha de 
cálculo.

Com uma forte adesão por parte dos assistentes 
operacionais da escola sede, as sessões decorreram 
com toda a normalidade e os objetivos foram 
plenamente alcançados.

A direção

AEOJ forma
funcionários nas TIC

Torneio Tag Rugby

Estão todos de parabéns e a organização agradece 
a toda a comunidade educativa que participou e 
colaborou na organização deste evento. 

Carlos Miragaia
DESPORTO ESCCOLAR
É MOVIMENTO!
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XVI  Sarau Gimnodesportivo  com “Contrastes”

12º ano

EB1 Espadanal

8º ano5º e 6º anosEB1 Ribeiros

Floresta encantada

Ana Luisa Mendonça

Desencontros professores

Ginasiano

Ginástica

Associação de Pais

Momento inaugural com o diretor, Mário Coelho, e os 
apresentadores

JI Devesa

JI Ribeiros

JI Travessas

O Sarau Gimnodesportivo AEOJ é já um evento 
com provas dadas na cidade e há muito que faz parte 
do calendário anual de atividades do Agrupamento de 
Escolas Oliveira Júnior, que realizou, no passado dia 
24, a sua XVI edição. 

O sarau envolve todos os anos a comunidade 
do  agrupamento, sendo os protagonistas em palco 
os alunos, do ensino pré-escolar ao secundário, os 
professores, os auxiliares e também os pais, a par 
com grupos convidados.

Com o tema «Contrastes» como tema principal, 
o evento foi presenciado por cerca de 2.500 pessoas 
e teve 750 participantes, desde os Jardins-de-
infância ao 12.º ano de escolaridade, refere fonte 
da organização. O evento contou ainda com a 
participação das associações de pais do agrupamento, 
dos professores da escola sede e com a atuação das 
escolas de dança Ginasiano e Ana Luísa Mendonça.

Como convidados, o agrupamento destaca a 
participação das equipas de ginástica rítmica, de 
trampolins e artística do Boavista FC, da AA Coimbra, 
GC Santo Tirso e ATDG Fiães.

Destaque ainda na edição deste ano para a 
grande envolvência dos elementos do agrupamento, 
contando com vários números apresentados pela 
comunidade escolar.

António Santos

Pormenor da abertura do Sarau

Move my soul 

Ginástica
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No âmbito do  10º aniversário do Museu da 
Chapelaria, os grupos de teatro A bem dizer e TOJ 
participaram n’ “O último turno”. Este ano, seis 
palcos receberam a dramatização de cenas do 
romance Unhas negras de João da Silva Correia e 
apresentaram a vida difícil dos operários que faziam 
o último turno e que, a altas horas, se refugiavam 
na tasca do Sr. Francisco Neiva; a hora de almoço 
marcada pela tirania do pai Matias Calhorda e pela 
solidariedade de Artur Ribeirinha e sua mulher; a 
vida paupérrima da família de Gervásio Baptista; a 
luta pelas 8 horas de trabalho e a defesa de direitos 
dos trabalhadores entusiasticamente discutidos na 
sede da Associação dos Operários Chapeleiros; a 
manipulação dos patrões; a revolta dos operários em 
frente à fábrica nova, contestando as máquinas… A voz 
expressiva duma narradora conduziu os espetadores 
nos vários espaços, explicando a contextualização 
de cada cena e traçando uma narrativa. O ambiente 
noturno, os efeitos sonoros e a caracterização dos 
espaços completaram os diálogos das personagens, 
confirmando-se, mais uma vez, a importância da 
intervenção teatral como forma de contar o passado.

                                   
Cristina Marques

10º aniversário do Museu da Chapelaria 

A bem dizer e  TOJ n’“O último turno”
Atividade de Filosofia 

“Douro, Faina Fluvial” 
ou o cinema como espaço 

de reflexão estética
Manoel de Oliveira morreu este ano. Uma figura 

ímpar da cultura Portuguesa desapareceu.  O seu 
trabalho e o seu contributo para a inovação do 
cinema português e mundial vão permanecer para as 
gerações  vindouras. Os grandes homens não morrem, 
transmutam-se em memória coletiva. “Douro, Faina 
Fluvial” ou o cinema como espaço de reflexão estética 
foi o pretexto para se abordar  alguns aspetos do 
universo da estética cinematográfica oliveiriana. 

A Doutora Fátima Nunes, professora auxiliar no 
Instituto Universitário da Maia, investigadora do 
Centro de Estudos de Língua, Comunicação e Cultura 
(CELCC) do ISMAI e especialista em Semiótica 
do cinema, foi a convidada  que nos ajudou a 
compreender a importância do olhar e da imagem no 
documentário. A vida das gentes do Porto ribeirinho e 
as paisagens da terceira década do século XX (1931) 
desfilaram e, segundo António Preto, estudioso da 
obra de Manoel de Oliveira, a ”eliminação de tudo o 
que, na imagem (ou no agenciamento das imagens), 
pode constituir ruído é, pois, a condição necessária à 
exactidão do discurso. É nessa exactidão do discurso 
que a composição da imagem líquida como elemento 
estruturante entre pintura e cinema é analisada em 
(…) Douro, Fauna Fluvial (…).” 

Antes percebemos que a temática e a estética 
vanguardista do documentário  sofrem influências 
de Walter Ruttmann em “Berlim, Sinfonia de uma 
Capital” e do russo Dziga Vertov em "O Homem da 
Câmara de Filmar". 

Os alunos, do 10 e 12 anos, compreenderam 
que o cinema e o documentário têm outras 
funções, para além do entretetimento, podendo ser 
objetos de estética e, neste caso concreto, de uma  
estética antropológica. Convidados a interpretar 
o documentário, estes constataram como a nossa 
sensibilidade estética pode ser educada. 

Lurdes Lopes
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