
Associativismo Juvenil e 

Estudantil 

Trabalhos do 1º Ciclo e 
Jardins-de-infância 
 
Entre muitos outros assuntos, os 
alunos do 1º Ciclo e Jardins-de-
infância trabalharam a temática do S. 
Martinho. 
(Pág. 8, 9, 1 e 11) 

    Teatro em 
Lisboa 
 
Os Alunos do 10º 
ano CFC-CI foram 
a Lisboa, no dia 24 
de Novembro, 
representar uma 
pequena 
performance 
teatral no Pavilhão 
do Conhecimento.  
Neste Jornal são 
apresentados 
alguns excertos da 
sebenta criativa 
que foi entregue 
no início da 
apresentação. 
(Pág. 6)  

CENTRO 
NOVAS 
OPORTUNIDA
DES –
Arraiolos XXI 
CRVCC 
 
Foi recentemente 
criado no 
Agrupamento de 
Escolas de Arraiolos 
um Centro de 
Reconhecimento, 
Validação e 
Certificação de 
Competências que 
tem como objectivo 
atribuir certificados do 
4º, 6º ou 9º anos. 
(Pág. 3) 
 

O Associativismo Juvenil e Estudantil foi 
tratado numa Acção de Sensibilização, 
no passado dia 14 de Novembro no 
Cine-Teatro e Arraiolos. Nesta sessão 
estiveram presentes algumas turmas da 
Escola Cunha Rivara. (Pág. 7) 
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 Jornal de Parede 
 
No espaço da biblioteca 
existe um Jornal de Parede
Ao colocares noticias neste 
jornal estás a participar na 
vida da tua escola, tornando-
te assim, um cidadão activo 
na sociedade. (Pág. 5) 
 

Novo blog   
100-rodeios@blogspot.com  

 
Os alunos do 12º ano turma A, nas aulas de Área de Projecto criaram um blog cujo endereço é:  
100-rodeios@blogspot.com. O texto de apresentação que consta na página é o seguinte: 
Este blog foi criado pela turma do 12ºA da escola Cunha Rivara de Arraiolos no âmbito da disciplina de Área de 
Projecto. Pretendemos lançar algumas questões relacionadas com os jovens que estão em destaque nos dias de hoje e 
obter o maior número de opiniões acerca dessas questões. Portanto: ToCa A pOsTaR! ;) 

 

A CHUVA ÁCIDA 
 

Uns provocam-na… outros sofrem as consequências 
 

A chuva ácida tornou-se, nos últimos quarenta anos, um dos maiores 
problemas ambientais, tendo como consequências devastadoras para o 
meio e saúde dos seres vivos, principalmente para os que habitam o 
meio aquático. 
Mas o que é a chuva ácida? 
A chuva tem normalmente um pH aproximadamente igual a 5,6, sendo 
por isso ligeiramente ácida. Quando o valor do pH é inferior a 5,1 
considera-se chuva ácida. Actualmente, as chuvas ácidas chegam a 
atingir valores de pH igual a 3 (equivalente a vinagre forte) e de pH a 2,3 
(semelhante ao sumo de limão). 
Os gases de dióxido de enxofre e dióxido de azoto que são originados 
pela queima de combustíveis fósseis na indústria e nos transportes são 
os principais responsáveis pela formação da chuva ácida. 
O efeito da chuva ácida faz-se sentir por todo o Mundo, mesmo nas 
regiões menos industrializadas, pela acção da circulação geral da 
atmosfera que transfere o ar poluído para áreas distantes das da origem. 
Chamamos a este fenómeno, transnacionalidade da poluição.   
Vastas extensões de florestas estão ameaçadas por todo o Planeta em 
consequência das chuvas ácidas, que queimam as folhas das árvores e 
aceleram a erosão dos solos. 
A nível mundial existem rios e lagos cujas águas estão acidificadas, 
pondo em risco a vida aquática e, até a saúde humana. 
Exemplos preocupantes: 
No sul da Noruega – cerca de 80% dos lagos estão “mortos”  
Na Suécia – há cerca de 20000 lagos acidificados, dos quais 400 não 
têm peixe 
Na China – a chuva tem um pH médio de 4,5, que amarelece os arrozais; 
Nos Estados Unidos da América – gastaram-se milhões de dólares a 
reparar a Estátua da Liberdade. 
É tempo de parar para pensar! É tempo de reflectir! Há que tomar 
medidas urgentemente. 
Para evitar as chuvas ácidas, a solução seria controlar a emissão de 
poluentes que a provocam. 
Para reduzir a queima de combustíveis é necessário mudar as fontes de 
energia, podendo ser utilizadas as energias alternativas como a energia 
eólica e solar que não poluem o ar e cabe a cada um de nós poupar 
energia 
Um factor básico para diminuir a emissão de poluentes seria a utilização 
obrigatória de catalisadores nos escapes dos carros.  
Outras medidas como a melhoria das condições de transporte público, 
organização de campanhas governamentais para incrementar o uso de 
transporte público, aplicação de punições aos veículos desregulados e 
uma melhor fiscalização dos emissores de poluentes seriam 
fundamentais para melhoria da qualidade ambiental. 
Outro instrumento Legal Internacional que visa a redução da poluição é o 
Protocolo de Quioto, cujo objectivo é a redução das emissões de gases 
que provocam o efeito de estufa e as chuvas ácidas. 

                                                                                                Alunos do 
11º A e B da Escola Cunha Rivara

 
 

Rómulo de Carvalho 
 
No dia 24 de Novembro de 2006, na 
biblioteca da Escola EB 2,3/ES 
Cunha Rivara, comemorou-se o 
centenário do nascimento de 
António Gedeão, pseudónimo de 
Rómulo de Carvalho. Foi poeta, 
professor e historiador da ciência 
portuguesa. 
Ficou na nossa memória, sobretudo, 
pelo poema: “Pedra Filosofal”. 
“Eles não sabem nem sonham, que 
o sonho comanda a vida 
Que sempre que o homem sonha 
O mundo pula e avança 
Como bola colorida 
Entre as mãos de 
Uma criança.”(…)  
Participantes: 
Alunos: 6ºA, 7ºA, 7ºD e 7ºE 
Professores: Lurdes Inglês, 
Margarida Índias, Eulália Vargas. 
 

Actividades da Biblioteca da 
Escola Cunha Rivara 

 
● S. VALENTIM  
   - Parceria com o GSBE e 
colaboração do departamento de 
Línguas. 
 → Mês dos Afectos 
 → Pesquisa sobre o namoro 
através dos tempos, o preservativo 
através dos tempos; exposição 
destes resultados; debates abertos à 
comunidade; troca de cartões 
● PROTOCOLO DE PARCERIA 
COM A BIBLIOTECA MUNICIPAL 
● CONCURSO "QUEM É QUEM?" –
Periodicidade mensal (a iniciar em 
Outubro)  
 

Editorial 
 
Este é o primeiro número do 
Jornal do Agrupamento de Escolas 
de Arraiolos. Criado por um 
conjunto de parceiros, tem por 
objectivo servir toda a comunidade 
escolar e dinamizar a participação 
na escola, que se pretende que 
seja um lugar onde todos 
gostamos de estar.  
Para a sua realização contámos 
com os artigos, desenhos e 
noticias que nos chegavam, não 
podendo utilizá-los a todos, pois 
foram muitas colaborações 
Já sabes, o jornal é de todos e 
para todos. Para o próximo 
número, recebemos o teu artigo 
até 2 de Março de 2007, 
devidamente identificado e 
digitalizado. A equipa técnica do 
jornal agradece a tua participação 
e relembra que trabalha na 
biblioteca da escola.  
 
 

CONTACTA-NOS
Prof. Alice Samina

Prof. Ângela Rodrigues
Prof. Paula Gaspar

Animadora Isabel Borda d’Água
isabel.agua@monte-ace.pt

Animador José Neves
jose.neves@monte-ace.pt
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                     Workshops 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
               Concurso do Jornal 
 

 
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EB1 de Vale do Pereiro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
   

 
   Luís 8 anos                                                                            Catarina 9 anos  
 
 

EB1 de Santana do Campo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uma tarde bem docinha 

 

No dia 31 de Outubro, da parte da tarde, fomos fazer marmelada na 

cantina. Alguns meninos trouxeram marmelos para fazermos a receita. 

Primeiro descascámos os marmelos, depois foram lavados e pesados. Os 

marmelos pesavam 3,900Kg. Foram colocados na panela de pressão com 

uma pouca de água. Demoraram a cozer cerca de 15 minutos. Depois de 

cozidos foram triturados com a varinha mágica e ficaram em polpa. Fomos 

juntando o açúcar a pouco e pouco e pusemos cerca de 1,500kg, íamos 

mexendo sempre para não pegar à panela. Provámos e já sabia muito bem, 

estava muito docinha. Foi outra vez ao lume para ficar apurada. 

Depois de estar pronta, colocámos a marmelada em tacinhas de alumínio, 

para mais tarde comermos ao lanche. 

 

PARA GANHARES ESTA VIAGEM BASTA QUE 
ACEITES  O NOSSO DESFIO

É SIMPLES, DÁ-NOS UMA SUGESTÃO PARA O 
NOME DO JORNAL DA TUA ESCOLA…

!!

Podes ganhar uma estadia de 
2 dias a Mértola com:

Canoagem

Passeios 

Entre outros desportos 
radicais

•

•

•

 

ESTAMOS A CRIAR UMA 

MAILING LIST 
Se quiseres receber uma 

newsletter, com notícias e 

informações sobre todas as 

actividades que irão acontecer 

na nossa escola deixa-nos o teu 

E-mail... 
isabel.agua@monte-ace.pt
jose.neves@monte-ace.pt

 

 
Gostas de Banda 

Desenhada? 
 

Então cria uma pequena BD e 
entrega-a na biblioteca da Escola 
Cunha Rivara ou envia-a por e-
mail para que possa ser publicada 
no Jornal. 

 isabel.agua@monte-ace.pt
jose.neves@monte-ace.pt

 

Soluções das adivinhas da página 9:  
Azeitona; A romã; Avelã. 
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CENTRO NOVAS OPORTUNIDADES -
Arraiolos XXI 
 
CRVCC – Centro de Reconhecimento, 
Validação e Certificação de Competências 
Foi recentemente criado no Agrupamento de 
Escolas de Arraiolos um Centro de 
Reconhecimento, Validação e Certificação de 
Competências que tem como objectivo 
atribuir certificados do 4º, 6º ou 9º anos. 
Este centro destina-se a adultos com mais de 
18 anos que tenham ao longo da sua vida 
quer pessoal quer profissional obtido 
conhecimentos que desejem ver 
reconhecidos com um diploma. 
O processo é bastante simples e rápido (tem 
no máximo 40 horas), pode ser realizado em 
horário laboral ou pós-laboral, e ter início em 
qualquer altura do ano. 
Este Centro constitui assim uma excelente 
oportunidade de se valorizar e conseguir 
melhor qualificação que lhe permita ter novas 
oportunidades de emprego. 
Para mais informações basta contactar: 
  

cunha.rivara@mail.telepac.pt 
 

"ParticipAR" na Escola Cunha Rivara 

Plano de Actividades 

 

Ao longo do ano lectivo de 2006/2007 serão desenvolvidas com os alunos da 

Escola Secundária Cunha Rivara várias actividades, que se enquadram no 

âmbito do projecto "ParticipAR – Inovação para a Inclusão em Arraiolos", que 

está a ser executado pelo Monte – ACE e do qual o Agrupamento de Escolas 

de Arraiolos é parceiro. 

Algumas actividades estão a ser ou já foram desenvolvidas, por exemplo: a 

Acção de Sensibilização para o Associativismo Juvenil e Estudantil, a Sessão 

de Esclarecimento sobre aspectos ligados à criação do próprio Emprego e a 

criação do Jornal de Parede. 

Para o próximo ano, muitas outras actividades estão previstas. 

Já em Janeiro irão realizar-se 2 Workshops. Num deles, poderás aprender a 

criar uma página da Net e a colocá-la on-line, no segundo aprenderás a criar 

um blogue. 

Em Fevereiro volta a realizar-se uma acção de Sensibilização, desta vez 

sobre Voluntariado. Nesta poderás saber mais sobre este tema, conhecer 

pessoas que já realizaram trabalhos de voluntariado. Terás ainda a 

oportunidade de conhecer mais pormenores sobre os programas de 

voluntariado para a Europa. 

Chegamos a Março e chega o bom tempo também, e então, pensamos 

organizar um passeio de canoagem no rio Guadiana e alguns desportos de 

exploração da Natureza na bela Vila de Mértola. Para participares neste 

passeio aguarda mais informações. 

No mês de Abril realizar-se-á um workshop de DJ's. Se esta actividade te 

interessa, pede informações junto dos animadores para conhecer como podes 

participar. 

Em Maio, com o tempo quente a chegar, programamos um fim-de-semana na 

Costa Alentejana com uma aula de surf incluída. Aguarda mais informações. 

Durante este mês poderás, ainda, participar num Fórum onde os alunos terão 

a oportunidade de apresentar e debater os problemas que os afectam na sua 

vida escolar. 

Para além destas actividades está prevista a instalação, dentro do espaço 

Escola, de equipamentos para desportos radicais, jogos variados e uma mesa 

de pingue-pongue na Sala de Convívio, para além da entrada em 

funcionamento da Rádio da escola. 

Para a Semana Cultural da escola esperam-te algumas surpresas. 

Todas estas actividades serão colocadas em prática por dois 

Animadores Socioculturais, os quais poderás encontrar todas as 

Segundas e Quartas-feiras na biblioteca da Escola entre as 10h00m e as 

12h30m. 

isabel.agua@monte-ace.pt
jose.neves@monte-ace.pt

EB1 do Sabugueiro 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EB1 do Vimieiro 
 
 
 
 
        
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O Haloweem 
 

O Halloween comemora-se no dia 31 de Outubro. 
O dia das bruxas apareceu há dois mil anos quando os povos 
Celtas festejavam o fim de 
Verão, o início do Ano Novo e as fartas colheitas. 
Este dia era comemorado na América mas hoje em dia também 
é comemorado nos 
países da Europa. 
Em Portugal também se festeja este dia e na Roménia também.  
Na nossa turma há uma menina da Roménia que se chama 
Maria. Ela tem um irmão, 
que frequenta o Jardim-de-infância, chama-se Nico. A Maria e o 
Nico contaram-nos 
como se festeja o Halloween na terra deles. No dia 31 de 
Outubro as crianças fazem na 
escola roupas para se mascararem. 
À noite juntam-se grupos de crianças e adultos para irem pedir 
doces de porta em porta. 
 

        Poesia é... 

 
A poesia é a nossa alma. 
Fico feliz ao ler poesia. A poesia tem versos.  
Há poesias que rimam, 
E há outras que não. 
Há poesias sérias. 
Há poesias engraçadas, 
que nos fazem rir, 
que nos apetece festejar,   
e nos conseguem alegrar! 
Com as nossas ideias fazemos poesia,  
a poesia está dentro de nós. 
Ler uma poesia é lindo! 
 
Poesia elaborada com a participação 
dos vários alunos do 2º ano. 
 

A Lua e o Sonho 

 
A lua é o luar. 
O menino sai à rua, 
ver as estrelas a brilhar. 
O sono está a chegar! 
Terá que se ir deitar. 
Começa a sonhar... 
que na rua vai brincar. 
Encontra um cão, 
que com ele vai passear. 
Encontram uma pessoa, 
o cão começa a ladrar. 
Chega a manhã, 
o sol começa a brilhar 
E o menino a acordar... 
 
João António Moreira 
2º ano 
 

O Sol a Raiar 

 

Ao ver o Sol a raiar, 
vou-me levantar. 
À noite já é tarde, 
vou ter que me deitar. 
 
Na escola vou estudar, 
para aprender! 
Tenho pois que trabalhar, 
para resultados ver. 

 
Filipe Tomaz  
2º ano 

A Pesca 

 
Vou à pesca, 
vou pescar, 
vou respirar o ar. 
Com o vento a soprar, 
as flores a bailar, 
é um dia especial, 
como eu gosto de passar! 
 
Filipe Tomaz 
2º ano 

 

Na escola e em casa 

 

De manhã vou para a escola, 
ler e aprender, 
tenho que levar a sacola, 
para o que lá preciso ter. 
Depois vou para casa, 
gosto de brincar, 
e o meu irmão a montar puzzles, 
gosta de me ajudar. 
 
 João Carlos 
2º ano 

O que é o ParticipAR? 
 
O “ParticipAR – Inovação para a Inclusão em 
Arraiolos” é um projecto que está a ser 
desenvolvido pelo Monte-ACE e pela Câmara 
Municipal de Arraiolos até 2009, e que reúne 
no concelho 22 entidades parceiras, sendo 
uma delas o Agrupamento de Escola de 
Arraiolos. 
No que diz respeito a crianças e jovens, o 
projecto visa incentivar o associativismo 
juvenil e criar condições para o 
desenvolvimento de actividades que 
contribuam para aumentar a participação de 
todos na escola. 
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EB1 das Ilhas 
 
 

 
 
 

Jardim-de-infância do Sabugueiro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jardim de Infância de S. Pedro da Gafanhoeira 

 
 
 
 
 
 

 

Entrevista com Bruno Lopes 
Prof. de Serralharia Mecânica  

 
No âmbito da disciplina, Língua Portuguesa, 
estudamos os diferentes tipos de textos. 
Assim, lemos entrevistas e estudámos as suas 
características, depois foi a nossa vez de produzir 
entrevistas. 
O Tiago Catronas e o Duarte Rodrigues optaram por 
entrevistar o professor de Serralharia Mecânica da 
segunda turma – 22. 
Porquê? – É o nosso professor e é novo na escola. 
Para quê? – É professor da nossa área específica da 
qual pretendemos mais informações. 
Alunos – Como se chama? 
Professor – Bruno Miguel Simões Lopes. 
Alunos – Que idade tem? 
Professor – Tenho 28 anos. 
Alunos – Onde vive? 
Professor – Vivo em Borba. 
Alunos – Com que idade se interessou pela 
Serralharia Mecânica? 
Professor – Aos 16 anos quando comecei a trabalhar 
numa oficina nas férias de verão. 
Alunos – E com que idade fez o curso? 
Professor – Aos 23 anos. 
Alunos – Teve muita dificuldade para chegar a 
professor? 
Professor – Não. Comecei a trabalhar em empresas 
mas depois considerei aliciante leccionar. 
Alunos – E considera que este curso tem muita saída 
profissional? Qual? 
Professor – Sim. Serralheiro Mecânico é uma das 
profissões com maior facilidade de integração nas 
empresas e hoje em dia é das mais procuradas no 
mundo do trabalho. Basta procurar anúncios de 
emprego para constatarmos essa  mesma procura. 
Alunos – Quantos quilómetros faz para vir trabalhar? 
Professor – Faço 60 km. 
Alunos – Já esteve a leccionar o ano passado? 
Professor – Sim. Na escola Secundária D. Sancho II, 
em Elvas. 
Alunos – Qual era o seu objectivo ao tirar este curso, 
era dar aulas ou trabalhar noutro sítio? 
Professor – Trabalhar noutro sítio. Pretendo ter uma 
empresa metalomecânica por conta própria. 
Alunos – Durante a sua vida de estudante, frequentou 
algum curso profissional? Qual? 
Professor – Não, mas gostaria de ter frequentado. 
Considero que é uma mais valia na carreira 
profissional. 
Alunos – Qual é a máquina que mais gosta de 
trabalhar? Porquê? 
Professor – Torno mecânico. Gosto de trabalhar o 
aço. 
Alunos – Terminámos a nossa entrevista. Senhor 
professor, muito obrigado pela disponibilidade em estar 
connosco. 
 

 Tiago Catronas e o Duarte Rodrigues – CEF22

 

SÃO MARTINHO 
 
No dia 15 de Novembro de 2006, pelas 14h30m, nós, 
alunos do 11º C, no âmbito das disciplinas de Práticas 
de Acção Social e Técnicas de Expressão e 
Comunicação, realizámos uma festa com os idosos do 
Apoio Domiciliário da Santa Casa da Misericórdia de 
Arraiolos, no Pavilhão multiusos da nossa Escola 
(Cunha Rivara). 
Realizámos alguns jogos tradicionais, como a sueca, o 
jogo dos palitos, o jogo da cadeira e o jogo do anel. 
Quando acabámos os jogos, tínhamos já preparado 
um lanche com alguns salgadinhos, bolinhos e chá 
para lancharmos e convivermos um pouco. Em 
seguida, realizámos um baile onde dançamos com os 
idosos. Foi muito divertido. 
No próximo dia 12 de Dezembro vamos realizar uma 
actividade deste tipo no Lar de Idosos. 
 
                                                             Alunos do 11ºC 
                                                  Curso de Acção Social 
 
 

 

Plano de acção para a Matemática 

 
Com vista a melhorar os resultados a Matemática, nas 
turmas do 5º ano e do 3º ciclo do ensino básico, o 
Agrupamento de Escolas de Arraiolos delineou um 
Plano de Acção para a Matemática (PAM) e que 
submeteu a aprovação ao Ministério da Educação no 
final do ano lectivo passado. 
Este Plano de Acção para a Matemática é assim um 
conjunto de medidas no qual, constam acções ao nível 
do Apoio Pedagógico Acrescido, acções ao nível do 
estudo Acompanhado, acções ao nível da sala de aula 
e acções ao nível da chamada Oficina da Matemática. 
Esta Oficina, pretende ser um espaço onde qualquer 
aluno pode esclarecer uma dúvida com o professor da 
Oficina, efectuar o seu trabalho de casa com auxílio 
do professor, efectuar uma pesquisa para um trabalho 
de Matemática, etc. Este espaço é assim, um local 
onde o aluno, se estiver interessado, pode encontrar 
um auxílio para executar tarefas matemáticas, 
melhorando a pouco e pouco as suas competências 
matemáticas.  
A Oficina da Matemática, funciona durante 22 horas 
por semana de acordo com os recursos humanos 
existentes na escola, estando o seu horário afixado na 
sala onde funciona a Oficina.   

O Coordenador

Carlos Rosmaninho

 

 
Verde foi o meu nascimento  
E de luto me vesti. 
Para dar a luz ao mundo 
Mil tormentos padeci. 
O que é? 
 

 
De Roma vem o meu nome 
 E coroada nasci 
Todos os filhos que tive 
De vermelho os vesti. 

 
Ave sou e não voo, 
Tenho lã e não sou carneiro. 
E nessas duas palavras 
Digo o meu nome inteiro. 

Soluções na página 2. 
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Projecto Alunos 10º ano CFC-CI 
Excertos da Sebenta Criativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Associativismo Juvenil e Estudantil 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

No passado dia 14 de Novembro decorreu no Cine-Teatro de Arraiolos 

uma sessão de esclarecimento referente ao tema do Associativismo 

Juvenil e Estudantil, para os alunos da escola Cunha Privara. Estiveram 

presentes nesta actividade cerca de 90 alunos do 9º e 10º ano. 

Esta sessão foi organizada pelo agrupamento Monte – ACE em parceria 

com a escola Cunha Rivara, no âmbito do projecto “ParticipAR – Inovação 

para a inclusão em Arraiolos”. 

A presidir a mesa da sessão esteve o presidente do Conselho Executivo da 

escola Cunha Rivara, o professor José Mira.  

A primeira intervenção ficou a cargo de Jorge Coelho, ex-dirigente 

associativo, que falou um pouco da sua experiência enquanto antigo 

membro de associações desta natureza, abordou algumas diferenças entre 

os movimentos associativos juvenis da sua época e os de hoje.  

Para melhor esclarecer os alunos sobre os movimentos associativos, 

esteve presente a delegação do IPJ de Évora, que se fez representar pelas 

técnicas Gabriela e Fátima, responsáveis pela área do associativismo. As 

representantes do IPJ apresentaram uma comunicação onde foi dado 

especial destaque sobre a importância e as vantagens em integrar uma 

associação. Deram uma pequena definição do que é o associativismo e os 

vários tipos de associações que existem. Descreveram os passos 

necessários para formar e legalizar uma associação. Por último 

apresentaram alguns apoios que estas associações possuem.  

Por último, esteve presente a Associação Jovem Borba, por muitos 

referenciada como um exemplo a seguir devido à sua boa dinâmica. A 

representar esta associação esteve presente Luís Godinho, na qualidade 

de presidente. Começou por dizer que a associação foi fundada em 1998, 

mas que no entanto só foi devidamente legalizada em 1999. Seguidamente 

abordou o funcionamento e a estrutura organizacional da Borba Jovem, 

quais os seus objectivos e apoios. Por último descreveu e apresentou 

fotografias de algumas actividades desenvolvidas por este grupo formal de 

jovens. 

No final da sessão os jovens que estiveram presentes fizeram um balanço 

positivo da iniciativa, já que saíram com uma ideia do funcionamento, da 

organização e das vantagens de estar associado. 

 

isabel.agua@monte-ace.pt
jose.neves@monte-ace.pt

 

Desde o momento que conhecemos os Professores estagiários, 
que começamos a fazer algumas sessões de voz. Para aumentar 
a voz o máximo que pudéssemos. Isto por vezes tornava-se um 
pouco “chato”. Passados dois dias já começamos a gostar das 
aulas. 
Já ensaiamos há quase duas semanas, tem sido muito 
cansativo, porque nos estamos sempre a querer melhorar e já 
estamos exaustos. 
Tirando isso, estamos a gostar bastante desta experiência. O 
nosso trabalho envolve as velocidades das reacções químicas. 
Fazemos muitas palhaçadas nas aulas com os estagiários, 
Carlos e o Mário. 
 

                                                                      Patrícia carapinha    

Quando era aluna, um professor proferiu a 
seguinte frase que nunca mais esqueci “O 
homem é um animal gregário”. Pois é, vivemos 
em sociedade, comunicamos uns com os outros, 
aprendemos uns com os outros. O ser humano 
caracteriza-se pela sua qualidade relacional e a 
aprendizagem é de natureza social. 
O trabalho cultural na escola pode e deve ter 
sempre uma dimensão lúdica (Sérgio Niza) 
e é o que tenho testemunhado no 
desenvolvimento deste trabalho. Os 
conhecimentos da disciplina Física e Química 
têm vindo a ser clarificados ao longo das 
sessões. À força de tanta repetição, este grupo 
de alunos já percebeu e memorizou a velocidade 
das diferentes reacções químicas escolhidas 
para este texto. Os textos foram trabalhados na 
aula de Língua Portuguesa, os adereços 
produzidos na aula de Expressões Artísticas e 
os vídeos na aula de Integração Tecnológica. 
Contactaram com formas de expressão artística, 
vivenciaram ambientes de trabalho diferentes, 
desenvolveram um trabalho em equipa e fizeram 
aprendizagens significativas do conhecimento de 
si e do outro. 
O conhecimento foi adquirido e acompanhado de 
muitas gargalhadas, estes momentos vão ser 
sempre relembrados e revividos por eles através 
da sua memória afectiva…Este trabalho 
evidencia a importância que atribuo a como 
escola pode passar simultaneamente 
conhecimento científico e promover o 
desenvolvimento afectivo e moral mediante 
actividades e tarefas que estão sempre 
condicionadas pelos valores que a sociedade lhe 
atribui. 
 
Paula Gaspar (Professora de Português) 
 
 

 

Vem Vem Primavera 

 
A música “Vine Vine Primavara” é uma música que 
exprime a passagem do Inverno longo com muita 
neve e frio à primavera onde a vida renasce. A neve 
derrete e aparecem as primeiras plantas que 
começam a renascer com as primeiras dias de calor 
de primavera. Os pássaros começam a voar na 
procura de comida verde e na tentativa de encontrar 
lugares para a construção dos ninhos. A vida 
renasce e a Primavera é um tempo de felicidade 
quando a vida renasce Eu acho que a música é fácil 
de aprender, é uma música que exprime a alegria 
que a Primavera traz depois de um Inverno longo e 
gelado. A música é um excelente exemplo da Cultura 
Romena e da minha relação com a cultura 
Portuguesa. Esta situação ajuda a demonstrar como 
nos podemos habituar com novas culturas e tentar 
compreender a cultura dos outros países.   
     

Ruben Nasca 
 

 
Crepes do dia 

 
Os alunos do CFC-CI, 10º ano, 
confeccionam quinzenalmente, às 
terças-feiras, crepes, das 9h00 às 
11h45.  
São bons e quentinhos. 
Aparece para provar. 

Associações de Arraiolos 
 
Associações no Concelho de Arraiolos: 
 
Monte (www.monte-ace.pt)  

Associação de Jovens do Sabugueiro 

JOVEM – Jovens Vimieirenses em 

Movimento 

Conheces mais associações no concelho 
de Arraiolos? Então escreve-nos e dá-nos 
os seus contactos. 

isabel.agua@monte-ace.pt
jose.neves@monte-ace.pt
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EB1 do Outeiro de S. Pedro 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jornal de Parede 

Como já deves ter reparado, no espaço da biblioteca da tua escola 
existe um Jornal de Parede onde vão sendo afixadas algumas noticias 
que te interessam. Este espaço pertence-te, é da tua responsabilidade a 
sua dinamização. Ao colocar noticias neste jornal estás a contribuir para 
uma boa edução e para te tornares um cidadão activo na sociedade. 
Estás também a partilhar noticias que são do teu interesse e dos teus 
colegas. 
Usa o Jornal de Parede como um bom instrumento de divulgação e de 
trabalho, nele podes pedir e trocar informações sobre matérias e 
trabalhos que estás a desenvolver. Pode ser um bom meio de troca de 
conhecimentos e de ajuda, se lhe souberes dar o devido uso. 
Aproveita! Tens o jornal à tua disposição para o que precisares, usa-o 
como uma forma de sugerir coisas que gostarias de ver/ter na tua 
escola, serve-te dele para expressar a tua opinião relativamente a 
aspectos que consideres que funcionam menos bem.  
Ao longo do primeiro período já recebemos várias críticas e propostas 
deixadas pelos alunos, que seguidamente apresentamos. 
 
GOSTEI         

� Que a empresa da cozinha fosse mudada. 
� Do simulacro da ameaça de bomba. 
� Que a Ministra tivesse decidido que os exames nacionais de 

Matemática e Português tenham matéria só de uma ano. 
� Pequeno debate com a escritora Anabela Mimoso e Alexandre 

Parafita. 
� Convidassem as mães para ver se a comida do refeitório 

prestava. 
� Do torneio de futebol. 

NÃO GOSTEI 
� Falta de confiança entre os alunos. 
� Não gosto da comida do refeitório. 
� Não gosto da escola. 
� Sou contra não podermos passar nos corredores. 
� Sou contra as aulas de substituição, pois os professores não 

sabem o que fazer connosco. 
� Não gosto das aulas de substituição. 
� Não gosto das atitudes do Conselho Executivo em relação às 

entradas e saídas desta escola de Arraiolos. 
� Não gosto dos computadores da biblioteca. 
� Não gostei que tivéssemos de dar as chaves dos cacifos sem 

devolverem o dinheiro das cauções. 
PROPOSTAS 

� Que a escola melhore os computadores da biblioteca. 
� Que os alunos escrevam com menos erros e tenham ideias 

mais brilhantes. 
� O bar ficar aberto na hora de almoço e fechar mais tarde. 
� Horário da biblioteca mais alargado, porque está mal fechar às 

17h:00 porque os alunos precisam trabalhar. 
� Encerrar a cantina enquanto a fila não diminuir e as entradas 

forem ordenadas. 
� Aulas de natação. 
� Informar o director da escola para as horas em que biblioteca 

fecha (hora de almoço) haja mais uma menina para substituir a 
menina João. 

� Proponho que não hajam aulas de substituição. 
� Um portátil para cada mesa das salas de aulas da escola. 
� Comprar computadores novos para a escola. 
� Mais tempo livre. 
� Podiam mudar a empresa que está responsável pelo refeitório. 

 
O Jornal de Parede pertence-te, do que estás à espera para escrever!? 
Faz deste jornal a tua voz… 
 

Empreendedorismo 

"Criação do próprio Emprego", foi este 
o tema da sessão de esclarecimento 
que se realizou no passado dia 28, na 
Sala Polivalente da Biblioteca 
Municipal de Arraiolos. 
A acção dirigiu-se aos alunos do 
Curso de Educação e Formação da 
turma de Ciências Informáticas da 
Escola 2, 3/s Cunha Rivara de 
Arraiolos e às Formandas da Acção de 
Formação E.F.A. B3 Costura 
promovido pelo Agrupamento Monte. 
Esta sessão, teve como principal 
objectivo informar, incentivar e 
esclarecer, não só os alunos, mas 
também as formandas, relativamente a 
questões relacionadas com a criação 
do próprio emprego. 
A sessão contou com a presença da 
Dra. Maria Casinhas, técnica do 
Agrupamento Monte e responsável 
pela elaboração e acompanhamento 
de projectos de investimento, que 
explicou todo o processo para a 
criação de uma empresa e regimes de 
incentivos em vigor. Esteve ainda 
presente Dr. Pedro Felix,
representante do Microcrédito, que 
esclareceu o que é o microcrédito e 
como se pode aceder a ele. A sessão 
foi encerrada com o testemunho de 
duas empresárias de sucesso da Vila 
de Arraiolos, Sra. Maria Antónia e Sra. 
Mariana. Estas criaram a sua empresa 
a partir de um projecto próprio apoiado 
ao abrigo da Iniciativa Local de 
Emprego (I.L.E.).  

Contactos úteis:
maria.casinhas@monte-ace.pt 

microcrédito@microcredito.com.pt
 

Criador do Micro-Crédito 
Muhammad Yunus, o “banqueiro dos 
pobres”, economista do Bangladesh, 
vencedor do Prémio Nobel da Paz 2006. 
Recebeu esta distinção em conjunto com a 
instituição que fundou, o Banco Grameen, 
por ter retirado milhões de pessoas da 
pobreza através do micro-crédito.  
O Banco Grameen Fundado foi fundado 
em 1983, actualmente opera em dezenas 
de países, emprestando ínfimas quantias 
aos mais pobres, na esmagadora maioria 
mulheres.  
 

58 


