
 

 

CORTA-MATO DISTRITAL 06/07 
 
 

O Corta-Mato Escolar Distrital realizou-se no dia 6 de Fevereiro de 2007, na Vila de Redondo, contando com cerca de 
40 alunos de cada escola do Centro de Área Educativa do Alentejo Central, divididos por escalões etários e sexo. 
 Salientou-se pela nossa escola o aluno Pedro Marques do 11º B, que ganhou destacado a prova no escalão de 
Juvenil Masculino. Esse aluno está assim apurado para o Corta-Mato Escolar Nacional que se realizará no dia 10 de Março de 
2007, em Santa Maria da Feira.  
 Vamos esperar que o Pedro repita o êxito e que traga a taça para a nossa escola. Boa Sorte! 
 

O Coordenador do Desporto Escolar 
                                                                                                                                                                                       Filipe Fialho                    
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Nota da Equipa 
 
Já passou mais um período. Na 
sequência do trabalho 
desenvolvido, chegaram à equipa 
ainda mais colaborações, o que 
significa a aprovação dos nossos 
leitores. A equipa do jornal 
congratula-se e agradece. 
 
Acentuou-se a actividade na 
escola como já vem sendo 
habitual no segundo período, 
foram diversos os projectos em 
que a escola de viu envolvida: 
visitas de estudo, exposições, 
sessões de esclarecimento, 
estágios observacionais. 
 
Encontrámos o nome que vai 
nortear o percurso deste jornal: 
arrRivar. Foi uma escolha 
consensual. A aglutinação de duas 
palavras: Arraiolos e Rivara e 
envia-nos ainda para o francês 
“arriver” – chegar, que também 
nos pode transportar para a 
novidade… 
 

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

Carnaval 2007 
Realizou-se no dia 16 de Fevereiro mais um desfile de Carnaval na Vila de 
Arraiolos onde participaram quase todas as EB1, alguns Jardins de Infância 
e algumas turmas da EB 2, 3/s Cunha Rivara. 
Este jornal retrata esse momento de festa. (Pág.11) 

Associativismo 

Entrevista à Direcção da 
Sociedade Filarmónica 1º 

de Abril do Vimieiro 
 

Como te recordas, na primeira 
edição deste jornal falámos um 
pouco sobre o que é o 
associativismo e as vantagens em 
pertencer a uma associação. 
Vamos abordar novamente esta 
temática neste jornal. Desta feita 
fomos conhecer a Sociedade 
Filarmónica 1º de Abril do 
Vimieiro. Vem descobrir connosco 
esta associação, vê o trabalho 
que tem vindo a fazer junto da 
população e conhece ainda os 
membros da sua direcção que é 
composta na sua maioria por 
jovens. (Pág.4 e 5) 

Feira das Profissões 
 

Como já tem vindo a ser habitual, realizou-se na 

Escola Cunha Rivara mais uma edição da Feira 

das Profissões nos dias 11 e 12 de Janeiro. Esta 

actividade reuniu profissionais das mais variadas 

áreas que se disponibilizaram para prestar 

esclarecimentos acerca da profissão que 

desempenham. O objectivo principal foi motivar 

e dar a conhecer aos alunos a diversidade de 

profissões existentes no mercado de trabalho 

para os alunos começarem a preparar o seu 

futuro de forma consciente. (Pág. 3) 

 

Anorexia e Bulimia 
 

Todos nós comemos, não só 
como uma necessidade 
fisiológica, como também porque 
nos dá prazer. Mas como sabes, 
há cada vez mais jovens como tu 
a sofrer de Anorexia e Bulimia. Na 
maioria dos casos, estas 
perturbações alimentares têm 
início na adolescência. Conhece 
os sintomas mais comuns desta 
doença e fica alerta, pois o teu 
apoio será essencial para uma 
amiga ou colega que possa 
precisar de ti. (Pág.6 e 7) 
 

SEMANA CULTURAL 
 

Na semana de 19 a 23 de Março realiza-se mais uma Semana Cultural do Agrupamento de 

Escolas de Arraiolos. Estão agendadas muitas e variadas actividades para esta semana. 

Podemos salientar: rastreio da visão; demonstrações da GNR;  workshops; exposições; 

desfile de moda do 9º ano; espectáculo de teatro; musical por algumas EB1; actividades 

desportivas…. Junta-te a nós e Participa!!! 

Anedota 
 

Uma loira, uma morena e uma ruiva 

estavam conversando, a morena 

diz: 

- Eu tenho o sonho de ir para a lua, 

porque nenhuma mulher nunca 

pisou lá... 

A ruiva retruca: 

- Já eu tenho sonho de ir para 

Marte, não sei porquê mas sempre 

sonho que estou em Marte... 

A loira pára, pensa um pouco e diz: 

- Eu tenho vontade de pisar no sol. 

E a morena diz:  

- Mas se você chegar perto do sol 

você vai queimar-se...! 

A loira explica: 

-HELLOOOOOO! Eu vou de noite!   

 

Enviado por: Dumitru Nasca 

Horizontais:   Verticais:   
  
1.Que não está fechado.  2. Substantivo relativo a belo. 
4. Onde nos deitamos para dormir. 3. Está sempre cansado 
5. Com ela fazemos móveis.  4. Macho da égua. 
7. O carteiro a entrega.  6. Rochedo, rocha. 
9. Flor muito popular.  7. Antónimo de errado. 
10. Antónimo de torta, sinuosa.  8. Lar  

Adivinhas 
 
1 - Numa casa de 12 meninas, 
cada uma tem quatro quartos, 
todas elas usam meias, 
nenhuma usa sapatos.  
O que é? 
 
2 - Qual é coisa, qual é ela, 
que é redonda como o Sol, 
tem mais raios do que uma 
trovoada            
e anda sempre aos pares? 
 
3 - O que está no exército,   
na vassoura e no mapa?  

Soluções na página 2. 
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Astrologia 

Aquário: 20 de Janeiro a 18 de Fevereiro: Os nativos deste signo são pessoas generosas e sensíveis. Possuem um elevado sentido de independência com 
natural tendência para o mando. Detestam questões e dificilmente se submetem a vontades alheias. São no entanto sociáveis, respeitando a personalidade dos 
outros. São devotadas nas suas amizades, que nem sempre lhes são retribuídas na mesma medida. Em questão de amor, ou são sentimentais em extremos ou 
frias e indiferentes, mas sempre sinceras, pois amam a verdade acima de tudo, não tolerando meios-termos.  

Peixes: 19 de Fevereiro a 20 de Março. Os indivíduos nascidos sob a influência deste signo são idealistas, ora tímidos, ora corajosos, mas sempre devotados aos 
seus ideais. Sem reacções violentas, tornam-se algumas vezes indolentes e tolerantes. São sociáveis e hospitaleiros com forte vontade de concordar com todos. 
A sua mística dá-lhes ensejo de encarar a vida religiosa como uma solução benéfica ao seu temperamento. Capazes de amar apaixonadamente, exigem dos 
outros correspondência total. Se acontece encontrarem na pessoa amada coragem e decisão, transformam-se e podem vir a ser imensamente felizes.  

Carneiro: 21 de Março a 20 de Abril. As pessoas nascidas sob a influência deste signo são dinâmicas, ambiciosas e dotadas de um forte desejo de mando e 
poderio. A acção é a sua palavra de ordem, inspirando sempre confiança nos seus empreendimentos. Agradam pela sua franqueza e espontaneidade. Porque são 
decididos, não esmorecem perante os obstáculos que se lhes deparam. No amor, mostram-se receosos da escravidão. São violentos nos seus afectos, tanto 
podendo adorar como odiar. Embora leais, nem sempre são cómodos.  

Touro: 21 de Abril a 20 de Maio. Os nativos deste signo são pessoas calmas, ponderadas e reflectidas. São incansáveis e apaixonadas por tarefas grandiosas, 
com bom poder de organização. A sua grande qualidade é a constância e o seu maior defeito, se assim se pode chamar, é a teimosia de vencer. De convívio fácil 
e muito franco, são pessoas amigas dos seus amigos, mas são também adversários tenazes quando falseados ou traídos. Quando isto acontece, todo o cuidado é 
pouco. Em questões de amor, são ciumentas e possessivas. Amam apaixonadamente, com violência e ardor. Estes predicados chegam a tornar difícil o convívio 
com os nativos deste signo.  

Gémeos: 21 de Maio a 21 de Junho. Os indivíduos nascidos sob a influência deste signo podem considerar-se os mensageiros, os intermediários. São pessoas 
inteligentes, com tendência a interessar-se por muitas coisas ao mesmo tempo. São esquivas, possuindo rapidez de pensamento e acção. De imaginação 
criadora, são no entanto superficiais e incapazes de tarefas exaustivas. São honestas, mas para elas não existe o ontem ou o amanhã, há apenas a hora que 
passa. No amor, são pessoas simpáticas. Agrada-lhes a conquista, sabendo tirar proveito das ocasiões, mas são por vezes inconstantes nos seus afectos. 

Caranguejo: 22 de Junho a 22 de Julho. Os que nasceram sob este signo são influenciados pelos caracteres mais complexos do Zodíaco. São muito sensíveis, 
inquietos e sempre dominados pelo horror ao sofrimento. De actividade mental intensa, falta-lhes a combatividade no campo físico. Gostam de conforto e de 
ambientes requintados. Têm gosto pelas viagens, embora apreciem também o sossego do lar ao aconchego da família. Sabem escolher os amigos que, por isso 
mesmo, são poucos. No amor, o sentimento comanda todos os seus actos. Sentem uma imperiosa necessidade de amar, exigindo da outra parte correspondência 
total, o que os torna muitas vezes ciumentos.  

Leão: 23 de Julho a 23 de Agosto. As pessoas nascidas sob este signo impõem pela sua forte personalidade, brilhante e dinâmica. Os grandes dirigentes, aptos a 
comandos e a fazer-se obedecer são na sua maioria nativos do Leão. Gostam de autoridade e honrarias, são imensamente orgulhosos e quase sempre vaidosos, 
pelo que adoram a lisonja. Admiram o que é belo e interessam-se pelas artes. Gostam de contactar com pessoas importantes ou influentes no intuito de se 
valorizarem. No amor, são pouco afectivas. Buscam a beleza, a inteligência e a elegância. Algumas vezes, porém, são apaixonadas, generosas e magnânimas.  

Virgem: 24 de Agosto a 23 de Setembro. Os nativos deste signo são metódicos e meticulosos. Gostam da precisão, da exactidão e análise. São inteligentes e 
estudiosos, mas muito reservados, devido ao espírito crítico que os domina, pelo que são afastados muitas vezes da amizade e simpatia dos outros. As suas 
grandes qualidades intelectuais são prejudicadas pelo seu feitio e intolerância. No amor, as pessoas nascidas neste signo acham inúteis as exageradas 
manifestações de carinho, todavia amam com fidelidade e são ciumentas. Se coincidir encontrar na vida pessoa com o mesmo temperamento poderão ser muito 
felizes.  

Balança: 24 de Setembro a 23 de Outubro. As pessoas nascidas sob a influência deste signo são instáveis, embora lutem toda a vida pelo equilíbrio. São pouco 
combativas, mas muito alegres e optimistas. São boas diplomatas e a necessidade de boa harmonia leva-as muitas vezes a não dizerem a verdade toda, desde 
que essa verdade possa ferir terceiros. Possuem grande bondade e têm horror à solidão. Estas qualidades favorecem-nas a serem disputadas como 
companheiras queridas. Em amor, são sentimentais e empregam todos os esforços para encontrar a alma gémea que lhes dê a felicidade que desejam no seu lar.  

Escorpião: 24 de Outubro a 22 de Novembro. Os nativos deste signo são dotados de um carácter enérgico, voluntarioso, independente e agressivo. Têm 
capacidade de trabalho e organização. São imutáveis nas suas afeições e intransigentes nas suas aversões. São orgulhosos e até vingativos quando 
contrariados. Estas qualidades tornam por vezes difíceis as suas relações humanas. Possuem, no entanto, grande coragem, espírito de sacrifício e persistência. 
Em amor, são violentos, amando com paixão e sempre votados à atracção física. São fiéis e o ciúme pode conduzi-los à vingança, embora façam esforços para se 
dominar.  

Sagitário: 23 de Novembro a 20 de Dezembro. As pessoas nascidas sob a influência deste signo são alegres, optimistas, sociáveis e de forte personalidade. São 
leais, generosas e prudentes. São entusiastas e talhadas para desempenhar lugares de chefia, respeitando a hierarquia e a justiça. Apreciam as viagens e 
também a tranquilidade e o sossego do lar. São geralmente bondosas e cheias de nobreza de alma. A sua noção de justiça tornam-nas estimadas e queridas por 
todos aqueles com quem convivem. Amam apaixonadamente. E porque são delicadas, boas e generosas, proporcionam felicidade em seu redor, vivendo por isso 
felizes.  

Capricórnio: 21 de Dezembro a 19 de Janeiro. As pessoas nascidas sob a influência deste signo são dotadas de raras virtudes em que predominam a honradez e 
a felicidade. Reservadas por natureza, tornam-se pouco acessíveis. São previdentes, económicas, modestas e trabalhadoras. Embora ambiciosas, raras vezes 
atingem grandes fortunas. Desconhecem a inveja, não distinguindo, nas suas afeições, o pobre do rico. São óptimas colaboradoras, sempre francas e leais em 
todos os seus contactos. Sentimentalmente, são pouco expansivas e espontâneas no amor, sobrepondo quase sempre a razão aos impulsos sentimentais. São 
todavia dedicadas e fiéis.  

IN: http://signos.moosaico.com 

 
 
 
 
 

Jardim de Infância da Igrejinha 
 

 
É hoje aceite por unanimidade o nome de “EDUCAÇÃO SEXUAL”, (embora talvez 
o nome educação da afectividade fosse mais abrangente) para a informação que cada 
um deve saber sobre o sexo, segundo a idade e circunstâncias, para que a 
educação da criança seja completa. Mas o que sabem as crianças das nossas escolas, 
estando o nosso país em segundo lugar na União Europeia com maior taxa de gravidez 
na adolescência? 
O jardim-de-infância de Igrejinha trabalhou este tema com os encarregados de 
educação e com as crianças. Aos pais foi disponibilizada informação e feito um 
debate. Com as crianças fica aqui um pequeno exemplo do trabalho realizado. 
 
 

 
ANA – Antes de nascer morava na barriga da minha mãe e ela tinha 
um tubinho p’ra levar comida p’ra mim; ela comia e a seguir saía 
para mim. Depois nasci fui p’ro berço e só dormia. 
  
DANIEL – Eu quando nasci, da barriga da minha mãe nasci pelo 
pipi e o médico tirou-me. Era pequenino e não sabia ir sozinho p’ra 
mesa. Nasci cheio de sangue. Puseram-me na banheira, cortaram-
me aquele “tubinho” , lavaram-me e vestiram-me uma roupa de 
bebé. 
 
 

Jardim Infância Igrejinha 
Educadora Ilda Pinto 

 
 
 
 

 
Jardim de Infância do Sabugueiro 

 
           

 
 
 

Aprendemos que a água é muito importante, ouvimos poemas, canções, e 
vimos livros sobre os rios e os mares, fomos à escola do 1º Ciclo pesquisar 
na Net sobre a vida no mar. Sabemos que a água é a casa dos peixes, e 
que eles precisam de água limpinha para viver.  
A água fez germinar as nossas sementes.  
Depois de lavar as mãos fechamos bem a torneira para não saírem 
gotinhas de água. Com água a mãe lava a roupa, o chão e os copos, e faz a 
comida. 
Nós tomamos banho e lavamos os dentes. Também os animais podem 
tomar banho. Na nossa aldeia já vimos água na barragem, no depósito, na 
ribeira, nos tubos e nas nuvens. 
Beber água faz bem à saúde. 
Desenhámos e recortámos peixes e algas para os nossos fatos de Carnaval 
e desfilámos mascarados de mar. 

 

Soluções dos passatempos a página 20. 
 
         Palavras Cruzadas:   Adivinhas 
Horizontais:  Verticais: 
1. Aberto  2. Beleza   1. O Relógio. 
4. Cama  3. Farto 
5. Madeira  4. Cavalo   2. A Roda da Bicicleta 
7. Carta  6. Pedra 
9. Rosa   7. Certo   3. O Cabo 
  8. Casa 
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Associativismo 
Reportagem com a Sociedade Filarmónica 1º de Abril do Vimieiro 

 
Foi numa noite fria e ventosa de Inverno que nos deslocamos até à vila do 
Vimieiro para conhecer a Sociedade Filarmónica 1º de Abril e a sua nova e 
jovem Direcção. 
Esta sociedade foi fundada pelo Maestro Francisco José Chaveiro em 1922 e 

esteve deste sempre ligada à música e à formação de músicos, existindo actualmente alguns músicos 
espalhados pelo nosso país que foram formados nesta casa. 
A nova direcção desta casa enfrenta um grande desafio uma vez que as sociedades estão a morrer. Esta 
pretende que “(…) as actividades que nós estamos a fazer sejam para ver se abrimos novas mentalidades, 
ver se abrimos a casa a outras pessoas porque a sociedade como eram vistas antigamente morreram. E se não fizermos alguma coisa 
esta morre também, porque se não tivermos miúdos, se ensinarmos música como era antigamente eles não ficam, tem que se dar a 
volta com os miúdos por outro lado, porque eles tem as playstions, temos que os motivar de outra forma se não a banda acaba, tudo 
acaba, e temos que tentar levar as coisas por outro lado. Abrir isto o máximo possível aos pais, ás mães, aos avôs e ás avós (…), por 
exemplo, as mães vêm trazer as crianças, e temos que ver essa perspectiva, se calhar neste período teêm vindo muitas mais mulheres 
à sociedade, que já alguma vez tenham vindo, o que não quer dizer que frequentem, mas vem trazer os filhos e acabam por ficar aqui 
um bocadinho.” 
No entanto referem que “(…) também não podemos fazer mudanças radicais, temos que adaptar sem ferir os sócios mais antigos, 

porque são os sócios da casa, e queremos trazer os mais jovens, então temos que encontrar aqui um 
meio-termo para que todos gostem (…).”   
Esta nova equipa aposta não só numa modernização da actividade da sociedade, mas também numa 
gestão estratégica dividida por departamentos com responsabilidades bem definidas, e com 
responsáveis estratégicos com conhecimento e gosto pela área que vão dirigir, de modo a que tudo 
seja feito com gosto, empenho e competência.  
Por fim têm como objectivo a remodelação do edifício tendo em vista torna-lo mais funcional e 
agradável. Para isso vão-se dinamizando diferentes actividades nos 
vários espaços que compõem a sociedade, incluindo na magnifica 
esplanada e palco exterior que este edifício possui. 

Actualmente a sociedade tem ao dispor dos seus sócios várias actividades. Para além da banda e da 
orquestra, tem ainda o ballet, hip hop, karate, os ATL´s de Verão para as crianças, os bailes de carnaval 
e natal, e estão a tentar dinamizar a escolinha de música “(…) porque precisamos de músicos para a 
banda, principalmente porque os músicos estão a ficar cada vez mais velhos e os mais novos têm que 
fazer por isto (…)”. Para além disso, tem ainda actividades permanentes, tais como jogos de mesa, 
bilhar, snooker, matraquilhos e estão a tentar implementar o pingue-pongue. 
A sociedade tem a preocupação de oferecer um leque de actividades não apenas para os mais velhos, mas também para as crianças e 
jovens, uma vez que esta faixa etária é bastante significativa nesta freguesia e a oferta de actividades para eles era quase nula, tendo 
que se deslocar para fora do Vimieiro para praticar determinada actividade, o que não era acessível a todos por falta de meios ou 
disponibilidade dos pais. 
A nova direcção tem ainda como objectivos “ (…) divulgar a música e cativar, neste caso, as pessoas para o associativismo. Dar o 
gosto pela casa e fazer com que as pessoas se integrem, gostem e participem (…)” para além de pretenderem  “ pôr a sociedade a 
rodar (...) encarrilhar e modernizar, leva-la  para os tempos modernos para ser muito mais fácil a quem chegar aqui agarrar. Há muitas 
coisas que estavam a funcionar como há 50 anos, e hoje não pode ser assim., Nós queremos deixar estrutura montada para se 
fazerem as actividades, e qualquer pessoa chegar cá e compreender que é fácil fazer uma actividade e ninguém ter medo de agarrar 
numa coisa destas, isto também não é nenhum bicho de sete cabeças! Mas pronto dá muito trabalho e não se ganha dinheiro nenhum, 
é só mesmo por gostar disto (…)”.  
A nova direcção tem como preocupações angariar novos sócios, sobretudo jovens e mulheres, desmistificar o que o associativismo não 

é apenas para os mais velhos e para os homens, como eram vistas antigamente, que é um direito e 
um dever de todos. 

 
Apelo aos Jovens 
A direcção deixa um apelo aos jovens: “(…) venham a estas casas, 
venham ver as actividades, participem, tentem perceber o que é o 
associativismo. Que se sintam bem e que façam as actividades e 
que a partir daí, com o gosto, com certeza que iremos arranjar 
muito mais jovens associados e para dirigir estas casas. E temos 

que pensar que somos jovens também, e consideramos que a juventude é o futuro deste país. E não 
concordo com o que se dizia há uns anos, que a juventude é sempre uma geração rasca e que não 
faz nada, eu acho que nós temos dado provas de que não é assim, e se calhar nós o que queremos fazer é com que os jovens venham 
e mostrem também o seu potencial, que venham, que apreendam música, que intrevenham (…)”. A Sociedade Filarmónica 1º de Abril 
coloca-se ao dispor para receber os mais jovens “(…) nós estamos abertos para incentiva-los para falar da nossa experiência, mas 
mais do que isso não podemos obriga-los eles tem que querer (…)” 
Para finalizar a nova direcção da Sociedade Filarmónica 1º de Abril deixa a seguinte mensagem:  
“ (…) Existem músicos por todo o país que foram formados nesta casa. O Associativismo pode ser encarado de várias formas, nas 
actividades que aqui desenvolvemos pode vir a ser a profissão de qualquer um. Nós temos a casa aberta a toda a gente que queira 
aprender e que goste e que queira ajudar. O objectivo é trazer jovens, porque os jovens de hoje são o futuro de amanhã.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vencedor do Eco-código 2002/2003 

EB1 de Arraiolos 
 

Na escola, 
Brinco com os meus amigos 
Com a cola na sacola 
Estamos todos unidos. 
 
Dentro da sala 
Formamos uma equipa 
Estamos na aula 
A formar um mapa. 
 
1 de Março de 2007 
 

Ana Rita, 4º G

Itenerância 
 
 

Com imaginação e trabalho 
Decorámos o saquito 
Para no dia do desfile 
Ficar muito bonito 
 
Com um simples saco azul 
Como que por magia 
Ficou transformado 
Numa linda fantasia 
 
Nas cabeças, nuvens e barcos 
A água era o tema 
Utilizar, poupar e não poluir 
Será sempre o nosso lema 
 
Com a ajuda das famílias  
Fizemos quadras com mensagens 
Os fatos ficaram mais ricos 
Quando juntámos as quadras às 
imagens 
 
O tempo não ajudou 
Não devemos levar a mal 
Pois a água era o nosso tema 
Neste desfile de Carnaval 
 
Viva a alegria 
Viva o Carnaval 
Viva a brincadeira 
Que a ninguém faz mal 

EB1 das Ilhas 
 

Festa de Natal no Cineteatro 
 

Ontem fomos ao Cineteatro, 
assistir aos musicais apresentados 
pelas escolas de Vale do Pereiro e 
das turmas 2ºD e 4ºG da escola 
E.B.1 de Arraiolos. 
Quase todos nós gostámos mais do 
primeiro musical, que se chamava 
Maria de Branca e Neves e os Sete 
Brincalhões. 
A apresentadora do espectáculo era 
a professora Pazita. Estava muito 
engraçada, vestida de Floribela. 
Gostámos especialmente de ir no 
autocarro de Mora porque é muito 
confortável e tem duas televisões e 
ar condicionado. 
No final de espectáculo a Câmara 
Municipal ofereceu-nos uma prenda: 
um estojo de pintura. 
Foi muito fixe!!! 
                                        
EB 1 de Ilhas – texto colectivo 
 

Projecto Eco-Escolas 
 

A E.B. 2,3/S de Cunha Rivara de 
Arraiolos encontra-se inscrita no 
Projecto Eco-Escolas, 
pretendendo desenvolver, na 
Comunidade Educativa, um 
espírito de respeito e protecção 
do meio ambiente. O tema 
principal, para este ano, é 
“Alterações Climáticas”. No 
entanto, outros temas também 
serão desenvolvidos, tais como: 
Resíduos, Água, Energia e 
Biodiversidade. Se tens ideias 
interessantes de como proteger 
o meio ambiente, então elabora 
“slogans”, que poderão ser 
seleccionados para o Eco-Código, 
ou se, realizaste trabalhos no 
âmbito dos temas referidos, 
divulga-os. Entrega-os à Prof.ª 
Joana Lopes, de Ciências 
Naturais, ou junto do teu 
professor de Ciências (Biologia e 
Geologia). Os melhores trabalhos 
a nível Nacional receberão 
prémios!  
Se quiseres fazer parte do 
Projecto “Energia para Eco-
Repórter” inscreve-te junto da 
Prof.ª Joana. 
Também a EB1 e JI de 
Sabugueiro se encontram 
inscritas no Projecto. Os seus 
principais objectivos são 
melhorar o espaço exterior à 
escola, tornando-o mais aprazível 
e, criar uma pequena horta 
ecológica, que sirva de incentivo 
às práticas de agricultura 
biológica. Se houver alguém da 
Freguesia interessado em ajudar 
no Projecto dirija-se às 
Professoras e Educadora. 
Estamos à sua espera, por um 
ambiente melhor! 
 

EB1 de Santana do Campo 

Vencedor do Eco-Código 
2002/2003 isabel.agua@monte-ace.pt 

josé.neves@monte-ace.pt 
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Somos alunos do 4º ano da escola do Vimieiro, no dia 16 de Fevereiro, participámos no desfile de 
Carnaval em Arraiolos. 
 O nosso tema foi aquele que trabalhámos na Biblioteca e Centro de Recursos do 1º Ciclo. “ 
Fadas, Bruxas e outros que tais”. Havia no nosso grupo muitas bruxinhas, diabretes, fadas e outras 
personagens ligadas a estes seres imaginários. 
 Preparámos uma dança com a nossa professora de Música, mas como estava quase a chover não 
pudemos fazer a apresentação no jardim. 
Foi pena estar tanto frio e vento, não conseguimos ver bem os colegas das outras escolas, pois o desfile 
teve que ser muito rápido. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Feira das Profissões  

 
Como pensar no Futuro … quando ainda sabemos tão pouco de nós 

próprios! 

 
Existe na nossa escola um projecto de Orientação Escolar e Vocacional que visa contribuir 
para a facilitação do conhecimento das alternativas educativas e profissionais existentes e 
promover nos alunos um maior conhecimento de si próprio e do mundo do trabalho. Neste 
sentido, temos um conjunto de actividades a desenvolver que permite um maior acesso à 
informação escolar e profissional, assim como o aconselhamento e acompanhamento dos 
alunos na sua tomada de decisão. 
 
As actividades foram propostas e desenvolvidas pela equipa de Orientação Vocacional da 
escola (professoras Anabela Garcia e Fátima Caldeira e pela estagiária de psicologia, Ana 
Catarina) e por todos aqueles que se disponibilizam para colaborarem connosco 
(professores, pais, C. M. A., Associação Monte…) 

 
Recentemente, nos dias 11 e 12 de Janeiro realizou-se uma Feira de Profissões onde os 
alunos tiveram a oportunidade de contactar directamente com profissionais de várias áreas. 

 
Na avaliação feita pelos alunos, registou-se, com agrado, que esta é uma actividade que se 
reveste do maior interesse uma vez que promove a exploração da informação sobre o 
mundo profissional de uma forma muito directa, afere os seus interesses e cria a 
necessidade do planeamento do seu futuro. 

 
Assim sendo, as docentes responsáveis pelo evento comprometem-se a dar continuidade a 
este trabalho! 
                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para Colorir 

"arrRivar" É este o novo nome do Jornal. 
 

Após o lançamento do concurso para a escolha do nome para o jornal do Agrupamento de Escolas de Arraiolos, 
o júri reuniu e escolheu o nome “arrRivar” proposto pelo aluno Dumitru.  
Aqui fica a explicação do Dumitru para o nome arrRivar: 
“Bem acho que esta conjunção de dois nomes "arr" do nome da nossa vila de Arraiolos, e "Rivar" do nome da 
nossa escola Cunha Rivara, é a mais apropriada para o nome do jornal. Fico muito feliz por poder ajudar-vos a 
escolher o nome do jornal, e por ter ganho o prémio. Espero que o "arrRivar" venha a arrasar com o jornalismo 
da nossa escola.” 

                                                                                          Abraços e bom trabalho ass.: DUMITRU 

Destaques 

Para informações e inscrições contactar:  Monte – Desenvolvimento Alentejo Central, ACE, Rua Joaquim Basílio Lopes, n.º 1. Ou através do Telef: 266 490 
090 Fax: 266 419 276, ainda via E-mail monte@monte-ace.pt 
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Workshop 
“Segurança na Internet” 
 

12 de Abril 
 Alunos do 8º ano da Cunha Rivara. 
 

13 de Abril 
Para pais e encarregados de 
educação no Centro Recreatvo de 
Cultura e Desporto da Igrejinhas ás 
19 horas. 

Acção de Formação 
“Planeamento e Avaliação 
de Projectos Sociais” 

 
11 de Abril 

 
Das 10:00 às 13:00 e das  

14:00 às 17:00 na sala de formação 
do Monte-ace 

Colóquio 
“Espaço Rural, Serviços 
Públicos e Educação” 

 
18 de Abril 

 
Apartir das 14.00 horas no Cine-

teatro de Arraiolos. 
  

A Elaboração deste Jornal enquadra-se no Projecto “ParticipAr – Inovação para a Inclusão” 



 

 

 
Anorexia e Bulimia 

 
Todos nós comemos, não só porque necessitamos de o fazer, como também porque nos dá prazer. No entanto, como em 
qualquer comportamento humano, o modo de nos alimentarmos varia grandemente de pessoa para pessoa. Algumas 
pessoas comem mais, outras menos; algumas engordam com facilidade, outras não. Mas algumas pessoas chegam ao 
extremo de se magoarem a si mesmas, comendo em excesso ou restringindo a sua alimentação de uma forma abusiva. 
Nestes casos, podemos falar, respectivamente, de bulimia nervosa e anorexia nervosa. 
Embora seja aparentemente fácil distinguir estas duas doenças, as pessoas que sofrem das mesmas, por vezes, têm 
sintomas comuns, acontecendo frequentemente a bulimia desenvolver-se depois de um período de meses ou anos de 
anorexia. 
As mulheres sofrem destas perturbações dez vezes mais do que os homens, pelo que nos referiremos mais às pessoas 
mulheres. No entanto, também os homens devem ler este documento com atenção e procurar ajuda se acharem 
conveniente.  
 

SINTOMAS 

NA ANOREXIA: 

• Medo de engordar  
• Deixar de comer aos poucos  
• Perda excessiva de peso  
• Prática excessiva de ginástica  
• Os períodos menstruais tornam-se irregulares ou mesmo inexistentes  

 
A anorexia habitualmente tem início na adolescência, apesar de poder ter início num período 
anterior, a infância, ou posterior, aos 30, 40 anos de idade.  
Quase sempre, a anorexia tem início nas vulgares dietas que as adolescentes fazem. Cerca de 1/3 
das pacientes com anorexia tinha peso a mais antes de iniciar tais dietas. No entanto, ao contrário 
das "dietas comuns", que terminam quando o peso desejado é alcançado, na anorexia a dieta e a 

perda de peso existem até que a pessoa atinge níveis de peso muito baixos aos esperados para a sua idade.  
A quantidade baixíssima de calorias que são ingeridas; a restrição cada vez mais acentuada de alimentos até ao ponto de 
só serem comidas saladas, fruta ou vegetais; a prática vigorosa de exercício físico e a tomada de comprimidos 
dietéticos, devem ser vistas como sintomas claros de uma possível anorexia nervosa. 
Embora o termo "anorexia" signifique "perda de apetite", o que se passa na realidade é que a pessoa com anorexia 
mantém o seu apetite normal mas controla drasticamente o mesmo. 
 Com o decorrer do tempo, a anoréctica pode começar a sofrer de sintomas opostos, próprios da bulimia e 
tentará, para eliminar aquilo que ingeriu, tomar laxantes ou provocar o vómito de modo a controlar o peso. 
Ao contrário das pessoas que sofrem só de bulimia nervosa, nas anorécticas o peso continuará a ser muito 
baixo. 

SINTOMAS 

NA BULIMIA: 

• Medo de engordar  
• Alimentação compulsiva (com incapacidade de controlo)  
• Peso normal  
• Os períodos menstruais tornam-se irregulares  
• Uso excessivo de laxantes e/ou indução do vómito  

Tal como as anorécticas, as bulímicas sofrem de um medo excessivo de ganhar peso mas, ao contrário das primeiras, 
normalmente estas conseguem manter o seu peso normal. Isto sucede porque, embora tentem, através da indução do  

 

 

EB 1 de Vale do Pereiro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hortinha 
 

A EB1 de Vale do Pereiro está a criar uma 
hortinha. Este projecto tem como objectivos 
envolver os alunos no processo de cultivo dos 
legumes de modo a promover o consumo destes 
entre os mais novos, conhecer as épocas de cultivo 
de cada legume, e promover contactos 
intergeracionais. 

Para aprendermos as épocas de cultivo de 
cada legume, como se prepara a terra e como se 
semeia e planta pedimos ajuda aos nossos pais e 
avós.  

No final do ano lectivo está previsto 
promover um almoço em conjunto com a escola de 
Santana do Campo, que está a desenvolver um 
projecto semelhante, Este almoço será 
confeccionado com os produtos das nossas hortas.  
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EB1 de Santana do Campo 

 
 
 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
                 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como foi a minha Visita à Ciência 
Viva 

 
A minha visita foi boa, eu vi lá um fóssil de 
Dinossauro, a energia do sol, dentes de 
tubarão, fósseis de mais animais e uma 
história da Gotinha de Água. Nessa história 
aprendi que as gotinhas de água andam 
sempre no mesmo percurso. 
Nesta visita aprendi que as pedras também 
têm energia e que fazem com que os vulcões 
deitem lava. 
Eu levei lanches para comer e os meus 
amigos também. 
Fomos com os meninos de Vale do Pereiro e 
do Sabugueiro. 
Na volta para cá vim a ouvir MP3. Deixámos 
os nossos amigos e foi assim que terminei a 
minha visita. 
Eu gostei muito da minha visita porque 
aprendi muitas coisas. 
                                                 David Tintin 
                                                           4ºano 

Musical “O Principezinho” 
 

No dia 19 de Janeiro fomos a Lisboa com os meninos do A.T.L. 
 Fomos a Lisboa ver o Musical” O Principezinho” no teatro Politeama. Quando chegámos lá um 
senhor disse onde nós éramos para nos sentar. Quando começou, vi um avião a cair, de dentro do avião 
saiu um aviador. Um bocadinho depois, o Principezinho chegou e pediu ao aviador que lhe desenhasse uma 
ovelha e ele desenhou a primeira ovelha, parecia velha e a segunda parecia doente, a terceira era grande 
e o planeta dele era muito pequeno. O quarto desenho era uma caixa e o aviador disse-lhe que ela estava 
lá dentro e ele acreditou. Um pouco depois, o Principezinho começou a contar uma história ao aviador que 
era sobre os planetas por onde ele tinha passado. Ele tinha passado pelo Planeta do Vaidoso e queria que 
o admirassem e o Principezinho admirou-o um pouco, depois ele foi a voar com os pássaros para o Planeta 
do Bêbado, nesse planeta andava lá homens zonzos e uma garrafa de vinho, estava um homem dentro da 
garrafa e dizia que bebia para esquecer. Ele foi outra vez a voar com os pássaros para o Planeta do 
Homem de Negócios e ele não parava de contar estrelas, tinha estrelas para ser rico e ponha-as no 
banco. O Principezinho foi a voar com os pássaros para o Planeta do Acendedor de Candeeiros e foi o que 
eu gostei mais. Ele não parava de acender e apagar os candeeiros. O Principezinho continuou a voar com 
os pássaros para o Planeta Terra e caiu no deserto, mesmo ao pé do seu amigo aviador. Apareceu lá uma 
mulher a vender comprimidos para matar a sede e ele não aceitou. 
 Depois encontrou o seu amigo e foram procurar um poço com água e encontraram-no. O 
Principezinho disse que a água era boa. Ele queria ir para casa e a serpente ajudou-o a ir e a história 
acabou. No fim juntaram-se e agradeceram. 
 Eu gostei muito e também acho que os outros colegas também gostaram. 

         Diogo Cordeiro 4º ano
 

Presidente da Direcção 
José Carlos Tavassos 
Tem 28 anos é natural da freguesia de Arraiolos e começou a sua actividade como dirigente associativo já lá vão mais de 10 anos. 
Começou por organizar, com um grupo de amigos, alguns eventos pontuais na freguesia. Mas depressa se organizaram, convidaram 
outros jovens do Vimieiro e se constituíram como uma associação de jovens, a JOVEM- Jovens Vimieirenses em Movimento. Zé 
Travassos refere que o facto de ter enveredado por este caminho do Associativismo lhe terá sido bastante proveitoso tanto a nível 
pessoal como profissional. 
Em determinado momento sentiu que o seu trabalho na associação estava a esgotar-se e que tinha que dar lugar aos mais novos, como 
o próprio afirma “ (…) é por períodos, e depois também passa o tempo de lá estarmos, começamos a estar limitados e precisamos de 
novos projectos para avançar (…)”. Foi por isso que saiu da Associação de Jovens e decide candidatar-se à direcção da Sociedade 
Filarmónica 1º de Abril com a consciência que este é um novo desafio com outras características.    
 

 

 
Nova Associação de Estudantes da 

Escola Cunha Rivara 
 

A lista “Santilha” é constituída por elementos de Santana 
e da Ilha, daí o nome “Santilha”. Ganhámos as eleições 
com 106 votos. 
Os elementos que fazem parte da associação são: 
 
Direcção: 
Presidente: Sara Santana 
Vice-Presidente: Marta Coincas 
Secretário: Daniela Piteira 
Tesoureiro: Carolina Pinto 
Vogal: Laura Catalão 
 
Assembleia Geral: 
Presidente: Diana Santana 
Secretário: José Santana 
Tesoureiro: Cátia Cordeiro 
 
Conselho Fiscal: 
Presidente: Roberto Álvaro 
Secretário: Eduardo Cara-Linda 
Tesoureiro: Carlos Lóios 
 

                                Carolina Pinto, 11º B 

Associação de Jovens da Freguesia 

de Arraiolos 

A Associação de Jovens da Freguesia de Arraiolos foi 
fundada em 15 de Julho de 2003,por um grupo de jovens da 
Freguesia, tendo como principais objectivos: 
• Desenvolver a cooperação e a solidariedade com a 

realização de iniciativas relativas à problemática da 
juventude; 

• Promover notícias relativas aos jovens, cooperando com 
todas as entidades públicas e privadas para a integração 
social e o desenvolvimento de políticas adequadas. 

Vários eventos foram organizados e noutros prestada 
colaboração, dos quais salientamos: organização de Bailes de 
Carnaval; organização de Festas da Juventude; organização 
dos Ciclos de Cinema na rua; realização de ATL’S para 
crianças; comemoração dos 700 anos do castelo; participação 
na estafeta do 25 de Abril, entre outras. 
Esta associação precisa de novos colaboradores, pessoas com 
novas ideias, dinâmicos, com vontade de desenvolver 
actividades e com espírito de equipa. Se é uma destas 
pessoas, junta os teus amigos e contactem-nos.  
Desenvolve o teu associativismo.  

Contacto: 266419291

 

Tesoureira 
Maria José é a tesoureira da nova direcção e tem um longo caminho no campo do 
associativismo. Não começou cedo porque teve de ir estudar para fora do Vimieiro, só 
regressando à sua terra por volta dos 24 ou 25 anos. Nesta altura, já mais disponível, juntou-se 
ao Zé Carlos e a mais alguns amigos na aventura do associativismo e começou a desenvolver 
actividades, das quais se destacam as festas da juventude. Sendo uma mulher com 
características de lideranças, aventurou-se e lutou pela constituição da Associação de Jovens 
do Vimieiro, enfrentando juntamente com os outros jovens que aceitaram este desafio, todas 
as dificuldades para se constituírem. Tornou-se a presidente da Associação de Jovem. 
Apesar das dificuldades refere que “ (…) adorei a experiência da Associação. Gostei muito da 
ter criado. Tivemos problemas na altura porque não há apoio a nível local, ou mesmo do 
Governo, em ensinar-nos como é que se faz os estatutos, quais é que são os passos a dar. 
Tivemos problemas nessa altura, mas ultrapassamo-los e constituímo-la (…)”. 
Após sair da Associação de Jovens passou pela direcção do Clube Desportivo onde foi 
secretária e “(…) estive parada um ano(…), já andava com saudades. Foi isso que me fez 
também voltar. Aqui o principal é mesmo a motivação, o gosto por isto”. A própria afirma com 
humor que não pretende ficar por aqui: “(…) daqui a uns anos iremos ser dirigentes da 
Associação de Reformados(…)”. 
Embora tenha gostado muito do trabalho na Associação de Jovens, Zezinha considera que 
“(…) Aqui há um desafio diferente. É uma casa já criada, já com outra história, o desafio aqui é 
dinamizar, modernizar, revitalizar(…).  

 

Secretária 
Mariana é a mais jovem. 
Apesar de estar no mundo do 
Associativismo há pouco 
tempo afirma “(…) estou a 
gostar, e até agora tem sido 
proveitoso. Estou a dedicar-
me e acho que vai ser muito 
bom(…)”. Deixa um conselho 
para os mais jovens para que 
integrem o associativismo 
como ela “(…) venham à 
descoberta, o importante é 
nós participarmos(…)”. 
Mariana considera que é 
muito importante que estes 
espaços se abram mais às 
mulheres, que se perca a 
ideia que uma sociedade é 
um local frequentado e 
dirigido só por homens. 
 

Percurso de alguns dos membros da Direcção da Sociedade Filarmónica 1º de Abril no 
mundo do Associativismo 
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O Grande amor 
 

Era uma vez uma princesa, que morava num país longínquo, afastado de tudo e de todos. Morava num 
palácio grande, espaçoso e maravilhoso. 

Ela era loira, tinha os olhos azuis e o cabelo encaracolado, era alta, magra e, claro, muito esbelta. Mas 
andava sempre triste, porque o seu sonho nunca se tinha realizado. O seu maior sonho era encontrar o seu 
grande amor. 

Um dia estava passeando no seu jardim a colher rosas quando, de repente, lhe apareceu, vinda do meio 
das rosas, uma fada. Esta perguntou-lhe: 

- Annlise, tenho reparado que tens andado triste. O que se passa? 
    - Tenho andado à procura do grande amor da minha vida e esse sonho nunca se realizou. - Respondeu 
Annlise. 

- Às quatro horas tens de ir preparar-te para uma grande viagem, pois tens de estar à meia-noite na Ilha 
do Amor. Vais encontrar o teu príncipe encantado. - Avisou a fada. 
    A princesa assim fez, sem avisar nem pais nem ninguém. 

Estava no caminho quando encontrou um animal, um Pégaso, que tinha a asa ferida. A princesa ajudou-o e 
o Pégaso deu-lhe uma estrela e dizendo-lhe que, se alguma vez estivesse em apuros e precisasse de ajuda, 
levantasse a estrela, pois assim destruiria qualquer mal. 
    Continuou o caminho e nele encontrou todo o tipo de pessoas e outros seres, incluindo magos, fadas más e 
feiticeiras. A maioria ajudou-a a não se perder, pois caminhava sem mapa nem GPS, o que não era nada fácil. 
Por vezes assustava-se, sobretudo quando percebia que havia quem lhe quisesse fazer mal. Nessas ocasiões, 
lembrava-se da estrela, mas felizmente nunca foi preciso usá-la. 
    Finalmente, chegou ao fim da viagem, à Ilha do Amor, onde soube que vivia uma rainha com fama de ser 
muito má.  

Jesabéll, pois assim se chamava a rainha, tivera um péssimo sonho, um pesadelo, precisamente na noite 
anterior. Sonhara que uma bela princesa desembarcara na sua ilha e que, depois de entrar no seu palácio lhe 
retirara todos os poderes. Então, desde que acordou, enviou os seus guardas à procura de uma jovem 
desconhecida que tivesse chegado à ilha. Não foi difícil eles encontrarem a Princesa, pois ninguém sabia quem 
era aquela lindíssima e delicada rapariga com as roupas gastas e os sapatos rotos. Além disso, era visível o 
seu cansaço.  

Quando a Princesa, conduzida pelos guardas, se aproximou do palácio, Jesabéll, que estava atenta por 
trás de uma janela, enviou na sua direcção raios de sentimentos destruidores que, quando muito 
concentrados, são mortais. Mas Annelise tinha consigo a sua estrela, tinha-a colocado no fio que trazia ao 
pescoço. A estrela brilhou com um clarão tão forte que, por momentos, deixou de ver. O raio não a atingiu, 
apenas a magoou num braço. Quando levantou o olhar, viu-se frente a frente com Jesabéll. Esta preparava-se 
para fazer um feitiço, mas a princesa lançou-lhe a estrela e, sem saber como, Jesabéll transformou-se em 
rã. 
      Annlise encontrou finalmente o seu príncipe, que era nem mais nem menos que o enteado da rainha má. 
Ele era um belo príncipe e, mais importante, tinha bom coração. Apaixonaram-se. 
      Resolveram voltar ao palácio da princesa. Iam a meio do caminho, quando uma voz misteriosa chamou 
Annlise para a Floresta dos Espelhos. Ela afastou-se do príncipe e estava seguindo para lá, quando viu que a 
floresta era toda igual e que não conseguia encontrar o caminho para voltar. O príncipe deu pela sua falta e 
viu que ela estava na Floresta dos Espelhos. Então, para ir à sua procura, teve a ideia de atar uma ponta de 
uma corda a si próprio e a outra a uma árvore, de forma a saber o caminho de volta. Assim aconteceu. 
      Quando chegaram ao palácio, casaram-se e ficaram felizes para sempre.   

                       
                                            Ana Silva, Miriam Gaspar, Marlene Pardal, Maria Carvalheira (7º E) 

 
 

Jornal de Parede 

 

A Biblioteca tem um "Jornal de Parede" 

onde podes escrever as tuas próprias 

notícias para informares os teus colegas; tens 

ainda a coluna para registares as actividades 

que gostaste e outra para o que não 

gostaste; se for este o caso tens ainda a 

oportunidade, na coluna das propostas, de 

registares uma sugestão para melhorar. Este 

Jornal é da tua inteira responsabilidade, faz 

uma boa utilização deste espaço que te é 

proporcionado (com respeito pelos outros), 

partilha com os outros os teus 

conhecimentos, sê um cidadão activo na tua 

comunidade. Tens ainda a possibilidade de 

apoiar a dinamização do Jornal do 

Agrupamento de Escolas de Arraiolos: 

participa com notícias. Podes entregar na 

Biblioteca até 2 de Março de 2007. 

 

Feira do Livro 

 

Decorreu durante a semana de 20 

a 24 de Novembro a Feira do 

Livro, que habitualmente é levada 

a cabo pela Biblioteca da escola. 

A editora Europa-América enviou 

para a escola um conjunto de 

livros que puderam ser 

observados, e comprados pelos 

alunos, auxiliares de acção 

educativa e professores, a preços 

mais convidativos, dado que 

usufruíram de descontos de 20% 

em relação aos preços praticados 

normalmente pela editora. 

 

Passatempos 

 

A equipa da Biblioteca, proporcionará 

mensalmente, através da sua webpage, a

realização de um passatempo. A resolução deste 

passatempo (ligado à Língua Portuguesa) dará 

direito ao aluno a candidatar-se a um livro à sua 

escolha de entre os disponíveis para oferta. Os 

alunos do 1º ciclo, poderão participar no 

passatempo imprimindo-o a partir da webpage da 

Biblioteca. 

 

Concurso “Quem é quem?” 

O concurso que consiste em descobrir a 

identidade de uma personalidade com base em 

diversas pistas, já deu um prémio à vencedora no 

mês de Outubro – a aluna Mafalda Pastaneira. 

Este concurso mensal decorrerá até final do ano 

lectivo, por isso não desperdices a oportunidade 

de ganhar um livro e concorre 

Actividades na Biblioteca – 

1º Período 

 

Ao longo do ano lectivo, a Biblioteca 

da escola levará a cabo, um 

levantamento das finalidades com 

que os alunos procuram o espaço 

da Biblioteca. Ao lado, podemos ver 

já os resultados dos dados 

recolhidos ao longo o primeiro 

período. A realização de trabalhos e 

Estar com os amigos lideram os 

motivos da procura da Biblioteca.  

 
Recursos na 

Biblioteca 

 

A equipa da Biblioteca, está a 

trabalhar com vista a ter até final de 

Março, todo o material de projecção, 

filmes, documentários, dvd e 

também algum software multimédia, 

devidamente catalogado, para ser 

posteriormente disponibilizada uma 

listagem deste material na webpage 

da Biblioteca. 

Actividades 
desenvolvidas pela 

Biblioteca no 2º Período 
 
• Janeiro 
- Livro de presenças 
- Actualização da webpage 
- “Quem é quem?” 
- Catalogação de documentos 
- Passatempos 
 
• Fevereiro 
- Cartões de S. Valentim 
- Passatempos 
- “Quem é quem?” 
- Catalogação de documentos 
- Livro de presenças 
 
• Março 
- Catalogação de documentos 
- Passatempos 
- “Quem é quem?” 
- Livro de presenças 
- Reformulação da webpage da 
Biblioteca 
com listagens do material 
multimédia e 
vídeo. 
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vómito e do uso de laxantes, perder peso, o facto é que têm episódios de alimentação compulsiva (em que comem de 
tudo) que não conseguem controlar. Estes episódios caracterizam-se por ingerir grandes quantidades de alimentos 
gordos em curtos espaços de tempo, por exemplo, comer vários pacotes de bolachas, chocolates e bolos em apenas duas 
horas. Depois destes episódios, a bulimia irá induzir o vómito e sentir-se-á muito culpada e deprimida. Apesar de toda 
esta situação ser extremamente desconfortável, cria-se um ciclo vicioso que elas não conseguem ultrapassar e este 
padrão de alimentação instala-se. 

CONSEQUÊNCIAS DA ANOREXIA E BULIMIA 

"PASSAR FOME" "VOMITAR" "USO DE LAXANTES" 

Sono irregular 
O ácido do estômago destrói a protecção 
dos dentes 

Dores de barriga persistentes 

Obstipação/ Prisão de 
Ventre 

Cara inchada (devido ao inchaço das 
glândulas salivares) 

Dedos inchados 

Dificuldades de 
concentração 

Arritmia cardíaca 
Lesões nos músculos intestinais (o que pode causar 
obstipação crónica) 

Dificuldades de 
raciocínio 

Músculos fracos   

Depressão Lesões no fígado   

Frio Ataques epilépticos   

Fragilidade óssea     

Músculos atrofiados     

Cansaço     

Morte     

 

COMO PROCURAR AJUDA  
Com os casos de anorexia, são habitualmente outras pessoas a aperceberem-se de que algo não está 
bem, repararem quando alguém está muito magra e continua a perder peso. A própria dificilmente 
admitirá esse facto e continuará, pelo contrário, a achar que está demasiado gorda.  
A pessoa com bulimia sentir-se-á frequentemente culpada e envergonhada dos seus comportamentos 
mas tentará escondê-los custe o que custar.  
O primeiro passo para tratar estas perturbações alimentares, será obviamente o reconhecimento de que as mesmas se 
instalaram. Quanto mais depressa a própria ou os familiares admitirem que algo não está bem, melhor. Depois disto, é 
absolutamente indispensável recorrer de imediato a um médico psiquiatra ou psicólogo, preferencialmente numa 
consulta especializada, pois que a anorexia pode mesmo levar à morte. O próprio médico de família poderá fazer esta 
ligação e conduzir o processo da melhor forma.  
Se consideras que poderás estar em risco de sofrer de uma destas perturbações ou se conheces alguém que julgas 
poder estar nesta situação, pede ajuda. 
Não adies nunca este passo, pois pode ser essencial 
                    

Enfermeira Paula Pimpão 
 

 
 
 
 
 
 
 

No dia 15 de Fevereiro de 2007 partimos 
de Arraiolos às 9.00 horas da manhã. 
Chegámos a Constância por volta das 12 
horas e dirigimo-nos ao Jardim do Horto de 
Camões. 
A professora Ana Maria que já nos 
aguardava começou por contar a história 
da vida de Camões, junto à estátua do 
poeta, frente ao rio Zêzere. 
Seguidamente, entrámos no jardim e 
dirigimo-nos a uma mesa onde estava o 
mapa com a representação das viagens de 
Camões. Gostámos muito deste mapa –
mundo! 
Fomos depois, visitar o jardim para ver as 
plantas que foram encontradas nas 
viagens dos descobrimentos. Junto a cada 
planta existe uma placa com a indicação 
do nome e a obra onde está referida.  
A esfera armilar colocada ao fundo do 
jardim foi transportada de Lisboa até este 
local de helicóptero.  
A partir do muro que observamos na 
imagem, gostámos de ver a confluência 
entre os rios Zêzere e Tejo. 
Achámos bastante interessante que a partir 
do centro deste anfiteatro houvesse uma 
maior projecção da nossa voz do que nas 
zonas laterais. 
Cerca das 13 horas, fomos almoçar ao 
“Trinca-Fortes” (alcunha de Camões devido 
às constantes brigas em que se envolvia). 
A seguir fomos à Central Hidroeléctrica de 
Castelo de Bode. Fizemos uma visita às 
instalações no seu interior (turbinas) e no 
exterior (paredão com arco abobadado). 
Iniciámos então a viagem de regresso, 
parando rapidamente em Abrantes para 
lanchar. 
Texto colectivo do CEF 22, Curso de 
Serralharia Mecânica 

Estágio Observacional ao Jardim do Horto de 
Camões e à Barragem de Castelo de Bode 

A gota de água 
 
A gota de chuva caiu, cintilante, numa folha de carvalho. Esta, 
quando sentiu a gota, brilhou cada vez mais e mais… e parecia 
que uma fonte de energia passava pelas suas nervuras.  
A gota, fresca logo pela manhã, continha em si um arco-íris de 
todas as cores.  
Raios de sol iluminavam folha e gota, como se transformassem 
ambas em ouro puro.  
A gota foi escorregando pela folha abaixo, lenta, escorregava, 
escorregava, até que chegou ao caule luzidio e caiu. Quando 
tocou o solo, o sol ficou mais forte, os pássaros voaram, as flores 
abriram e a folha viu-se mais verde e mais fresca e sorriu. 
O mundo ficou mais alegre…  

Ana Silva, nº1, 7º E
Miriam Gaspar, nº 9, 7º E

MartisorMartisorMartisorMartisor    
Martisor é a celebração tradicional do começo da 

Primavera na Roménia e na Moldávia, no dia de Março. 
O nome do dia é o diminutivo de Março em Romeno 
Martie, e significa assim algo como "caro Março".  
Hoje em dia, os homens oferecem às mulheres um 
objecto Martisor também chamado talismã, consistindo 
numa jóia ou numa decoração pequena como uma flor, 
um animal, etc., amarrados por uma corda vermelha e 
branca. Entretanto, amarrar uma moeda a uma corda 
vermelha e branca é um costume antigo e originalmente 
para homens e mulheres. Acreditou-se que quem usasse 
a corda vermelha e branca seria poderoso e saudável no 
ano seguinte. 

A decoração é um símbolo do renascer da vida. 
Uma mulher usa o talismã fixado na sua blusa cerca de 
duas semanas. Ocasionalmente, as mulheres dão 
também tais presentes aos homens. Em algumas partes 
da Roménia tais como Moldávia ou Bucovina o símbolo 
da Primavera era em ouro ou uma medalha de prata que 
fosse pendurada em torno do pescoço. Após ter usado a 
moeda por doze dias, compravam o queijo doce com a 
medalha, porque se acreditava que suas caras 
permaneceriam bonitas e brancas, o ano inteiro.  

 
Excerto de um trabalho do aluno  
Ruben Nasca – CFC – Ciências Informáticas 

Comentário ao filme: 
“A Guerra do Fogo” 

 
No filme podemos observar a forma de como o 

fogo revolucionou a vida social do homem. 
Com a descoberta coberta do fogo o homem começou a 
reunir em torno da fogueira, e logo a relacionar-se, daí 
podemos observar as primeiras formas de vida em 
sociedade, tais como o acasalamento de uma forma 
selvagem e ritos mágicos. 
Também com o fogo deu-se o aperfeiçoamento dos 
instrumentos de caça, a construção de armadilhas tão 
necessários para caçar em grupo. 
 Pode-se observar um desenvolvimento da 
linguagem, e também uma luta pelo poder, começando a 
existir brigas entre os homens, vencendo quase sempre o 
mais forte. 
 Não havendo regras de vida em sociedade, 
prevalecia “a lei dos mais forte”, tornando-se este líder 
do grupo. 
 
A minha opinião: 
Com este filme eu aprendi qual a importância que a 
descoberta do fogo teve no desenvolvimento do homem e 
principalmente na forma como este se começou a 
relacionar em sociedade.  

   Catarina Candeias, nº3, 7º C 
 

14 7 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             
         
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Desfile de 
Carnaval 2007 

 
No Desfile de Carnaval 
promovido pela 
Câmara Municipal de 
Arraiolos participaram 
os seguintes 
estabelecimentos de 
ensino: 
Santa Casa da 
Misericórdia de 
Arraiolos; Jardim 
Infantil Augusto
Piteira das Ilhas; 
Jardim de Infância da 
Santa Casa da 
Misericórdia do 
Vimieiro; EB1 do 
Sabugueiro; EB1 S. 
Pedro da Gafalhoeira; 
EB1 de Santana do 
Campo;EB1 
de Arraiolos; EB1 do 
Vale do Pereiro; EB1 
do Vimieiro; Jardim de
Infância do 
Sabugueiro; Jardim de 
Infância de S. Pedro 
da Gafanhoeira;
Jardim de Infância da 
Igrejinha; Educação 
Pré-Escolar Itinerante 
de 
Santana do Campo e 
do Vale do Pereiro; 
Escola EB2,3/S de 
Cunha 
Rivara (5ºs anos; 7º C; 
8ºA;9ºA; 10ºC). 

“Kepler conversa com o seu botão de punho” 
 

No dia 15 de Novembro de 1630, durante uma viagem à Coroa, Kepler decide conversar com o seu botão de punho (recordação 
de família), sobre a sua vida. Admirando a paisagem, olha para o botão e diz: 

- Eu chamo-me Johannes Kepler e nasci no dia 27 de Dezembro de 1571. Durante a minha infância estive várias vezes doentes 
o que prejudicou os meus estudos. Como os meus pais não tinham dinheiro fui viver com os meus avós, que me ajudaram na vida 
escolar. E tu, que contas? 

Surpreendentemente, o botão responde: 
- Eu sou o teu confidente e estou aqui para ouvir a tua história. 
Kepler, embora espantado com a conversa do botão, e pelo facto do botão falar, continua a contar a sua vida. 
- Com apenas 13 anos fiz o exame de bacharel com muito sucesso e, a 16 de Outubro de 1584 entrei no Seminário de Adelberg 

para seguir uma carreira religiosa. Dois anos mais tarde fui para outro seminário e em 1588 entrei para a universidade de Tuebingen. 
Estudei durante 4 anos nesta universidade e apaixonei-me pelas disciplinas de Teologia, Matemática e Astronomia. Como tive notas 
brilhantes convidaram-me para professor de matemática. 

Interrompendo o entusiasmo de Kepler ao contar toda a sua história, o botão exclama: 
- Já vi que na tua vida só aparecem nomes esquisitos! Mas, continua estou a gostar de ouvir! 
Incentivado pelo seu confidente, Kepler prossegue: 
- Em 1596, publiquei o meu primeiro trabalho como astrónomo, com o título “Mysterium Cosmographium”, depois de ser 

autorizado pela comissão de teologia da universidade. 
- Tiveste mesmo que pedir autorização? 
- Sim sabes, neste período da história a Igreja Católica impunha a s suas leis. Defendia o sistema geocêntrico, segundo o qual a 

Terra era o centro do Universo e os outros astros moviam-se à sua volta. 
- E tu, o que defendias? 
- No meu livro, defendi uma nova astronomia, defendida por Copérnico, baseada no sistema heliocêntrico, segundo o qual era o 

Sol o centro d Universo e os outros astros moviam-se à sua volta. Mas, alertado pela universidade, tratei esta teoria apenas com uma 
mera hipótese matemática. 

- Nessa altura, quem eram as pessoas importantes? 
-Eu ouvia falar muito de Tycho Brahe e respeitava-o muito enquanto observador dos céus. Achava que as suas contínuas 

observações, bem como os seus cálculos exaustivos iriam um dia permitir provar a teoria heliocêntrica.  
- O que defendia Tycho Brahe? 
-Defendia algo entre o geocentrismo e o heliocentrismo. Achava que o Sol girava em torno da Terra e da Lua e os outros cinco 

planetas giravam à volta do Sol. Brahe tentava conciliar o seu “geocentrismo religioso” com o “heliocentrismo observável”. 
- Conta mais, quero saber o que aconteceu a seguir! 
- Não tenhas pressa, vou contar-te tudo. Eu e Tycho fomos perseguidos pela Igreja Católica e começámos a trabalhar juntos em 

Praga. Porém Tycho adoece e antes de morrer designa-me seu sucessor. Depois disso fui nomeado matemático imperial pelo imperador 
Rodolfo II, e dediquei-me a estudar os registos de Brahe. Este foi um período muito importante da minha vida, publiquei vários trabalhos 
em diversas áreas e fui o fundador de duas novas “ciências”. 

- O que fizeste mais? 
- Quando estudava a trajectória de Marte descobri que as órbitas planetárias não eram circulares, mas sim elípticas, e que o Sol 

se situava num dos focos da elipse. Esta minha descoberta punha em causa tudo em que eu acreditava. Fiz vários cálculos e utilizei o 
método geométrico para provar o que me parecia correcto. Consigo então concluir que a órbita e Marte era elíptica e portanto dever-se-ia 
passar o mesmo com os outros planetas. 

- Sim, continua por favor! 
- Após todas estas descobertas, resolvo então anunciara a minha primeira lei. 
- O que dizia essa tua lei? 
- Afirmava que a órbita de qualquer planeta é uma elipse, estando o Sol num dos focos dessa elipse. Mais tarde enunciei mais 

duas leis sobre os planetas… 
O botão achou que o entusiasmo tinha cansado demasiado aquele pobre homem. 
- O que fazes agora, diz-me e depois descansa, pareces muito cansado! 
- Sou o astrólogo oficial de Albrecht Wallenstein. Vou à Corte cobrar uma antiga dívida. 
Após o desabafo de toda a sua vida, Kepler olha para fora da carruagem e como se adormecesse, morre num sono profundo. O 

botão de punho apercebe-se e chora lágrima a lágrima, gota a gota… 
 

Ana Tomás nº 2   9º A, texto extraído da Tese de Mestrado do Professor Hermenegildo Pateiro “Uma abordagem das leis de Kepler nos Ensinos Básico e 
Secundário” 

 

Sessão de Esclarecimento sobre as alterações no ECD 
 
No passado dia 7 de Março, pelas 15 horas, decorreu no Cine-teatro de Arraiolos, uma sessão de esclarecimento para todos os 
docentes do Agrupamento de escolas de Arraiolos. 
 Tivemos como convidados:  Joaquim Páscoa- Presidente do SPZS e Paulo Fernandes do SDP-Sul que nos esclareceram sobre 
algumas das alterações que têm vindo a provocar mais dúvidas. 
A sessão foi promovida  pela Biblioteca da escola sede e pela Assembleia do Agrupamento. 
 

Paula Gaspar
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Workshop “Gestão do Stress e Inteligência Emocional” 
 
Teve lugar um workshop intitulado “Gestão do Stress e Inteligência Emocional” na Escola Cunha Rivara organizado 
pelo Agrupamento Monte – ACE e pelo Agrupamento de Escolas de Arraiolos. 
Esta acção decorreu no âmbito do projecto “ParticipAR – Inovação para a Inclusão em Arraiolos” e dividiu-se em duas 
sessões de duas horas, nos dias 7 e 28 de Fevereiro. O público-alvo deste workshop foram os docentes do 
Agrupamento de Escolas, tendo participados 12 docentes. 
O principal objectivo deste workshop foi dotar os docentes de técnicas que permitam uma maior concentração e 
tranquilidade mental, para melhor lidarem com as situações que lidam diariamente. Nestas duas sessões pretendeu-se 
que os professores sejam capazes de evitar elementos stressantes, através de técnicas no combate ao stress. Desta 
forma, com a realização desta acção procurou-se contribuir para a prevenção do stress e evitar que isso afecte a vida 
pessoal e profissional dos professores e contribuir para a sua qualidade de vida e melhorar a sua relação com os 
alunos. 

jose.neves@monte-ace.pt

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O BEIJO através dos tempos 
 
Curiosidades: 

Os romanos tinham 3 tipos de beijos: o basium, 
trocado entre conhecidos; o osculum, dado apenas em amigos 
íntimos; e o suavium, que era o beijo dos amantes. Os 
imperadores romanos permitiam que os nobres mais influentes 
beijassem seus lábios, enquanto os menos importantes tinham 
de beijar suas mãos. Os súbditos podiam beijar apenas seus 
pés.  

Na Roma antiga, o beijo na boca divulgou-se porque, ao 
chegar a casa, o homem ia verificar se a mulher tinha bebido. 

Antigamente, na Escócia, o padre beijava os lábios da 
noiva no final da cerimónia de casamento. Dizia-se que a 
felicidade conjugal dependia dessa bênção em forma de beijo. 
Depois, na festa, a noiva deveria circular entre os convidados 
e beijar todos os homens na boca, que em troca lhe davam 
algum dinheiro. 

Na Rússia, uma das mais altas formas de 
reconhecimento oficial era um beijo do czar. 

No século XV, os nobres franceses podiam beijar 
qualquer mulher que quisessem. 

Na Itália, entretanto, se um homem beijasse uma 
donzela em público, naquela época era obrigado a casar-se com 
ela imediatamente. 

Beijo francês é aquele em que as línguas se entrelaçam. 
Também é conhecido como beijo de língua. A expressão foi 
criada por volta de 1920. 

Na linguagem dos esquimós, a palavra que designa 
beijar é a mesma que serve para dizer cheirar. Por isso, no 
chamado "beijo de esquimó", eles esfregam os narizes.  

No Nordeste brasileiro, também se usa a palavra 
"cheiro" em vez de "beijo". 

Em 1909, um grupo de americanos que consideravam o 
contacto dos lábios prejudicial à saúde criou a Liga Anti-beijo. 

Boatos, no final do século XIX, atribuíam à estátua do 
soldado italiano Guidarello Guidarelli, obra do século XVI 
assinada por Tullio Lombardo, o poder de arranjar casamentos 
fabulosos a todas as mulheres que a beijassem. Desde então, 
mais de 7 milhões de bocas já tocaram a escultura em Veneza. 
Por causa do chefe de polícia de Tóquio, que achava o acto de 
beijar, sujo e indecoroso, foram apagados dos filmes norte-
americanos mais de 243.840 metros de cenas de beijos. 

Oliver Cromwell, no século XVII, proibiu que fossem 
dados beijos aos domingos na Inglaterra. Os infractores eram 
condenados à prisão. 
 
(Excerto de um trabalho de grupo da turma CFC – Ciências Informáticas

Dina Rodrigues e Patrícia Carapinha )

O namoro dos nossos pais 
 
 Para realizar este trabalho fizemos duas 
entrevistas a dois casais. 
 Com as perguntas que fizemos 
realizámos dois textos, um para cada casal. 
 
• Casal A 

Neste casal, o senhor tinha 16 anos e a 
senhora tinha 12 anos quando começaram a 
namorar um com o outro. 

Este homem só teve esta namorada. 
Pelo contrário, a senhora teve 12 namorados. 

Este casal é casado pela igreja e 
namoraram durante 8 anos. 

Quando começaram a namorar viam-se 
todos os dias, pois andavam na mesma escola, 
local onde namoravam. 

Os pais sabiam do namoro e este era 
aceite. 

O casal não vivia no mesmo local, 
moravam a 3 km de distância. 

Este texto foi o resultado da entrevista de 
um dos casais. 
 
• Casal B 

Neste casal o senhor tinha 14 anos e a 
senhora 12 anos, quando começaram a 
namorarem um com o outro. 

Este homem teve 2 namoradas e a 
senhora perdeu-lhe o conto. 

O casal é casado pela igreja e 
namoraram 10 anos. 

Quando se começaram a namorar viam-
se todos os dias úteis, pois andavam na mesma 
escola, um dos locais onde namoravam. 
Também namoravam no castelo. 

Os pais, tanto da parte da senhora como 
da parte do senhor, não sabiam. 

O namoro deste casal só foi conhecido e 
aceite quando o senhor fez 18 anos e 
apresentou a sua namorada aos pais. Nesta 
altura os pais, tanto da senhora como do senhor, 
ficaram a saber do namoro e aceitaram. 

Este casal não era da mesma localidade, 
viviam em diferentes aldeias que ficavam a 19 
km. 

 
Marisa Silva nº 17

Mónica Pinto nº 18
8º B

 

Fevereiro  
O mês dos 

Afectos 

Voluntariado 
Sessão de Sensibilização 

 
Realizou-se no passado dia 27 de Fevereiro na biblioteca da 
Escola Cunha Rivara uma acção que teve como objectivos 
promover o voluntariado junto dos jovens e informá-los sobre 
os programas e os tipos de voluntariado existentes. 
Participaram nesta acção 40 alunos desta escola dos cursos 
de Acção Social e Ciências Sociais e Humanas. 
Como intervenientes a acção contou com a presença de duas 
técnicas do IPJ – Delegação de Évora que esclareceram os 
jovens sobre o funcionamento do programa do Serviço de 
Voluntariado para Europa (SVE), e duas técnicas da Fundação 
Eugénio de Almeida (Évora) que apresentaram o 
funcionamento do seu banco de voluntariado e informaram os 
jovens acerca dos requisitos necessários para se ser 
voluntário. A sessão terminou com o testemunho de duas 
voluntárias uma francesa e uma hungara, que vieram para 
Portugal realizar um Serviço de Voluntariado Europeu.  
Para possíveis interessados estas duas instituições encontram-
se disponíveis para esclarecer dúvidas acerca deste assunto 
através dos seguintes contactos: 
Fundação Eugénio de Almeida: www.fea-evora.com.pt/banco-
voluntariado  
Instituto Português da Juventude – Delegação de Évora: 
ipj.evora@ipj.pt / 266737300 (Técnicas Fátima e Gabriela) 
 

isabel.agua@monte-ace.pt
 

Nataly é francesa e está à 5 meses em Évora 
no CEAI (Centro de Estudos da Avifauna 
Ibérica) a desenvolver um trabalho no âmbito 
do programa do Serviço de Voluntariado para 
Europa (SVE). 
 

Katelyne chegou a Portugal há cerca de 
um mês ainda está na fase de adaptação 
a uma nova cultura. Está a desenvolver 
o seu trabalho na Associação 
ALIENDE   
 

DOMINAR NOVAS TECNOLOGIAS 

 
No âmbito do projecto “Participar – Inovação para a 
Inclusão em Arraiolos”, o Agrupamento Monte – ACE 
em parceria com a Escola 2/3 Cunha Rivara 
organizou dois workshops direccionados para os 
alunos no âmbito das TIC. 
Estes workshop’s foram dinamizados pela professora 
Teresa Riso e visavam sobretudo combater a info-
exclusão e desenvolver as competências dos alunos 
no âmbito da Informática. 
O tema do primeiro wokshop foi “Como Criar um 
Blog” e realizou-se no dia 10 de Janeiro na sala de 
informática da Escola Cunha Rivara. Os alunos que 
participaram nesta sessão tiveram a possibilidade de 
aprender como se cria, gere e dinamiza um blog no 
Sapo e no Blogger. Foi uma sessão muito breve mas 
que possibilitou conhecimentos básicos aos alunos 
neste domínio. 
No dia 17 de Janeiro teve lugar o segundo workshop. 
Desta vez a temática foi “Como criar uma página na 
Net.” Desta feita os alunos tiveram uma breve 
introdução como podem eles próprios criar e publicar 
a sua página na Web. 

jose.neves@monte-ace.pt
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