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Nota da Equipa 
 
Estamos perante mais um inevitável 
final de ano!!! 
Vivenciámos e partilhámos alguns 
momentos de alegria, trabalho, 
cansaço; comemorámos datas 
importantes e ainda vamos 
comemorar o DIA da CRIANÇA com 
a semana da Promoção dos Direitos 
da Criança e a semana de 
Prevenção dos Maus-tratos.  
Mas, o quase impossível azul do 
mar, a perder de vista no horizonte 
ou o verde da seara que brevemente 
se transformará em oiro, puxam por 
nós para que tomemos consciência 
da beleza e da harmonia que nos 
rodeia. A tranquilidade das nossas 
paisagens espera-nos, para nos 
aliviar do stress rotineiro e diário de 
uma escola. 
Obrigada a quem connosco partilhou 
o trabalho deste jornal. 
Bom trabalho. Boas férias e bom 
descanso para todos! 
Até para o ano! 
 

CONTACTA-NOS 
ProfªAlice Samina 

Profª Ângela Rodrigues 
Profª Paula Gaspar 

 
Animador José Neves 

jose.neves@monte-ace.pt 
 

DESPORTO ESCOLAR 06/07 
 

Distritais de Natação 
 

Realizou-se nos dias 27, 28 e 29 de 2007, o Campeonato Regional de Natação do Desporto Escolar – DREA, no escalão de 
Juvenis. 
 Destacaram-se pela nossa Escola, os alunos: Ana Pontes que ficou em 4º lugar nos 50m Bruços Fem.; António Pontes que 
ficou em 3º lugar nos 50m Bruços Masc.; Rafael Gamas que ficou em 2º lugar nos 50m Costas Masc. e Guilherme Sá que ficou em 4º 
lugar nos 50m Costas Masc.; 
 Em termos de equipa, obtivemos o 1º lugar nos 4x50m Livres Masc. e o 2º lugar nos 4x25m Estilos Masc. 
 Ficaram apurados para a fase final, a decorrer em Lagos, dias 18, 19 e 20 de Maio: António Pontes, Rafael Gamas e Ana 
Pontes. 
 Em termos de Ranking de Escolas, ficámos em 2º Lugar deste Campeonato Distrital Mega-Sprinter Nacional. 
 Realizou-se no dia 5 de Maio de 2007, em Vendas Novas, a fase nacional do Mega-Sprinter. A nossa escola esteve muito bem 
representada pelo aluno Luís Galveias que foi ganhando todas as fases de acesso à final e nesta conseguiu obter um brilhante 3º lugar.  
 

O Coordenador do Desporto Escolar 
Filipe Fialho 

Curiosidades 

Aguia-americana atinge 2,25m de envergadura: comprimento das asas 
abertas. É o símbolo nacional dos EUA. 
  

Pica-pau dá mais de cem bicadas por minuto numa árvore, para procurar 
formigas. Chega a comer mais de mil por dia!  

Um espirro pode atingir uma velocidade incrível - até 160 km por hora; 

O corpo humano contém cerca de 4 litros de sangue, que irrigam uma rede 
de 200 000 km de artérias, veias e capilares, e circula a uma velocidade de 
2 km por hora; 

Sabias que o nariz e as orelhas não deixam de crescer, nem mesmo 
quando nos tornamos adultos? 

Exposição dos trabalhos do grupo 
de estágio de EV 

 
Ao longo desta terceira edição, os nossos 
leitores poderão encontrar uma mostra de 
trabalhos efectuados pelos alunos nas aulas de 
Educação Visual, com o respectivo grupo de 
estágio. 
 

Semana Cultural do 
Agrupamento de Escolas 

 
Realizou-se ao longo da semana 

de 19 a 23 de Março mais uma 

semana cultural do Agrupamento 

de Escolas de Arraiolos. 

Foram várias as actividades 

desenvolvidas ao longo da 

semana nas diferentes 

disciplinas, e também 

organizadas pelo GSBE e pela 

Associação Monte. (pág. 8) 

Inauguração da 
Semana Cultural 
 

O AmorO AmorO AmorO Amor    

 
O amor é gostar de alguém 
E não querer mais ninguém; 
É a tristeza que permanece 
quando esse alguém nos esquece. 
 
 
O amor é a felicidade 
que nos completa totalmente; 
É um sonho tornado realidade 
que queremos que dure eternamente. 
 
 
O amor é dar e receber; 
É ganhar e perder; 
É sorrir e chorar 
por alguém que nos faz sonhar. 
 

   Vanda  10º B 
 

CCaammppaannhhaa  ddee  TTrrooccaass  

 
A biblioteca da escola sede está a 

organizar uma campanha de trica 

de manuais na semana de 11 a 15 

de Junho. (pág. 6) 

 

Segurança na Internet 
 
Ao longo dos meses de Março e Abril a 

Associação Monte em conjunto com o 

GSBE, realizaram-se vários workshops 

sobre “Segurança na Internet” 

destinados a alunos, pais e professores. 

(pág. 3) 

Desportos de 

Aventura em Mértola 
 

No período de férias da Páscoa a 

Associação Monte em parceria com o 

Agrupamento de Escolas, no âmbito 

do projecto “ParticipAR”, organizaram 

um passeio a Mértola onde os jovens 

participantes tiveram a oportunidade 

de experimentar vários desportos de 

aventura. (pág. 5) 

Projecto Escola Alerta 
2006-2007 

 
Os alunos do 4ºano da EB1 de 

Arraiolos elaboraram um 

trabalho chamado Estamos 

Alerta! E participaram no 

projecto Escola Alerta 2006-

2007. Este trabalho foi o 

vencedor na Categoria I. (pág. 3) 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         O passeio à barragem 
 

No dia 23 de Março, fomos à barragem da Adua de bicicleta e convidámos as nossas avós para 
nos acompanharem junto com as professoras. Nós e as professoras fomos de bicicleta e as avós foram a 
pé, mas de vez enquanto esperávamos por elas. 

Chegámos à barragem e fomos logo comer, cada um levou um lanche e também havia 
um belo bolo. 
Depois fomos às tubras e aos grilos, mas não encontrámos nada. As professoras 
esconderam ovos de chocolate para nós procurarmos, foi um jogo muito engraçado. 
Quando achámos os ovos fomos jogar ao lencinho com as avós e as professoras e 

jogámos também às escondidas. 
Depois regressámos para o almoço. Foi assim o nosso último dia de aulas, antes de entrarmos nas férias da 
Páscoa. 
 
 

 

O Dia dos Folares 

No dia 22 de Março, nós da escola fomos à Associação fazer os folares. 
Nós fomos com a professora, com a presidente da Junta de Freguesia de Arraiolos, com o senhor José 
Manuel e as nossas avós. 

A primeira coisa que nós fizemos foi juntar a farinha com a água e também o fermento. 
Depois começámos a amassar a massa muito bem e pusemos a canela, a erva-doce e as 
avós também ajudaram a amassar. Nós íamos pondo farinha até a massa ficar dura. 

Depois de amassar começámos a fazer bolinhas e em cada uma pusemos um 
ovo cozido por cima. Untámos os tabuleiros com manteiga e farinha e pusemos os 
folares 

No fim de tudo foram ao forno da aldeia e depois ficaram prontos a comer. Quando arrefeceram fomos fazer uns 
embrulhinhos para levar aos nossos pais.Depois a D. Minervina fez um chá e no fim das aulas fomos lanchar com as avós. Os 
folares estavam deliciosos. 
 

 
Um dia em Santana do Campo 

 
No dia 16 de Maio, os alunos da E.B.1 do Vale do Pereiro foram passar o dia à E.B1 de 

Santana do Campo. 

 Foi um dia muito especial, porque a Escola de Santana do Campo tinha uma actividade preparada para receber os 

colegas. Essa actividade era fazer pão, com a ajuda das avós e fazer também um 

almoço de convívio. 

 Amassámos o pão, fizemos as bolinhas para ir ao forno comunitário. Depois do 

pão cozido, as avós tiraram-no do forno, nós fomos almoçar na cantina de Santana de Campo, que fica na Sociedade e o pão 

estava delicioso. 

As avós trouxeram doces e bolos para a sobremesa. Os alunos da Escola do Vale 

do Pereiro também trouxeram um belo bolo de mel, que estava muito bom. 

Foi um dia diferente e muito divertido, porque convivemos uns com os outros. 

 Prometemos que no próximo ano lectivo, se as nossas escolas não encerrarem, fazemos mais actividades em 

conjunto. 

Catarina Candeias 7ºC 
Diário Gráfico 

 
Olimpíadas 

 
Gostámos muito da final 

das olimpíadas, fizemos novas 
amizades e divertimo-nos imenso. 
Foi um fim-de-semana inesquecível 
e bem passado que nunca mais nos 
vamos esquecer. 
 Não conseguimos saber em 
que lugar ficou a nossa escola mas 
esperamos que tenha ficado bem 
colocada, pois fizemos os possíveis 
por isso. 
 
Alberto Santos e Patrícia Fernandes  
 

EB1 de Santana do Campo 

MUSIDANTE 

Projecto de desenvolvimento das Artes do 

Espectáculo e Plásticas na Escola 
Um Dia 

Três Espectáculos 
Uma Exposição 

 
Dia 5 de Junho de 2007 

CINE-TEATRO 
ARRAIOLOS 

COMCERTO ACÚSTICO (MÚSICA) 
Pedro Mendes (guitarra) e Vera Saldanha 

(Voz) 
(10:30) 

 
RELAÇÃO QUADRADA (DANÇA) 

Márcio Pereira e Joana Baptista 
(15:00) 

 
CONFLITOS (TEATRO) 

GATUE – Grupo Académico de Teatro da 
Universidade de Évora 

(16:30) 
 

NOME DA FANTASIA 
Exposição de Pintura – Pedro Mendes 

(Ao longo de todo o dia) 
(Galeria do Cine-Teatro de Arraiolos) 

 

MUSIDANTE 

Projecto de desenvolvimento das Artes do 

Espectáculo e Plásticas na Escola 

 

• MUSIDANTE é um projecto que visa 
a promoção das Artes do Espectáculo 
e Plásticas na escola, pretendendo 
estabelecer uma relação mais próxima 
e de reciprocidade entre ambas. 
Pretende-se que a comunidade escolar 
possa usufruir de um conjunto de 
experiências estéticas enriquecedoras 
tanto dos corações assim como dos 
potenciais sensorio/cognitivos, dos 
seus elementos. 

 
• Um dia, três espectáculos e uma 

exposição. Num mesmo dia e num 
mesmo local, não num mesmo tempo, 
a comunidade escolar poderá assistir a 
três espectáculos e apreciar uma 
exposição, todos diferentes, mas que 
ao mesmo tempo têm algo em 
comum, Arte. Poderão assistir a um 
espectáculo de Música, um de Dança 
e um de Teatro e deleitar-se perante 
uma exposição plástica.  

Mário Cortinhas  
 

 
Estágio Observacional à empresa Salemo e Merca 

do Curso de Serralharia mecânica 
 
No dia 1 de Março, as duas turmas do Curso de Educação e Formação de Serralharia Mecânica foram visitar as instalações da 

Empresa Salemo e Merca. Esta empresa dedica-se a montagens metalomecânicas ligadas ao fabrico de equipamentos e componentes 

para a indústria electrónica de elevada precisão e telecomunicações. Fomos recebidos por dois funcionários que começaram por fazer 

uma apresentação em powerpoint da empresa, especificando as suas actividades. 

De seguida fomos visitar os vários espaços: a sala de projectos e as áreas da oficina, onde os alunos tomaram contacto com tecnologia 

de ponta. 

A equipa de professores 

 

Texto realizado por: 
Eb1 de Santana do Campo 
EB1 de Vale do Pereiro 

PASSAGEM DE MODELOS 
 

Depois de planificada a actividade, que tinha como objectivo a 
execução de “fatos” e posterior “Passagem de Modelos”, falámos com os 
alunos e alguns aderiram de imediato. Decidimos optar pelas gangas e 
t’shirts. Os alunos procederam então à planificação dos mesmos. 
Executaram os projectos. Desenharam, bordaram, cozeram e tingiram os 
tecidos. O empenho destes alunos fez com que os objectivos fossem 
atingidos. 
 Procuramos que a disciplina seja um auxiliar constante favorecendo e 
clarificando a necessidade de uma relação estreita entre o trabalho manual 
e intelectual, entre criação e acção. 
Se é importante saber fazer, não é menos importante saber porque se faz. 
Com os alunos estabelecemos uma relação de amizade de forma a 
podermos construir cidadãos criativos e intervenientes. 
 PARABÉNS A TODOS QUE PARTICIPARAM! 
 

Gertrudes Garcia e Jacinta Reis 
Professoras de Educação Tecnológica 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Participação do 4º G da E.B. 1 de Arraiolos 

no Projecto Escola Alerta 2006-2007 

 

 

 Nós somos alunos do 4º ano, da turma G, da 

Escola E.B. 1 de Arraiolos. 

 Na nossa turma temos uma colega, a Lurdes, que 

tem uma deficiência chamada «Spina Bífida com 

hidrocefalia». Por causa desta deficiência, ela não 

consegue andar e precisa de uma cadeira de rodas para 

se deslocar. 

 Como queremos que a  Lurdes possa fazer tudo o 

que nós fazemos, fomos à Escola E.B. 2,3/S Cunha Rivara 

de Arraiolos, para vermos as dificuldades que  ela vai 

encontrar, no próximo ano lectivo, quando formos 

frequentar o 5º ano. Observámos e apontámos algumas 

barreiras.  

 Quando chegámos à nossa escola, formámos 

grupos de trabalho para registar as barreiras que 

encontrámos e sugerirmos algumas soluções. 

 Com os trabalhos de grupo fizemos um  livro a 

que chamámos «Estamos Alerta!» e  

participámos no projecto “Escola Alerta - 2006-2007”, que 

tem como objectivo a sensibilização dos 

jovens para a igualdade de oportunidades. 

 No dia 17 de Abril fomos ao Alandroal à cerimónia 

de entrega dos prémios distritais do 

projecto “Escola Alerta! 2006/2007”. Visitámos a exposição 

de todos os trabalhos participantes, assistimos à actuação 

do Rancho Folclórico da Cercimor e à apresentação dos 

trabalhos participantes. 

 Seguiu-se a entrega aos vencedores dos 

respectivos prémios e diplomas, e nós ficámos muito 

orgulhosos porque o nosso trabalho foi o vencedor da 

Categoria I, ou seja, a Categoria do 1º ciclo. Recebemos 

diplomas, uma medalha e um prémio de 600 € em material 

didáctico. 

 Após a entrega de prémios assistimos a um 

momento de música e animação apresentado pelo Grupo 

de Dança da Cercimor. 

 No final participámos num almoço-convívio e 

regressámos a Arraiolos felizes pela participação no 

projecto e por ajudarmos a nossa colega.  

      

 Os alunos do 4º G    

 E.B. 1 de Arraiolos 

Segurança na Internet 

O Agrupamento de Escolas de Arraiolos em parceria com o Monte – 

ACE realizou uma série de workshop’s sobre segurança na Internet, 

dinamizado pelo Núcleo da Universidade de Évora Minerva. Esta 

iniciativa inseriu-se no âmbito do projecto “ParticipAR – Inovação 

para a Inclusão em Arraiolos”.  

Realizaram-se várias sessões sobre esta temática; uma para 

docentes e funcionários do Agrupamento de Escolas; outra para as 

turmas do 8º ano da Escola Cunha Rivara; e uma sessão para pais 

e encarregados de educação na Igrejinha.  

Esta iniciativa surge num contexto em que a Internet é um 

instrumento cada vez mais utilizado desde miúdos a graúdos. É 

sabido que a web é um recurso com imensos potenciais, pode ser 

entendido como um instrumento educativo e recreativo. É utilizada 

das mais variadas formas; desde consultas de notícias, pesquisas 

para trabalhos da escola, comunicação via electrónica com 

familiares e amigos (através de chat’s ou via e-mail), pode-se visitar 

um museu, jogar sem um número de jogos, enfim, a Internet tem 

um enorme potencial ao nosso serviço se lhe soubermos dar o 

devido uso.  

Mas infelizmente a Internet não é apenas uma forma de educar e 

brincar. Nela também se escondem os mais variados perigos. É 

muitas vezes utilizada por indivíduos com intenções menos boas 

que podem prejudicar os mais distraídos. É preciso saber identificar 

os riscos que a Internet pode esconder, temos de saber zelar pela 

nossa privacidade e evitar a nossa exposição na web. Há que ter 

cuidado com exposição de conteúdos inapropriados, ter consciência 

dos riscos que corremos quando se colocam fotografias ou dados 

pessoais na rede. 

O objectivo desta acção foi alertar os jovens, pais e professores 

para os perigos que estão dissimulados na Net. Procurou-se que 

ficassem com uma visão mais próxima e realista do potencial da 

Internet, mas também dos vários perigos que esta pode constituir, 

não apenas para as crianças e para os jovens, mas também para 

os mais crescidos. É importante que todos saibam dar o melhor uso 

a este meio de trabalho e lazer. Nestes workshop’s foram ensinadas 

algumas das principais regras de segurança e os princípios da 

Internet. Esperamos que todos os seus participantes estejam 

conscientes e informados para os riscos, apostando na prevenção 

ou minimizar o seu impacto de forma a garantir uma utilização em 

segurança. 

jose.neves@monte-ace.pt 

 

Francisco, 1 A Escola 
de S. Francisco 

A Arte no Jardim de Infância  
de S.Pedro 

 
 No Jardim de Infância de S. 
Pedro da Gafanhoeira, com a chegada 
da Primavera, um dia  lembrámo-nos de 
apreciar os girassóis de Vincent Van 
Gogh. Gostámos muito desta  pintura e 
decidimos fazer de conta que somos o 
Van Gogh. 
 

Visita de estudo a Lisboa 
 

Fomos com os amigos do primeiro ciclo ver o Planetário e o 
Oceanário. 
O Oceanário é um vidro grande com muitos peixinhos. 
Está na cidade de Lisboa. 
As pessoas vão lá ver e tirar fotografias. 
Nós vimos lá pessoas de outros países que não falam como nós. 
Havia lá muitas algas e rochas. 
Vimos um peixinho amarelo que parecia uma almofada.  
Havia lá tubarões, um peixe lua os dragões e cavalos marinhos, 
estrelas do mar, ouriços, medusas, pinguins no gelo, lontras e 
uma floresta. 
Alguns peixinhos nadavam todos juntos, já aprendemos que era 
um cardume. 
Vimos o Nemo e outros peixinhos coloridos. 
Vimos um Polvo muito grande. 
Vimos peixes monstros que viviam na água preta porque não 
tinha raios de sol.  
No Planetário vimos os planetas, as estrelinhas e os bonecos dos 
signos. Tivemos medo da trovoada. Estava muito escuro lá na 
sala. Fizemos uma viagem à lua. 
 

                                                                                                     
Jardim de Infância do Sabugueiro 

 

Gostámos muito de ir à quinta pedagógica 
Cantar de Galo, fomos com os meninos do Jardim de 
Infância da Igrejinha. O tempo esteve muito 
agradável, o que permitiu que fizesse-mos muitas 
actividades tais como: Visitar e dar de comer aos 
animais, brincar nas tocas dos coelhos, dançar, 
brincar no parque, fazer pão, doce de maçã, chouriço 
e queijo. Realizámos ainda uma caça ao tesouro 
(rebuçados). 

As pessoas da quinta foram muito simpáticas, 
aprendemos e descobrimos muitas coisas, divertimo-
nos muito.     
 

E.P.E.I. Santana do Campo/Vale do Pereiro 
 

A “Hora do Conto” 
 
A “Hora do Conto” é um projecto entre o Jardim de Infância de 
Sabugueiro e a nossa escola. 
A educadora do Jardim de Infância vem à nossa escola, 
acompanhada pelos seus alunos, contar as histórias. Ouvimos 
estas histórias todas as terças-feiras às 14h30m. 
As histórias que ouvimos foram muitas. “A Velha Cabacinha”; “Os 
Esquimózinhos”; “O Tom Ratão e a Rata Tomasa”; “O Sabor da 
Lua”; “O Pássaro da Alma” “O Pinto Calçudo”; “Os Três 
Porquinhos”; “Os Barrigas e os Magriços”; “O Capuchinho 
Vermelho”; “O Touro Azul”; “O Orelhudo”; “O Gigante Egoísta”; e 
outros mais. 
As histórias contadas são depois trabalhadas por nós. Fazemos 
recontos, ilustrações e teatros. Estes trabalhos finais são depois 
expostos num placar, que se encontra no Hall de entrada da nossa 
escola e, também, no Jardim de Infância. 
 

Os alunos da EB1 de Sabugueiro 

 
25 de Abril 

 
No dia 25 de Abril 

Vamos todos festejar 
Vamos todos sorrir 

E os soldados dançar. 
 
 

No dia 25 de Abril 
Começou a democracia 
E começamos a sentir 

Muita alegria. 

                                                       Rita Cordeiro 3º Ano 

                             EB1 de Santana do Campo                                                                     

 

Fomos dar um Passeio ao Campo 
 
Dia 21 de Maio fomos dar um passeio. 
Quando saímos da escola fomos ver uma linda paisagem.  
Depois paramos ao pé de um sobreiro muito velhinho e vimos uma lebre, que devia 
ir para a sua casa, e um pintassilgo muito bonito. 
Seguimos pela estrada e passamos por uma ponte que foi feita com pedras, areia e 
muito barro.  
Por baixo da ponte passava um ribeiro onde vimos uma rã bebé. 
No final do passeio vimos a égua da nossa colega Beatriz e o seu filhote, que é um 
lindo cavalinho bebé. 

Pedro Viola 3º ano 
EB1 de Vale do Pereiro 



 

 

                   
 RIMAS E MÉTRICAS 
 
No comboio descendente 
Vinha o sétimo E 
Uns a rir e a brincar 
E outros cheios de fé 
No comboio descendente 
Cada um pelo seu pé 
 Ana Silva, 7º E 
 
 
 
No comboio descendente 
Vinha tudo a dormir, 
A sonhar e a meditar. 
Onde eu me fui embrulhar! 
 André Marques, 7ºE 

 
No passado dia 3 de Maio, as escolas EB1 de Vale do Pereiro, EB1 de Sabugueiro, EB1 de 

Santana do Campo, e Jardim-de-Infância de Sabugueiro visitaram o Planetário Calouste 

Gulbenkian e o Pavilhão do Conhecimento. 

Neste passeio, participaram 35 crianças acompanhadas das respectivas 

professoras e auxiliares de acção educativa. 

Pretendeu-se com a visita a estes dois locais, proporcionar a estas crianças o contacto com novos métodos de 

aprendizagem mais modernos e menos expositivos, e também possibilitar-lhes a aquisição de novas 

perspectivas relativamente a determinadas matérias. 

Esta iniciativa partiu, após consulta feita às professoras das escolas envolvidas, 

da Associação Monte no seguimento do trabalho que está ser desenvolvido com 

o Agrupamento de Escolas no âmbito do projecto “ParticipAR – Inovação para a Inclusão em 

Arraiolos”. 

 

 

Evor@Digital foi às escolas 

 

Ao longo da semana de 23 a 27 de Abril, a carrinha do projecto Evor@Digital passou pelas escolas EB1 de Vale do Pereiro, EB1 

do Sabugueiro, EB1 de Santana do Campo, EB1 de Ilhas, EB1 de São 

Pedro e EB1 de Vimieiro. 

Foram cerca de 121 crianças que ao longo de mais ou menos 1h30m 

tiveram a oportunidade de aprender mais sobre a utilização da Internet, a 

sua utilidade e os seus riscos. 

Esta iniciativa partiu da Associação Monte no seguimento do trabalho que 

está ser desenvolvido com o Agrupamento de Escolas no âmbito do projecto 

“ParticipAr – Inovação para a Inclusão em Arraiolos”. 

 

 

 

Visita ao Fluviário de Mora 

 

Os alunos das escolas EB1 de Vale do Pereiro, EB1 de Santabna do Campo, EB1 de Sabugueiro e EB1 

de Ilhas foram no mês de Maio visitar o Fluviário de Mora. 

Foi um dia bastante agradável onde ao alunos das várias escolas, para alem de ficarem a conhecer um 

pouco mais sobre os peixes de água douce, tiveram, ainda, a oportunidade de 

conviverem no piqnique que fizeram no perque de merendas do Parque Natural do 

Gameiro. 

Este passeio realizou-se no âmbito do projecto “ParticipAR” no seguimento do trabalho que os animadores 

da Associação Monte tem desenvolvido ao longo deste ano lectivo com as escolas do 1º Ciclo. 

Tamto esta visita, com como todas as outras realizadas ao longo do ano lectivo tiveram como principais objectivos proporcionar a 

estas crianças o contacto com novos métodos de aprendizagem (método demonstrativo e método experimental) mais modernos e 

menos expositivos e por outro lado possibilitar a aquisição de novas perspectivas relativamente a determinadas matérias. 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Paulo Fernandes, 8º 
A 

Jardim de Infância - Igrejinha 
 
O trabalho com a língua requer muito diálogo entre educandos e educadores, 

para que a construção da língua seja um processo activo e produtivo como 

defende Chomsky. 

São muitas as actividades que podem proporcionar situações múltiplas de 

comunicação e desta forma impulsionar o comportamento linguístico. O Jardim 

de Infância de Igrejinha deixa aqui dois exemplos do muito trabalho pensado e 

desenvolvido na área da linguagem. 

A    
SOFIA - Parece um bico de lápis 
GUI - É um triângulo, com o risco de baixo em cima; também parece um chapéu 
de festa. 
ANA - Um triângulo; uma montanha; se tivesse 2 olhos era um sapo de pernas 
abertas; parece uma mola. 
JÉSSICA - Parece uma escada; uma estrada com a curva; um vulcão; parece um 
bico de pássaro se virar para o outro lado. Se tivesse outro igual era um laço.  
BEATRIZ - Parece um triângulo; parece um A (Jéssica - isso não vale, tu não vês 
que é mesmo um A), pode ser uma mama com bico. 
 
Registar o que as crianças dizem e contam, para depois reler os textos, são 

meios de abordar a escrita e a oralidade. O questionário pode ser uma 

forma de desenvolver a linguagem oral e iniciar uma consciencialização do 

conhecimento adquirido pela criança. Não podemos esquecer que é 

importante para a criança escutar e ser escutado, mas sobretudo levá-la a 

descobrir que há coisas interessantes para dizer.  

TENS MEDO…….   
Ana (6A)- Tenho medo de cobras, de tarântulas, de múmias, dos drogados e dos 
ladrões. Tenho medo que os que vão bêbados no carro choquem com o meu pai. 
Na T.V., vi um escaravelho que andava por dentro de um homem, mas não me 
meteu medo, eu é que nunca tinha visto e meteu-me arrepios.  
Sonhei que um lobo veio e me roubou p’ra casa dele como a Marlyn . 
Leo (6A)-  O meu pai tem uma espingarda para matar coelhos. Tenho medo que 
ele caia com a espingarda quando está bêbado. Se ele me der um tiro, eu tenho 
a espingarda do meu avô p’ra dar um tiro ao meu pai. Um dia, o meu pai estava 
bêbado, se “isse” para todo lado chocava. A minha mãe estava a chorar e tirou o 
meu pai do carro e meteu-o na cama; eu estava cheio de medo.   
Daniel - Que algum ladrão roubasse o meu pai. 
Alexandre - Da minha mãe e do meu pai nunca mais vir. 
Gui - De tubarões e crocodilos, porque comem as pernas às pessoas. 
Jéssica - Tenho medo que o meu pai e a minha mãe morram e fica sozinha ou ia 
p’ra da avó Zé ou da avó Rosa. 
BIA (5 A) - Tenho medo que apareça alguma tarântula na minha casa e me 
pique. Se ela me picasse ia logo ao médico. 
Mariana  ( 4A) De bruxas 
Sofia(4 A) De fantasmas 
Ricardo (4A) - De crocodilos; o meu pai mata-o logo até deita sangue.  
Sara ( 4A) - De cobras 
Laura (4 A) - Monstros que fazem mal às pessoas boas.  
Daniel Pereira (3 A) - De cobras 
Dida (3 A) - Da minha mãe ir para o hospital  
Miguel (3 A )  - De touros, dão marradas. De “dargões” eles metem boca de fogo 
 
Jardim de Infância de Igrejinha 
Educadora  Ilda Pinto 

 

Na escola de Arraiolos 
Existem muitos alunos 
Gostam todos de brincar 
E de rir e namorar… 
 
Todos somos divertidos 
E nos damos super bem 
Mas a turma sete D 
É a melhor que a vila tem 
 Mónica Casas Novas, 7º D 
 
 
 
Princípio 
 
Olhei o sol a nascer 
E estava radiante. 
Vi o mundo a crescer 
Como era tudo brilhante! 
 Rute Teles, 7º D 
 

 

Férias… 

 
Nas férias de Verão 
Em praias muito quentes 
De prancha na mão 
Com temperaturas ardentes 
 
A caminho de Portimão 
Na estrada muitos acidentes 
No carro levo o meu cão 
Por caminhos impacientes 
  

Mickael Teles, 7º D 

 

Visita ao Planetário e ao Pavilhão do Conhecimento 

Catarina - EB1 de Vale do Pereiro 

isabel.agua@monte-ace.pt 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Espaço das Artes 

Já te aconteceu ficar 
 pendurada? Spider-Man 3 

Valentes 
marinheiros, tal 
como Vasco da 
Gama a 
comandar a 
nau São 
Gabriel 

Foto de 
família 

Actividades de Inglês 
 

 
Realizou-se no passado dia 22 de Março, no âmbito da Semana Cultural, uma actividade do grupo de Inglês, do 3º Ciclo e 

do Secundário. Estiveram presentes na Escola Cunha Rivara, as turmas do 3º E e 3ºF da Escola do 1º Ciclo do Outeiro de São 

Pedro. 

 Os alunos vieram acompanhados das professoras titulares das turmas, tendo realizado várias actividades. O 3º ano, da 

turma E, cantou duas canções em Inglês: “ Head, shoulders, knees and toes” e “ Little children”, junto ao gabinete do Conselho 

Executivo, na sala de professores e num dos pátios da escola. Paralelamente, os alunos das duas turmas realizaram alguns jogos 

didácticos no computador, efectuaram fichas lúdicas e participaram em jogos relativos ao vocabulário sobre as cores e o vestuário. 

 O balanço das actividades foi positivo, tendo os alunos gostado muito desta experiência, assim como o grupo de Inglês.      

 
                                                                                                  GRUPO DE INGLÊS 

 

Desporto Aventura em Mértola 

 

No âmbito do projecto “ParticipAR – Inovação para a Inclusão em 

Arraiolos”, o Monte – ACE, o Agrupamento de Escolas de Arraiolos e a 

Câmara Municipal de Arraiolos, desenvolveram em parceria um passeio 

nas férias da Páscoa para alguns alunos da Escola Cunha Rivara com o 

objectivo de proporcionar novas aventuras e descobertas e dois dias bem 

diferentes. Um dos jovens que fez parte deste grupo foi o colega Dumitru 

Nasca, vencedor do concurso do jornal da escola. 

Como já foi referido, o passeio realizou-se nas férias da Páscoa, 

nos dias 29 e 30 de Março em Mértola, vila museu do Baixo Alentejo 

conhecida pelas suas marcas islâmicas.  

Os alunos que participaram nesta viagem tiveram a oportunidade 

de conhecer uma realidade diferente daquela que vivem no quotidiano na 

zona onde vivem. Para oferecer novas experiências aos jovens que 

fizeram parte desta aventura, o Clube Náutico de Mértola dinamizou uma 

série de actividades de desporto aventura, como Rappel da ponte sobre o 

rio Guadiana (com 20 metros de altura!); escalada numa parede natural; e 

um percurso de canoagem com início no moinho dos Canais e término no 

cais de Mértola, foram 8 quilómetros a remar no rio Guadiana. Na noite de 

29 de Março, os alunos foram à descoberta dos traços e do património 

mais característico da vila museu com um jogo de Peddy-Paper.  

Estas experiências foram novas na maioria dos casos dos jovens 

que nelas participaram. A opinião no final das actividades foi unânime, 

todos eles adoraram e esperam repetir novamente.  

Foram dias de pura adrenalina e aventura que contamos voltar a 

repetir para dar oportunidade a outros alunos experimentar novas 

emoções. 

jose.neves@monte-ace.pt 

 

Espaço das artes 

“Kepler conta a sua história” 
 
No ano de 2130, Kepler desloca-se à Lua, porque se comemoravam na 

Terra 500 anos sobre a sua morte. Resolve daí, contar a história da sua vida aos 
terráqueos. 

 
Sou Kepler, filho de Heinrich e Katherine, nasci a 27 de Dezembro de 

1571. Como a minha família era modesta, tive de ir viver com os meus avós para 
iniciar a vida escolar. Com 7 anos comecei a escola elementar e fui considerado 
um menino com grandes potencialidades. Aos 13 anos, fiz o exame de bacharel 
e obtive grande sucesso, entrando no Seminário de Adelberg. 

De seguida, estudei 4 anos na Universidade de Tuebingen, onde para 
além da Teologia, apaixonei-me pela Matemática e pela Astronomia, onde obtive 
grandes notas. Seguidamente, fui professor de Matemática nesta Universidade. 
A Comissão de Teologia da Universidade autorizou o meu trabalho, com a 
condição de falar da teoria heliocêntrica, como uma simples hipótese 
matemática. Eu defendia uma astronomia nova baseada na referida teoria, eu 
acreditava que era o Sol o centro do Universo, e os outros astros giravam à sua 
volta. Esta teoria também era defendida pelo famoso astrónomo polaco 
Copérnico. 

 
Kepler cansado da viagem e de ter que falar durante tanto tempo, vai 

saltitando na Lua, passa pelo “mar da Tranquilidade” e resolve atar umas pedras 
à cintura para se poder sentar a descansar, junto à bandeira dos EUA. Dormita 
um pouco e, lembra-se que está a contar a sua história de vida, no dia em que 
se comemoram os cinco séculos de aniversário sobre a sua morte. Então, 
embora sentado, continua… 

 
Nos tempos em que vivi, o pensamento e as ideias eram controladas 

pela Igreja Católica que, defendia uma teoria diferente, desde os tempos de 
Ptolomeu, a teoria geocêntrica, defendida ao longo de séculos. Esta afirmava 
que era a Terra o centro do Universo e que todos os outros astros de orbitavam 
à sua volta. Para perceberem porque é que eu fui importante, enquanto 
astrónomo é importante conhecerem Tycho Brahe. Era um astrónomo que eu 
admirava bastante, e que dedicou toda a sua vida à observação dos céus e a 
registar tudo o que observava. Brahe defendia um sistema entre o de Ptolomeu e 
o de Copérnico, pois acreditava que ao redor da Lua e da Terra girava o Sol e 
em torno deste, os outros 5 planetas. Tycho caiu na asneira de tentar conciliar o 
seu “geocentrismo religioso” com o “heliocentrismo observável”. 

Eu e Brahe, fomos perseguidos pela Igreja por defendermos teorias 
contra a opinião da própria Igreja e fugimos para Praga. Trabalhámos juntos 
mas, pouco tempo depois Brahe morreu e eu fui nomeado seu sucessor. Com 30 
anos fui nomeado Matemático Imperial por Rodolfo II, e seta fase da minha vida 
foi muito fértil. 

Publiquei vários trabalhos, e dediquei-me arduamente a estudar todos 
os registos de Tycho. Quando estudava a trajectória de Marte verifiquei que as 
órbitas descritas pelo planeta não eram circulares, mas sim elípticas. 

Esta nova descoberta punha em causa todas as minhas crenças. Para 
que conseguisse assumir como verdade investi em vários cálculos, utilizei o 
método geométrico e fiz de tudo para argumentar a minha descoberta. 

 
Como já tinha descansado algum tempo, desatou as pedras e foi 

saltitando ao longo do planeta. Continuou porém, a contar a sua história que 
estava a ser escutada no planeta Terra. 

 
Depois de anos e anos de cálculos verifiquei que a órbita que o planeta 

Marte descrevia era uma elipse, resolvi presumir que as órbitas dos outros 
planetas também seriam elípticas. Podia então escrever sem qualquer margem 
de erro a minha primeira lei do movimento dos planetas. Hoje vou dizê-la e 
demonstrá-la, tornando-me um décimo planeta que orbita entre o vosso e Marte 
à volta do Sol. Usem os vossos poderosos instrumentos de observação, 
descendentes da luneta de Galileu e observem o meu movimento, enquanto 
confirmam o enunciado da minha primeira lei: “a órbita de um planeta é uma 
elipse, estando o Sol situado num dos focos dessa elipse”. 

Vou descansar em paz, informando-os que há precisamente 500 anos, 
enquanto me deslocava à Corte da altura morri, no mesmo país que me viu 
nascer, a Alemanha. 
 
Laura Figueiras, nº8, 9º A, texto extraído da Tese de Mestrado do Professor Hermenegildo 
Pateiro “Uma abordagem das leis de Kepler nos  
Ensinos Básico e Secundário”. 

 

Grupo de Teatro 100 Ins-Piração 
 

27 de Abril de 2007 foi, sem dúvida, uma 
data deveras importante para a comunidade 
escolar da Escola EB 2,3 /S Cunha Rivara de 
Arraiolos, e não só. 
 Pela primeiríssima vez nesta escola, um 
conjunto de alunos teve a coragem de assumir o 
desafio e colaborar na fundação de um grupo de 
teatro… Um grupo de teatro a sério, daqueles em 
que há tarefas e cargos definidos, e onde tudo 
depende de todos. 
 27 de Abril foi a data escolhida para 
apresentarmos o culminar do trabalho 
desenvolvido entre Dezembro e Abril. 
Enfrentámos medos e receios. Mostrámos que 
somos bons quando fazemos aquilo em que 
acreditamos. 
 SONHAR SER…, performance de que 
tanto nos orgulhamos, é o nome do resultado final 
deste processo, responsável pelas 150 presenças 
na noite da estreia. 
 Certamente um espectáculo que não 
passou, de modo algum, indiferente. Porquê? 
Porque o público viu-se obrigado a pensar… Foi 
posto “à prova”. E saiu-se bem! 

Agradeço a toda a equipa envolvida! 
Estamos de parabéns! 

Carlos Filipe Lopes 
Maio / 2007 

BIOLOGIA 3D 
 

No âmbito da disciplina de Biologia e Geologia 

de 11ºano, turmas A e B, foram realizados 

modelos e respectivos folhetos informativos, 

alusivos aos temas: 

Biossíntese de Proteínas 

Ciclo Celular 

Ciclos de Vida 

Meiose 

Sistemática dos seres vivos 

 

Os trabalhos ficaram em exposição durante a 

semana cultural. 

Parabéns aos autores pelo empenho e 

criatividade. 

 
Aurora de Sá, professora de Biologia 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notícias das XII Olimpíadas do Ambiente 
2006-2007 

 
A 1ª eliminatória – a nível de escola - decorreu no dia  11 
de Janeiro 2007, tendo participado: 

- Categoria A (3º ciclo) -  123 alunos; 
- Categoria B (ensino secundário) - 31 alunos. 

 
A 2ª Eliminatória - a nível distrital - teve lugar no dia  15 
de Março 2007, tendo sido seleccionados para a 
participação: 

- Categoria A (3º ciclo) -  3 alunos; 
- Categoria B (ensino secundário) - 3 alunos. 

 
Para a Final Nacional, que irá realizar-se no Zoomarine, 
em Albufeira – Algarve, entre os dias 4 e 6 de Maio, foram 
seleccionados, em representação do distrito de Évora os 
alunos: 

- Categoria A (3º ciclo) - Alberto Rafael Apolónio 
Santos (9ºA); 
- Categoria B (ensino secundário) - Patrícia Raquel 
Coutinho Fernandes (12ºA). 
 

Aos professores envolvidos e a todos os alunos 
participantes, agradecimentos e saudações ecológicas. 
Para os alunos finalistas, PARABÉNS e boa sorte para a 
FINAL! 
 
2007-04-17 
A coordenadora das Olimpíadas do Ambiente, 
Aurora de Sá 
 

Plano de Acção para a Matemática 

  

No passado mês de Março, foi assinado o Contrato-

Programa, entre o Ministério da Educação e o 

Agrupamento de Escolas, com vista ao 

desenvolvimento de esforços para melhorar a 

situação negativa revelada em relação à disciplina 

de Matemática. Com a assinatura deste contrato, foi 

disponibilizada mais uma verba para a escola 

adquirir material didáctico que ajude os professores 

a atingir o objectivo acima delineado. 

Em termos de balanço, podemos dizer que a 

situação, apesar de revelar algumas melhorias em 

relação ao ano passado, em alguns anos de 

escolaridade, não satisfaz de todo os professores. 

As taxas de sucesso obtidas no final do segundo 

período são, no quinto ano, cerca de 69%, no sétimo 

ano, cerca de 62%, no oitavo ano, cerca de 62% e 

no nono ano, cerca de 35%. Estas taxas revelam 

que muito há ainda trabalho a fazer, quer por parte 

dos professores, quer por parte dos alunos. 

  
     CARLOS ROSMANINHO, COORDENADOR DO PAM 

 

André Glória, 7º D  
Diário Gráfico 

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.  

Concurso 
“Quem é quem?” 

 

O concurso que consiste em descobrir 

a identidade de uma personalidade 

com base em diversas pistas. Este 

concurso mensal decorrerá até final do 

ano lectivo, por isso não desperdices a 

oportunidade de ganhar um livro e 

concorre… 

 

Dia Mundial do Livro 
 

A equipa da Biblioteca levou a cabo, 

no âmbito da comemoração do Dia 

Mundial do Livro, uma pequena 

exposição de obras do autor Gabriel 

Garcia Marquez. Para além da sua 

biografia, foram dadas a conhecer 

as obras existentes na Biblioteca da 

escola. 

Mailing list 

 

Em Janeiro de 2007, com vista a 

melhorar a divulgação da informação 

junto dos professores, a equipa da 

Biblioteca levou a cabo a criação de uma 

mailing list, para que possa enviar 

directamente informações para as caixas 

de correio electrónico de todos os 

interessados. 

Apesar da fraca aderência até ao 

momento, continuaremos a tentar 

sensibilizar os colegas para a 

necessidade de estar informado das 

novidades/recursos existentes na 

Biblioteca. 

 

CCaammppaannhhaa  ddee  TTrrooccaass  
 

11 a 15 de Junho 
Oferta de manuais 

Entre Alunos 
 

Tens manuais que já não 
vais utilizar no próximo ano? 

 
Deixa-os na Biblioteca, juntamente 

com uma listagem daquilo que 

deixas, dos que vais precisar e o 

teu nome. Pode ser que consigas 

fazer uma troca.  

     Algumas novidades na Biblioteca 
 
 
Diciopédia X 

Contos, Miguel Torga 

Goias, Margarida Pedrosa 

A fórmula de Deus, José Rodrigues dos Santos 

Folhas mortas, Barbara Jacobs 

Tempos de Revolução, José Matoso 

Os mais belos rios de Portugal, João Conde 

Veiga 

Artes na História [CD-ROM] 

Nova Física Divertida 

A Física em banda desenhada 

A Química em banda desenhada 

Agenda  

Maio 

   - Catalogação de documentos 

   - “Quem é quem?” 

   - Livro de presenças 
                    

Junho 

   - Catalogação de documentos 

    - Livro de presenças 

    - Troca de manuais 
                    

Julho 

   - Catalogação de documentos 

Estágio Observacional de CFC – CI  10º ano 
 

A turma CFC – CI (Curso de Formação 

Complementar – Ciências Informáticas), no âmbito de um 

estágio observacional, deslocou-se a Almograve, dias 8, 9 e 

10 de Maio. O objectivo deste estágio foi proporcionar aos 

alunos actividades de exploração da natureza, integradas na 

disciplina de Educação Física.  

Os alunos viajaram acompanhados por quase toda a 

equipa de professores tal como é definido pelas regras 

destes cursos. 

O grupo fez um passeio de barco pelo rio Mira na 

terça-feira à tarde. Quarta foi a vez do Paint-ball e dos 

“Rambos e Rambas” mostrarem o que valem, de tarde 

tivemos todos direito a um momento estival: sol, praia e mar. 

Quinta-feira, chegou o momento esperado do rappel e da 

canoagem no rio Mira. À tarde, chegou a camioneta e lá 

viemos todos para a nossa vila – Arraiolos. 

                                                                                                        
A equipa responsável 

 
 

Associação de Estudantes da EB2, 3/s 
Cunha Rivara 

 
Desde que a lista Santilha tomou posse da 
Associação de Estudantes as actividades não 
foram muitas mas estamos a preparar um final 
de ano em grande com um Baile de 
Gala/Finalistas. 
 As actividades realizadas foram o Baile 
de Máscaras e uma semana de rádio escolar. 
 Também “renovamos o look” da 
Associação de Estudantes, esperando que os 
alunos gostem, pois a Associação de Estudantes 
é feita para os alunos e, depois da lista Santilha 
outras virão para frequentarem aquele espaço. 
 Até novas eleições estamos a abertos a 
propostas dos alunos. 
 

Carolina Pinto 
11º B nº 5 

 

Boletim da Biblioteca 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Peddy-Paper na Vila de Arraiolos 
 

A actividade decorreu na quinta-feira, vinte e seis de Abril, das 9.05h às 13.15h. Participaram as duas 

turmas do Curso de Educação e Formação de Serralharia Mecânica, da Escola EB2,3/ES Cunha Rivara, no 

âmbito das disciplinas: Língua Portuguesa, Inglês e Serralharia Mecânica e respectivos professores. 

Os alunos foram passando por diferentes postos: Snack-bar Teresa Alves; Posto de Turismo; Centro de 

Saúde; antigo quartel dos Bombeiros; esplanada (junto ao Cine-Teatro); Biblioteca e jardim. Em cada posto 

havia perguntas relacionadas com as disciplinas em causa. 

Os vencedores pertencem à turma 21: José Ludovico e Nelson Pedras. Ao grupo vencedor foi atribuído 

um pequeno prémio. Todos os participantes receberam um certificado de presença. 

A equipa de professores agradece o apoio dos locais onde ficaram alguns envelopes, o que permitiu 

que a actividade decorresse na sua globalidade. 

A Equipa responsável 
 

O Moodle é um software para produzir e gerir actividades educacionais baseadas na Internet e/ou em redes locais.  

É um projecto de desenvolvimento contínuo projectado para apoiar o social-construtivismo educacional. Conjuga um 
sistema de administração de actividades educacionais com um pacote de software desenhado para ajudar os 
educadores a obter alto padrão de qualidade em actividades educacionais on-line que desenvolvem.  

O Moodle é o que algumas pessoas podem chamar de sistema de e-learning, mas o Moodle é algo mais que isso, 
visto que pode ser usado numa sala de aula real. O Moodle pode ser o complemento ideal às aulas presenciais. 

Principais características: Fóruns; Gestão de conteúdos (Recursos); Questionários e pesquisas com diversos formatos; 
Blogs; Wikis; Geração e gestão de bases de dados; Sondagens; Chat; Glossários; Suporte multi-idioma (mais de 60 
idiomas são suportados pelo interface actual.) 
Plataforma Moodle do Agrupamento: http://escolas.uevora.pt/aearraiolos 

 
                              Rui Rebocho, Coordenador TIC 

Interdisciplinaridade entre Língua Portuguesa e Expressões Artísticas – 10º ano 
 

Os Afectos  
 

Ao longo deste ano, os alunos do (CFC – CI) Curso de Formação Complementar de Ciências 
Informáticas, no desenvolvimento do trabalho para leccionação dos programas das disciplinas 
supracitadas, foram orientados para a cooperação, no sentido de levar a uma tomada de 
consciência de que a aprendizagem não é estanque entre as diferentes disciplinas.  
Em Língua Portuguesa trabalharam diferentes tipologias de textos e as suas características, tais 
como: descrição; retrato; auto-retrato… Cada aluno, para uma melhor aquisição, foi sempre 
produzindo textos.  
Estes textos foram depois utilizados em Expressões Artísticas para pôr em prática as técnicas: a 
óleo, a aguarela… Os textos serviram de base para a criação das pinturas que estiveram 
expostas durante a Semana Cultural. 
 
Os professores responsáveis: Bernardino Mira e Paula Gaspar  
 
 

Daniela Pequito 7º A –  
Diário Gráfico 

 
Biblioteca 

Projecto “Um livro um musical” 
 
A Biblioteca/ Centro de Recursos do 1º Ciclo e 
Pré- Escolar do Agrupamento de Escolas de 
Arraiolos tem vindo a desenvolver durante o 
presente ano lectivo o projecto « Um livro, um 
musical ». 
Ver uma criança em palco é dar-lhe 
oportunidade de crescer, de ultrapassar as 
suas inseguranças, de se ouvir, de se revelar, 
de se afirmar como ser humano; é prepará-la 
para o palco que é a vida. 
Este trabalho está a ser dinamizado pelo grupo 
de trabalho desta biblioteca e conta com a 
colaboração de professores das actividades 
curriculares, de auxiliares, da C.M.A e também 
dos professores de educação musical. 
Já foram apresentados treze musicais e no 
próximo dia 1 de Junho serão apresentados os 
últimos seis. 
Querem vê-los em palco? 
 
 

Estágios do Curso de Acção Social na 

Associação Monte 

 

No âmbito do currículo do curso de Acção Social da Escola 

EB2, 3/s Cunha Rivara, está previsto a realização de um 

estágio no final do 3ºano.  

Nós escolhemos a associação Monte como local de 

estágio. 

A aluna Rute Marques está integrada no apoio à Escola 

Sénior. 

As alunas Lídia e a Raquel estão a apoiar as actividades 

de extensão curricular e animação de espaços no 1ºciclo 

de Arraiolos. 

A aluna Sara Rosado está afecta à Escola EB1 de Santana 

do Campo. 

O grupo funcionará para as planificações de trabalho com 

os mesmos objectivos gerais, diversificando os objectivos 

específicos e adaptado as propostas de actividade a cada 

população alvo. 

 

Rute, Sara, Lídia e Raquel 

Alunas do 12º ano do Curso de Acção Social 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dia do Mar – Painel 
Colectivo do 4º ano da 
escola de S. Pedro 

SEMANA DA SAÚDE E SEGURANÇA  
 

 Numa das reuniões semanais do Gabinete de Segurança, Saúde e Bem-Estar (GSSBE), do qual faz parte 
integrante a enfermeira Ana Carla Coelho, do Centro de Saúde de Arraiolos, foi sugerida uma mostra de saúde a 
realizar durante a Semana Cultural. O amadurecimento desta ideia, conduziu à organização da Semana da Saúde e 
Segurança de 19 a 23 de Março. 
 Para a execução deste projecto foram contactadas várias entidades, a saber: Centro de Saúde de 
Arraiolos, Guarda Nacional Republicana do Destacamento Territorial de Mora, Bombeiros Voluntários de Arraiolos, 
Instituto da Droga e da Toxicodependência de Évora, Centro óptico “O Templo”, Associação para o Planeamento 
Familiar, Café da Cidade de Évora, Sub-região de Saúde de Évora, Centro de Saúde de Évora, Câmara Municipal de 
Arraiolos, Junta de Freguesia de Arraiolos e Associação “O Monte”. 
 Com a realização deste projecto pretendeu-se aproximar a comunidade escolar das práticas de saúde 
preventiva, fazendo vários tipos de rastreio aos elementos da mesma, principalmente aos alunos; dinamizaram-se 
espaços de convívio, onde se transmitiu a informação sobre temáticas relativas à saúde através de actividades 
lúdicas; promoveu-se o espírito de solidariedade entre a comunidade educativa através de debates e palestras e 
fez-se a prevenção de situações de segurança através de actividades dinamizadas pelos elementos do corpo de 
Bombeiros Voluntários de Arraiolos e dos elementos da GNR do Destacamento Territorial de Mora, tendo por base 
o lema de que “A SEGURANÇA ESTÁ EM CADA UM DE NÓS”. 
 As principais actividades desenvolvidas foram as seguintes: 
 

Rastreio da visão 
Primeiros Socorros A saúde em debate  Dr.ª 

Equitação na escola (GNR) 

Rastreio de hipertensão e 

“À procura de sangue novo” – 
 Médico de Himunohemoterapia  
do HESE 

Simulação de Fiscalização de trânsito com 
Binómio de detecção de droga (GNR) 

Dança – Alunos do 6º A 

Karaoke – Alunos do 6º 
A 

Rastreio de Obesidade 

Dramatização: cenas e contracenas 

A estas actividades acrescenta-se ainda a situação de simulacro que teve 
lugar na Escola Básica do 1º Ciclo do Outeiro de S. Pedro. 
 

 
INFORMAÇÃO SOBRE O NÚMERO DE ALUNOS RASTREADOS DURANTE A 

DEMANA DA SAÚDE E SEGURANÇA 
 

Rastreio de Visão – 243 
Rastreio de hipertensão e diabetes – 220 

Rastreio de Saúde Oral – 217 
 

Rastreio Saúde Oral 
Dr. Dentolas – Drª Alzira 

100 álcool 

Biologia em 3D 

Técnica de Aguarela 
CFC 

À espreita do conto 3 - 7º A, E 

Jogo da Roda das 
Profissões 

Hastear da Bandeira – 
ECO – Escolas 8 

Feira do Livro 

Mouse Party – CAT de Évora 

Pense Indústria  - 
Cevalor 

Mostra e Venda de 
produtos – 9º A 

Palestra Ergonomia no 
Trabalho 

Trabalho efectuado pelos alunos de 
Serralharia Mecânica 

Actividades  no exterior 

Semana Cultural do Agrupamento de  

Escolas de Arraiolos 

De 19 a 23 de Março 


