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Declamação de Poesia Contemporânea Portuguesa  por 
Prof. Luís Serra em colaboração com o Núcleo de Está-
gio de Artes Visuais local: Escola EB 2,3/S Cunha Rivara. 

Data: a definir 

FFRASESRASES  ENGRAÇADASENGRAÇADAS  

"O povo diz que quem tem boca vai a Roma, o fogão da minha casa 
tem seis bocas e nunca saiu da cozinha."  

"Os amigos são como os parafusos: só vemos se são bons na hora 
do aperto."  

“Se a ferradura desse sorte o burro não puxava carroça!”  Vamos Ajudar o Ambiente 
O clima está a mudar. E tu, o que podes fazer? O lema é redu-
zir, reciclar, reutilizar. 
Começa por separar os lixos. Poupa na água e na luz. Anda 
mais a pé e de transportes públicos. Consome o menor número 
de produtos embalados - assim, podes também reduzir o lixo 
que fazes. Assim já minimizas o impacto da tua vida no ambien-
te. 
Gestos úteis: 
- usar os sacos de plástico até se estragarem; 
- comprar recargas para não desperdiçar novas embalagens, 
por exemplo de detergentes; 
- escorrer e espalmar os pacotes de alimentos líquidos (leite, 
sumos, etc); 
- evitar o uso de louça descartável. 
O que é o efeito de estufa? 
É o aquecimento da atmosfera da Terra provocado pelos gases 
que lá existem (ozono, dióxido de carbono, metano). Estes 
gases evitam que o calor que chega do Sol se perca, reemitindo 
os raios infravermelhos para a atmosfera. É graças ao efeito de 
estufa que a temperatura na Terra se mantém favorável à vida. 
No entanto, o aumento acelerado da emissão de gases que 
provocam efeito de estufa, causado pela actividade humana, 
parece estar a provocar alterações no clima da Terra.  
Sabias que:  
Quem usar 20 sacos de plástico novos por mês, produz 15 kg 
de CO2 por ano. 

In Visão Júnior  

Curiosidades sobre o Natal 
 
Quem é o Pai Natal? 
Para suavizar as forças da natureza, os vikings vestiam 
alguém que representasse o Inverno e recebiam-no tão 
bem quanto possível. Os ingleses retomaram o costume. 
Mais tarde, confundiu-se o Pai Natal original com São 
Nicolau, um santo bispo da cidade turca de Myra que era 
conhecido pelas suas generosas ofertas de presentes e 
pela protecção às crianças. Dessa mistura, nasceu o Pai 
Natal actual. 
Porque desce o Pai Natal pela chaminé? 
Desmond Morris atribui essa lenda ao poema “Uma visita 
de São Nicolau”, escrito em 1822 por Clement Moore, que 
descreve São Nicolau a chegar num trenó puxado por 
renas a aterrar num telhado da sua casa e a descer pela 
chaminé. Parece que Moore fora buscar a chegada pela 
chaminé a uma fonte finlandesa. 
Porque é que o Pai Natal se veste assim? 
Por muito inacreditável que seja, o moderno Pai Natal 
deve a sua vestimenta não a qualquer lenda antiga mas à 
Coca-Cola. Há muito tempo atrás, o Pai Natal vestia-se 
com uma grande variedade de cores e era representado a 
fumar um cachimbo de barro ou a beber vinho. Nos anos 
30, a Coca-Cola decidiu usar a figura do pai Natal na sua 
publicidade de Inverno e contratou o artista Haddon Sund-
blom para lhe compor a imagem. Sundblom escolheu o 
vermelho e branco da Coca-Cola. Teve tanto sucesso que 
essa imagem foi a que passou a ser uniformemente divul-
gada. 
Porque é que o Pai Natal tem renas? 
Mais uma vez o autor Clement Moore e o seu poema “ 
Uma visita de São Nicolau” , de 1822, são os responsá-
veis. Até aí, o Pai Natal ou andava a pé de casa em casa 
ou deslocava-se num cavalo branco. Moore foi buscar as 
renas a uma lenda finlandesa acerca da figura mítica do 
“Velho Inverno”, em que este conduzia as renas pelas 
montanhas abaixo, trazendo a neve com ele. 
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AANEDOTASNEDOTAS  

Num julgamento: 
O Réu para o Dr. Juiz: 
- Sr. Dr. Juiz, peço para ser julgado à porta fechada. 
- Porquê? 
- Porque estou constipado...  

P: Sabem como se chama o avô das Spice Girls? 
R: Old Spice. !  

Dois compadres alentejanos emconversa:  
- Você já teve alguma coisa na caixa toráxica? 
- Não, todas as minhas economias sempre tiveram na Caixa 
Geral Depósitos.  

Numa conversa entre dois bêbados diz um para o outro: 
- Não há nada melhor do que um copo de vinho.  
- Ai há, há. 
- Então o quê? 
- Uma garrafa!  
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Editorial 
 
Voltemos uma vez mais aos nos-
sos contactos!!! 
 
É tempo de “Escola, de “trabalho, 
as férias já ficaram lá para trás. 
Cabe-nos pôr em comum os traba-
lhos realizados no final do ano pas-
sado que já não pudemos publicar 
e todos aqueles que chegaram até 
nós, desde o início deste ano lecti-
vo. 
 
Importa ter presente que é nesta 
partilha que nós aprendemos e 
podemos avançar nos conhecimen-
tos. A produção de textos serve 
exactamente para melhorar esse 
mesmo procedimento. 
 
Assumam um compromisso com 
vocês, com o vosso “eu”, escrevam 
… Nós esperamos pelo vosso 
escrito. 
 
A equipa do jornal 
 
Profª. Paula Gaspar 
Prof.ª Ângela Rodrigues  
bibrivara@gmail.com 
Animador José Neves 
jose.neves@monte-ace.pt  

Curiosidades sobre o Natal 
 

Porque é que o Natal é a 25 de 
Dezembro? 
Para terminar com as confusões rela-
cionadas com o nascimento de Cristo, 
o papa Júlio I, em meados do século 
IV, estipulou que a data oficial do nas-
cimento de Cristo seria sempre o dia 
25 de Dezembro. A escolha foi inteli-
gente, porque ao colocar o nascimen-
to de Cristo no meio das antiquíssi-
mas festividades pagãs do solstício 
de Inverno, a Igreja Cristã absorveu-
as e converteu-as. 

 
 

Qual a origem do presépio? 
O presépio é um dos poucos elemen-
tos verdadeiramente cristãos do Natal 
moderno. Quando São Francisco visi-
tou Belém em 1220, ficou impressio-
nado com a forma como o Natal era 
celebrado na Terra Santa e decidiu 
recriá-la na sua aldeia. Em 1224, com 
a autorização papal, recriou a cena 
da Natividade. Pouco depois, a cena 
da Natividade era exposta em muitos 
conventos, com figuras em madeira 
pintada. Com o passar dos séculos, 
tornou-se uma tradição cada vez mais 
forte. 
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Mais curiosidades ao longo do jornal. 

O escritor Carlos Canhoto 
este presente na dramatiza-
ção do livro “Barbatanar nas 
cores do arco-íris, actividade 
da Biblioteca/Centro de 
Recursos do Pré-Escolar e 
1º Ciclo. 
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Outono  
 
Os pássaros foram-se embora 
As folhas das árvores caíram 
As aulas começaram 
Estamos todos felizes e vamos  apren-
der, 
O sol está a despedir-se 
O frio começa a chegar e a chuva cai  
deixando as nuvenzinhas mais leves 
Os meninos começam a vestir casacos, 
camisolas de malha, 
Calças quentes e botas. 
As lareiras temos que acender para nos 
aquecer e 
lenha temos que cortar para nos prepa-
rarmos para o frio. 
O Inverno, esse, espreita-nos lá ao fun-
do, no final do mês de Dezembro… 
 

           José Diogo,   Miguel Casa-
Velha,  Diogo Quintino,  João Semedo 

EB1 de Arraiolos, 4 ºG 
(Página 3)  

Jardim de Infância de Sabugueiro, 
sesibilização às ciências. 
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Hora do conto dinamizada na 
biblioteca da Escola Sede, dinami-
zada pela contadora Ilda Coelho. 

(Página 4) 
 

Participar - Inovação para a Inclusão 
em Arraiolos 

 
A elaboração e impressão deste jornal, 
insere-se no âmbito do “ParticipAR – 
Inovação para a Inclusão em Arraio-
los”. É um projecto que está a ser 
desenvolvido pelo Monte-ACE e pela 
Câmara Municipal de Arraiolos até 
2009, e que reúne no concelho 22 enti-
dades parceiras, sendo uma delas o 
Agrupamento de Escola de Arraiolos. 
No que diz respeito a crianças e 
jovens, o projecto visa incentivar o 
associativismo juvenil e criar condições 
para o desenvolvimento de actividades 
que contribuam para aumentar a parti-
cipação de todos na escola. 
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Pré-Escolar da Igrejinha 

Jardim de Infância de São Pedro da Gafanhoeira 
 

A NOSSA HORTA 
 

Os meninos do Jardim de Infância 

de S. Pedro da Gafanhoeira já têm 

uma horta. 

Para fazer a nossa horta pedimos 

ajuda aos idosos da Associação de 

Reformados da nossa aldeia. 

O nosso exterior ficou mais bonito, e acreditem a nossa horta 

está o máximo! 

Vamos esperar que as alfaces e as couves cresçam e que as 

ervilhas, as favas e a nabiça germinem para depois mandarmos 

mais novidades. 

Jardim de Infância do Sabugueiro 
 
“A sensibilização às ciências parte 

dos interesses das crianças que o 

educador alarga e contextualiza 

fomentando a curiosidade e o desejo 

de saber mais. Interrogar-se sobre a 

realidade, colocar problemas e pro-

curar a sua solução constitui a base 

do método científico. Também a área do Conhecimento do Mun-

do deverá permitir o contacto com a 

atitude e metodologia própria das 

ciências e fomentar nas crianças 

uma atitude científica e experimen-

tal.”…. 

Orientações Curriculares para a Edu-

cação Pré-escolar 

Carta para um amigo 
Arraiolos, 6 de Novembro de 2007 
Querido Miguel: 
Eu chamo-me Anakin Calhau e vivo no planeta Bandó-
Luas. Tu podes vir ao meu planeta brincar e estudar. 
Tenho uma nave espacial que é o meu transporte e tenho 
uma casa. Tenho 2 cabeças, 10 dedos da mão, 11 dedos 
do pé, 5 braços, 6 pernas, 2 cérebros, 9 pulmões, 3 cora-
ções e 2 metros de altura.  
O meu Pai tem 2 braços, 3 pernas, 2cabeças, 2 cérebros, 
11 dedos do pé, 10 da mão, 5 metros de altura. A minha 
mãe tem 2 braços, 3 pernas, 2 cabeças, 2 cérebros, 10 
dedos do mão, 11 dedos do pé, etc. etc. A minha irmã 
tem 2 braços, 3 pernas, 1 cabeça, 1 cérebro, 6 dedos da 
mão, 7 dedos do pé. Somos uma família feliz. 
Manda uma carta a dizer se podes vir visitar-me.  
Adeus… 
Ai, desculpa. Esqueci-me de te dizer que, quando manda-
res a carta, escreve a morada que eu vou buscar-te na 
minha nave para passares cá uma semana. 
Agora sim. ADEUS. 
ANAKIN CALHAU 

Trabalho realizado por: MIGUEL CALHAU, 4º G 

A MENINA DOS FÓSFOROS (versão com final feliz) 
 

 

Era uma noite de Natal e caía muita neve, uma menina 

morava na rua e era muito pobre, não tinha mãe nem 

avó e o seu pai obrigava-a a vender fósforos pela rua 

porque queria dinheiro para viver melhor. 

No dia seguinte o pai mandou a menina vender fósfo-

ros, ela disse que tinha frio e fome e que não queria ir,  

mas apesar dela estar triste teve de ir vender fósforos. 

À noite, ela foi de chinelos vender fósforos mas não 

conseguiu vender nada e uma pessoa que passeava na rua disse-lhe: 

-Ninguém te vai comprar fósforos!... 

A pouco e pouco, a noite foi passando e as pessoas foram para casa. 

Ela ficou na rua e  não tinha uma fogueira para se aquecer. 

Ela acendeu um fósforo ao canto da rua e  apareceu uma lareira, mas o 

fósforo apagou-se.  Ela acendeu outro fósforo e apareceu uma árvore 

com mil velas e bolas multicores. O fósforo apagou-se novamente. A 

menina acendeu  mais um fósforo e apareceu uma mesa cheia   de 

comida. Mas mais uma vez o fósforo apagou-se e ela acendeu o último 

fósforo e  viu a cara da avó e nesse momento começou a ouvir muito 

longe: 

Acorda, acorda, acorda Isabel , acorda ...disse a mãe. Mas a avó conti-

nuava a olhar para ela… 

Acorda, disse novamente a mãe. Isabel acordou e qual não foi o seu 

espanto, tinha na sua frente a mãe e avó e estava na sua cama fofinha. 

Então Isabel deu um salto, percebendo que tudo aquilo não passara de 

um sonho, abraçou a mãe e a avó e disse: 

Gosto muito de vocês, é tão importante a nossa casa e a família… 

 

Trabalho elaborado por: 

André Oliveira, Bruno Matilde, Carolina Gomes e Miguel Calhau 

EB 1 de Arraiolos – 4º G 
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“Ciência e Biodiversidade em Arraiolos” 
 

 
Este ano lectivo de 2007/2008 marca o início do Projecto de Educação 
Ambiental: Ciência e Biodiversidade – Concelho de Arraiolos.  
Realizado pelo Centro de Estudos de Avifauna Ibérica (CEAI) com 
apoio da Associação MONTE no âmbito do programa LEADER+, o 
projecto decorre de forma continuada ao longo do ano com os alunos 
do 1º e 2º ciclo das escolas básicas do Agrupamento de Escolas de 
Arraiolos. 
O CEAI é uma Organização Não Governamental de Ambiente, sedea-
da em Évora, que tem vindo a desenvolver acções com crianças e 
jovens sobre diversas temáticas ambientais desde 1991.  
Com o objectivo de fomentar o sentimento de pertença e a valorização 
do meio envolvente e seus recursos naturais, serão desenvolvidas 
com os alunos e os professores actividades práticas e experimentais 
para a promoção do conhecimento e da criatividade. 
A inovação deste projecto é ter um carácter de continuidade, com acti-
vidades a decorrerem mensalmente nas escolas e no Centro Ambien-
tal de S. Matias, e ser dirigido, em particular, para o Concelho de 
Arraiolos.  
As actividades abordam a relação entre a ciência e a biodiversidade, 
focando diferentes temas, grupos de seres vivos e a ligação entre 
eles, e resultam na criação de produtos finais, dos quais se destaca a 
concepção e produção de um jogo didáctico, de exterior, que ficará 
disponível para ser utilizado pelas escolas participantes.  

 
Marcação de actividades: 

Tlm. 960 163 
931| sma-

PROJECTO "MONITOR AMIGO" 
 
O Agrupamento Monte tem à 
tua disposição um Espaço 
Internet, apoiado pelo con-
trato-programa denominado 
"Clique Solidário" estabeleci-
do entre o I.S.S.S. e o 
P.O.S.C..  
Podes aproveitar este espa-
ço pedagógico de apoio ao uso da Internet, 
para o uso das tecnologias de informação, 
temos computadores com ligação à Internet 
onde podes consultar o teu correio electrónico, 
fazer pesquisas. Temos também impressora e 
scanner para fazeres os trabalhos de casa.  
Testa os teus conhecimentos ao nível da infor-
mática e faz  a certificação de competências 
básicas em tecnologias de informação, nomea-
damente a atribuição do Diploma de Compe-
tências Básicas em Tecnologias de Informa-
ção.  
Estamos à tua espera na Rua Joaquim Basílio 
Lopes, n.º 1, em Arraiolos. 
 
 

 
 

Curiosidades sobre o Natal 
 
Porque se come Peru no Natal? 
Nos tempos medievais, a ave especial servida às 
mesas nobres pelo Natal era um ganso, um pavão ou 
um cisne. No século XVI, foi-lhes acrescentada uma 
nova importação exótica do outro lado do Atlântico: o 
peru. Este acabou por eclipsar as outras aves que 
eram servidas pelo Natal. Conta-se que o peru foi 
descoberto pelos espanhóis entre a dieta dos índios 
aztecas e trazido para a Europa. 
Quando se começou a celebrar a missa do Galo? 
Desde o século V, quando o Papa celebrou a missa, 
em Roma, na Igreja de Maria Maior. É o mais antigo 
costume cristão das festividades do Natal dá-lhe o 
nome, pois “Christmas”  (Natal, em Inglês) vem do 
inglês antigo “Cristes Maesse”. 
Porque penduramos o azevinho nas nossas 
casas? 
O azevinho tem sido, ao longo dos séculos, um arbus-
to decorativo apreciado pela simples razão de que se 
mantém verde e dá bagas vermelhas mesmo no pino 
do Inverno. Esta característica fez dele um símbolo 
pagão da imortalidade. Mais tarde os cristãos conver-
teram-no, transformando as folhas de pontas aguça-
das na coroa de espinhos que Cristo usou quando foi 
crucificado, e as bagas vermelhas nas gotas de san-
gue na cabeça de Cristo. 

In Público Magazine 
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O Outono está aí à porta 
 
As férias acabaram 
e o Outono apareceu 
No Outono as folhas caem 
caem , ai meu Deus! 
 
 
Os frutos do Outono são bons 
como a castanha e a romã  
O Outono começou 
Logo, hoje de manhã 
 
As árvores ficam despidas 
 porque as folhas caem, 
as folhas caem  
e as andorinhas saem 
 
Vamos lá brincar  
A festa acabou  
Mas não vamos desanimar 
O Outono começou 

Marta,Carolina,Sara,Calhau 
 
O Outono chegou 
É altura das castanhas assadas 
As árvores ficam despidas  
As andorinhas emigram para lugares 
quentes   
As folhas mudam de cor “ castanho, 
amarelas e avermelhadas” 
Chega uma brisa de vento  
O céu escurece 
Com a chegada do Outono as pes-
soas pensam no Inverno 
As crianças já pensam no Natal  
Vem o mau tempo  
Vêm as chuvadas e as trovoadas  
E no outro ano, lá está a amiga Pri-
mavera . 

José Diogo,   Miguel Casa-Velha,  
Diogo Quintino,  João Semedo 

EB1 de Arraiolos, 4 ºG 
O nosso dia de pesca 

 
No dia 9 de Outubro, fizemos uma actividade diferente, fomos à pesca 
na barragem da Adua. 
Fomos com os meninos do A.T.L, algumas avós, avôs, mães, tios e o 
Sr. José que trabalha na Junta de Freguesia e foi para nos ajudar. 
Ele ajudou-nos a desenlear as canas, a pôr o isco no anzol, ensinou-
nos a pescar e a trazer a carga da barragem. 
O dia correu muito bem, porque estava bom tempo. Apanhámos 10 
peixes e deixámos fugir 2, porque a mengacha estava mal fechada e 
um outro fugiu porque a Inês andava a pular com ele espetado no anzol. 
O José Carlos pescou 2 peixes, João apanhou 4 peixes, a Inês apanhou 3 peixes, o Carlos 
apanhou 2 peixes, a Rita e a Daniela é que tiveram mais azar não apanharam nenhum. O José 
Carlos ensinou a professora a pescar e ela apanhou um peixe, assim que lançou a cana. 
Foi um dia muito bem passado, divertimo-nos muito, aprendemos a pescar e todos gostaría-
mos de ir outra vez. 

Texto colectivo E.B.1 de Santana do Campo 

Senhor Vento                                         
O Senhor Vento 
Estava mal 
Disposto porque 
Tinha dor de cabeça 
  
Ele só fazia 
Maldades... 
 
Ao senhor Manuel 
Tirou-lhe o farnel 
 
Ao senhor José 
Virou-lhe o boné 
 
Mas quando o 
Sol se pôs 
A dor passou 
E as maldades deixou. 
 
Ao homem do  
Lixo, o lixo apanhou  
E não 
Se zangou 
 
Ao pintor  
Resolveu-lhe a 
Dor 

 
E.B.1 de Santana do Campo 

Doce de tomate 
Hum!!!! Que cheirinho saboroso... 
Para comemorar a chegada do Outono fizemos um doce de tomate. 
Primeiro lavámos, depois descascámos os tomates e apertavam-se para sair as sementes. 
Depois todos ajudámos a cortar o tomate em bocadinhos mais pequeninos. 
Em seguida, pesámos o tomate e pesou 10 kg e colocámo-lo dentro de um tacho ao lume. 

Quando começou a ferver pusemos uns pauzinhos de canela, 
para dar sabor e fomos sempre mexendo. 
Depois do tomate cozido, triturámo-lo pusemos quatro kg de açú-
car amarelo e continuamos sempre a mexer. Depois de pronto, 
colocámos o doce em frasquinhos, que enfeitámos na escola e 
levámos para oferecer aos nossos pais. 
 O doce ficou super delicioso!  

Texto colectivo E.B.1 de Santana do Campo 
 

Bandeira da Eco-Escolas hasteada na E.B.1 de Santana do Campo 
 
No dia 9 de Novembro, hasteámos a bandeira do Eco-Escolas que ganhámos porque partici-
pámos no Projecto Eco-Escolas, no passado ano lectivo 2006/2007. Nós fizemos muitas activi-
dades relacionadas com o Ambiente e ganhámos a bandeira verde, porque as nossas activida-
des foram bonitas e feitas com satisfação. Os trabalhos levaram muito tempo e todos gostá-
mos muito de os fazer. 
Assim, somos uma escola amiga do Ambiente e a nossa bandeira fica hasteada todo o ano. 
Este ano continuamos a trabalhar no Projecto do Eco-Escolas. 

Carta para um amigo 
Arraiolos 6 de Novembro de 2007 
Querido terrestre, 
Falo de muito longe, sou extraterrestre, falo do planeta 0007. 
Eu chamo-me k2, tenho três olhos, três dedos, dois braços, quatro pernas e dois dedos nos 
pés. O meu pai tem dois olhos, uma mão com  três dedos e três pernas com dois dedos em 
cada pé. 
A minha mãe é igual, mas só tem uma diferença é mais baixa. 
Tenho uma nave espacial, e a minha casa, tem vista para a Terra. 
No 0007 somos 4 000 000 000 de extraterrestres. 
Aqui termina a minha carta. Convido-te para vires ao 0007, brincar comigo e ver na minha terra 
umas miúdas giras.  
O Autor 
 Bruno Matilde, 4º G 
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OFICINA DA MATEMÁTICA 
 

“O PROBLEMA DO MÊS“ 
 

Encontra-se a decorrer o “Problema do Mês”, actividade da Oficina 
da Matemática, destinada a todos os alunos da Escola Cunha Riva-
ra de Arraiolos. 
O problema de cada mês será afixado à porta da Oficina, na Biblio-
teca e em vários locais da Escola. Os alunos que quiserem adquirir 
uma cópia deverão dirigir-se à Reprografia da Escola.  
A participação só pode ser feita até ao dia 23 de cada mês. 
O Concurso termina no mês de Maio. 
A lista das classificações será afixada mensalmente à porta da Ofici-
na. 
Os prémios serão atribuídos no final do ano e constam de uma pen 
de 1 Giga, por cada ciclo de Ensino. 
Queres descobrir como a Matemática pode ser gira? 
PARTICIPA!!! 

Encontro com o escritor Carlos Canhoto 
 

No dia 26 de Outubro, esteve no 

Cine-Teatro de Arraiolos, a convite 

da Biblioteca/ Centro de Recursos do 

Pré-Escolar e 1º ciclo, o escritor Car-

los Canhoto. 

Um unir de esforços entre a equipa 

da Biblioteca, vários elementos do 

Agrupamento e a Câmara Municipal 

de Arraiolos, permitiu a realização desta actividade. 

Neste encontro puderam participar as crianças dos Jardins de 

Infância particulares e todas as crianças/ alunos do Pré-Escolar 

e do 1º ciclo do Agrupamento. Assistiram à dramatização, em 

sombras chinesas, do livro “ Barbatanar nas cores do arco-íris”, 

pela turma do 2º C da E.B. 1 de Arraiolos; e ainda, colocaram 

algumas questões ao escritor e ouviram uma das suas histórias. 

Um encontro com um escritor é certamente um incentivo à leitu-

ra, um incentivo à ida às bibliotecas e à procura de novos livros. 

É missão da biblioteca escolar despertar o gosto pela leitura, 

criar leitores cada vez mais activos e dinamizar actividades que 

contribuam, de alguma forma, para o sucesso educativo dos 

alunos. 

O nosso muito obrigado a todos aqueles que de alguma forma 

participaram na actividade. 

A equipa da Biblioteca/ Centro de Recursos, 1º ciclo 

 

Biblioteca Cunha Rivara 
Contadora Ilda Coelho 

A sete de Novembro, a contadora de contos, Ilda Coelho, deli-

ciou-nos com duas sessões de contos. 

O 7ºA, após a sessão teve um momento interactivo com a pro-

fessora Ilda e toda a turma imaginou um conto. Divididos em 

três grupos: um apresentou as personagens, o segundo contou 

um desenvolvimento com um “grande problema” e o terceiro 

concluiu, resolvendo a situação. 

O 7º B, após a sessão, relembrou os contos ouvidos com tanto 

interesse e cada aluno redigiu o que mais gostou. 

Esta contadora voltará à biblioteca várias vezes ao longo do 

ano. 

A equipa da Biblioteca EB2,3/ES Cunha Rivara 
 

 

Actividade de Final de Ano do 6ºA 
Ano lectivo 2006/07 

 
Esta actividade constou de vários sketch’s retirados de filmes da 
Disney. O espectáculo terminou com um coro da turma ensaiado 
pela professora Lurdes Inglês. Estiveram envolvidos todos os alunos 
do 6ºA com a orientação dos professores Inácia Ramos, Luzia e 
Manuel Pequito (nos cenários) e Lurdes Inglês. Esta última agradece 
aos pais o seu enorme empenho na confecção dos fatos. 
 

A Hora do conto nas Bibliotecas 

 
Curiosidades sobre o Natal 

Porque damos presentes no Natal? 
Desde há cerca de dez mil anos que os povos agricultores 
passaram a trocar presentes, normalmente excedentes ali-
mentares, no solstício do Inverno, como forma de celebrar o 
facto de o Inverno já estar a meio e em breve regressarem os 
dias bons. Como era um costume pagão, os cristãos tentaram 
sem êxito suprimi-lo. Como não conseguiram converteram-
no. No seu novo contexto, a oferta de presentes passou a 
simbolizar a entrega de oferendas ao Menino Jesus pelos 
Reis Magos. 

In Público Magazine 
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Tecnologias de Informação e Comunicação  

 

Plataforma Moodle  

 

Em plena sociedade do conhecimento, as tecnologias assumem cada vez mais um papel fundamental. Torna-se urgente 

que a escola consiga acompanhar o desenvolvimento da actual sociedade. Assim, a nossa escola decidiu adoptar a utili-

zação da plataforma Moodle, como ferramenta de trabalho. São muitas as utilidades desta plataforma, tais como permitir 

uma maior colaboração entre professores, a disponibilização de materiais, uma proximidade entre alunos e professores, 

podendo mesmo dizer-se que é uma forma de complementar e divulgar o processo de ensino-aprendizagem. 

2008 é o ano internacional do planeta Terra! Este nosso planeta merece toda a nossa consideração. Com a utilização da 

plataforma Moodle poderemos poupar muitíssimo papel e consequentemente algumas árvores! Vamos todos utilizar a 

plataforma Moodle em http://escolas.uevora.pt/aearraiolos. Além disto, têm sido estabelecidos contactos através de e-

mail. Este meio tem sido indispensável no contacto entre docentes, possibilitando também a existência de uma maior 

proximidade entre professores, alunos e encarregados de educação. 

Como já muitos devem ter reparado, a página da nossa escola está diferente, podem visitá-la em http://

aearraiolos.drealentejo.pt. Contamos com as vossas críticas, sugestões, informações, desafios, actividades, ou quais-

quer ideias que gostassem de partilhar. 

      Sofia Delgadinho, Núcleo de Estágio de Informática 

Software Livre 

No início dos anos 80, Richard M. Stallman, decidiu transportar do campo científico para o software, a livre troca de 

conhecimentos e de pensamentos, podendo os utilizadores copiar, alterar e distribuir os seus conhecimentos (softwares). 

Ou seja, todo o software que respeite as quatro liberdades é considerado Software Livre:  

1ª liberdade: A liberdade de executar o software, para qualquer utilização. 

2ª liberdade: A liberdade de estudar o funcionamento de um programa e de adaptá-lo às suas necessidades.  

3ª liberdade: A liberdade de redistribuir cópias. 

4ª liberdade: A liberdade de melhorar o programa e de tornar as modificações públicas, de modo que a comunidade 

inteira beneficie da melhoria.  

O software livre apresenta muitas vantagens: 

Pode ser obtido e copiado de forma gratuita (embora possa ser também vendido); 

O acesso ao código fonte por parte da comunidade costuma conduzir a um ciclo acelerado de desenvolvimento; 

Maior durabilidade. Quando um autor perde interesse pelo seu desenvolvimento, outros podem continuar. Pode ser 

adaptado livremente em novas plataformas informáticas; 

Impede a criação de monopólios tecnológicos. 

Embora sejam vantagens muito importantes, o que alimenta o movimento do Software Livre são as suas repercussões 

sociais, políticas, filosóficas e culturais. 

De forma a colocar ao dispor de toda a comunidade educativa 

dos mesmos recursos e fomentar a utilização de software livre 

em detrimento de software comercial, foram criados grupos de 

discussão e de partilha de experiências. 

A nossa escola também está a promover esse tipo de experiên-

cias, utilizando preferencialmente software livre. Assim, para 

todos poderem conhecer melhor o software livre disponível, aqui 

ficam estes endereços: ansol.org; www.escolaslivres.org; soft-

warelivre.citiap.gov.pt. 

Professor Rui Rebocho, Núcleo de Estágio de Informática 

Ana Silva nº1                                             

                                                                                                                                                 



6  

 ArrRivar 

Notícia Turma 12ºB 
 
No passado dia 26 de Outubro a turma B do 12º 
ano participou, no âmbito da disciplina de Práticas 
de Animação Sociocultural, num painel – Organiza-
ções da Sociedade Civil e Intervenção com Imi-
grantes – do Encontro “Olhar a emigração: das 
competências profissionais à inserção social”, que 
decorreu na Sala de Formação dos Bombeiros 
Voluntários de Arraiolos, promovida pela Associa-
ção de Desenvolvimento Rural – Monte. 
 
Participaram neste painel pelo SOS Racismo - 
José Falcão e pela Associação Terras Dentro - 
José Falcão, com a moderação a cargo de Paulo 
Piçarra do jornal Diário do Sul.  
 
Aproveitamos para divulgar um produto da Asso-
ciação Terras Dentro – Kit Pedagógico para a 
Intercultura - trata-se de um conjunto de materiais 
pedagógicos destinados a crianças dos 6 aos 10 
anos, composto por um livro: Jardim do Mundo – À 
Procura da Professorinha, Jogo das Etiquetas, o 
Jardim Arco-íris e Quem vem à Festa do Jardim 
Arco-íris. A Associação está disponível para se 
deslocar às escolas com o respectivo Kit e o mes-
mo poderá ser visualizado no site: 
www.kitsemfronteiras.net. 
 
Agradecemos o convite 
da  
Associação – Monte. 
Ermelinda Chambel 
 

Ano Lectivo 2006/07 

 

O que é para mim a liberdadeO que é para mim a liberdadeO que é para mim a liberdade 
Para mim, a liberdade é não me controlarem e poder fazer tudo o 
que eu quero. A liberdade também é não haver guerra, não impor 
nada à força, nem obrigar os filhos a casar com quem não que-
rem. 
A liberdade é, ainda, não haver prisão para os toxicodependen-
tes, pois eles precisam de ser ajudados, para saberem o que 
fazer da vida. 
A liberdade é para curtir até morrer. 

Cátia Lopes | CEF T2 B 
O que é para mim amor?O que é para mim amor?O que é para mim amor?   
O amor, para mim, é o sentimento mais forte da vida de uma 
pessoa. Não é fácil sentir amor, mas toda a gente, pelo menos 
uma vez na vida, já soube o que era amar. 
É muito difícil escrever sobre o amor, o melhor é senti-lo.  

Luís Angelino | CEF T22-B  
O que é para mim a Paz?O que é para mim a Paz?O que é para mim a Paz?   
A paz é um ambiente calmo, onde não haja guerras, onde esteja-
mos bem com os familiares e com os amigos. Se não estivermos 
bem com a família e com os amigos, não existe paz. 
A paz, para mim, tem que conter amor, carinho, amizade. Num 
mundo pacífico, não pode haver racismo, porque somos todos 
iguais, sejamos pretos ou brancos.  
Para haver paz, não deveriam existir acidentes, roubos, seques-
tros… que, infelizmente, é tudo o que acontece hoje em dia. 

 
Rute Teles | CEF T22 - B 

O meu futuro?O meu futuro?O meu futuro? 
Eu gostava que o meu futuro fosse muito colorido e bom.  
Eu gostava de casar com a rapariga de quem eu gosto de ter 
alguns filhos, uma casa, um emprego. E acima de todo, ter muita 
saúde. 

Tiago Monteiro | CEF T22-B  

 

O que é para mim a liberdade?O que é para mim a liberdade?O que é para mim a liberdade? 
A liberdade existe quando uma pessoa ou um animal está feliz a 
realizar os seus sonhos, sem ninguém lhe fazer mal.  
Liberdade é poder fazer o que queremos e o que podemos. Ela é 
muito boa, desde que nós a saibamos aproveitar ao máximo. 
O que é para mim a Paz?O que é para mim a Paz?O que é para mim a Paz?   
Para mim, a paz é poder estar num sitio sossegada, sem nin-
guém me aborrecer ou então estar a dormir ou a ver televisão 
sem os meus dois irmãos estarem à briga, ou sem a minha mãe 
estar a ralhar. Para mim a paz também era no mundo não haver 
assaltos e crianças roubadas. 
 

Vanda Caeiro | CEF T22- B 
O que é para mim a beleza?O que é para mim a beleza?O que é para mim a beleza? 
A beleza pode ser representada por uma pessoa bonita por den-
tro e por fora. Para mim, a beleza não pode ser só a exterior, tem 
de ser também a interior, porque isso conta bastante. 

Ana Silva nº1                                            
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O que é para mim amor?O que é para mim amor?O que é para mim amor?   
Para mim o Amor é muito bonito, principalmente quando duas 
pessoas estão juntas, contentes, amorosas e apaixonadas, sem 
desilusões e brigas. Às vezes o amor surpreende. O Amor é fun-
damentalmente o que as pessoas querem no mundo 
   
O que é para mim a liberdadeO que é para mim a liberdadeO que é para mim a liberdade 
A liberdade para mim é não me aborrecerem, libertarem-me para 
fazer certas coisas, não me obrigarem a fazer o que não quero. 
Devia haver outro 25 de Abril, porque muita gente diz que o 25 de 
Abril trouxe muita liberdade. 

Pedro Grilo | CEF 22 
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PARABÉNS AOS NOSSOS FINALISTAS DE 2006/07 
 
O nosso mercado de trabalho vai contar daqui a alguns anos (o mínimo indispensável) com novos Assistentes Sociais, 
uma Bióloga, uma Cardio-Pneumologista, dois Dietéticos, duas Enfermeiras, uma Enfermeira de Veterinária, um Enge-
nheiro Mecânico, uma Fisioterapeuta, uma Gestora, uma Nutricionista e uma Socióloga. Quer isto dizer que os nossos 
meninos ENTRARAM TODOS NO ENSINO SUPERIOR. 
Os professores que os acompanharam estão muito orgulhosos e desejam a todos as maiores felicidades e grandes 
sucessos profissionais. 

Gabinete de Segurança, Saúde e Bem-Estar 
 

SIMULACRO NA ESCOLA E. B. 2,3/ES CUNHA RIVARA 
 

No passado dia 9 de Outubro procedeu-se ao simulacro com evacuação da população escolar na Escola Cunha  
Rivara. 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Desta vez foi uma fuga de gás.  
 
 
Alguns “sustos”, uma “perna partida” e uma “menina intoxicada” foram socorridos pelos Bombeiros Voluntários 
 de Arraiolos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O evento foi feito em tempo real, nem os bombeiros nem a GNR tinham conhecimento da situação de simulacro. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Agradecemos a todos os que tiveram a preocupação de cumprir as normas de segurança e que revelaram  
consciência cívica. 

 

Curiosidades sobre o Natal 
Qual a origem da árvore de Natal? 
Originalmente, existia a adoração pagã da 
árvore. Há 1200 anos, os germânicos 
pagãos reverenciavam o carvalho. Os mis-
sionários cristãos adoptaram a adoração da 
árvore, mas transferiram-na para o abeto que 
foi escolhida por ter forma triangular. Os três 
pontos do triângulo passaram a representar 
a Santíssima Trindade. O costume germâni-
co da árvore de Natal difundiu-se sobretudo 
a partir do século XIX. 

Porque enfeitamos a Árvore de Natal? 
Na Idade Média, as pessoas acreditavam em espíritos das árvo-
res e que, no Outono, quando as folhas caíam, os espíritos as 
tinham abandonado. Para incentivarem os espíritos a regressa-
rem às árvores, no solstício do Inverno, penduravam-lhes decora-
ções. Quando o costume de trazer abetos para dentro de casa 
teve início na Alemanha, acrescentou-se-lhe enfeites semelhan-
tes. Enfeitavam-nas com ornamentos de papel em honra de Nos-
sa Senhora e velas para simbolizar Cristo como a “Luz do Mun-
do”. Hoje, as velas foram substituídas por pequenas lâmpadas 
coloridas. 
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