
 

 

 

Depois de toda a informação deixada na edição 

anterior do jornal, sobre o tema, era essencial 

deixar uma lista de Software Livre que pode 

substituir os softwares comerciais que muitas 

das vezes utilizamos. Assim, aqui ficam alguns 

exemplos: 

Software livre 

 

N os dias 11 e 12 de Fevereiro os alunos, da turma B, do 7º 
ano, acompanhados pelas professoras Ângela Rodrigues 

e Aurora de Sá, visitaram o Parque de Natureza de Noudar tendo 
tido a oportunidade de: 

• Contactar com cheiros, sons, texturas e imagens de Noudar; 

• Interpretar bancadas de rochas com deformações; 

• Visitar o Castelo de Noudar, contemporâneo do Castelo de 
Arraiolos; 

• Tomar contacto com a agricultura biológica, na Horta da Senho-
ra e Horta do Monte; 

• Ver a eira, as choças; 

• Andar de bicicleta; 

• Conversar, cozinhar, brincar e … não dormir! 

Dinamização da Biblioteca da escola-sede 

Solução: O ano, os meses e os dias. 

Adivinhas 
Sou gigante e gigantão, 
Tenho doze filhos no meu coração, 
De cada filho trinta netos, 
Metade brancos, metade pretos. 
 

Qual é o bicho que come com o rabo? 

Somos duas irmãs gémeas, 
Despidas mas enfeitadas, 
Nunca nos podemos ver, 
E nunca andamos zangadas. 

 
 

E. B. 1 de Arraiolos 

Solução: Todos, pois nenhum tira o rabo para 

Solução: A letra A. 

O  Poeta Car-
los Mota 

Oliveira visitou-nos 
mais uma vez. Foi uma 
sessão de poesia 
extremamente interes-
sante onde ele nos 
“cantou” e encantou 
com a sua poesia bem 
como com a de outros 
autores que foi simulta-
neamente homena-
geando. Um bem-haja 
para todos que nos 
deleitam com textos 
que nos levam para 
“um outro mundo”. 
 
Obrigada à Sofia 
(estagiária de Visual) 
pelo lindo cartaz.  

“Ouve-me” cartaz elaborado pela Carla 
e pela Ana(estagiárias de Visual)  

Visita de Estudo ao Parque de Natureza de Noudar  
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Patrocínios:  

Editorial Mudança de Visual 

O  nosso jornal “Arrrivar” mudou de visual. Está mais atractivo e 
moderno. Este ano vai concorrer ao Concurso Nacional de jornais 

escolares por isso achamos que estava na hora desta mudança     
ocorrer. 

Cont. pág 3 

O  este Ano Internacional do Planeta Terra, esco-
lhemos a fantasia de joaninhas 
uma vez, que os insectos são mui-
to sensíveis às agressões do 
ambiente. Cada vez são menos e 
poderão extinguir-se, se o planeta 
continuar a ser mal tratado. 
Com a ajuda de todos a vida no 
planeta será melhor! 
 

E.P.E.I Santana do Campo e 
E.P.E.I. de Vale do Pereiro 

 
( Fot os  na pág. 2) 

     As folhas mudam de cor 
     O vento começa a soprar 
      Vem a chuva e o frio 
      É o Outono a chegar 
       
 
      Tanto vento, chuva e frio 
      Temos que nos agasalhar  
      É o Outono a partir 
      E o Inverno a chegar 
 
 
 

 Autores: E.P.E.I. de Santana/ 
Vale do Pereiro 

 
(Fotos  na pág. 2) 

Desfile de Carnaval Outono/ Inverno 
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A equipa responsável deste jornal tem 
com grande preocupação o desenvol-
vimento da Literacia. 
Assim, aqui ficam algumas ideias  que 
gostaríamos de partilhar convosco: 
A aprendizagem é feita pelas vivên-
cias em contexto de trabalho. 
É escrevendo muito e revendo a escri-
ta que se melhora a escrita. Ou seja, a 
escrita começa na reescrita. 
É a partir da escrita que chegamos à 
leitura. 
É importante saber usar  a escrita 
para se agir sobre o mundo. 
Quem domina a escrita é bom leitor. 
A aprendizagem é de natureza social; 
aprendemos com os outros e uns com 
os outros. 
A partilha do conhecimento é impor-
tante. 
Escrevam... Leiam... e Partilhem!!! 
 
A equipa da redacção do ArrRivar 

 
(Por lapso, na edição anterior não foi 
referido o aluno que entrou no curso 
de medicina. Pedimos desculpa.) 
 
Obrigada às duas estagiárias (Carla 
e Ana, de Visual, pelo novo layout!! 

 
Este ano também fizemos as nos-
sas Máscaras. 
Foi Super Divertido! 

Trabalho Individual 4º F 



 

 

Bons agasalhos 
Teremos que usar 

Gorro e também cachecol 
Para não me constipar! 

 
À lareira  

Gostamos de ficar 
A ver um bom filme  
Ou até a estudar! 

 
Lá fora cai chuva 
E por vezes neva 

    Temos que usar guarda-chuva 
O que por vezes até pesa! 

 
Nos dias de chuva 

Em casa, apetece estar 
Ao quentinho do aquecedor 

Apetece ficar!  
 

Às vezes, sem vontade 
Temos que levantar 

Mas na escola aprendemos 
Coisas de encantar! 

 
As estações do ano 
Iremos lembrar 
Nesta brincadeira 

Gostamos de trabalhar! 
 

Fizemos estas rimas 
Com gosto e emoção 

Para no jornal 
Ficar esta recordação! 

 
Trabalho colectivo 4º F, E.B 1  

 

 Outono / Inverno 
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Núcleo de Artes Visuais No Inverno … 

O  núcleo de Artes Visuais tem realizado algumas 
actividades extracurriculares entre 
elas o Clube de Artes - Be na Artist 
na Escola EB 2,3/S Cunha Rivara e 
paralelamente o grupo Express’Art 
com alunos do 
1º, 2º e 3º anos 
das escolas EB1 
de Arraiolos 
(Super e Afran-
cesado).O Be an 
Artist é compos-
to por várias 
a c t i v i d a d e s . 
Abordamos a 
fotografia, escul-
tura, desenho, pintura, design, cine-
ma de animação e vamos ter uma 
actividade em colaboração com o 
Núcleo de estágio de teatro. Esta  

actividade é bastante interessante 
pois promove a interdisciplinaridade. 
Para o clube foi criada uma imagem 
corporativa. Em cada cartaz, o A, do 
Be an Artist vai mudando consoante 
a ac t iv idade.  Já no grupo 
Express’Art nos 1º e 2º anos esta-
mos a conciliar a matéria da discipli-

na de estudo do 
meio com a 
expressão plásti-
ca, em algumas 
actividades, aju-
dando assim os 
alunos a entende-
rem o meio com a 
ajuda da arte . No 
3º ano optámos 
por lhes dar a 

conhecer vários artistas famosos 
pelas suas obras, e pelas técnicas 
utilizadas nos mesmos, os alunos 
têm de aplicar essa mesma técnica. 

“ ...promove a interdisci-

plinaridade. 

 ” 

“As Joaninhas” Be an Artist pormenor da Árvore de Natal e Escultura em Sabão |  Express’Art  

E.P.E.I Santana do Campo e 
    E.P.E.I. de Vale do Pereiro 

 

 

ATL de Primavera e Oficina de Contos 
O Monte, Desenvolvimento Alentejo Central - ACE e o 
Centro de Estudos da Avifauna Ibérica (CEAI) estão a 
organizar em parceria um programa de Actividades 
de Tempos Livres (ATL) para as férias da Páscoa. 
Este ATL destina-se a crianças com idades compreen-
didas entre os 6 e os 12 anos, terá lugar no Centro 
Ambiental de São Matias (Évora) de 24 a 28 de Março 
entre as 9h00 e as 18h00. 
É nosso objectivo ocupar o tempo das crianças na 
pausa lectiva da Páscoa de forma lúdica e pedagógi-
ca, promovendo a curiosidade natural das crianças 
em relação ao meio, desenvolvendo a sua criativida-
de e o seu espírito crítico, valorizando assim os seus 
conhecimentos sobre a realidade local.  
Entre as várias actividades que temos agendadas, 
destacamos a realização de percursos na natureza, a 
observação e identificação de espécies animais e 

vegetais, a análise de material biológico, vários jogos 
pedagógicos, ateliers de expressão corporal, de 
expressão plástica e de música, e muito mais (ver 
programa). 
As inscrições já estão abertas, são limitadas e com 
marcação prévia. Podem ser feitas nas instalações do 
Monte - ACE, na rua Joaquim Basílio Lopes nº1 em 
Arraiolos, ou através dos seguintes contactos: 
Tel. : 266 490 090 | Fax.: 266 419 276 | 
jose.neves@monte-ace.pt 
 Inscrição: 78€ 
inclui: ▪  todo o material necessário para as activida-
des ▪  serviço de acompanhamento permanente das 
crianças ▪  almoço e dois lanches diários ▪  seguros ▪  
cd’s com descrição e fotografias de todas as activida-
des ▪  transporte para o Centro Ambiental de São 
Matias ▪  

Março ‘08 
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Gostavas de estudar, trabalhar, integrar programas de intercâmbios 
ou voluntariado e viajar para outro país europeu, agora já é possível. 
Se procuras actividades ou oportunidades na Europa, nós temos a 
solução para ti graças ao "Youth in action". Este programa promove a 
mobilidade entre as fronteiras europeia, a aprendizagem não formal e 
o diálogo intercultural. É uma forma de encorajar a inclusão dos 
jovens independentemente da seus padrões culturais, educacionais 
ou sociais. Para saber como podes fazer tudo isto e muito mais basta 
contactar-nos. 
Monte- ACE ~ Rua Joaquim Basílio Lopes, n.º 1 7040-066, Arraiolos  
Tel. :  266 490 090 ~ jose.neves@monte-ace.pt  

Queres ir viajar pela Europa? 

O Monte – ACE apoia o Grupo de Matemática e 

Ciência da Natureza da Escola Básica 2,3/S 

Cunha Rivara na sua iniciativa para assinalar a 

"Comemoração Dia Internacional da Floresta/

Dia Nacional da Árvore" a realizar no dia 12 de 

Março através da aquisição de plantas. 

Dia Internacional da Floresta/

Dia Nacional da Árvore 



 

 

Março ‘08 10 Destaque 

O s alunos do 12º B convidam a comunidade 
de Arraiolos, a participarem, no dia 9 de 

Março, numa Marcha da Solidariedade a decorrer 
entre a Praça Lima e Brito e a Escola Cunha Rivara, 
pelas 10 horas. 
Adquira uma rifa ou 
uma camisola para 
ajudar os idosos do 
Centro de Dia e Lar 
do Centro Social e 
Paroquial de Arraio-
los. 
A tua colaboração é 
uma grande ajuda. 
Participa! Espera-
mos por ti e pelo 
teu amigo! 

 
Os alunos do 12ºB                        

PARTIDA—Praça Lima e Brito

pelas 10 Horas

CHEGADA—Escola Cunha Rivara

Organização: Alunos do 12º B    
Escola Cunha Rivara - Arraiolos

Apoio: CMA

ANO 2007 - 2008

 

O  mês de Janeiro foi 
considerado o mês 

da Segurança. A propósito, 
foram realizadas várias ses-
sões, no Concelho de Arraio-
los, sobre Prevenção e Segu-
rança Rodoviária no âmbito 
do projecto “Crescer em 
Segurança”, pelo Tenente 
Serrão. A organização deste 
evento foi da responsabilida-
de do Gabinete de Seguran-
ça, Saúde e Bem-Estar do 
Agrupamento de Escolas de 
Arraiolos em colaboração com 
o Destacamento Territorial da 
Guarda Nacional Republicana 
de Mora. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
As referidas sessões foram 
dirigidas à população em 
geral e em particular aos 
Encarregados de Educação. 
Alguns dos temas abordados 
foram a segurança dos peões, 
da circulação em bicicleta e 
em veículos motorizados, com 
particular destaque para o 
transporte de crianças, regras 
de prevenção rodoviária e 
limites de velocidade. 
 

 
 
 

Gabinete de Segurança, 
Saúde e Bem-Estar. 

 

N o passado dia 
12 de Fevereiro, 

pelas 11 horas, as turmas 
do ensino secundário des-
locaram-se ao Cine-Teatro 
para assistirem a uma 
palestra, sobre sexualida-
de, proferida pelo Dr. Fer-
nando Fernandes, médico 
ginecologista do Hospital 
do Espírito Santo em Évo-
ra. A organização deste 
evento foi da responsabili-
dade do Gabinete de Segu-
rança, Saúde e Bem-Estar 
do Agrupamento de Esco-
las de Arraiolos em colabo-
ração com o Centro de 
Saúde de Arraiolos. 
 Da mesa faziam parte a 

 
 
 
 Dr.ª Margarida Evaristo e 
a Enfermeira Ana Carla 
Coelho, para além do Dr. 
Fernando Fernandes. 
Alguns dos temas aborda-
dos foram a contracepção, 
a gravidez na adolescên-
cia, consumo de drogas e 
doenças sexualmente 
transmissíveis. 
O debate foi animado, con-
tando com a participação 
na assistência, para além 
dos alunos e professores, 
também dos enfermeiros 
Bruno e Isaura do Centro 
de Saúde de Arraiolos. 
 
Gabinete de Segurança, 

Saúde e Bem-Estar 

Marcha da Solidariedade 

Esclarecimento sobre  
Sexualidade 

Crescer em Segurança 

Festa de Natal no dia 11 de Janeiro de 2008 com os 
alunos do 8ºB e os seus professores. 
O jantar realizou-se no restaurante “O forjador”. 

Começámos o nosso jantar com muita alegria… 

N o passado dia 28 de Fevereiro,  algumas alunas da 
nossa escola (Ana Pires, Patrícia Viola, Sara Silva, 

Sofia Caramelo e Vânia Ravasqueira) deslocaram-se a Évora 
para participar na eliminatória regional do Projecto governo 
sub18. As escolas participantes tinham de apresentar e defen-
der propostas governamentais relativamente a quatro Ministé-
rios, a saber, Juventude, Finanças, Ambiente e Educação. 
Depois de um empate com a escola de Reguengos, a nossa 
escola saiu vencedora. As nossa ministras irão agora a Lisboa 
defender as suas propostas governamentais numa eliminatória 
que será a nível nacional. Parabéns e  boa sorte! 
                                                                                                    
Marília Ribeiro 

 

 

E ste ano vamos participar no 
Concurso Nacional de jornais 

escolares e para obtermos a melhor clas-
sificação possível decidimos melhorar o 
aspecto gráfico do nosso jornal. Alterá-
mos a sua estrutura, as cores, o logótipo, 
etc. 
As cores principais do nosso “novo” jornal 
são o azul e o cor-de-laranja. Escolhemos 
estas duas cores pois são as que mais se 
identificam com o clima característico da 
nossa região, muito quente de Verão (cor 
quente – cor-de-laranja) e muito frio de 
Inverno (cor fria – azul). 
A estrutura baseia-se no número três, ou 
seja, tem sempre três colunas de texto 
em cada página. Este número não apare-
ce do acaso. Encontramo-lo no próprio 
nome do jornal, “Arrrivar”, este contém 
uma particularidade: contém três Rs. 
Na capa, o tema principal terá agora 
maior destaque. E para encontrares com 
facilidade o artigo que pretendes ler no 
interior terás sempre o índice que te aju-
dará. 
Esperemos que gostes do novo visual. 

Mantém-te informado! 
 

Núcleo de estágio de Artes Visuais 

 

F omos com os amigos do 1º 
ciclo a S. Matias. 

Vimos as árvores da ribeira, sobrei-
ros, vacas, ovelhas e passarinhos. 
Aprendemos o nome daquele cam-
po, chama-se montado. 
Vivem lá muitos animais. Recortá-
mos alguns e fizemos um painel. 
“Gostei mais de fechar os olhos 
para ouvir os barulhos” Matilde 
“Gostei de ver as vacas pequeni-
nas”    

 
Mónica 

Jardim de Infância do Sabugueiro 

Ciência  e biodiversidade 

Março ‘08 
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Sessão de contos Mudança de Visual 

N o passado dia 16 de Janeiro houve uma ses-
são de histórias na 
biblioteca, às 
10:05h. Foram lá a 
minha turma e mais 
algumas. Foi muito 
divertido. A senhora 
que as contou cha-
ma-se Ilda Coelho. 
A história de que nós 
mais gostámos foi 
«A que sabe a 
lua?». Era sobre uns 
animais da floresta que queriam 
saber a que sabia a lua. Todos ten-
tavam chegar à lua, mas nenhum 
conseguia. Uns saltavam para cima 
de outros mas continuavam a não 
conseguir. Até que saltou um rato. 
Apesar de ser pequenino, como 
subiu até ao cimo dos outros todos, 
chegou à lua e deu um pedacinho 
dela a todos os animais. A cada um 
sabia-lhe a uma coisa e ao rato 
sabia a amizade.        
Também gostámos muito de «As 
três adivinhas». A história era 
sobre um rei que queria casar. Ele 

fez várias adivinhas e a mulher que 
acertasse todas as adivinhas casava 
com ele. Até que uma pastora de 
Arraiolos ouviu falar nisso e quis 

tentar. 
Chegou a vez dela e 

adivinhou a primeira. E 
foi para a segunda, que 
era adivinhar a diferença 
entre as duas bonecas. À 
primeira, não viu a dife-
rença, depois descobriu 
que uma o que ouvia 

dizia e a outra 
guardava tudo o 
que lhe diziam. 
A seguir, o príncipe 
disse-lhe que ela 

não podia vir nem calçada nem des-
calça, nem vestida nem despida. Ela 
era esperta e conseguiu resolver 
esta grande dificuldade. E no fim, é 
claro, casou com o príncipe. 

 
Ana Figueiras  
Ana Ramos 

“ …e ao rato 

sabia-lhe a 

amizade... 

” 

Encontro com a autora  
Margarida Pedrosa 

Nos dias 22 e 24 de Janeiro, a professo-
ra Margarida Pedrosa dinamizou duas 
sessões, com turmas de alunos do 2º e 
3º ciclos, nas quais fez a interligação 
entre a história e a literatura. 
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O  João e o Pedro estavam 
a jogar à bola e o Pedro 

aleijou o João e eles começaram a 
zangar-se e a bater um ao outro. 
Entretanto passou um senhor que 
lhes disse: 
_ Vê-se logo que não sabem o que 
é a Amizade, 
_ Eu sei, é quando duas pessoas 
namoram… 
_ Não, estás enganado, a amizade 
é quando as pessoas se dão bem e 
são amigas, disse o Pedro.  
Então, depois desta conversa estes 
dois meninos fizeram as pazes e 
deram sentido à Amizade. 
 
Miguel Casa-Velha – 4º G 
 
No dia dos namorados 
Comemora-se o amor, 
O carinho e a amizade 
Entre os que se amam! 

 
Ana Carolina – 4ºG 

Desfile de Carnaval Diálogo sobre a Amizade 

 E ste ano participámos no 
desfile e fomos disfarçados de astro-
nautas. 
As Professoras é que tiveram a ideia 
e os alunos das turmas  4º (F) e 4º 
(G), foram trajados de igual. 
Agradecemos a ajuda e colaboração 
dos nossos pais porque enviaram o 
material que a Profes-
sora pediu. 
As auxiliares também 
ajudaram muito na 
preparação e selec-
ção do material. 
A oficina da criança 
colaborou connosco, 
pois fizeram-nos os 
capacetes e os cintos que deram 
muito trabalhinho a fazer. Levámos 
muito tempo a vestir o nosso fatinho, 
mas valeu a pena, adorámos desfilar 
pelas ruas da nossa localidade mas-
carados de astronautas. 
Gostámos de ver os outros meninos 
a desfilar, estavam todos muito 

engraçados. 
Divertimo-nos 
muito na elabora-
ção das nossas 
máscaras…  
 
 

 
 
 
 

Texto Colectivo 4º F 
Arraiolos, 7 de Fevereiro de  

2008  
 

“Divertimo-nos 

muito na elabora-

ção das nossas 

máscaras…” 

O s conceitos que os alunos têm de temas como o 
amor, a família, a amizade, o divór-
cio, em suma os sentimentos… 
Frases dos alunos do 4º G 
 
“ Eu diria que o Amor é uma fonte 
de união para com as outras pes-
soas e acrescentava que o amor é 
mágico, faz-nos voar, é um sonho e 
não queremos acordar. 
O Amor é real ou ficção. O Amor 
começa quando somos amigos de 
uma pessoa e a seguir convidamo-la 
para sair e tudo acontece…” 
 
“Os netos cativam os avós abraçan-
do-os e beijando-os…” 
 
“Devemos ter pela Humanidade 
carinho, amor e amizade” 
 
“Posso ajudar a minha família dan-
do-lhe amor e amizade. Para mim a 
família é como uma flor que deve 
ser regada de tudo um pouco…” 
 

“ Um pai ou uma mãe podem falar 
do divórcio, dizendo que se já não 
gostam um do outro não vale a pena 
ficarem juntos…” 
 
“ Quando os pais não têm tempo 
para os filhos, os filhos sentem-se 
tristes e choram como se não tives-
sem pai nem mãe…” 
 
“Eu quando tiver filhos, digo-lhes 
que a família é muito importante e 
serve para tudo…” 
 
“ Em casa gosto de colaborar, aju-
do a minha mãe a pôr a mesa para o 
jantar, arrumo e sou um bom cozi-
nheiro…” 
 
“O que me faz feliz na minha família 
é tê-la para me apoiar em todos os 
momentos.” 
 
“ O Amor é um milagre maravilhoso” 
 

4º G – Escola EB 1 de Arraiolos  
 

   

A  amizade é uma coisa 
muito bonita entre as 

pessoas, sem amizade a vida 
não tem sentido. 
Eu tenho muitos amigos, pelos 
quais eu tenho muita amizade, 
amizade verdadeira e pura. 
 
A amizade é tão linda 
Como o sol a brilhar 
È tão importante na vida 
Como uma noite de luar 
 
No céu as estrelas vejo 
Como uma noite sem fim 
Espero que a amizade 
Seja sempre assim! 

Rita Raimundo – 4º G 

A Amizade “FEVEREIRO MÊS DO AFECTO” 

 

 

N o dia 16 de Janeiro, pelas 
11.45h, a turma 7º D assistiu à 

sessão de contos com a contadora profes-
sora Ilda Coelho. No final, os alunos dialo-
garam sobre a sessão. E registou-se o diá-
logo. 
Luís Carrageta – O conto da Ti Miséria é 
muito engraçado, chama a atenção, deixa 
as pessoas à espera para ver se alguém 
vai morrer. Como era uma história de ter-
ror, esperava navalhadas, facadas e mur-
ros, mas não fiquei desiludido. 
Pedro Rato – Gostei mais desse conto por-
que adoro figos. 
Luís Queimado – A história da Ti Miséria foi 
bem contada. Mas a contadora despachou 
e adaptou aos mais pequenos que entra-
ram atrasados. 
Marcelo Fortio – A contadora estava à 
pressa, por isso captou menos a atenção. 
Luís Queimado e William Sampaio – A his-
tória da caca é muito infantil. A da Ti Misé-
ria ensina que ajudar os outros é importan-
te, tentar ajudar. 
Ana Melandes – Penso que, dos contos 
que ouvimos, a Ti Miséria era mais adapta-
da à nossa idade. 
William Sampaio – Não tinha nada de ter-
ror… O meu sonho é morrer a dormir. 
Ana Melandes – É importante adaptar cada 
história aos ouvintes. E ver o tempo que 
tem para contar e contar da mesma manei-
ra a todos. 
LuísCarrageta – Sim, porque contou dife-
rente à turma que foi antes. 
Ana Frade – Fomos prejudicados, porque a 
história foi a correr, podíamos ter tido mais 
tempo. 
Pedro Rato – É importante ser pontual. 
Jessica Batalha – Gostei muito da maneira 
como contou as histórias. 
David Faianco – Criava suspense. 
Ana Frade, Lara Borralho – Fazia gestos e 
expressões. 
Miguel Cordeiro – E estava muito à vonta-
de. 
David Faianco – Parece que nos conhecia. 
Ana Frade – A maneira de falar e de expli-
car tinha mais sentido. 
Guido Correia– Quando disse o palavrão 
toda a gente se riu. Normalmente, quando 
ouvimos aquele palavrão, ninguém se ri. A 
contadora ia dizer outros palavrões, só não 
disse por causa dos gaiatos pequenos. 
 

 

Prof. Elisa Vasconcelos 

Março ‘08 
9 Destaque 

Eco Escolas Hora do Conto 

N o dia 10 de Dezembro de 
2007, as turmas do 8º B 

e 8.º C assistiram a uma conferência 
na biblioteca sobre o 
Ambiente, mais especifi-
camente sobre os cuida-
dos que devemos ter 
com a natureza e quem 
devemos contactar se 
descobrirmos uma 
infracção, dada pelos 
agentes da Equipa de 
Protecção de Natureza 
da GNR de Arraiolos. 
De seguida assistiram a 
uma demonstração de 
como se deve capturar 
uma ave ferida, em que 
os guardas da EPNA 

usaram um pombo para exemplifi-
car. Por fim assistiram ao hastear da 
bandeira Eco-escolas conquistada 
pelos alunos envolvidos pelo projec-
to no ano passado. 
 

Catarina Candeias e Rita Pereira  
                           8º B 

A s XIII Olimpíadas do 
Ambiente (OA) são um 

concurso de problemas e questões 
dirigido aos alunos do 7º ao 12º ano 
de escolaridade.   
 
Tem como objectivos fundamen-
tais: 
•  Incentivar o interesse pela 

temática ambiental; 
• Aprofundar o conhecimento 

sobre a situação ambiental 
portuguesa e mundial; 

• Estimular a capacidade oral e 
escrita; 

• Promover o contacto com 
situações experimentais con-
cretas; 

• Desenvolver o espírito e curio-
sidade científica;  

• Estimular a dinâmica de grupo 
e espírito de equipa, assim 
como a cooperação. 

 
A 1ª Eliminatória decorreu nos 
dias: 
-16 de Janeiro, para os alunos de 
3ºciclo, tendo participado 12 alunos 

-18 de Janeiro, para os alunos de 
ensino secundário, tendo participado 
53 alunos 
 
Para a  2ºeliminatória , a realizar no 
dia 5 de Março, pelas 14:30h, foram 
apurados os alunos: 
Categoria A-3º ciclo 
Joana Carreiras da Silva Carona, 8º 
A: 27 pontos 
Mónica Barbeiro Casas Novas, 8º C: 
25 pontos 
Gonçalo Barreto Pateiro, 7º B: 23 
pontos 
 
Categoria B-Ensino Secundário 
Filipe Miguel Franjoso Estrada, 12º 
A: 30 pontos 
Alberto Rafael A. dos Santos, 10º B: 
28 pontos 
Carlos Xavier Borralho dos Lóios, 
12º A: 28 pontos 
Catarina Teresa Pontes Peças, 12º 
A: 27 pontos. 
Parabéns a todos os participantes! 
 
A Coordenadora das Olimpíadas 
do Ambiente,  

Aurora de Sá 
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Colocou "E" na porta da sala de aula?

 

 

Em colaboração com o Gabinete de Saúde, Segurança e Bem Estar da escola, a turma do 9ºC realizou um trabalho de 

análise e tratamento de dados e pesquisa de informação, integrado na unidade de processamento de texto (Microsoft 

Office Word) da disciplina de TIC, com o objectivo de divulgar à comunidade escolar os resultados dos inquéritos realiza-

dos no dia 9 de Outubro de 2007, no âmbito do simulacro de  fuga de gás realizado na escola. Resolveu-se, ainda, reco-

lher informação acerca de outros possíveis perigos e formas de os encarar. 

Além da importante vertente pedagógica da actividade, é de salientar a importância que as TIC assumem na pesquisa, 

análise, tratamento e divulgação da informação. Apresenta-se, assim, também uma amos-

tra da qualidade  
Simulacro 
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� Professores  
A maior parte dos professores ouviu claramente o sinal sonoro, fez a evacuação ordenada dos alunos e antes destes 

saírem da sala deu-lhes uma “orientação rápida”. Alguns professores levaram o livro de ponto consigo e a maior parte 

não colocou o “E” de Evacuado na porta da sala de aula. 

Todos os professores foram os últimos a sair da sala de aula e a maior parte fez a indicação do mapa. Apenas metade 

dos professores juntou os alunos e fez a chamada pela pauta, verificando que não faltava nenhum aluno. Nenhum pro-

fessor ultrapassou os 5 minutos desde que soou a sirene até ao “ponto de encontro”. 

 

Assim que possível, será divulgada na página da escola a totalida-

de do tratamento dos inquéritos  

As TIC em contexto educativo 

Análise dos Inquéritos 

� Alunos 
A maior parte dos alunos ouviu claramente a sirene e 

quase todos guiaram os seus colegas até ao ponto de 

encontro. Como apenas algumas turmas têm alunos 

com dificuldades motoras, alguns alunos afirmaram ter 

ajudado os colegas.  

A maior parte dos alunos manteve os colegas juntos 

até à chegada do professor e fizeram uma evacuação, 

ordenada e calma, em menos de 5 minutos. Todos os 

alunos afirmaram que seguiram o percurso indicado no 

plano de evacuação da escola.  

 

 

No dia 9 de Outubro de 2007, na Escola E.B. 2,3/S Cunha Rivara de Arraiolos, ocorreu uma simu-

lação de fuga de gás, sendo feito um inquérito acerca do que tinha ocorrido aos professores, dele-

gados de turma e auxiliares de acção educativa. No total foram inquiridos 24 professores, 22 alu-

nos e 7 auxiliares de acção educativa (4 do Bar e 3 do Refeitório). 

� Auxiliares de acção educativa do bar  
Todas as auxiliares inquiridas responderam que ouviram mais 

ou menos o sinal sonoro que indicava a evacuação da escola. 

Todas disseram que o quadro da electricidade foi imediata-

mente desligado. No entanto, nenhuma auxiliar respondeu à 

questão 3 do inquérito (“As válvulas do gás foram imediata-

mente fechadas?”). Todas responderam que os equipamen-

tos que se encontravam a funcionar foram imediatamente 

desligados, que demoram mais ou menos 7 minutos desde 

que ouviram a sirene até à chegada ao “ponto de encontro” e 

que só abandonaram o sector quando já lá não estava nin-

guém. Todas seguiram o percurso indicado e verificaram se 

já estavam todos os colegas no “ponto de encontro”. 

 

� Auxiliares de acção educativa do refeitório  
Todas as auxiliares inquiridas disseram que ouviram mais ou 

menos o sinal sonoro, que os aparelhos foram desligados e 

que nenhuma auxiliar demorou mais de 7 minutos a sair da 

escola. Todas abandonaram o sector quando já não se 

encontrava ninguém, seguiram o percurso indicado e verifica-

ram se os colegas já se encontravam no “ponto de encontro”. 
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E xiste na nossa escola um 
projecto de Orientação 

Escolar e Vocacional que visa con-
tribuir para a facilitação do conheci-
mento das alternativas educativas 
e profissionais existentes e promo-
ver nos alunos um maior conheci-
mento de si próprio e do mundo do 
trabalho. Neste sentido, temos 
desenvolvido um conjunto de activi-
dades que permitem um maior 
acesso à informação escolar e pro-
fissional, assim como o aconselha-
mento e acompanhamento dos alu-
nos na sua tomada de decisão. 
A equipa de Orientação Vocacional 
que promove estas actividades é 
constituída pelas professoras Ana-
bela Garcia e Fátima Caldeira e 
pela psicóloga, Ana Herculano e 
conta com a colaboração de pro-
fessores, pais, Câmara Municipal 
de Arraiolos e Associação Monte. 
Recentemente, nos dias 10 e 11 de 
Janeiro realizou-se uma Feira de 
Profissões onde os alunos tiveram 
a oportunidade de contactar direc-
tamente com profissionais de 
várias áreas. 
Na avaliação feita pelos alunos, 
registou-se que esta é uma activi-
dade que se reveste do maior inte-
resse, uma vez que promove a 
exploração da informação sobre o 
mundo profissional de uma forma 
muito directa. 
Assim sendo, a equipa responsável 
pelo evento compromete-se a dar 
continuidade a este trabalho! 

 

Curso Tecnológico de Acção Social Pensar o Futuro! 

A ctividades realizadas pelos alunos do 12ºB na discipli-
na de Práticas de Animação Socio-
cultural: 
 
- Culinária – Bolo de Chocolate 
Sabes numa tarde, fizemos um bolo 
no micro-ondas e foi muito doce e 
divertido! 
 
- Fomos aos contos 
Participamos numa sessão de con-
tos na Biblioteca da nossa escola, 
com a professora Ilda Coelho. Ado-
rámos esta actividade, aprendemos 
histórias e formas de contar as histó-
rias, se é que isto se aprende! 
Agora estamos nós a preparar uma 
actividade de contos para ir realizar 
com alunos do 1º ciclo. 
 
- Carnaval 
Para festejarmos o Carnaval come-
çamos por preparar a nossa másca-
ra para o desfile. 

Fizemos uma máscara com pasta de 
papel, com a técnica do balão. 
Vejam os resultados!                        
 
Visitas de estudo: 
- Casa dos Bonecos – Évora 

- Teatro de Marionetas – O Mistério 
da Pedra Encantada. 
 
- Arronches: Museu (A) Brincar, 
Centro Ambiental e Centro Lúdico; 
Vimos brinquedos da época dos 
nossos pais, fomos ao Parque 
Nacional da Serra de S. Mamede 
ver as pinturas rupestres e ouvimos 
contar a história da fada Oriana de 
Sophia de Mello Breyner, feita por 
uma turma do 1º ciclo. O espaço 
cénico simbolizava a floresta onde 
decorria a acção. Foi muito bom! 

                                                                           

S omos alunos do 10º C e 
vamos realizar uma activi-

dade de animação – Peddy-Paper. 
Esta actividade é para ti colega do 
3º ciclo e secundário, e decorrerá na 
semana cultural, ou seja na última 
semana do 2º Período. 
Até lá prepara a tua equipe! E os 
teus conhecimentos! Daremos notí-
cias em breve! 

Alunos de Animação 

 
Varrer à noite dá azar 
Partir vidros atrasa a vida. 
Matar gatos pretos atrasa a vida 
sete anos. 
Ver corujas anuncia a morte. 
 
Dá azar: 
Colocar malas de mão no chão. 
Cortar unhas à sexta-feira. 
Abrir o guarda-chuva em casa. 

Dormir de pernas trocadas. 
 
 

Quando vemos um gato preto, 
devemos mandar-lhe um beijo, se 
não o fizermos dá azar. 

 
Nas sextas-feiras treze, às doze 
horas, aparece um homem com cor-
po de cavalo que percorre as ruas. 
Se encontrar alguém, mata-o. 
 
Se comermos muito queijo, esque-
cemo-nos das coisas que temos 
para fazer. 

 
SUPERSTIÇÕES são crenças, 
atitudes irracionais de pessoas 
que acham que certas acções ou 
certos sinais podem trazer auto-
maticamente consequências 
boas ou más. 
 
Uma pessoa que acredita em 
superstições é supersticiosa. 
 
Dá azar ser supersticioso. 
 
 

Recolha de Rute Teles e Marta 
Domingos, CEF T2B 

 

Curso Profissional 
 de Animação Sociocul-

tural 

Superstições 
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M ais uma vez tivemos a 
visita da contadora de 

contos: Ilda Coelho. Leiam os tex-
tos ao longo do jornal ou no nosso  
 b l o g :  b i b c u n h a r i v a -
ra.blogspot.com. 

Hora do Conto 

N o passado dia 21 de 
Fevereiro, pelas 15h, os 

autores do manual de 
Filosofia do 10º ano, 
Dra. Teresa Alves, Dr. 
José Arêdes e  Dr. 
José Carvalho, estive-
ram na Biblioteca da 
nossa escola para 
uma sessão com  alu-
nos do 10º e 11º 
anos. A sessão deno-
minou-se “Pensar é 
um acto ético” e dina-
mizou os alunos levando-os a  
reflectir sobre questões éticas e a 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

perceber a necessidade da ética 
para o agir humano. A sessão 
decorreu em estilo de conversa e 
diálogo com os alunos, fomentando 

nestes a atitude inter-
ventiva, crítica e argu-
mentativa, próprias da 
Filosofia. 

                                                                          
Marília Ribeiro 

“...Pensar 

é um acto 

ético... 

” 

N o dia 16 de Janeiro, pelas 11.45h, a turma 7º D 
assistiu à sessão de contos com a 
contadora professora Ilda Coelho. 
No final, os alunos dialogaram sobre 
a sessão. E registou-se o diálogo. 
Luís Carrageta – O conto da Ti 
Miséria é muito engraçado, chama a 
atenção, deixa as pessoas à espera 
para ver se alguém vai morrer. 
Como era uma história de terror, 
esperava navalhadas, facadas e 
murros, mas não fiquei desiludido. 
Pedro Rato – Gostei mais desse 
conto porque adoro figos. 
Luís Queimado – A história da Ti 
Miséria foi bem contada. Mas a con-
tadora despachou e adaptou aos 
mais pequenos que entraram atrasa-
dos. 
Marcelo Fortio – A contadora estava 
à pressa, por isso captou menos a 
atenção. 
Luís Queimado e William Sampaio – 
A história da caca é muito infantil. A 
da Ti Miséria ensina que ajudar os 
outros é importante, tentar ajudar. 
Ana Melandes – Penso que, dos 
contos que ouvimos, a Ti Miséria era 
mais adaptada à nossa idade. 
 

William Sampaio – Não tinha nada 
de terror… O meu sonho é morrer a 
dormir. 
Ana Melandes – É importante 
adaptar cada história aos ouvin-
tes. E ver o tempo que tem para 
contar e contar da mesma maneira a 
todos. 
LuísCarrageta – Sim, porque contou 
diferente à turma que foi antes. 
Ana Frade – Fomos prejudicados, 
porque a história foi a correr, podía-
mos ter tido mais tempo. 
Pedro Rato – É importante ser pon-
tual. 
Jessica Batalha – Gostei muito da 
maneira como contou as histórias. 
David Faianco – Criava suspense. 
Ana Frade, Lara Borralho – Fazia 
gestos e expressões. 
Miguel Cordeiro – E estava muito à 
vontade. 
David Faianco – Parece que nos 
conhecia. 
Ana Frade – A maneira de falar e de 
explicar tinha mais sentido. 
Guido Correia– Quando disse o 
palavrão toda a gente se riu. Nor-
malmente, quando ouvimos aquele 
palavrão, ninguém se ri. A contadora 
ia dizer outros palavrões, só não 
disse por causa dos gaiatos peque-
nos. 

N o dia 16 de Janeiro, na nossa escola, uma con-
tadora dirigiu-se à biblioteca para 
contar histórias.  
Contou 3 histórias. Uma era sobre 
um contador que se dirigia a terras 
para contar, mas nunca contava 
nada, porque perguntava se 
conheciam a história e toda a gente 
sabia. As pessoas tentaram enga-
ná-lo, mas nada. 
A segunda era sobre uma toupeira 
a quem tinham feito caca em cima 
da sua cabeça. Para ver quem era 
perguntou a vários animais e lá 
descobriu. 
Na terceira história havia vários 
animais que queriam provar um 
bocado da lua e subiam uns para 
cima dos outros. E lá provaram um 
bocado da lua. 
  

 
 

Tiago Ribeiro 
7ºC  

Reconto 

Dinamização da Biblioteca em parceria com 
 o grupo de Filosofia 
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Mailing List 

A Equipa da 
Biblioteca tem 
enviado para a 
sua mailing list , sempre que 
é pertinente, informação 
sobre actividades desenvol-
vidas, estatísticas, listagens 
de documentos (filmes, 
documentários, software), 
etc.. 

 

Construção de um blog 

O Blog elaborado em 
Dezembro(bibcunharivara. 

blogspot.com), no qual o visi-
tante pode conhecer não só 
as actividades da Biblioteca, 
mas também deixar o seu 
comentário e sugestões, tem 
tido um razoável número de 
visitantes. 

 

Cartões de S. Valentim 

No passado dia 14 de Feve-
reiro, alunos, professores e 
auxiliares de educação 
puderam adquirir cartões de 
S. Valentim, escrever a a 
sua mensagem de amor e 
enviá-la a quem quisessem.  

 

 

 

 

 

Hora do Conto 

O animadora Ilda Coelho 
esteve na Biblioteca, dina-
mizando suas sessões 
denominadas “Hora do 
Conto” nas quais deliciou 
os mais pequenos com 
várias histórias. 
Veja a reportagem fotográfica em 
na plataforma moodle ou em bibcu-
nharivara.blogspot.com 

 

Encontros com auto-

res 

Durante todo o segundo 
período, tivemos duas ses-
sões com a autora Margari-
da Pedrosa, e está agenda-
da para 27 de Fevereiro 
outra sessão com o poeta 
Carlos Mota de Oliveira.  

 

                                       

• Março 

   - Sarau de Poesia 

  - Catalogação de livros 

  - Elaboração de estatísticas da Biblioteca 

  - Exposição de cartoons 

 

• Abril 

   - Elaboração de estatísticas da Biblioteca 

  - Catalogação de livros 

  - Exposição de cartoons 

  - Hora do Conto, com Ilda Coelho 

   

• Maio 

   - Elaboração de estatísticas da Biblioteca 

  - Catalogação de livros 

  - Exposição de cartoons 

   

Fevereiro 2008 

B O L E T I M   B I B T E C A 

 Agenda Agenda  

Actividades desenvolvidas...Actividades desenvolvidas...  

Periodicidade: Trimestral Nº3 

Agrupamento de Escolas de Arraiolos 

Algumas novidades na BibliotecaAlgumas novidades na Biblioteca  

• John Q (DVD) 
• Um Deus desconhecido, John Stein-

beck 
• Uma abelha na chuva, Carlos de Oliveira 
• Contos Orientais, Marguerite Yourcenar 
• Vinte Poemas de Amor e uma Canção 

Desesperada, Pablo Neruda 
• O Retrato de Dorian Gray, Óscar Wilde 
• Campo Aberto, Sebastião da Gama 
• Serra-Mãe, Sebastião da Gama 

www.eps-cunha-rivara.rcts.pt                                                                                        e-mail:bibcunharivara@gmail.com 

B l o
 g 

• Compromisso de Honra (DVD) 
• O Sétimo Selo, José Rodrigues dos Santos 
• Harry Potter e os Talismãs da Morte, J. 

Rowling 
• Antologia Poética, Vinicius de Moraes 
• Ditos e Apodos Colectivos, J. A. David de 

Moraes 
• Um Crime no Expresso do Oriente, Agatha 

Christie 
• Os Filhos da Droga, Christiane F. 

Humor (ambiente)Humor (ambiente)  

“Sobre as  páginas de um livro pode-se chorar, mas não sobre o ecrã de um computador”, José Saramago 


