
 

 

 
 
Um polícia para um músico ambulante: 
- Mostre-me a sua licença para tocar na rua. 
- Licença? Não tenho! 
- Então acompanhe-me… 
- Com muito gosto. Que canção sabe cantar? 

 
Diz a Zebra para o Burro: 
- Não tens vergonha de andar com essas orelhas na 
rua? 
E o Burro responde: 
- E tu, não tens vergonha de andar na rua de pijama? 

 
- Pedrinho, diz uma palavra que comece com a letra 
“P”. 
- Galinha. 
- Galinha?! Mas onde é que está o “P”? 

Está nas penas…  

E.B.1 de Arraiolos—Turma 4º F 

Anedotas 

 

Cartaz e Marcador elaborado pela Carla e pela Ana  
(estagiárias de Visual)  
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O s alunos das turmas do 6º ano, na disciplina de Inglês, começaram a trabalhar no 3º período, no projecto "Uniting 
through Legends". É um projecto de parceria com escolas da União 
Europeia e nele trabalham sete Países: Portugal, Espanha, Itália, Gré-
cia, Polónia, Roménia e Turquia. Neste trabalho colaborativo aprende-
mos e partilhamos diversas coisas. Elaborámos uma pequena descri-
ção do nosso País e da escola. Os professores administradores do 
projecto reuniam-se diariamente no chat e definiam estratégias ou 
acordavam métodos de trabalho. Foi decidido então que um País 
escreveria uma lenda do seu País, o segundo a decorava e o 3º adi-
cionaria música do seu País. Todos tiveram que partilhar a mesma 
lenda diversas vezes, utilizaram as Novas Tecnologias e recorreram 
muitas vezes ao dicionário! Foi uma colaboração muito estreita não só 
Europeia como a nível dos colegas dos Conselhos de Turma, em 
especial: o professor Inácio Freire (Educação Musical) que os ajudou 
a seleccionar e a adicionar as músicas instrumentais Portuguesas e 
ainda lhes acrescentou sons espectaculares; à professora Sofia Del-
gadinho (TIC) que resolveu todos os problemas técnicos e muito tra-
balho teve em solucioná-los e melhorá-los; e ainda à professora San-
dra Quaresma ( Expressão Dramática) e todos os seus colaboradores, 
colegas estagiários e professoras da Universidade que muito ajuda-
ram a colocar em cena a peça: "Fairy Arcina" - lenda italiana, que os 
alunos do 6ºD escolheram e cuja representação, no dia 3 de Junho, 
será fantástica!!!  
Pedia a todos aqueles que puderem ir ver a peça...que o 
façam porque a Turma dos Percursos Alternativos foi muito "fixolas" 
para a professora de Inglês. Um beijo grande a todos aqueles que me 
ajudaram, principalmente aos meus alunos.  
Gostaria que os trabalhos fossem sempre colaborativos e intensos. 
Viveríamos a escola com mais alegria e intensidade. 
Visitem o nosso site:http://twinspace.etwinning.net/launcher.cfm?
lang=en&cid=25531 
  

A professora de Inglês do 6º ano 
Carla Vieira Sampaio Da Silva 

A  GESAMB - Gestão Ambiental e de Resíduos EIM criada por iniciativa da 
Associação de Municípios do Distrito de Évora 
(AMDE) é uma empresa intermunicipal responsá-
vel pela gestão e exploração do Sistema Intermu-
nicipal de Valorização e Tratamento de Resíduos 
Sólidos Urbanos do Distrito de Évora (SIRSU) e 
procede à recolha selectiva, tratamento e valori-
zação dos resíduos sólidos dos municípios de 
Alandroal, Arraiolos Borba, Estremoz, Évora, 
Montemor-o-Novo, Mora, Mourão, Redondo, 
Reguengos de Monsaraz, Vendas Novas e Vila 
Viçosa, que produzem cerca de 76 mil toneladas 
de resíduos sólidos urbanos, por ano. 
No dia 21 de Maio, os alunos das turmas do 8.º B 
e 8.º C, deslocaram-se em visita de estudo às 
instalações da GESAMB, no âmbito da disciplina 
de Ciências Naturais e do programa Eco-
Escolas. Foram recebidos pela Dra. Gilda Matos 
que fez uma pequena apresentação do trabalho 
desenvolvido nas várias secções da empresa, 
como o Aterro Sanitário, os Centros de Transfe-
rência e o Centro de Triagem e depois uma visita 
guiada pelas instalações do Centro de Triagem 
onde os alunos puderam observar o processo de 
triagem dos resíduos recolhidos nos Ecopontos e 
as várias infra-estruturas que compõem o com-
plexo da GESAMB. Apesar da maioria dos alu-
nos já estarem sensibilizados para a separação 
do lixo em casa, esta visita permitiu-lhes tomar 
uma maior consciência da importância do trata-
mento dos resíduos, pois ficaram surpreendidos 
e até preocupados quando souberam que o Ater-
ro Sanitário Intermunicipal de Évora tem capaci-
dade para apenas mais 12 anos.  

Liliana Sobral e Sofia Delgadinho.  
Visite a página da GESAMB em 

 http://www.gesamb.pt/. 

VISITA DE ESTUDO À GESAMB 

Dinamização da Biblioteca 
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Patrocínios:  

Editorial Os cavalos e os cães da G.N.R. visitaram a nossa Escola  

O  Este é o logótipo vence-dor do projecto "Few 
words make European Friends". 
 

(Continua na página 8) 
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A maior empresa  
do mundo 
 
“Posso ter defeitos, viver 
ansioso, e ficar irritado algumas 
vezes, mas não me esqueço 
de que a minha vida é a maior  
empresa do mundo, e posso  
evitar que ela vá à falência. 
 
Ser feliz é reconhecer que vale  
a pena viver apesar de todos  
os desafios, incompreensões e  
períodos de crise. 
 
Ser feliz é deixar de ser vítima 
dos problemas e tornar-se num 
autor da própria história. 
 
É atravessar desertos fora de si, 
mas ser capaz de encontrar um  
oásis no recôndito da sua alma. 
É agradecer a Deus a cada  
manhã pelo milagre da vida. 
 
Ser feliz é não ter medo dos  
próprios sentimentos. 
É saber falar de si mesmo. 
É ter coragem para ouvir um 
“não”. 
É ter segurança para receber 
uma crítica, mesmo que injusta. 
 
Pedras no caminho? 
Guardo-as todas, um dia vou  
construir um castelo ...” 
                                              Fernando Pessoa 
 
 
A equipa responsável pela edição do 
“Arrrivar” agradece a todos os cola-
boradores e deseja a todos umas 
boas férias. Temos dois anos de tra-
balho e a nossa avaliação é bastante 
positiva. Temos tido colaboração de 
todos níveis de ensino e de diferen-
tes áreas de trabalho do agrupamen-
to. Até para o ano e recorde-se que... 
a sua vida é (mesmo) a maior empre-
sa do mundo e está nas suas mãos 
evitar que vá à falência… 
Descanse para poder voltar em força 
no próximo ano lectivo. Seja Feliz… 

A equipa do ARrrivar 

 
 

H oje, quinta-feira, 24 de Abril de 2008, os senhores guardas vieram à nossa escola fazer duas actividades: uma com 

cavalos e outra com cães. 

Alunos, professoras, auxiliares e mães montaram os cavalos que eram qua-

tro. Os guardas ajudaram e todos se divertiram. 

Outro senhor guarda mostrou-nos como se treinam os cães para procurar 

drogas, explosivos, ... 

Os cães brincaram com alguns meninos. 

No final os meninos do infantário também vieram 

montar os cavalos. 

Foi uma manhã diferente. Gostámos muito. 

Alunos do 2º ano/ Escola EB1 de Vimieiro 



 

 

Na Primavera há muitas flores . 
Os dias começam a aquecer. 
Os campos começam a ficar mais 
bonitos. 
Os meninos podem usar manga cur-
ta . 
As andorinhas voltam de outros paí-
ses. 
A Primavera é a estação do ano mais 
bonita. 

Catarina Palhinha 
2ºC / EB1 de Arraiolos 

Mãe, és a minha flor preferida. 
Mãe, és a maior. Adoro-te. 
És a melhor mãe do Mundo. 
Mãe, és a mais linda flor do meu jar-
dim . 
Mãe, tu cuidas sempre de mim. Eu 
gosto muito de ti. 
Mãe , tu dás-me muito carinho. 
Mãe, és muito linda e eu amo-te mui-
to. 
És o meu coração em flor . 
És a minha Jóia. 
A minha mãe é a melhor coisa do 
mundo 
A minha mãe é muito querida. 
A minha mãe nunca me magoa . 
A minha mãe é muito cuidadosa 
comigo e com o meu pai. 
Maravilhosa 
Amorosa 
Encantadora 
És a maior! 
 
 

2ºC / EB1 de Arraiolos 
 
 

Estamos na Primavera mas o 
dia de hoje esteve frio , chuvoso 
e com muito vento. 
Eu gosto muito mais de dias 
com muito sol, mas a chuva faz 

falta para as plantas, para os campos 
e também para beber, cozinhar e 
tomar banho. 
Na hora de almoço choveu muito e 
eu molhei-me. 

EB1 de Arraiolos 
Raquel Tarrulas / 2º C 

N o dia 13 de Março de 2008 fizemos os folares 
da Páscoa. 
Desta vez fizemos outra receita que 
a dona Antónia nos ensinou. 
Convidámos a equipa da Oficina da 
Criança, as avós, as mães, a presi-
dente da Junta de Freguesia de 
Arraiolos, dois funcionários da Junta 
que acenderam o forno e algumas 
pessoas do Agrupamento. 
Primeiro amassámos a massa com 
todos os ingredientes e fizemos 
umas bolinhas de massa que puse-
mos em tabuleiros para ir ao forno 
comunitário a cozer.  
Os bolos ficaram muito bons depois 
fizemos uns embrulhinhos para os 
pais. 
Este dia foi muito bem passado, 
fizemos um almoço de convívio com 
todos os participantes. 
Já ficou combinado que para o ano 
nos voltaremos a juntar. 
 

 

É bom fazermos estas actividades 
para não se perder a tradição !!! 
Ingredientes: 
1 kg de massa de pão 
1 kg de açúcar 
200 g de manteiga de vaca 
200 g de margarina Vaqueiro 
3 ovos 
3 limões 
2 pacotes de erva doce 
2 pacotes de canela em pó 
Pó Royal 
1 l de leite 
2 kg de farinha 
Como fazer : 
Bate-se a massa de pão com a 
manteiga de vaca, a margarina 
Vaqueiro, os ovos, o açúcar, a erva 
doce, a canela em pó, o pó Royal e 
o leite. Depois amassa-se com a 
farinha enquanto se raspa o limão. 
Depois junta-se tudo e mexe-se mui-
to bem. Por fim divide-se em boli-
nhas e ficam no forno até se ver que 
estão cozidos (eles não se acabam 
de cozer todos ao mesmo tempo). 
Bom apetite!!!!!!!!!!!!!!!!    

Texto colectivo 
                                                          

E.B.1 de Santana do Campo 
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Vou Rimar com el  Vou Rimar com A Primavera 
 

P intei a cara do Manuel com tinta e um pincel. 
Encontrei o Samuel 
a jogar com o Daniel 
e também o Emanuel. 

Na rua, 
vi um belo anel 

amarelo 
da cor do mel. 
No jardim 

estava o Miguel   
 desenhar num grande papel. 

 
 

 

 

 

Francisco Vitorino,  
Francisco João,  

Carolina,  
Catarina Sarmento,  
2ºC, EB1 – Arraiolos 

 

N  
a cozinha 
Encontrei um funil 
e outras coisas, 
mais de mil . 
No quintal 

vi um grande canil 
e lá dentro 

um lindo barril. 
Foi um dia baril 

No céu 
Via-se a cor anil. 

 

 

 
 

João Pedro 
Bruno Miguel 
Diogo Miguel 

Raquel 
2ºC 

Dia da Mãe 

Os Folares da Páscoa 

Dia Chuvoso 
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Desporto Escolar 
Nos dias 23, 24 e 25 de Maio realizaram-se em Évora os Campeonatos Nacionais de Desporto Escolar. 
A nossa Escola teve representantes em duas modalidades: Natação e Orientação. 
Os resultados das equipas de Orientação foram brilhantes. Obtendo-se três primeiros lugares (iniciados masculinos e 
femininos; juvenis femininos) e um segundo lugar (juvenis masculinos). 
Parabéns pessoal!!! 
Continuem a treinar e a conseguir óptimos resultados. 

 
Escola de Modalidade de Orientação da Gafanhoeira 
O clube teve início a 7 de Março de 2007, inicialmente composto por 15 
jovens. Com o início da nova época e do período escolar, o número de interes-
sados pela modalidade aumentou. Actualmente com 85 federados, cerca de 
70% são jovens e um número que ronda os 40, participam nos treinos sema-
nais. 
Treinos 

O clube é composto por atletas de todas as idades, sendo que o mais novo tem 7 anos e o mais velho 
60. Assim, os Infantis realizam somente treinos técnicos, três vezes por semana. Os iniciados realizam 
também os 3 treinos técnicos, um dia de treino físico e quando não há provas ao fim de semana ainda 
andam de bicicleta. Os juvenis, juniores e seniores realizam 3 treinos técnicos, 2 treinos físicos e um de 
bicicleta. Os veteranos, não descuram o treino regular e realizam as suas sessões em horário diferente, 
devido á profissão. 
Participação 
A participação nas provas de Orientação é aberta a todos. Com organização, é possível conciliar a 
escola, os treinos e a participação nas competições. Além das provas de Orientação (locais, regionais, 

nacionais e internacionais) os atletas também participam em provas de atletismo como: corta-mato e provas de resistên-
cia.  
Organização de provas 
Até ao momento o clube organizou 4 eventos do Troféu Ori-Évora (1º e 2º Ori-Gafanhoeira e 1º Troféu do 
Sabugueiro). Felizmente, no concelho de Arraiolos, os terrenos são de excelente qualidade técnica e muito 
agradáveis para a Orientação. A escola de modalidade irá organizar mais dois dias de Orientação com três 
eventos, incluídos nas comemorações “O Tapete está na Rua 08”. Será nos dias 14 e 15 de Junho de 2008 
em Arraiolos e São Pedro da Gafanhoeira. A página do evento é www.srgafanhoeira.pt/ter08  
O site 
O site: www.srgafanhoeira.pt foi criado em Setembro do ano passado com o objectivo de divulgar o clube, os seus atle-
tas, ter notícias sobre a participação em todos os eventos e várias secções de interesse como: vídeos, fotos, eventos 
que iremos organizar e entrevistas aos atletas do clube.  
Atletas em destaque 
Com apenas 1 ano e meio de existência, o clube tem já vários jovens a alcançar resultados de destaque: 
Manuel Horta, 18 anos – Seleccionado para representar Portugal, na Suíça, em Outubro deste ano, no EYOC 
(European Youth Orienteering Cup). É vice-campeão nacional de estafetas (em seniores elite); 
Ana Coradinho, 16 anos – Seleccionada para representar Portugal no Campeonato Ibérico 2008. Foi 3ª classificada no 
Campeonato Nacional de distância Longa, é vice-campeã nacional de estafetas e 5ª melhor atleta feminina, com idade 
juvenil, no Nacional Absoluto; 
Rita Rodrigues, 14 anos – Vencedora do ranking da Taça de Portugal 2008, em iniciadas femininas. Terceiro lugar no 
Campeonato Nacional de Sprint e vice-campeã nacional de estafetas (ambos no escalão juvenil). É actual campeã nacio-
nal de Desporto Escolar (Inic Fem). No atletismo a atleta destaca-se por ter sido campeã distrital, 
vice-campeã do Alentejo em corta-mato e ter sido seleccionada para o Olímpico Jovem 2008; 
Inês Pinto, 16 anos – É campeã nacional de Desporto Escolar (Juv Fem) e vice-campeã nacional 
de estafetas. No Atletismo a atleta juvenil foi 5ª classificada no Corta-Mato do Alentejo e seleccio-
nada para o Olímpico Jovem 2008; 
João Salgado, 14 anos – É campeão nacional de Desporto Escolar (Inic Masc); 
Helena Coradinho, 17 anos – É vice-campeã nacional de Desporto Escolar (Juv Fem). Foi selec-
cionada para o Olímpico Jovem 2008; 
Ana Salgado, 14 anos - É vice-campeã nacional de Desporto Escolar (Inic Fem). Em corta-mato foi 
vice-campeã distrital; 
Filipe Salgado, 17 anos – É vice-campeão nacional de Desporto Escolar (Juv Masc). 

A Escola Secundária Cunha Rivara de Arraiolos obteve nos Nacionais de Desporto Escolar 
2008, 3 títulos nacionais, nos escalões: Iniciadas Femininas, Iniciados Masculinos e Juvenis Femininas. E 2º lugar em 
Juvenis Masculinos. Pontuaram para as equipas os seguintes atletas: Rita Rodrigues, Ana Salgado e Teresa Maneta 
(Inic Fem); João Salgado, Tiago Ribeiro, João Pedro e João Marques (Inic Masc); Inês Pinto, Helena Coradinho e Isabel 
Salgado (Juv Fem); Filipe Salgado, Jorge Coelho, Paulo Falcão e José Santana (Juv Masc).  
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D e 6 a 15 de Junho, o Centro Histórico de Arraio-los recebe a iniciativa “O Tapete Está na 
Rua'08”. 
O mais representativo artesanato do concelho, conhecido 
internacionalmente, é motivo deste evento que evidencia a 
requalificação urbana efectuada na Vila de Arraiolos, pro-
move o “Tapete de Arraiolos” e a realização de Exposições, 
Espectáculos e Colóquios. 
A "MOSTRA DE TAPETES DE ARRAIOLOS", nas ruas do 
Centro Histórico da nossa vila realça a importância dos 
Tapetes de Arraiolos, têxteis bordados de qualidade, ima-
gem de marca a que a vila e o concelho estão intimamente 
ligados. 
O Centro Histórico, recentemente recuperado e valorizado, 
serve assim de espaço/montra para divulgação de um patri-
mónio que urge salvaguardar, defender e divulgar.  
Simultaneamente, a riqueza do nosso património, a gastro-
nomia e os produtos locais de qualidade, a par da anima-
ção feita de manifestações culturais, incluído a programa-
ção de diversos espectáculos, são motivo para visitar 
Arraiolos. 
 
 

Espectáculos: 
06 de Junho - 22:00 horas - 1º de Abril "Orquestra Ligeira" 

07 de Junho - 22:00 horas - Clã 

08 de Junho - 21:30 horas - Carlos Leitão - Noite de Fados 

09 de Junho - 22:00 horas .- David Fonseca 

10 de Junho - 21:30 horas - "Vento Suão" - Musica Tradi-

cional Portuguesa 

11 de Junho - 21:30 horas - "Sol Ardente" e "Terras de 

Rayo" (Música Popular) 

12 de Junho - 21:30 horas - "Fusão" e "Zebra" (Covers) 

13 de Junho - 21:00 horas - Marchas Populares do Conce-

lho de Arraiolos 

14 de Junho - Leo Cartouke - Animação Circense 

14 de Junho - 22:00 horas - Jacinta - "Convexo" 

15 de Junho - 18:00 horas - Rancho Etnográfico "Os Cam-

poneses" de Arraiolos 

Gabinete de Informação da Câmara Municipal de Arraiolos 
e-mail: jpinto@cm-arraiolos.pt 

 

O Tapete está na rua 

R ealizou-se no sábado dia 17 de Maio o espectá-culo de lançamento do DVD Cancioneiro Popular 
um tesouro  a  descobrir , produzido pelo Agrupamento de 
Escolas de Arraiolos, conforme programa em anexo, convi-
dam-se todos os interessados a estar presentes. 
1ª parte 
15h00m - Actuação do Rancho Folclórico de Arraiolos 
( 20m) 
 
15h20m -  Apresentação da gravação do Pré-Escolar, 
1ºano e 2ºano . 

  
15h30m - Apresentação da gravação dos 3º e 4º ano. 

  
15h40m – Apresentação do Hino do Agrupamento.  

  
Intervalo (30m) 
   
 
 
 

2ª parte 
16h 15m - Actuação do Rancho Folclórico de Arraiolos. 
(20m) 
  
16h35m  - Apresentação da gravação dos  5º anos e 
6ºanos. 
  
16h 45m - Apresentação da gravação dos  7º+ 8º + 9º 
anos 
17h  – Apresentação do Hino do Agrupamento. 
  
17h05m  - Apresentação da gravação de Professores , 
Funcionários e Encarregados de Educação 
  
            17h10m - Actuação do Grupo de Cavaquinhos 
da Igrejinha (20m) 
 
 

 
 

  

Cancioneiro Popular - Um Tesouro a Descobrir 

 

 

                                                          

O  25 de Abril no Pré-escolar  

Q uestionário acerca da poesia 
elaborada por um grupo de 

alunos sobre o capítulo “O Peixe” 
 

1- Onde é que o peixe caiu? 
_________________________________
_________________________________ 
2- Oriana salvou-o de quê? 
_________________________________
_________________________________ 
3- De quem é que Oriana se esqueceu? 
_________________________________
_________________________________ 
4- Como era o aspecto físico da Oriana? 
_________________________________
_________________________________ 
5- Escreve um sinónimo da palavra 
"saltou". 
_________________________________
_________________________________ 
Trabalho elaborado por : Ana Teresa,  
                            Duarte e João Pedro  

 

Professora Ana Pedreirinho  

Vimieiro 

A ntes do dia 25 de Abril de 1974, o nosso país vivia na triste-za e no medo. Durante mais de 40 anos, quem governou 

Portugal até esse dia foi Salazar e, logo a seguir, Marcelo 

Caetano. 

Não havia democracia, não se realizavam eleições livres e ficavam 
sempre os mesmos a mandar. As pessoas  não tinham liberdade para 
dizer o que pensavam sobre o governo. 
Havia a PIDE, uma polícia que vigiava, prendia e torturava quem tivesse 
ideias contrárias às do governo. 
Com o 25 de Abril, mudou muita coisa no nosso país: acabou a ditadura 
e começou a democracia.                             
O povo português começou a ter liberdade, porque  aconte-
ceu uma revolução, a Revolução dos Cravos. 
O povo saiu à rua para comemorar a festa da democracia,  
com os soldados que os libertaram da ditadura. 
Toda a gente se abraçava. Os solados colocaram cravos 
nos canos das  suas  espingardas, simbolizando uma 
mudança pacífica do regime. 
Muitos distribuíam cravos vermelhos. 
As pessoas gritavam “O povo unido, já mais será vencido”. 
Por este motivo o 25 de Abril foi declarado “Dia da Liberda-
de” e é feriado nacional. 

Daniela – 3ºAno 
                                    E.B.1 de Santana do Campo 

O  25  de  Abril no 1º ciclo 
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Dia Mundial da Terra Projectos de trabalho 
22 DE ABRIL DE 2008 

Hoje, os senhores da G.N.R. vieram 
falar sobre o Ambiente. 
Falaram da água, 
dos resíduos e dos 
fogos no Verão. 
Acho que esta activi-
dade foi muito inte-
ressante e acho que 
valeu a pena, porque 
ficámos a saber 
mais coisas sobre o 
Ambiente.                                                                                                                      

 
Inês Boeiro                                                                                                                         

3º. Ano 
 
Falámos sobre a Natureza e os 
agentes da G.N.R. estiveram-nos a 
dar conselhos para tratar bem do 
Ambiente. 
Acho que foi uma actividade interes-
sante, estava tudo muito bem apre-
sentado e que valeu a pena fazê-la. 

José Pinto 
3º.Ano 

 
Eu achei a actividade muito interes-
sante, mas eu já sabia estas coisas 
sobre o Ambiente, mas é sempre 
bom relembrar estas coisas sobre o 

Ambiente e sempre fiquei a saber 
mais. 

João Piteira 
4º. Ano 

 
A G.N.R veio à nossa 
escola falar sobre o 
Ambiente. Eu acho que a 
actividade da G.N.R, foi 
muito boa porque eles 
informaram-nos sobre o 
Ambiente. Também nos  
ensinaram mais regras 
para tratarmos as plantas  

e para ajudar a Terra. 
Carlos Boeiro  

4º. Ano  
 
No dia 22 de Abril de 2008 veio à 
nossa escola uns senhores da  
G.N.R falar-nos sobre a Natureza. 
Eu acho que foi interessante a activi-
dade, deram-nos conselhos para 
tratarmos da Natureza e também 
nos deram um conselho sobre os 
Ecopontos.  

Rita Cordeiro 
4º. Ano 

 
Professora Angelina Fernandes, 

EB1 Santana do Campo 

“…deram-

nos conselhos para 
tratarmos da Natureza 
e também nos deram 
um conselho sobre os 
Eco pontos.  

” 
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Mãe, és a minha flor preferida.  
Mãe, és a maior. Adoro-te. 
És a melhor mãe do Mundo.  
Mãe, és a mais linda flor do meu jar-
dim .  
Mãe, tu cuidas sempre de mim. Eu 
gosto muito de ti.  
Mãe , tu dás-me muito carinho.  
Mãe, és muito linda e eu amo-te mui-
to.  
És o meu coração em flor .  
És a minha Jóia.  
A minha mãe é a melhor coisa do 
mundo  
A minha mãe é muito querida.  
A minha mãe nunca me magoa .  
A minha mãe é muito cuidadosa 
comigo e com o meu pai.  

    
Maravilhosa  
Amorosa  
Encantadora 
És  a maior! 
EB1 

Notícia de Última Hora Dia da Mãe 

E sta actividade realizou-se numa aula de Língua Por-
tuguesa, no âmbito do PNEP, na 
qual, os alunos em 
grupos de trabalho 
tiveram a oportunida-
de de desenvolver a 
expressão escrita. 
Assim, decidimos 
escolher apenas uma notícia e foi 
esta a que seleccionámos, espera-
mos que se divirtam a lê-la  

Notícia inventada 

NOVO ESTILO DO PRESIDENTE 
DA CÂMARA DE ARRAIOLOS 

Após ter ido a Inglaterra, o Presiden-
te da Câmara Municipal de Arraio-

los, veio com um estilo novo. Em 
vez de usar gravata e fatinho, ele 
agora usa calças de ganga rasga-
das, blusa larga, óculos de sol e 
boné com a pala virada para o lado 

direito. 
A mulher ficou 
zangada, porque 
ele não lhe pediu 
a sua opinião.  
Os netos adora-
ram a sua nova 

forma de vestir. 
Quando ele foi trabalhar, a sua 
secretária, desmaiou e os restantes 
empregados não o reconheciam.  
A população, gostou do seu novo 
visual e alguns habitantes até aderi-
ram ao estilo.   

E.B.1 de Arraiolos 
                                                             

Grupo Twix 
                                                                              

“Divertimo-nos muito na ela-

boração do texto…” 

O  vulcão Etna é o mais activo da Europa e situa-se em Itá-
lia, na ilha de Sicília e tem 3350 
metros de altitude.  
O Vesúvio é um vulcão adormecido, 
situa-se em Nápoles e tem 1281 
metros de altitude. É um vulcão que 
explodiu várias vezes ao longo do tem-
po. No ano 79 este vulcão explodiu e 
destruiu as cidades de Pompei e Erco-
lano. 
Actualmente, podemos visitar as ruínas 

destas 
cida-

des. 
 

   
 
 
 

 
2/3º anos – turma C EB1 Vimieiro 

 

 
 

O Meu Coração 
 
 

O meu coração 
Já se partiu muita vez 
Sinto desilusão 
De tudo o que me fez 
 
O que me fez 
Ainda não sei bem 
Não vou desculpar 
Para o meu bem 
 
Se te visse agora 
Não sei o que fazia 
Diria que te amo? 
Não, isso nunca o faria 
 
Sinto-me só 
Neste enorme mundo 
Penso em ti 
A todo o segundo 
 
Talvez te desculpar 
Ou te esquecer 
Vou pensar nisso, 
No que vou fazer 
 
Andreia Sofia Peniche Alves, 

nº 2, 7º B 

   
 

Vulcões 

Vesúvio  1914 

 
Ruínas de Pompeia       

Estágio de artes Teatrais 
Semana Cultural 

Napoli                      

Vulcão Etna 

 

 

N o dia trinta de Abril, fomos parti-cipar num atelier de dança tradi-
cional. 
Já se encontrava à nossa espera, a Alber-
ta, que nos ensinou alguns passos de dan-
ça de diferentes regiões. 
Começámos por fazer a nossa apresenta-
ção, com pequenos movimentos. 
De seguida, fizemos um pequeno aqueci-
mento ao corpo e só depois iniciámos as 
várias actividades, onde nos empenhámos 
bastante e até dançámos muito bem. 
Gostámos muito de participar nesta activi-
dade, foi muito divertido. 
A dança relaxou-nos e permitiu-nos bons 
momentos de convívio e alegria. 
 

 
 
 
 
 

Foi Super-divertido!                                                
E.B.1 de Arraiolos 4ºF 

Gostaríamos de repetir esta experiência!                  
Trabalho Colectivo 
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XIII Olímpiadas do Ambiente 
Comemoração do dia Mun-

dial da Dança 

 

N o passado dia 23 de Abril, as nossas Ministras – 
Sara Silva, Sofia Caramelo, Patrícia 
Viola e Ana Pires (alunas do 10ºB) e 
Vânia Rabasqueira (aluna do 11ºA) 
dirigiram-se a Lisboa, acompanha-
das pelos professores que as orien-
taram neste projecto, Marília Ribeiro 
e Henrique Gonçalves, para, mais 
uma vez , participarem no projecto 
FORUM SUb-18 e defenderem a 
nossa  escola, desta vez, a nível 
nacional. A responsabilidade 
era  agora acrescida pelo facto de 
estarem a representar não só a 
escola, o Concelho, o Distrito de 
Évora, mas também o Alentejo. A 
apresentação das propostas gover-
namentais dos cinco diferentes 
Ministérios esteve a cargo da Primei-
ra Ministra Sara Silva, que esteve 
sempre muito à vontade, mostrando 
dominar todas as matérias  do seu 
 governo.  A Ecologia e a Inclusão 
social foram apresentadas como 
sendo  os dois vectores fundamen-
tais que, transversalmente, seriam  

 
desenvolvidos em todas as políticas 
dos seus cinco diferentes Ministérios. 
A discussão e argumentação foi ace-
sa e renhida entre as dez escolas 
que representavam  diferentes Con-
celhos do nosso País. Chegou a 
hora das votações (electrónicas, des-
ta vez!). Hora tensa e angustiante! 
Finalmente os resultados aparece-
ram num grande ecrã do Anfiteatro 
do ISPA…  Ficávamos em SEGUN-
DO lugar! PARABÉNS, Senhoras 
Ministras! 
 

 
 

Marília Ribeiro 

XIII Olimpíadas do Ambiente 2007-2008 - Categoria B  
 

F oi apurado para a Final Nacional, que terá lugar entre os dias 2 e 4 de Maio, o aluno  Filipe Miguel Franjoso Estrada, do 12ºA. 
Esta Final Nacional decorrerá nas instalações do CISE - Centro de Inter-
pretação da Serra da Estrela, numa quinta que outrora terá sido um cas-
tro, inserido num espaço verde de 17 ha, que se denomina de Quinta de 
Crestelo. 
 
Parabéns Filipe! 
 
A empresa Montanhas e Rios, Turismo, Lda., foi criada em 1993 aquando 
da aquisição de uma Quinta agrícola num vale verdejante de 17 hectares, 
banhado por 3 ribeiras a 2 km do centro de Seia no sentido de S.Romão. 
Da recuperação de antigas casas de granito resultou um Aparthotel com 
26 apartamentos, salas de reuniões e restauração, que abriu em Abril de 
1995 sob a designação de "Quinta do Crestelo". 
Na Serra da Estrela, a 2 km do centro de Seia, numa quinta que outrora 
terá sido um castro, recuperou-se um conjunto arquitectónico, inserido 
num espaço verde de 17 ha, que se denomina de Quinta de Crestelo. 
 

A coordenadora das Olimpíadas do Ambiente, 
Aurora de Sá 

Projecto FORUM  Sub- 18 

Amor 
 
Se o amor matasse, 
Eu já não estaria viva. 
Se a dor que sinto contagiasse, 
Eu estaria sempre longe. 
 
Se os sentimentos ardessem, 
Toda eu era fogo. 
Se tu não fosses meu amigo, 
Eu não estaria assim. 
 
Só tu me deixas assim, 
A arder cá dentro. 
E só de olhar para ti 
Sinto um aperto no peito. 
 
Não imaginas com o que sonho 
Se te contasse não acreditavas. 
Eu sonho que um dia 
Estarei contigo 
Numa praia deserta 
A ver o pôr-do-sol. 
 
Ai! Se o arrependimento matasse… 
Eu não me teria apaixonado por ti 
E se eu te matasse 
Nunca me sentiria assim. 
 
Joana Cascalho Serra de Barreiros, 

nº 13, 7º B 
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Software Livre 

Impress – Ferramenta para a criação de apresentações

 

Writer é o processador de texto

 

Calc – Ferramenta de cálculo (Folha de Cálculo) Base – Ferramenta para a criação de Bases de Dados 

OpenOffice.org 

 
O OpenOffice.org é uma ferramenta de produtividade de escritório de utilização livre, com processador de texto, folha de 
cálculo, apresentações e software de base de dados. O pacote gratuito do software apresenta-se como uma verdadeira 
alternativa ao produto da Microsoft, o Office. Outra vantagem é que o OpenOffice.org também protege os utilizadores 
das vulnerabilidades, dado que os utilizadores de PC podem estar sujeitos a ataques ao abrirem documentos ou ao ace-
der a web sites, construídos por indivíduos maliciosos. 

Descarregue a partir de http://pt.openoffice.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rui Rebocho 

(Continuação da primeira página) 
A vencedora do concurso foi a aluna Beatriz Galego do 6ºA que concorreu contra 22 Países da União Europeia, fazendo 
parte do projecto 24 membros. Todas as turmas do 6º ano, na disciplina de Inglês, participaram no projecto elaborando 
pesquisas e publicando diversos trabalhos acerca do nosso País, o Alentejo, Arraiolos, algumas tradições e outros 
assuntos de seu interesse tais como música ou fotografias. O projecto integrou-se perfeitamente no currículo da discipli-
na de Inglês e assim creio que proporcionei aos alunos do 6º ano a oportunidade de desenvolverem o seu gosto pela 
comunicação em Inglês com destinatários reais. Também foi proporcionado o conhecimento de outros povos, de outras 
culturas, de outros modos de vida. As Novas Tecnologias foram de facto muito utilizadas e estiveram sempre presen-
tes ao longo deste projecto. Os pais tiveram conhecimento, desde o início, do projecto e foi-lhes pedida autorização para 
a publicação de fotografias em grupo no Espaço Virtual. A todos quantos queiram consultar o trabalho das turmas do 6 
ano aqui menciono o link: http://my.twinspace.etwinning.net/europeanfriends?l=en. Espero que o consultem e viajem 
pela Europa ainda que virtualmente!!! 

A professora de Inglês 
Carla Vieira Sampaio da Silva 
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Sophia de Mello Breyner Andersen é  uma 
das maiores poetisas Portuguesas. 
Sophia nasceu no Porto , em 1919 . A sua infân-
cia e adolescência decorreram entre o Porto e 
Lisboa. 
Foi activista contra o regime de Salazar.  
A sua poesia ergue - se  como  a voz da liberda-
de , especialmente em  “O livro sexto” . 
Foi sócia fundadora da “ Comissão  nacional de 
socorros  aos presos políticos “.  Após a revolu-
ção de Abril de 1974 , foi  Deputada à Assem-
bleia  Constituinte  pelo Partido Socialista.  
Dedicou-se à literatura infantil em Portugal 
escrevendo livros muito interessantes como:  “ O 
Rapaz de Bronze“,   “A fada Oriana “  ou   “A 
Menina do Mar“ .  
Sophia foi condecorada pelo governo Italiano 
pela sua  tradução de o livro “ O purgatório “ do 
escritor Dante. 

 
EB1 Vimieiro 

Os alunos não escapam ao juízo Final: Biografia 

dois destinos diferentes (baseado no estudo do Auto da Barca 
do Inferno) 
 
(Cheguei ao cais e levava comigo um fio ao pescoço) 
 
Eu: -Hou da barca, para onde vais? 
Diabo: -Para o paraíso infernal...Entra! 
Eu: -Para o Inferno?! Não me parece que seja esse o meu lugar! 
Diabo: -Hum...Também não sei ao certo se te poderei levar aqui 
mas sabes que podias ter ajudado mais as pessoas e cometeste 
alguns erros na vida terrena... 
Eu: -Sim, pequei. Todos os humanos pecam, mas não estou con-
vencida que seja esta a minha barca. 
 
(Dirijo-me à barca do Anjo) 
 
Eu: -Hou da barca! Podes levar-me contigo? 
Anjo: -Não sei...Não fizeste tudo aquilo que devias. 
Eu: -Eu sei, reconheço que não. Mas pensa bem, também não pre-
judiquei ninguém. Não pratiquei o mal, e se o fiz foi só para mim, 
não contra os outros. Nunca cometi pecados graves. Nunca 
matei... 
Anjo: -Sim, é verdade. Não foste cruel nem demasiado benevolen-
te. Apenas quiseste ser feliz. 
Eu: -Ora, por isso mesmo, por ter agido sem maldade, acho que 
não devia ser castigada. 
Anjo: -Está bem, podes entrar. 
Eu: -Obrigada, meu anjo. 
Anjo: -Não me agradeças! Foram as tuas atitudes que te permiti-
ram entrar nesta barca e seguir rumo ao Paraíso! 
 

CEF T3 
 
************************************************************************************* 
(A Carlota chega ao cais) 
Diabo: - Houlá! Quem és? Que coisas trazes? Qual é o teu desti-
no? 
Carlota:- Trago a minha guitarra para cantarolar no céu, as minhas 
maquilhagens e o meu computador. Nada podia faltar! Tudo isto 
reflecte a minha vida. Vou daqui para o Paraíso, o Inferno não é o 
meu destino! 
  
(O Anjo interrompe o diálogo e toma a palavra) 
 
Anjo: Para o Paraíso?! Ah, ah, ah! Essa é boa! 
Carlota: Sim, para o Paraíso! Em vida ajudei velhotes a atravessar 
a estrada, dei dinheiro a mendigos e dei comida aos animais esfo-
meados. 
 
(O Diabo interrompe) 
 
Diabo: Cá agora! Gozavas com as crianças que passavam na rua e 
fazias troça dos velhinhos. Para o Inferno é que tu vais!  
Carlota: Nem pensar! O Paraíso é o meu destino. 
Anjo: Pois na minha barca tu não entras! Tão ruim pessoa merece 
arder no Inferno! 
 
(A barca do Anjo parte e a Carlota entra resignada na barca do Dia-
bo) 

 
Carlota Valente 

9ºC 
************************************************************************************* 

 

O  projecto eTwinning, ao qual o nosso Agrupamento aderiu, está inserido na 
acção E-learning da União Europeia e consiste 
no estabelecimento de parcerias virtuais entre 
Escolas da União Europeia e ainda da Islândia 
ou da Noruega, utilizando as TIC (Tecnologias de 
Informação e Comunicação).  
Todo o processo começa com o registo individual 
feito pelos professores interessados no portal 
http://www.etwinning.net, após o que deverão 
aceder ao diário de bordo. Aqui encontrarão inú-
meras propostas de parcerias, de todos os tipos 
e versando todos ou quase todos os conteúdos 
escolares de todas as áreas disciplinares. 
Neste momento, o estabelecimento de ensino 
com mais professores registados (de todos os 
graus de ensino desde o pré-escolar até ao ensi-
no secundário), é o nosso Agrupamento, estando 
em curso quatro dois projectos, envolvendo  tur-
mas de 6º ciclo e de 10º e 11º anos, prevendo-se 

para breve o lançamento de novas 
parcerias. 
  

Henrique Gonçalves e  
Carla Vieira Sampaio da Silva  

PROJECTO ETWINNING 
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A  Itália fica no continente 
europeu. 
Fazem parte do territó-
rio italiano dois esta-

dos: a República de San Marino e o 
Vaticano, e as ilhas  Sicília, Sarde-
nha e Elba.  
Os limites de Itália são: Suíça, Áustria, 
Eslovénia, Mar Adriático, Mar Jónico, 
Mar Mediterrâneo, Mar Tirreno e o Mar  
da Ligúria. 
O terreno italiano é muito montanhoso 
e tem uma cordilheira (os Apeninos) 
que divide a Itália ao meio. 
O ponto mais alto da Europa é o 
Monte Branco, com 4.810 metros e  
fica uma parte na Itália e outra em 
França. 

A Itália é chamado “il Belpaese” por 
causa das paisagens e  por possuir a 
maior parte das obras de arte do mun-

do. 
 
  

EB1 Vimieiro 
 

O Território Italiano 

P esquisámos informação na internet 

sobre este tema e junto 

dos nossos familiares. 

Já tínhamos alguns 

conhecimentos, uma 

vez que já tínhamos trabalhado este 

tema na área de Estudo do Meio. 

Com a ajuda da nossa Professora 

fizemos alguns cravos de papel, pin-

támos cravos e decorámos um pai-

nel, que ficou muito engraçado. 

Inspirámo-nos na importância que 

tem a liberdade para todos nós e 

escrevemos uns lindos poemas. 

Esperamos que gostem! 

A Liberdade é … 

A liberdade é uma coisa 
Inexplicável… 
É sentir que somos um 

pássaro; 
Que voa a qualquer 

momento, 
Sem rumo. 

É um sorriso que temos, 
Desde manhã até à noi-

te. 
                    É uma história sem fim! 

Mariana 

 

“...Termos Paz, 
Sentirmo-nos livres, 

E podermo-nos expressar! 

Andrea Thyssen  ” 

Visita de estudo à ASSOCIAÇÃO SÓCIO-

CULTURAL E TERAPÊUTICA DE ÉVORA, no 

Monte do Zambujalinho, na Azaruja 

N o passado dia 30 de Abril, da parte da tar-de, fomos à Azaruja a uma visita de estu-

do. Foi a nossa turma, CEF T2 B, e o CEF T2 A. 

Esta visita de estudo foi muito importante para o nosso 

curso, porque fomos ver pessoas com deficiência. Vimos 

onde vivem, o que aprendem e o que fazem, como vivem 

o dia-a-dia.  

A Associação é muito bonita e tem boas condições para 

aquelas pessoas lá viverem. As casas onde vivem são 

grandes e à volta há campos com flores. Vivem lá cerca de 

quarenta utentes. Só um tem família, os outros não têm 

ninguém. Para estes, a associação é a sua família. 

A associação tem várias tarefas para aquelas pessoas 

ocuparem o tempo. As tarefas que lá existem são relacio-

nadas com: a carpintaria, a padaria, a olaria, a terapia com 

cavalos, a tapeçaria, a sala de pintura e o ginásio.  

 

Nós visitámos todos estes sítios e vimos as pessoas a tra-

balhar. Fazem trabalhos muito interessantes e bonitos. 

Muitos desses trabalhos depois vão para uma loja chama-

da Mó, em Évora, e são vendidos. Esta associação tam-

bém tem uma lavandaria em Évora. 

Gostei muito da visita. Todos nós gostámos. 

Achamos que as pessoas que vivem nesta associação 

parecem normais e felizes. 

Aprendemos que as pessoas, mesmo sendo deficientes, 

são iguais a nós. 

(Texto elaborado pela Cátia Lopes,  
revisto pela Cátia, Vanda e João, 

 e depois por toda a turma CEF T2B) 

 

 

 

O 25 de Abril foi uma data muito importante na história de Portugal. 

Adivinha 
 
Tem sete letras o seu nome 
Não é uma estação qualquer 
É de todas a mais bela 
E tem nome de mulher. 
Autores: E.P.E.I. Santana 

do Campo/ Vale do Pereiro 
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Mailing List 

A Equipa da Biblioteca tem 
enviado para a sua mailing 
list , sempre que é pertinen-
te, informação sobre activi-
dades desenvolvidas, esta-
tísticas, listagens de docu-
mentos (filmes, documentá-
rios, software), etc.. 

 

 

Feira do Livro 

Decorreu durante a semana 
cultural,  nos dias 10 e 11 de 
Março mais uma Feira do 
Livro, que habitualmente é 
levada a cabo pela Bibliote-
ca da escola. A editora Ria 
Formosa esteve na escola 
com um conjunto variado de 
livros que puderam ser con-
sultados, e comprados pelos 
alunos, auxiliares de acção 
educativa e professores, a 
preços convidativos. 

 

Comemoração do Dia 

Mundial do Livro 

No dia 23 de Abril, a Biblio-
teca desenvolveu várias 
iniciativas no âmbito do Dia 
Mundial do Livro. Estabele-
cendo uma parceria com a 
Câmara  Municipal, o dia 
em questão foi assinalado 
com cartazes e distribuição 
de marcadores por toda a 
comunidades educativa. 

 

Exposição de Objec-

tos Antigos 

Na Semana Cultural, o 
Grupo Disciplinar de Histó-
ria do 2º ciclo, levou a cabo 
na Biblioteca, uma exposi-
ção de Objectos Antigos, 
retratando assim tempos 

passados e memórias per-
didas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Catálogo automatiza-

do on-line 

A partir do dia 28 de Abril, 
a Biblioteca passou a ter o 
seu catálogo de documen-
tos, disponível na Internet. 
Este, é um serviço é dispo-
nibilizado pela Rede de 
Bibliotecas Escolares, que 
permite ao leitor consultar o 
catálogo a partir de sua 
casa ou de qualquer ponto 
que tenha acesso à Inter-
net. Boas consultas...  

                                       

• Maio 

   - Elaboração de estatísticas da Biblioteca 

  - Catalogação de livros 

  - Exposição de cartoons 

  - Exposição de desenhos ilustrativos da  

     sessão de contos 

  - Concurso Nacional de Jornais Escolares 

   

• Junho 

   - Elaboração de estatísticas da Biblioteca 

  - Catalogação de livros 

  - Exposição de cartoons 

 

• Julho 

   - Catalogação de livros 

  - Elaboração de relatório de actividades 

 Agenda Agenda  

Actividades desenvolvidas...Actividades desenvolvidas...  

Algumas novidades na BibliotecaAlgumas novidades na Biblioteca  

• Atracção Perigosa (DVD) 

• Na Crista da Onda - Júlio Dinis, Ana Maria 
Magalhães e Isabel Alçada 

• Na Crista da Onda - António Gedeão, 
Ana Maria Magalhães e Isabel Alçada 

• O Bosque dos Pigmeus, Isabel Allende 

• Preparação para o Exame Nacional de 
Macs, Porto Editora 

• Out of Time (DVD) 

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

• O Jogo de Mr. Ripley (DVD) 

• Uma Casa na Bruma (DVD) 

• Terapia do Amor (DVD) 

• A Odisseia de Homero adaptada para 
Jovens, Frederico Lourenço 

• Poesias Completas, Alexandre O’Neil 

• Antologia Poética, Vinicius de Moraes 

• Ser Artista em Portugal, Centro Nacional de 
Cultura 

Notícia Notícia   

A Biblioteca irá con-
correr ao Concurso 
Nacional de Jornais Escola-
res, que o Projecto Público 
na  Escola promove. Tendo 
como objectivo, promover a 
utilização das TIC no traba-
lho das Bibliotecas, esta 
nova edição do Concurso, é 
este ano lectivo, subordina-

Maio 2008 

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

Periodicidade: Trimestral Nº4 

Agrupamento de Escolas de Arraiolos 


