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Quadro resumo: 

 
(*) Dinheiro em excesso: 158666,7€ - 66666,6€ - 64333,3€ = 27666,8€ 

                    27666,8:3= 9222,3 € 
 Resumindo: 
  - A Ana fica com a casa e paga 149444,37 € 
  - O Carlos fica com o barco e recebe 75889,9 € 
  - O Rui só recebe 73555,6 € 
 
Descrição: 

Na distribuição desta herança, aplicámos o método das licitações fechadas. 
Nas licitações, a da Ana era a mais alta com 244 000€, a seguir o Carlos com 215 000€ e por fim o Rui com 193 
000€. 
Após distribuírem os bens, a Ana ficou com a casa, porque deu a maior licitação para a casa (240 000€), o Carlos 
ficou com o barco, porque deu maior licitação para o mesmo (5000€). Como não havia mais bens o Rui vai apenas 
receber dinheiro. 
Depois dos bens atribuídos, calculou-se a parte justa que cada um deveria no seu entender receber: a licitação de 
cada um dividindo por três.  
No valor recebido ou pago a Ana pagou 158666,7€ porque era a que deu a maior licitação. O Carlos recebe 
66666,6€ e o Rui 64333,3€. 
O dinheiro em excesso é calculado com base nestas verbas. Esse valor é então dividido por três, pois são três 
irmãos. 
No valor recebido ou pago no final do processo a Ana pagou 149444,37€, o Carlos recebeu 75889,9 € e o Rui rece-
beu também 73555,6€. 

 
Artigo elaborado no âmbito da disciplina de  

Matemática Aplicada às Ciências Sociais, 10º  C 
Susana Ramos, nº25 
Magda Santana, nº 20 
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Cont. da p. 6 

O tio de Ana, Carlos e Rui, deixou-lhes uma herança que consiste em dois itens: uma casa e 

um barco. Segundo ordem expressa do tio, os três irmãos terão partes iguais na herança, 

pelo que os irmãos decidiram utilizar o método das licitações fechadas para procederem a 

uma divisão justa dos bens herdados. Cada um fez, secretamente, as seguintes avaliações 

dos objectos:  

Como fazer a distribuição da herança pelos três irmãos, de acordo com este método? 
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Num tempo de grandes incertezas e do 
que se diz ser de crise de valores, 
ganham terreno as certezas que transpor-
tamos connosco, das nossas vivências, do 
nosso passado individual. São essas 
memórias que tentamos partilhar com os 
nossos alunos. Tentamos ensinar o que 
sabemos e o que não sabemos. Esta últi-
ma parte é a mais difícil. É a ferramenta 
de que todos necessitam para atingir o 
que não se sabe e que se atinge através da 
pesquisa e da investigação. Aprende-se 
nos diferentes percursos que nos levam 
ao conhecimento: à leitura e à escrita… 
 
Este texto tenta reproduzir, as reflexões e 
as preocupações da equipa de professores 
que irá executar o plano de actividades 
do PNL. Não há como desenvolver o 
gosto pela leitura e pela escrita sem leitu-
ra e escrita livre/recreativa, sem o 
“ouvido” que escuta os contos, sem os 
espaços que permitem o texto viver na 
interpelação/na criatividade/e na recria-
ção de quem os lê e/ou ouve. 
A escola promove a escrita e a leitura e 
para isso deve criar espaços de liberdade 
para essas actividades para além do 
esforço que a sala de aula delimita. E é 
tudo isso que o nosso jornal pretende 
divulgar. 
 
Bibliografia: 
Revista nº30 5ª série 2007 – A Propósito 

do texto Livre, A criação de um espaço 

de “Liberdade Psicológica não Decreta-

da mas Materialmente Instituída”, 

Daniel Lousada 
 
Revista nº32 5ª série 2008 – Ensinar a 
Aprender, Um problema de organização 

que o modelo do MEM procura resolver, 

Daniel Lousada 
 

  
Equipa da redacção do ArrRivar 

 
 

Fazer com que os alunos tenham “voz” 
“Ajuda-nos a mudar” – espaço onde todos os alunos poderão deposi-

tar todas as suas ideias. 
Criar um espaço de requisição de jogos. 
Torneios relacionados com a área do desporto: 

- Passeios de btt; 
- Natação; 
- Voleibol; 
- Orientação; 
- Futsal; 
- Badminton; 
- Pingue-pongue; 
- Basketball; 

Criar um espaço de requisição de jogos (termo de responsabilidade 
pelo jogo) 

Criação de uma semana dedicada à música: 
- Animação diskjockey; 
- Ateliê musical; 
- Espaço convívio com animação musical; 
- Música ao vivo; 

Criação de uma rádio escola; 
No final do 1º Período: 

- Festa (motivo natalício) 
No final do 2º Período: 

- Desfile de Carnaval; 
- Concurso de máscaras;  
- Concurso de ovos da Páscoa; 
- Jogo de pistas para encontrar ovos de chocolate; 
- Actividades inter-escolas (distrito de Évora): apresentação lúdica 
dos vários sectores dos cursos profissionais; 
- Actividades lúdicas que envolvessem os alunos da escola primá-
ria;  
- Dia da dança – intervalos com actividades que envolvam dança; 
- Dia do teatro – intervalos com actividades que envolvam teatro; 
- Baile no final do período; 

No final do 3º Período: 
- Concurso de desenho; 
- Concurso de fotografia; 
- Festa de reggae;  

IDEIAS PARA A SEMANA CULTURAL: 
- Actividades radicais: rapel, escalada, … 
- Percurso de jogos tradicionais; 
- “Quem consegue pôr mais gente a dançar?” (concurso onde se 
pode pôr música e a pessoa que levasse mais gente dançar 
ganhava); 
- Festa de gala. 
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F izemos um buraco na ter-ra, pusemos um plástico 
para a água não se ir embora e 
depois pedrinhas à volta. Enche-
mos com água. 
Quando fomos a S. Pedro trouxe-
mos ovinhos de rãs. Já nasceram 
muitos bebés (girinos) alguns já 
são rãs. Muitas vezes vamos ver 
os insectos e os passarinhos que 
vão beber no nosso lago e as rãs 
que apanham sol fora de água. 

 
Jar-
dim 
de 

Infância de 
Sabugueiro 
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Jardim de Infância da Igrejinha  Como fizemos o nosso lago? 

F izemos um passeio de 
Outono. Observamos a 

Natureza e colhemos vários ele-
mentos. Fizemos muitas activida-
des com esses elementos e uma 
dela foi um álbum de folhas, de 
onde vamos fazendo outras activi-
dades como a abaixo registada. 
 
EXERCÍCIO 1 - 
Dizer uma frase 
acerca da folha. 
Margarida – A folha 
parece um papa-
gaio, vem da árvo-
re, dá para fazer um 
leque. 5Anos 
Gonçalo – É uma 
folha, está aqui vem da árvore 3A 
Luana- A folha anda na árvore 3A 
Duarte – A folha caiu no chão, apa-
nharam, colaram. 4A 
Luna – A folha caiu (o) chão. 4A 
João –  Folha 
André – A folha caiu na relva 5A 
Daniel- A folha está a (r)ir.4A 
Catarina- A folha está a ler. 4A 
Leonor -  A folha está aqui cortada 
ao meio, parece um leque.               
Rafael – Não quis falar 3A                                             
 
EXERCÍCIO 2 -  Compor pequeno 
texto ou história 
GONÇALO 3 anos- Do céu grande 
caiu a folha. Eu não apanhei-a. Ela 
estava a correr, a fugir eu não apa-
nhava. 
MARGARIDA 5 anos – Era uma vez 
uma folha que andava pelo ar e caía 
das árvores. As pessoas apanhavam 
a folha e depois punham-nas no livro. 
Quando fecharam o livro, a folhinha 
ficava apertada e dizia: - Ai que eu 
estou tão apertada, já me falta o ar. 
Um menino tirou e foi fazer um traba-
lho com a folha, o trabalho do Outono 
e depois pôs no placar, para respirar 
melhor. 
ANDRÉ  5 anos. Uma vez o vento 
soprava muito forte e a folha foi parar 
a uma montanha e começou a chorar 
porque não tem os amigos, não tem 
a  mãe. Depois um passarinho apa-
nhou, levou p'ro ninho na árvore e ela 
ficou ao pé da mãe. 
MIGUEL 4 anos – A folha foi p'ra fei-
ra caiu no fogo e o homem viu o fogo 
chamou os bombeiros e os bombei-

ros apagaram o fogo e a folha foi p'ro 
quintal outra vez. 
LUNA 4 anos- A folha caiu ao chão. 
A mãe levou p'ra casa e pôs no lixo 
pa(r)a tudo ficar limpinho. 
DANIEL 4 anos- Era uma vez uma 
folha e caiu da árvore abaixo e foi a 
voar p'ra muito longe e bateu num 
monstro depois ela chamou a mãe, a 
mãe foi. 

DUARTE 4 anos- 
A folha estava na 
árvore, caiu da 
árvore abaixo, o 
vento é que 
empurrou e voa. 
Foi p'ra barragem 
e encontrou uma 
baleia, depois 
comeu-a. Está na 

barriga da baleia, está lá escuro, ela 
está a tremer, agora não tem lugar 
p'ra sair. 
CATARINA 4 anos – Era uma vez 
uma folha estava na árvore sozinha. 
O amigo chamou p'ra brincar no 
escorrega, a folha foi e escorregou. 
Leonor – Era uma vez uma folha, 
caiu e partiu a cabeça. Ficou com 
aquele buraco.  
Rafael e João não quiseram falar.                                            
Fizemos textos sobre o Outono e 
algumas actividades plásticas: trans-
formamos o “O” de Outono noutras 
letras e símbolos. Os mais pequenos 
fizeram colagens no”O” com plantas. 
 
JARDIM DE INFÂNCIA DE IGREJINHA – 
Educadora Ilda Pinto 

“ caiu da árvore abaixo, o vento 
é que empur-
rou e voa.... 

” 
“Colagens com plantas” 

 

N o último dia 5 de Novem-bro, decorreu no Pavilhão 
Multiusos de Arraiolos, um Fórum 
sobre a Segurança nas Escolas. 
Organizado pelo Agrupamento de 
Escolas de Arraiolos. Estiveram pre-
sentes a Escola Segura, Bombeiros, 
Centro de Saúde, Protecção Civil e o 
Gabinete de Saúde e Bem Estar 
da escola. O evento foi aberto a toda 
a comunidade escolar e à população 
em geral.  

António Oliveira 

Segurança nas escolas 
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Formação para Docentes e Auxiliares de Educação 
Mediação de conflitos pelos Pares em contexto educa-
cional 
Nos dias 4 e 5 de Setembro, o projecto "ParticipAR - Inova-
ção para a Inclusão em Arraiolos" promoveu uma acção de 

formação sobre o tema "Mediação 
de Conflitos pelos pares em contex-
to educacional". A acção decorreu 
na Escola Cunha Rivara de Arraio-
los. No primeiro dia dirigiu-se a 33 
docentes; no segundo dia dirigiu-se 
a 32 auxiliares de acção educativa. 
A formadora foi a Dr.ª Rute Agu-
lhas, psicóloga clínica, psicotera-

peuta de crianças e adolescentes, terapeuta familiar, psicó-
loga na delegação de Lisboa do Instituto Nacional de Medi-
cina Legal e docente no Instituto Piaget.  
 
 
 
 

Conciliação entre a vida familiar e profissional 
No âmbito do projecto "ParticipAR - Inovação para a Inclu 
 
são em Arraiolos" apoiado pela Medida 1 do PROGRIDE, a 
parceria deste projecto desenvolveu uma acção de forma-

ção designada "Igualdade de 
Oportunidades – Conciliação 
entre a vida familiar e profissio-
nal".  
Esta acção decorreu no dia 8 de 
Setembro de 2008 na Escola 
Cunha Rivara de Arraiolos. Os 
beneficiários deste evento foram 
32 docentes e auxiliares de 

acção educativa.   
A formadora foi a Dr.ª Lurdes Ferreira da Comissão para a 
Cidadania e Igualdade de Género e conta com vasta expe-
riência enquanto formadora em Igualdade de Oportunida-
des. 
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Entre 2 e 7 de Novembro, o Monte recebeu 2 formandos de 
Santo Antão - Cabo Verde, com vista a com-
pletar o percurso formativo iniciado em Cabo 
Verde, em Novembro de 2007. Para esta fase 
final o Monte preparou, para os 5 dias de for-
mação, uma proposta formativa à medida das 
necessidades e preocupações, dos dois jovens 
formandos, enquanto operadores de turismo 
no seu território. Realizaram-se visitas a dife-
rentes rotas turísticas, de referência na região 
Alentejo e, de modo complementar e para sis-
tematização de ideias, foram realizados 
momento de trabalho em sala, com os formandos e técnicos do 
Monte. 

Formandos Cabo Verdianos no Monte Pretende-se que no final os formandos reforcem 
competências e conhecimentos ao nível da prepa-
ração, implementação no terreno, comercialização 
e gestão de uma rota/percurso turístico, com vista 

ao desenvolvimento de iniciativas na 
área do turismo natureza, em Cabo 
Verde, na Ilha de Santo Antão. 
 
Esta formação é realizada no contex-
to da Parceria ACVER, Projecto 
PEPRA - Acções de Formação para 
Promotores de Projectos em Portu-
gal.  
 

 

Educação Ambiental nas escolas de 1º ciclo de Arraiolos  

Devido ao enorme sucesso do projecto de Educação Ambiental 
Ciência e Biodiversidade, dinamizado pelo CEAI – Centro de Estu-
dos da Avifauna Ibérica, no ano lectivo 2007/08 e dirigido às esco-
las de 1º ciclo de Arraiolos, o Agrupamento de Escolas, em parce-
ria com a associação MONTE e a Câmara Municipal, considerou 
pertinente dar continuidade às acções realizadas, convidando o 
CEAI a apresentar uma nova proposta para o presente ano lecti-
vo. Assim, no âmbito do projecto PARTICIPAR, irão decorrer este 
ano um conjunto de actividades de educação ambiental, através 
das quais se pretende dar continuidade ao trabalho realizado, 

promovendo-se a valorização dos recursos naturais da região e 
desenvolvendo a criatividade, o sentimento de pertença e a capa-
cidade de intervenção das crianças em questões relacionadas 
com o meio ambiente. Propõe-se desenvolver novos temas rela-

cionados com factores abióticos que têm uma enorme influência 
na saúde dos ecossistemas e na preservação da biodiversidade – 
a Água e o Solo - os quais permitirão complementar e aprofundar 
os conhecimentos adquiridos pelos alunos sobre fauna e flora da 
região. Estes temas serão trabalhados através de uma aborda-
gem prática e lúdica, envolvendo alunos e professores nas activi-
dades e na criação de produtos finais, que sejam veículos de 
conhecimento e possam ser utilizados posteriormente para dar a 
conhecer a toda a comunidade o trabalho desenvolvido nestas 
acções. Está ainda incluída a criação de um percurso pedestre 
para crianças no município de Arraiolos, numa zona interessante 
do ponto de vista ambiental, cuja informação ficará disponível 
para as escolas, de forma a que possam utilizá-la em anos poste-
riores na realização de actividades de campo com os seus alunos. 
 
 
 
 
Jogo: ECO-TRILHOS – Uma aventura no Montado e 
nas Ribeiras (EB1 do Vimieiro) /ano lectivo 2007- 
2008 

Marcação de actividades: Carolina Bloise | 266 746 102 
cbloise@ceai.pt | carolina.bloise@gmail.com 
CEAI – Centro de Estudos da Avifauna Ibérica 

Rua do Raimundo, 119 – Apartado 535 7002-506 Évora 
Tel. 266 746 102 | Fax. 266 745 782 | info@ceai.pt | www.ceai.pt 

O CEAI é uma Organização Não Governamental de Ambiente, sedeada em Évo-
ra, que tem vindo a desenvolver acções com crianças e jovens sobre temáticas 

ambientais desde 1991.  
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O lá, nós somos alu-nos do 7ºC e 
fomos a uma visita de estu-
do, no âmbito da disciplina 
de História, ao roteiro megalí-
tico de Valverde, Guadalupe, 
Vale Rodrigo 
e São Brissos 
acompanha-
dos, pelo 7º A 
e pelos pro-
fessores, 
Maria Antónia Rego, Eulália 
Vargas e Bernardino Mira.   
Começamos por 
visitar o cromele-
que, que é um con-
junto de menires. 
 
De seguida, vimos 
um menir dos Almendres 
com 2 metros e meio de altu-
ra. 
Um pouco mais à frente 
vimos a anta do Zambujeiro, 
com 6 metros de diâmetro. 

Visitámos o museu do 
Escoural, onde vimos fós-
seis, símbolos funerários, 
ossadas e instrumentos de 
caça. 
 
Por fim visitámos a Anta 
Capela de Nª Sr.ª do Livra-
mento e ouvimos a lenda 
sobre a mesma. No caminho 
para casa vimos uma peque-
na anta. 
Achamos que a visita de 
estudo foi muito interessante, 
serviu para alargar os nossos 
conhecimentos e gostaría-
mos de a repetir.  
 

Texto elaborado pelos alunos 
Ana Goulão, Cátia Lopes, Joana 

Palhinha e Gonçalo Branco .  
A docente Antónia Rêgo 

                                               

S omos alunos do 12ºano da turma A 
e no âmbito da disciplina 
de Área de Projecto consti-
tuimos seis grupos, os 
quais se apresentam a tra-
balharem diferentes temas. 
 Existem três grupos 
a trabalhar num projecto a 
nível nacional, o del 8, pro-
jecto que tem como objecti-
vo a divulgação das 
8ODM’s e a concretização-
de uma destas 8 ODM’s na 
aldeia de Empada na Gui-
né-Bissau. Desta forma 
dois grupos estão na parte 
da sensibilização sendo 
que um está na realização 
de um trabalho escrito e 
outro na construcção de 
uma página na internet. O 
terceiro grupo tem como 
objectivo a concretização 
principalmente no que diz 
respeito ao combate à 
SIDA/HIV e outras doen-
ças. Este grupo caso 
ganhem o concurso tem 
como objectivo ir a Empa-
da fazer a distribuição de 
preservativos e a realiza-
ção de campanhas de sen-
sibilização para a popula-
ção da aldeia. 
 Os restantes três 
grupos estão a trabalhar 

em temas diversos. Um 
dos grupos está a realizar 
um trabalho cuje o tema é 
a “Interacção social nas 
escolas” no qual o objecti-
vo é criar um modelo a 
adoptar pela escola de 
modo a facilitar a integra-
ção dos alunos na comuni-
dade escolar. Outro tema é 
a “Gestão de energia” em 
que se pretende realizar a 
construcção de lâmpadas 
com garrafas de PET, for-
nos dolares e um trabalho 
escrito sobre a energia em 
Portugal. Por fim o último 
grupo dedicou-se à nossa 
escola e inseridos no tema 
“Espaço interior e exterior 
da escola” vão proceder à 
pintura dos bancos existen-
tes na nossa escola em 
que o tema das pinturas 
será “Os 4 elementos”. Faz 
também parte deste projec-
to a construção de um 
pequeno parque de bicicle-
tas e a colocação de eco-
pontos no bar da escola. 
 São estes os projec-
tos que vamos realizar, 
agora é só esperar pelos 
resultados. 
 
 

Maria Ganso  nº20 12ºA 
 
 

A pós a tradução do livro “O Coelhinho Branco” de Margarida Braga, as profes-soras estagiárias de Artes Visuais, Ana Teixeira e Teresa Rodrigues proce-

deram à ilustração, com base nos desenhos dos alunos do 1º ciclo de Santana do Campo. 

Criaram o design e layout do livro que se destina a ser um instrumento de trabalho peda-

gógico nas actividades de enriquecimento curricular dos alunos do Agrupamento de Esco-

las com a colaboração da Câmara Municipal de Arraiolos e sob a coordenação do Profes-

sor Luís Silva. 

Uma narrativa poética de Pedro Pé-Leve (aluno do 9º B) 
O mundo... 
 
Gostaria de poder sonhar com as estrelas e subir muito alto 
como um moonraker tirado de um livro de histórias de encan-
tar, e voar e beijar a boca do espaço e a boca dela, que tanto 
me faz pecar, e ficar tonto sem pensar e sem reacção. 
Nestas coisas do coração o melhor mesmo é fingir que tudo o 
que aconteceu não passou de uma ilusão. Apenas um sonho 
no mundo... 
... pois tudo o que passa o é, menos aquela cara que ficará 
para sempre como moldura na minha mente, e no fim, apenas 
um nome irá soar... 
... o nome que ficará soando pela eternidade. 
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Rafael e João não quiseram falar.                                             

Fizemos doce de abóbora 

N o dia 7 de Outubro de 2008 fomos fazer 

doce de abóbora à 

cantina, com os meninos do Jardim de 

Infância. 

Primeiro cortámos as abóboras, 

mas como estavam muito duras tivemos 

que atirá-las ao chão, para se partirem. 

Tirámos as sementes e a casca, lavámo-

la e cortámos aos cubinhos para dentro 

do tacho. 

Depois a professora meteu água 

juntamente com a abóbora e colocámos 

ao lume para cozer. Quando já estava 

cozida, foi colocada num passador para 

escorrer a água. 

No dia seguinte, triturámos a abó-

bora, pusemos 2kg de açúcar e uns pauzi-

nhos de canela e colocámos o tacho 

novamente no fogão. 

Quando começou a ferver, tive-

mos de mexer sempre.  

Depois pusemos numas caixinhas 
para levar para casa. Ao lanche, come-

mos pão com doce e todos gostámos 

imenso. Ficou tão bom!!! Estava delicioso.                                                                                                                   

Texto colectivo                                                                                                                 
2º/4º Anos                                                                                                       
E.B.1 de Santana do 
Campo                                                                                         
Angelina Fernandes 

 O lá amigos, somos alunos da Escola de 
Vimieiro. 

Somos da turma do 2º/3/4º B e voltámos à escola, 
no dia 12 de Setembro. 
A nossa escola estava muito pintadinha e as salas 
muito limpinhas. 
Temos um aluno novo na sala que se chama Ruben 

e, veio da escola de Pardilhó. Nós não conhecía-

mos esta terra e fomos ver à Internet onde ficava. 

É também uma terra bonita como a nossa. 
Docente Mª José Serôdio 

1º CICLO  -  ESCOLA DO VIMIEIRO 
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Halloween 
1º CICLO  

SANTANA DO CAMPO 

L enda do dia das bruxas                      Esta lenda só eu a sei ,é 
uma lenda que envol-
ve todo o tipo de coi-

sas 
assus-
tadoras: 
 
 
Mortos 
vivos, bruxas, fantas-

mas, vampiros, zombies… 
 

Lenda 
Digo que os mortos do cemi-
tério, Todas as noites de hal-
loween, se levantam das 
suas campas e vão assom-
brar todas as casas por onde 
passam, mas não vão sozi-
nhos, vão acompanhados 
com bruxas, fantasmas, vam-
piros e zombies.    
         
 LENDA INVENTADA  

Texto 
O halloween na minha escola. 
 No dia 31 de Outubro comemorámos 
o halloween na escola. 
  Pesquisámos coisas sobre o hallo-

ween, pintámo-nos e fomos pedir 
doces, pintámos desenhos do hallo-
ween e fizemos uma abóbora. 
  O que gostei mais foi de nos pintar-

mos e irmos pedir doces. 
Fomos aos cafés, ao mini-
mercado, ao Centro de Dia 
e a casa de algumas pes-
soas. Estes deram-nos, 
rebuçados, amêndoas, 
bombons e bolachas. 

  À tarde, ouvimos uma 
história contada pela 
educadora Florbela. 
Esta chamava-se "O 
rapaz que tinha medo".     

 
DANIELA BOEIRO 
 
4º ano 
 
 
Docente Ana Maurílio 

“  
Mortos 

vivos, bruxas, 
fantasmas, 

” 

Pardilhó  

Vimieiro  

E u pessoalmente não seria capaz de viver sem a Internet pois, gra-
ças a ela podemos fazer todo o tipo de actividades 
e entretenimentos, desde jogos, conversas no Mes-
senger e em outros sites de contacto. Podemos ler 
notícias diárias, compras, enviar e-mails, etc.  

Hoje em dia, a Internet já é muito usada 
mas a curto-prazo, vai ser o meio de comunicação 
mais utilizado do mundo. 

Luís Varela nº10 10ªB 

Seria incapaz de viver sem Internet 
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N o dia 28 de Outubro, os alunos das turmas 11º C e 
D dos cur-
sos profis-
sionais e 
da turma 
12º T5 
dos cur-
sos de 
Educação e Formação deslocaram-
se ao Instituto do Emprego e Forma-
ção Profissional de Beja a fim de rea-
lizar um estágio observacional no 
campeonato das profissões. Os alu-
nos mostraram-se interessados nas 
diversas exposições e provas que 
decorriam no espaço visitado, coloca-
ram diversas questões e alguns deles 
revelaram interesse em participar no 
campeonato no final da sua forma-
ção. Os alunos esclareceram ainda 
algumas dúvidas sobre os seus pla-
nos para o futuro. Apesar de no final 
da visita se encontrarem bastante 
cansados, alguns alunos ainda 
encontram energia para tentar reali-
zar uma actividade de slide que ape-
nas um conseguiu concretizar. Go 
Mário! Esta viagem incluiu ainda uma 
passagem relâmpago pela Biblioteca 
Municipal de Beja José Saramago.   
                                                                                                 
Dina Costa 
 
 

“Rodinhas Seguras” Visita ao campeonato 
das profissões Skills 

Portugal N o dia 25 de Setem-bro de 2008, fomos 
a Montemor-o-Novo fazer uma activi-
dade sobre Segurança Rodoviária. 

Quando lá chegámos fomos 
recebidos por duas monitoras. 

Depois de aguardarmos um 
pouco fomos ver um filme sobre a 
Segurança Rodoviária. 

De seguida fomos 
andar nos carros da Jumi-
car, foi muito divertido!!!! 

S e g u i d a m e n t e 
fomos fazer uma ilustração. 

Depois fomos ver outro filme, 
mas este era sobre o trabalho dos 
Bombeiros, também fomos ver os 
objectos que usam para socorrer as 

pessoas e vestimos um 
casaco e um capacete 
dos Bombeiros. 
Depois de sairmos  da 
parte dos Bombeiros, 
fomos ver outro filme 
com o Brisinha que é a 
mascote da Brisa. 

Seguidamente fomo-nos sen-
tar numa cadeira de carro. 

Fomos também ver o telefone 
SOS que só há nas auto-estradas e 
serve para chamar a carrinha da Brisa. 
Essa carrinha tinha tudo o que é preci-
so para arranjar as estradas e os car-

ros. 
Depois fomo-nos vestir de 

G.N.R., Bombeiros e Polícias e fomos 
a marchar por toda a parte. 

Seguidamente fomos tirar a 
farda e fomos lanchar, fizemos uma 
ficha e ganhámos a carta de condu-
ção. 

4º Ano 
                                                                                            

 
 
 
E.B.1 de Santa-
na do Campo 

                                                                                             
Angelina  
Fernandes 

  

“vestimos um casaco e 
um capacete dos Bom-

beiros…” 

 
 
 
 
 
 
CANÇÃO DOS ALIMENTOS 

 

S OU PEQUENINO  MAS JÁ SEI ESCOLHER 
OS BONS ALIMENTOS  
PARA BEM VIVER 
PARA TER SAÚDE  
EU QUERO COMER 
CARNE PEIXE E OVOS  
E LEITE BEBER 
QUERO CRESCER  
E SER UM VALENTÃO 
COMO HORTALIÇA  
FRUTA QUEIJO E PÃO  
ANTES DE COMER  
AS MÃOS VOU LAVAR  
E OS MEUS DENTINHOS 
ANTES DE DEITAR 
 

 
Alimentação - comer(Rui), é tudo o que 
nós comemos(Adelaide).B 
 
Bernardo, Guilherme, Joana, Rui, Mar-
garida, Tomás, Diogo, Ana e Diana. 
 Docente Adelaide Oliveira 
 
 

 
não há nenhum santo; 
Nem quem mais mereça singelos 
amores 
do que o São Martinho. 
No dia da festa do santo mais santo 
da corte celeste, 
Saudemos alegres, aqui neste canto, 
quem bebe bom vinho, 
Jurando devotos eternos amores 
ao bom São Martinho, como! 

S. Martinho 
N ão há nenhum santo com tantos devotos 
como o São Martinho; 
No céu não há santo que tenha mais 
votos 
de nós pecadores, 
Nem tantos devotos, nem tantos amo-
res, 
como o São Martinho.                
............................................................ 
Os santos são muitos;  
mas tão populares, populares 
como o São Martinho, 
Com tantos festeiros, com tantos alta-
res, 
 

Cont. _  9 

 

A migos são aquelas pessoas essenciais na nossa vida, são 
aqueles que nos ajudam sempre que preci-
samos, eles não nos deixam em nenhum 
momento e torna-se impossível viver sem 
eles. 
A amizade é um sentimento muito bom e 
estar com os amigos, divertirmo-nos com 
eles, ajudá-los quando é preciso e partilhar 
todos os momentos, é algo que contribui 
para a nossa felicidade. 

Mónica Pinto10º B 

Novembro ‘08 9 Destaque 

Eco Escolas «Não vivo sem amigos!» 

N o passado dia 26 de Setembro, decorreu em 
Torres Vedras a 12ª Edição do 
Galardão Eco-Escolas - “Dia Bandei-
ras Verdes 2008”. 
O trabalho desenvolvido pelos alu-
nos desta Escola e da Escola de 
Santana do Campo no ano lectivo 
2007/2008 foi reconhecido, e levou à 
atribuição do Galardão Eco-Escolas, 
a cada uma das referidas Escolas. 
A nossa bandeira será brevemente 
hasteada! 
Parabéns aos Eco alunos! 

A Coordenadora Eco-Escolas, 
Aurora de Sá 

 

 

 

S e eu pudesse mudar o mundo começaria por fazer com que 

todas as lixeiras fossem trocadas por fabri-

cas de reciclagem, principalmente de 

papel, pois as florestas estão a ser destruí-

das a um ritmo muito acelerado e muitas 

espécies de animais irão desaparecer por 

falta de habitat e de espaço.  

 Também iria fazer com que os veícu-

los motorizados usassem combustíveis 

ecológicos. Trocaria ainda o gás CFC dos 

sprays por outro gás menos poluente. 

Miguel Pé-Leve  10ºA  Nº11 

Se eu pudesse mudar o mundo… 

 
“Se eu pudesse mudar o mundo” 
 

S e eu pudesse mudar o mundo ter-minava com as guerras entre paí-
ses, estabelecendo tratados de paz entre as 
nações envolvidas. Estabelecia a moeda 
única em todo o mundo e fixava o preço do 
petróleo em cerca de 95 dólares por barril. 
Por último lugar, tentaria diminuir a poluição 
e com os países mais desenvolvidos apos-
taria no desenvolvimento dos países africa-
nos bem mais carenciados. 

Bmachado nº 2 10ºA 

Gala do Desporto Escolar 2008 Parabéns Guilherme!! 

A  Gala do Desporto Escolar deste ano premiou, na categoria “Alunos” o desempenho e o esforço de 13 jovens atletas. 
Foram ainda distinguidos nove professores, nove escolas ou agrupamen-
tos e seis autarquias, e ainda, na categoria “Especial”, o professor José 
Branco, João Ganço (treinador de Nélson Évora) e os atletas Vanessa 
Fernandes (triatlo), João Gomes (esgrima) e Susana Feitor (marcha).  
Durante esta gala, o ministro da Presidência, Pedro Silva Pereira, assi-
nou um protocolo entre o Governo e a cadeia de canais desportivos 
"Sport Tv"3, que irá acompanhar eventos do desporto escolar. 
 
Um dos alunos premiados, é da nossa escola! Parabéns Guilherme! 
 
Este prémio reconhece e reflecte a regularidade e assiduidade do Gui-
lherme Sá no Desporto Escolar, seja nos treinos ou nas competições em 
que tem participado. A sua evolução e o ganho de qualidade técnica têm 
sido progressivos, mas que resultam do seu trabalho, persistência, esfor-
ço e gosto pela Natação. É um exemplo para aqueles que pretendem 
ingressar no Desporto Escolar. 
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N o âmbito das actividades propostas pela Biblioteca da 

Escola Cunha Rivara, relacionadas com a 

promoção do livro e da leitura, nomeada-

mente a produção de um livro de “Contos 

de Natal”, elaborado a partir da recolha de 

contos de Natal, criados pelos alunos das 

escolas do Agrupamento de Escolas de 

Arraiolos, as estagiárias de Artes Visuais, 

Ana Teixeira e Teresa Rodrigues, criaram o 

cartaz de divulgação e promoção da referi-

da actividade. 

Curso Tecnológico de Acção Social Dinamização da  
Biblioteca  S. MARTINHO 

 

É  dia de S. Martinho É a festa das castanhas 
Em vez de Sol há chuva 
É Outono ninguém estranha 
Todo o dia a apanhar chuva 
Coitado do vendedor! 
Mas à beira das castanhas 
Fica cheio de calor. 
Um homem vamos saudar 
Por ser tão bonzinho 
Por um pobre homem salvar 
É conhecido por S. Martinho 
 
 
No dia 11 de Novembro de 2008, 
realizou-se uma actividade entre os 
alunos do pré-escolar da Creche e 
Jardim-de-infância e os idosos do 
Apoio Domiciliário da Santa Casa da 
Misericórdia de Arraiolos, para se 
festejar o S. Martinho. A nossa tur-
ma, alunos de Animação Sociocultu-
ral do 12ºC participaram neste even-
to, com actividades para as crianças 
e os idosos. A tarde esteve maravi-
lhosa, as crianças divertiram-se mui-

to com os idosos.  
No assador tínhamos castanhas 
quentinhas e boas. 

                                                                           

R ealizaram-se no dia 31 de Outubro  as celebrações 
do dia de Halloween. O desfile e 
concurso de disfarces realizou-se na 
sala de convívio, decorada com os 
trabalhos das turmas: 5º A, 7º D, 8º 
C, CEFT2A, T2B eT3. Verificou-se 
uma enorme adesão por parte dos 
alunos, principalmente das turmas 
de 5º e 6º anos, que se apresenta-
ram vestidos a rigor (bem como as 
professoras de Inglês da escola, 
responsáveis pela organização da 
actividade), tendo a turma 5ºC parti-
cipado com pinturas faciais. A 
expectativa era grande e o desfile 
não desiludiu os colegas que se 
encontravam a assistir, nem o júri 
constituído por elementos da comu-
nidade escolar. Os participantes pri-
maram pela originalidade e encarna-
ram o espírito da festa, tornando 
assim a tarde bastante animada. 
Esta actividade constituiu uma exce-
lente oportunidade para o convívio 
entre os alunos mas constituiu tam-

bém um esforço (fruto de muito tra-
balho) para motivar os alunos para a 
disciplina de Inglês. Afinal, English 
rocks! 
Durante o desfile foram eleitos três 
vencedores, se bem que todos 
foram vencedores pela entrega  e 
alegria com que participaram na acti-
vidade, que contou com a colabora-
ção, ao nível da organização e ges-
tão do espaço  da turma de anima-
ção sociocultural (11ºC), com uma 
coreografia teatral da turma 7º D, 
uma venda de enfeites e doces da 
turma 8º C e uma venda de crepes 
dos  finalistas. 
Como “ pelo sonho é que vamos” 
quem sabe se não poderemos repe-
tir, numa próxima 
oportunidade! Até lá 
Trick or Treat! 
                                                                                                             

Dina Costa 

Halloween Party 

 
Lista da actual Associação 
Direcção: 
Presidente – Luís Pinto, nº3, CEFT2A 
Vice-presidente – Mário Machado, nº4, 11ºD 
Secretária – Ana Tomaz, nº1, 11ºA 
Tesoureira – Laura Figueiras, nº10, 11ºA 
Vogal – Guilherme Sá, nº6, 11ºA 
Vogal – Gonçalo Pateiro nº12 8ªB 
Vogal - Rita Casa-Velha nº4 9ºA 
Vogal – Ema de Morais nº9 9ºA 
Vogal - Sara Santana nº 17 10ºB 
Vogal – Elizabete Fernandes, nº6, 9ºB 
 
Mesa de Assembleia:  
Presidente – Alberto Santos, nº1, 11ºB 
Vogal – Carla Charneca, nº6, 11ºB 
Vogal - Solange Catalão nº23, 10ºC 
 
Concelho Fiscal 
Presidente – David Espingardeiro, nº3, 11ºA 
Vogal – Sara Silva, nº17, 11ºB 
Vogal – Ana Pires, nº4, 11ºB 
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M ais uma vez tivemos a visita da contadora de 
contos: Ilda Coelho na biblioteca da 
escola sede e no 1º ciclo para Mês 
da Biblioteca Escolar para assina-
lar o mês das bibliotecas escolares, 
bem como a colega e escritora 
Margarida Pedrosa. Acedam ao 
nosso blog: bibcunhariva-
ra.blogspot.com. 

Hora do Conto 
GARCIA MARQUEZ, Gabriel , 1928- 
Cem anos de solidão / Gabriel García 
Márquez ; trad. Margarida Santiago. - 
20ª ed. - 
Lisboa : Dom Quixote, 2005. - 328, [5] 
p.; 24 cm. - (Ficção univer-
sal ; 39). - Tít. orig. : 
Cien años de soledad 
 
Há uma particularidade 
engraçada nos livros do 
Gabriel García Márquez. 
Obriga-nos muitas vezes a 
pegar num papel e a fazer 
um desenho da árvore 
genealógica da família em questão no 
livro. Não consigo de outra maneira 
evitar perder-me nos nomes dos inú-
meros familiares, com ordens trocadas, 
com "Segundo" no fim a atrapalhar... 
Este que é filho do outro, que teve um 
caso com aquela, que por sua vez era 
irmã do filho do tio da prima... Isto 
em qualquer outro livro seria razão 
suficiente para o livro voltar à pratelei-
ra, mas nos livros do Gabriel Garcia 
Marquez não existe o risco de isso 
acontecer. É caso para pensar, mas 

onde é que este homem vai espremer 
tantas ideias, tantas palavras, tantas 
frases, tantos familiares... Acho que se 
chama talento. E o resultado é brilhan-
te: 

uma montanha russa 
de emoções! E este é 
um bom livro para o 
provar!! 
"Muitos anos depois, 
diante do pelotão de 
fuzilamento, o coronel 
Aureliano Buendía 
haveria de recordar 
aquela tarde remota 

em que o pai o levou a conhecer o 
gelo." 
Com estas palavras - tão célebres já 
como as palavras iniciais do Dom 
Quixote ou de À Procura do Tempo 
Perdido - começam estes Cem Anos 
de Solidão, obra-prima da literatura 
contemporânea, traduzida em todas 
as línguas do mundo, que consagrou 
definitivamente Gabriel García Mar-
quez como um dos maiores escritores 
do nosso tempo. 

“...pegar num 

papel e a fazer um 
desenho da árvore 

genealógica ... 
” 

Hoje em dia, todos nós ouvimos falar em divisões de bens 

em divórcios, ou já tivemos na família uma situação de par-

tilha de uma herança, etc.. Este é um problema bastante 

frequente e que a Matemática poderá resolver de forma 

muito rápida e sem recurso a terceiros (que nos levam ver-

bas exorbitantes pelo seu trabalho). 

Existem vários métodos para resolver situações deste tipo, 

no entanto o que vamos abordar neste artigo é o Método 

das Licitações Fechadas, que se resume da seguinte for-

ma: 
 

cada herdeiro atribui, secretamente, um valor a cada 

um dos bens; 

seguidamente, são divulgados esses valores; 

determina-se o valor global atribuído à herança por 

cada herdeiro e o valor da mesma que cada um 

considera justo receber ( 1/n do valor atribuído à 

herança pelo herdeiro, sendo n o número de her-

deiros); 

cada bem é atribuído ao herdeiro que mais 

o valoriza, e considera-se que ele recebe o valor 

que atribui ao respectivo bem; 

caso, por aplicação do procedimento anterior, um her-

deiro não receba qualquer bem, considera-se, para 

efeito dos cálculos seguintes, que «valor dos bens 

recebidos» por esse herdeiro é zero euros; 

seguidamente, caso o valor dos bens recebidos por 

um herdeiro: 

– ultrapasse o valor da parte que este considera 

justo receber, o herdeiro disponibiliza, em 

dinheiro, o respectivo excedente; 

– não atinja o valor da parte que este considera 

justo receber, o herdeiro recebe, em dinheiro, do 

montante à disposição, o valor em falta; 

após este procedimento, caso sobre dinheiro, este é 

distribuído em partes iguais por todos os herdeiros. 

.      
Consideremos então uma situação concreta, para que pos-

samos exemplificar. 

Cont. pág. 12 

 Biblioteca—Actualização do acervo 

Matemática para a Vida - Como efectuar uma  
partilha? 
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Boletim Bibliográfico 

A equipa da BE tem elaborado 
mensalmente um boletim 
sobre uma obra que a BE pos-
sui. Neste boletim, para além 
da catalogação e fotografia da 
obra, tem uma síntese e um 
comentário. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formação em Pesquisa 

Bibliográfica 

 

A equipa da BE programou 
para este ano lectivo algumas 
acções no âmbito literacia 
da informação, nomeadamen-
te: 

 - disponibilizar um catálo-
go on-line com os docu-
mentos existentes na 
Biblioteca e actualizá-lo 
sempre que possível; 

-  elaborar um guia de pes-

quisa para ajudar na 
utilização deste catálo-
go; 

- formação de alunos, 
professores e auxiliares 
de acção educativa. 

Esta formação tem vindo a 
decorrer ao longo do pri-
meiro período, com a cola-
boração de alguns profes-
sores de informática,  e irá 
prolongar-se no segundo, 
de modo a abarcar o maior 
número de elementos da 
comunidade educativa. 
 
 
Encontro com Autores 

 

A escritora Margarida Pedro-
sa esteve no dia 12 de 
Novembro , no nosso Agrupa-
mento a dinamizar duas ses-
sões de promoção da leitura, 
com alunos do 2º ciclo. 

 

Hora do Conto 

 

A colega Ilda Coelho esteve 
no dia 22 de Outubro, no nos-
so Agrupamento a dinamizar 
duas sessões de promoção 
da leitura, com alunos dos 1º 
e 3º ciclos. 

 

 

Feira do Livro 

Decorrerá ainda em Novembro 
a Feira do Livro, que habitual-
mente é levada a cabo pela 
Biblioteca da escola. A editora 
Ria Formosa trará para a 
escola um conjunto de livros 
que podem ser observados, e 
comprados pelos alunos, auxi-
liares de acção educativa e 
professores, a preços mais 
convidativos. 

 

Dezembro 2008 

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

Actividades desenvolvidas...e por desenvolverActividades desenvolvidas...e por desenvolver  

Periodicidade: Trimestral Nº2 

Agrupamento de Escolas de Arraiolos 

  Humor  Humor  

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

Algumas novidades na BibliotecaAlgumas novidades na Biblioteca  

• Carta a Luísa, de Maria Amália Vaz de Carvalho  
• Sermões, de Padre António Vieira 

• Menina e moça, de Bernardim Ribeiro 

• A Cidade e as Serras, de Eça de Queirós 
• Peregrinação, de Fernão Mendes Pinto 
 

Site: www.eps-cunha-rivara.rcts.pt                                                 E-mail:bibcunharivara@gmail.com                          Catálogo On-line:www.rbe.min-edu.pt/np4/77.html  

• Atlas de Portugal 
• Princípios e normas para a Matemática Escolar 
• Matemática A - Preparação para o Exame Nacional 

2008 

• Macs - Preparação para o Exame Nacional 2008 

• Máscaras do Destino, de Florbela Espanca 

Consulte o Plano 
Mensal  de Actividades, divul-
gado no início de cada mês. 

 Agenda Agenda  

    Recursos na BibliotecaRecursos na Biblioteca  
A equipa da Biblioteca, está 
a trabalhar com vista a ter 
todo o material de projecção, 
filmes, documentários, dvd e 
também algum software mul-
timédia, devidamente catalo-
gado, para ser posteriormen-
te disponibilizada uma lista-
gem deste material na web-
page da Biblioteca. Contudo, 
este poderá ser consultado/ 
On-line. 



Anexo A 

A professora da E.B.1 de Santana do Campo e dois vice-presidentes do Agrupamento de 
Escolas de Arraiolos, deslocaram-se à Grundschule, em Munique para participaram na 
primeira reunião de trabalho do Projecto Comenius intitulado “Uma viagem pela Europa 
com Hansel e Gretel”. Nos próximos dois meses, os alunos irão trabalhar o país e a histó-
ria infantil alemã “Hansel e Gretel”. 
 

        A professora 
                                                        Angelina Fernandes 

SABIAS QUE HÀ VOLUNTARIADO EM ARRAIOLOS? Sabias que existe o Núcleo De Volunta-
riado De Proximidade De Arraiolos (NVPA)? 

O 
 NVPA consiste na junção de esforços 
entre entidades públicas e privadas, e 
VOLUNTÁRIOS, que no exercício da 
sua cidadania, e com base num acto 

voluntário de generosidade e disponibilidade para 
com o seu semelhante, pretendem desenvolver 
actividades em prol dos outros e da sua comuni-
dade.  
A entidade promotora do NVPA é o Monte ACE, 
e são suas parceiras as seguintes entidades: 
Agrupamento de Escolas de Arraiolos  
Associação Humanitária Bombeiros Voluntários 
de Arraiolos 
Associação Social Unidos de Santana do Campo 
Centro de Saúde de Arraiolos 
Centro Infantil Augusto Piteira 
Centro Social e Paroquial de Arraiolos 
Junta de Freguesia de Arraiolos 
Município de Arraiolos 
Posto da GNR de Arraiolos 
Santa Casa da Misericórdia de Arraiolos 
O NVPA destina-se à COMUNIDADE EM 
GERAL, a quem necessita e a quem estiver dis-

posto a doar algum do seu tempo. 
O NVPA, esteve presente na Festa Sénior, reali-
zada de 30 de Setembro a 3 de Outubro em 
Arraiolos. Ao NVPA foi solicitado o apoio aos visi-
tantes.  
Participaram na iniciativa 9 voluntários que 
desenvolveram diversas actividades de acompa-
nhamento de crianças e idosos, bem como na 
elaboração de brinquedos tradicionais  
Se quiseres saber mais sobre voluntariado, se 
quiseres participar como voluntário/a, faz a tua 
inscrição no Monte ACE - Rua Joaquim Basílio 
Lopes n.º 1 7040-066 Arraiolos, telefone 266 490 
093 

Projecto Mirabal — 
Mulheres Sem Medos 

O 
 Monte está a 
iniciar um 
novo projecto 
na área da 

Igualdade de Género e 
do Combate à violência 
doméstica, com inci-
dência na região Alen-
tejo. Este projecto será 
desenvolvido em parce-
ria com o Lar de Santa 
Helena, de Évora, com 
experiência na área do 
apoio e acompanha-
mento a vitimas de 
maus tratos. As activi-

dades a desenvolver 
serão sessões de infor-
mação/sensibilização 
sobre estas temáticas e 
existirá um espaço de 
atendimento para viti-
mas de violência 
doméstica no concelho 
de Arraiolos. Neste 
momento o projecto 
está a iniciar-se, pelo 
que caso queiram mais 
informação podem con-
tactar:  
Monte, 266 490 090. 

 
Variações em torno de um poema de João Pedro 
Mésseder 
(por alunos do 9º A) - DECLARAÇÕES DE AMOR 
 

>>>> 

Se eu fosse o dia e tu fosses a noite 
escondia-me 
para que brilhasses com o luar. 
 
Daniela 
 
Se eu fosse uma gaivota e tu fosses um peixe 
mergulhava até ao fundo do mar 
só para te apanhar. 
 
Inês 
 
Se eu fosse o sol e tu fosses uma gaivota 
tu voavas sem ter fim 
e eu iluminava o mundo só para ti. 
 
Ana 
 
 
Se eu fosse tempestade e tu fosses um raio 
tentava que sempre existisses 
para te poder ouvir. 
 
Joana 



O REDESCOBRIMENTO DO ARQUIPÉLAGO DA MADEIRA 

Anexo B 

As ilhas da Madeira e Porto Santo há muito que eram conhecidas pelos navegadores portugue-
ses, castelhanos e italianos, aparecendo representadas em portulanos do século XIV.  
Entre 1419 e 1420 João Gonçalves Zarco, Tristão Vaz Teixeira e Bartolomeu Perestrelo fizeram o 
reconhecimento da Madeira e de Porto Santo, declarando-as portuguesas. 
 Sendo ilhas despovoadas houve a necessidade de as ocupar para evitar que outros povos as 
tomassem como suas e por isso procedeu-se à sua colonização. Quer isto dizer, ao seu povoa-
mento e ao desenvolvimento da agricultura. Para tal tiveram que desbravar parte da densa floresta 
existente para, no seu lugar, se construírem casas e haver terrenos de cultivo.  
A Madeira ficou dividida em três capitanias-donatarias: a do Funchal, a de Machico e a de Porto 
Santo. Foram entregues a João Gonçalves Zarco, Tristão Vaz Teixeira e a Bartolomeu Perestrelo 
respectivamente, os redescobridores do arquipélago. Estes tinham como funções povoar e explo-
rar economicamente a sua capitania. Podiam cobrar impostos aos seus habitantes e aplicar a justi-
ça. 
A Madeira, na segunda metade do séc. XV, já exportava trigo e vinho para o Reino e açúcar para 
os mercados da Europa.  

Gonçalo Pateiro 

Lília Ravasqueira,  

Alunos do 8ºB 

 
Variações em torno de um soneto de Camões: 
um poema de José Coelho (aluno do 9ºB) 

O amor é fogo que arde sem se ver 
É como pedra de gelo que teima em não derreter
É uma coisa que não se consegue explicar ou ver
E o que mais posso eu dizer? 
Escreveu Luís de Camões 
Que o amor pode arrasar ou partir corações. 
São divórcios e uniões 
É um vício para cada pessoa 
Mas que por vezes magoa 
Não é uma droga ilegal 
É um momento especial. 
Escreveu Luís de Camões 
Que o amor tem muitas emoções. 
É o que estou a pensar e a dizer: 
O amor é fogo que arde sem se ver. 
Vou continuar este poema 
Porque ainda há tanta coisa por dizer 
Ainda não quero sair de cena 
Quero dizer uma coisa pequena 
Que de muito não vai adiantar 

      É uma forma de explicar 
      O que eu estou a dizer 

ESCOLHER SER POETA... 
Poema de José Coelho (aluno do 9ºB) 
Um dia vagueei nos caminhos do meu coração 
Precisava de percorrer aquela longa estrada 
Fui caminhando sempre em vão 
Fui fazendo a minha caminhada 
Encontrei uma curva encurvada 
Onde estava uma placa a dizer 
A jornada que estás a percorrer 
Está perto de estar acabada 
E eu pensei logo então 
Acabar agora é que não 
Ainda faltam memórias por lembrar 
E este poema diz o que eu estou a pensar 
Vou continuar por este caminho 
E ainda que esteja sozinho 
Vou andando devagarinho 
Para a minha meta alcançar 
Eu sei do que estou a falar 
E é isto que eu quero fazer 
Já desde criança 
E ninguém me pode contradizer 
Porque quem corre por gosto não se cansa 
E disso posso-me eu lembrar 
Fazendo este caminho às vezes a chorar 
Das recordações más ou das recordações boas 
Mas ninguém pode andar à toa 
A verdade às vezes magoa 
Da parte de quem está a ouvir 
Mas vou com o meu caminho prosseguir 
Até que uma voz começo a ouvir, uma pequena voz 
Era a voz de Eça de Queirós 
E eu perguntei-lhe sobre o aperto no coração que  
estava a sentir 
E ele disse-me a sorrir: 
Tenho acompanhado o teu caminho amargurado 
Mas agora estou aqui em espírito ao teu lado 
Pr'anunciar que vieste com calma e sem pressa 
Não foi preciso vir de bicicleta 
Mas chegaste à tua meta 
E estive-te a ouvir declamar 
Parabéns: se isto é um sonho, acabaste de o realizar. 


