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É

na escola que ensina a pensar respostas e
não a memorizar soluções, que se fazem as
aprendizagens essenciais.

A nossa escola quer que os ventos mudem e
nos sejam favoráveis porque sabemos o caminho que queremos percorrer. O nosso projeto coloca a escola e os alunos no centro
da resposta à mudança e aos novos desafios
que vivemos e que se prevêem para o futuro.
Queremos que a escola não se subtraia à construção de uma sociedade melhor, mais justa, mais humana, onde os nossos jovens possam construir projetos de vida pessoal e profissional; queremos que
os nossos alunos criem mecanismos de esperança,
de trabalho, de rigor e encontrem novos saberes,
novas oportunidades; queremos que a escola seja
o “porto seguro” para os nossos jovens e que nós,
professores, sejamos os “homens do leme” em
que eles acreditam e com quem se sintam seguros.
O trabalho desenvolvido ao longo destes anos é
exemplo de empenho efetivo de quem sempre soube o que queria e para onde ia. A nossa responsabilidade é cada vez maior e teremos que responder
de forma exigente, mas conscientes de que o nosso
futuro é promissor e que esperam de nós o melhor.
Vamos seguramente continuar a levantar a nossa
bandeira do CEF e conseguir mostrar que estamos
na corrida da competitividade e continuar a ter gente capaz, bons profissionais e homens e mulheres de
valor que olham para nós como referências importantes em cada uma das suas vidas. Para tal, contamos com todos: pais, alunos, professores e funcionários, porque só com motivação, com trabalho,
determinação e rigor, podemos ser os alicerces que
suportarão o caminho para um Futuro mais Feliz.

A

semente foi lançada em 1969 e, com zelosos jardineiros, germinou e cresceu. Irá completar no próximo ano letivo meio
século de vida, uma vida cheia de memórias e de histórias, daqueles que, com perseverança, tudo fizeram para que
em tempo algum esta semente não desse bons frutos.
Os professores, aqueles que fizeram do ato de ensinar o seu modus
vivendi et operandi, são a grande equipa que dão vida ao CEF.
O contributo destes, é especial, mas também de todos os outros que
contribuíram para a construção da escola do futuro. Pretendemos sempre
o melhor, porque o suficiente não chega, e o bom pode ainda ser melhor.
O projeto chamado CEF, projeto que nas palavras do fazedor de palavras Mia Couto poderíamos traduzir
por História “Abensonhada”, já que, sonhada, foi abençoada por Quem de direito (leia-se quem com letra
grande, de Escola Católica que somos), quis que estivéssemos hoje aqui. Estão presentes na memória, colegas que meteram o pé na vida atrás do sonho de despertar a curiosidade e o gosto de aprender no e com os
outros. “Viver é a coisa menos frequente do mundo. A maior parte das pessoas existem, e é tudo”, escreve
Joaquim Pessoa num dos seus poemas. É esta a tarefa que nos foi proposta junto dos alunos: proibi-los de
se limitarem a existir. É um longo caminho, feito de alegrias, mas também de alturas em que o desânimo
substituiu o riso e a alegria, de alturas em que apeteceu arrepiar caminho e perguntar o porquê de ser
professor. Não faz sentido viver se não for assim. A história do professor é a das suas utopias, ou seja, a da
sua permanente insatisfação. Assim, continuaremos a ter no CEF dias de clássico diagnóstico – céu muito
nublado, com boas abertas.

Quantas árvores plantaram os nossos colegas ao longo destes anos? Quantas não deram fruto e estão hoje
aqui connosco, também elas a ajudar-nos a plantar novas árvores, a prepará-las para dar fruto? Quantos
livros já escreveram, quantos apontamentos ditaram, quantos exemplos já deram e que foram gravados
pelos seus ex-alunos? Não se vêem esses livros porque a alma das pessoas não é visível à vista desarmada. Quanto a filhos, Nietzsche dizia que “a grandeza do Homem está em ser ponte e não um final” e é
para os alunos que se têm construído, ao longo destes anos, as pontes suspensas que lhes permitem, já
adolescentes, chegar à outra margem.
Miguel Esteves Cardoso, no seu livro Explicações de Português, afirma que o verbo ESTAR é o mais bonito
da língua portuguesa, acrescentando, mais à frente, que o verbo irmão de ESTAR é CONTINUAR. Por isso,
aqui estamos todos, no presente, olhando o passado, na certeza que vamos continuar a trabalhar juntos
para continuar a construir futuros. Richard Bach salientava que todos nós temos um teste a fazer... “para
descobrir se já cumpriste a tua missão na terra: Se estás vivo, ainda não a cumpriste.
José Poças
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E isto porque na vida somos nós próprios que construímos aquilo que nos rodeia, dependemos em grande
parte das nossas decisões, ou, como diz Alçada Baptista “da arquitetura que soubemos dar à nossa própria
vida, da quantidade de energia que formos capazes de tirar do subsolo da alma.”

N

o dia 26 de novembro, os alunos do 10.º
ano do ensino regular e profissional participaram numa ação de formação sobre
violência doméstica, promovida pelo Clube “Viagem com Letras”, tendo em conta que na véspera, dia 25, comemorou-se o Dia Internacional para
a Eliminação da Violência contra as Mulheres.
Duas responsáveis da associação “Mulher Século
XXI” falaram sobre como esta se formou e os seus
objetivos, bem como o que fazem para ajudar as
vítimas de violência doméstica. Ao longo da sessão
foram dadas a conhecer as principais vítimas de violência doméstica, as mulheres, bem como os vários
tipos de violência, sob a forma de assédio sexual,
violação, casamentos forçados, entre outras. Os alunos concluíram que a principal causa de morte feminina em todo o mundo deve-se à violência, e não ao
cancro, como seria mais expectável. Foram distribuídos flyers e mencionadas frases alusivas à violência
no namoro, tais como: “o meu namorado é só meu”
ou “só posso vestir o que o meu namorado quer que
eu vista” e os alunos tinham de dizer se concordavam ou não, pois os primeiros sinais de violência surgem ainda durante o período do namoro. Foi uma
atividade muito interessante e no final tirámos uma
fotografia com um sinal no rosto que simbolizava o
movimento pela não violência contra as mulheres.
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Ana Carolina e Luana Ferraz do 10.º B

A

proveitando a comemoração dos 70 anos da
Declaração Universal dos Direitos Humanos
e os 40 anos da adesão de Portugal à Convenção Europeia dos Direitos Humanos, o Clube
“Viagem com Letras”, em parceria com a Associação
“Mulher Século XXI”, assinalou o Dia Internacional
pela Eliminação da Violência Contra a Mulher, comemorado no dia 25 de novembro.
Promoveu-se a reflexão e o debate sobre esta
temática, no sentido de responsabilizar os mais
jovens para a defesa dos direitos das Mulheres,
considerado ainda hoje um grupo tradicionalmente desfavorecido, em muitas regiões e países do
Mundo. Com efeito, no dia 26 de novembro, os
alunos do 10.º ano, do ensino regular e profissional, tiveram a oportunidade de participar numa
sessão organizada e orientada pela Dr.ª Ana Costa
da referida Associação, a quem agradecemos a disponibilidade e a dedicação à causa da Igualdade de
Género.
Para além desta iniciativa, o Clube organizou uma
pequena exposição sobre a referida temática e um
concurso de cartazes e poesia direcionado aos alunos do terceiro ciclo. Os resultados foram conhecidos na última semana de aulas: os trabalhos vencedores pertencem às alunas Sofia Santos, do 9.º A, e
Floriane Pereira, do 9.º B, na categoria Poesia, bem
como à aluna Beatriz Correia, do 8.º A, na categoria
Cartaz. Parabéns às alunas vencedoras e a todos os
participantes!
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A equipa do Clube “Viagem Com Letras”.

Les Cris résonnent
Les cris résonnent;
Sur la table,
Et bientôt sur moi,
Ses points s`abattent.

La peur et l`envie de partir,
Pleurer car je suis faible,
Ses insultes me brûlent!
Et impuissante je reste...
Aucune issue ne s`offre à moi...
Et ce sol froid...
Puis ses mains finissent sur moi.
Pourquoi n`ai-je réagis,
Quand je pouvais encore fuir?
Peu importe, c`est de ma faute,
J`ai laisser le dînner refroidir...
Floriane Pereira, 9.º B

Aprender a dizer Não
Sinto que já não gostas de mim
Para ser sincera sinto que nunca gostaste
Como é que eu só consegui perceber assim,
Só quando quase me mataste.
Sempre que o Benfica perdia
E chegavas a casa sem jantar feito
O que me esperava eu já sabia:
Uma estalada e um murro no peito.
Tinha de ser sempre da tua maneira
Se não a minha família é que pagava
Destruías a minha carreira
E como sempre eu me calava.
Era esmurrada, pontapeada,
Ofendida e julgada.
E sempre me calei
Sempre te deixei.
Mas já estou cansada
E tu a mim já não podes fazer nada.
Sobre mim já não tens mais poder,
Já não me importa o que vais fazer.
Porque um dia
A justiça vai acabar por vencer,
E as mulheres já vão poder ser
Aquilo que um homem seria.
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Sofia Formiga Santos, 9.º A

Beatriz Correia, 8.º A

A ORIGEM DA TERRA
“ A Terra é para nós, os seus habitantes, o corpo celeste mais importante do Universo, o único,
até hoje, que tivemos possibilidades de explorar, desde os pólos gelados até ao ponto mais alto do
monte Evereste [...].”
Patrick Moore, História da Terra, Livraria Civilização, 1976

H

á muitos milhares de anos, o Homem vivia em perfeita
harmonia com os outros Seres e Ecossistemas. Com o
passar do tempo, passou a exercer um grande impacto
no Planeta. A partir da Revolução Industrial, as preocupações
com o progresso e o desenvolvimento económico das populações levou a Humanidade a menosprezar o equilíbrio ambiental.
A exploração desenfreada dos recursos naturais ameaça
a sobrevivência de muitas espécies e do próprio Homem,
pelo que é necessário alterar atitudes e comportamentos
em função da preservação do Planeta Terra: a Nossa Casa.
A Terra foi-nos dada para nós cuidarmos dela.
Por isso, S. Francisco de Assis canta as belezas da
Criação, no chamado Cântico das Criaturas, louvando o Altíssimo pelo dom de todos os elementos da
Criação, chamando-lhes irmão e irmã. No contexto da
Criação, o ser humano é responsável pela obra que
lhe foi dada como dádiva, mas tem o dever de cuidar
dela. E como nem sempre o seu comportamento foi e
é correto são-lhe lançado alguns desafios ecológicos.

Os alunos do 7.º ano foram convidados a desenvolver dois
dos temas obrigatórios da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento: “Educação Ambiental” e “Desenvolvimento Sustentável”, em parceria com os professores de várias disciplinas, numa perspetiva interdisciplinar e integradora do
currículo, sempre com a preocupação de avaliar o papel do
Homem na preservação do nosso Planeta. O projeto final culminou numa exposição dos diferentes trabalhos num dos espaços nobres da nossa escola, a Estufa, inaugurada no dia
4 de dezembro. Entre muitos objetivos definidos para este
projeto, os alunos tiveram a oportunidade de refletir sobre a
alteração de atitudes e comportamentos a efetuar por todos,
com vista à preservação do ambiente, de forma a preparar
os jovens para o exercício de uma cidadania consciente, dinâmica e informada face às problemáticas ambientais atuais.
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Planeta Terra: A Nossa Casa

DIA EUROPEU DO
DESPORTO
ESCOLAR
28 DE SETEMBRO

C
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erca de 350 alunos do Centro de Estudos de Fátima participaram naquela
que foi a primeira comemoração deste
dia na nossa escola. Esta atividade, integrada
na Semana Europeia do Desporto #BeActive, é
uma iniciativa da União Europeia que visa promover o desporto na escola, através da prática de 120 minutos de atividade física, em que
cada escola escolhe o seu programa desportivo.

No CEF, o Grupo de Educação Física, em parceria com o Vila Fit Fátima, EKMA e Junta de
Freguesia, proporcionou aos diversos alunos
participantes a prática de diversas atividades em
contexto lúdico, nomeadamente o Andebol, Badminton, Futsal, Jorkyball, Karaté, Ténis e Ténis de
Mesa, Voleibol e atividades de grupo em circuito.

Esta iniciativa
foi desenvolvida em
29 países europeus, que
organizaram 7.000 eventos
nos quais participaram
mais de 2 milhões de
alunos.

o
próximos
o
Para prometem !!
ano e melhor!
mais

VOLEIBOL

O projeto, iniciado no ano letivo transato com o professor Luís Morgado, conta neste momento com 35
alunos em treinos que ocorrem duas vezes por semana. Durante os mesmos, vários alunos deslocam-se
ao pavilhão para assistirem ou até mesmo participarem num jogo entre a turma e a equipa feminina.

Este ano letivo, a escola estabeleceu um protocolo
com a Federação Portuguesa de Voleibol, denominado Gira-Volei. O Gira-Volei é um jogo de iniciação à modalidade, destinados aos jovens com
idades compreendidas entre os 8 e 15 anos. O jogo
simplificado (2×2) e a utilização do passe faz do Gira-Volei um jogo fácil, divertido e competitivo.
Este jogo com as suas características desportivas básicas e indispensáveis, constitui um meio formativo por
excelência, estimulando o desejo das crianças em se
juntar ao projeto e em especial à obtenção de prazer e
êxito no Voleibol. O objetivo deste projeto prende-se
com o facto de fornecer bases aos alunos, de modo a
poderem mais facilmente integrar a equipa da escola
no Desporto Escolar ou, quem sabe, entrar numa equipa federada. No dia 14 de dezembro, após o corta-mato
escolar, toda a comunidade escolar poderá assistir e até
participar no evento que se vai realizar na nossa escola.

bias que ...
a
S
O Voleibol
foi criado
em 1895

Prof. Márcio Oliveira

por William Morgan nos Estados
Unidos. O objetivo era criar um
desporto de equipas sem contacto
físico entre os adversários, de
modo a minimizar os riscos de lesões.
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N

o dia 21 de novembro de 2018 o CEF recebeu a jornada inaugural da fase local de
voleibol, no escalão de juvenis femininos.
Com a bancada bastante composta, os alunos assistiram a vitórias frente à escola EBS de Ourém e à ES
Maria Lamas, ambas por 3-0. Esta concentração contou com a colaboração de vários alunos do Ensino
Secundário que se disponibilizaram para preencher
fichas de jogo, marcar os pontos, arbitrar e até preparar o espaço de jogo. As jornadas seguintes serão
no dia 16 de janeiro em Ourém e 6 de fevereiro em
Torres Novas, onde esperamos que o CEF carimbe a sua passagem à fase seguinte da competição.

SU
P
ER

turma

O Desporto Escolar é essencial para a promoção de estilos de vida saudáveis, para a formação da cidadania e
para o desenvolvimento e aprofundamento das capacidades e competências numa determinada modalidade,
de forma facultativa e de acordo com os interesses dos alunos mediante a oferta disponibilizada e aprovada
CENTRO DE ESTUDOS DE FÁTIMA para o presente ano letivo.

DINÂMICA INTERNA + DINÂMICA EXTERNA
INFORMAÇÕES
E INSCRIÇÕES
NO GRUPO DE Educação Física
DINÂMICAhttp://desportoescolar.dge.mec.pt/
INTERNA + DINÂMICA EXTERNA

ATIVIDADES E HORÁRIOS

ATIVIDADES E HORÁRIOS
• ANDEBOL – Prof. André Micaelo- Segunda feira (12h – Externato, 5.º e 6.º anos
M\F)
• BASQUETEBOL – Prof.ª Mara Simões - Quarta feira (15h20 F)
• NATAÇÃO – Prof. Pedro Cochicho - Quarta feira (Secundário; 15h30 – 2.º e 3.º
Ciclos; 14h45 - M\F)
• FUTSAL – Prof. João Oliveira - Quarta feira (15h20 – 7.º e 8.º anos M\F)
• FUTSAL – Prof.ª Mara Simões - Quarta Feira (14h45 – Infa M\F)
• PATINAGEM – Prof. João Oliveira - Quarta feira (14h45 – 5.º,6.º,7.º e 8.º anos
M\F)
• VOLEIBOL + GIRAVOLEI – Prof. Márcio Oliveira - Terça e Sexta feira (12h15
8.º,9.º,10.º,11.º e 12.º anos F)
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http://www.essd.eu/pt-pt/

C

omo atividade de complemento curricular com
um enorme valor educativo, tem na nossa escola o seu espaço de desenvolvimento onde
existem as condições físicas e materiais, bem como
necessário enquadramento técnico qualificado, para
uma aposta na formação desportiva de qualidade.

Por estes motivos, a valorização do Desporto Escolar é
uma aposta clara com o objetivo de alcançar o maior
número de alunos possível, quer na dinâmica interna,
quer externa (quadro competitivo), tendo por base
um conjunto de decisões, medidas e ações definidas
entre a Direção do Centro de Estudos de Fátima, o
Grupo Disciplinar de Educação Física e o Gabinete
de Coordenação do Desporto Escolar da LM Tejo.
Desta forma, e porque sabemos da importância
da atividade física nos dias de hoje para os nossos
alunos, o Grupo Disciplinar de Educação Física, do
Centro de Estudos de Fátima, definiu um conjunto de estratégias, no sentido de implementar programas, atividades e experiências que consolidem
estilos de vida ativa e saudáveis. A atividade física
regular deve ser entendida como uma necessidade
e não como algo de importância menor. Esta deve
ser acessível a todos, numa dinâmica de responsabilização social, procurando proporcionar e incentivar
a atividade física através do Projeto SuperTurma.
Este Projeto engloba um vasto programa de atividades físicas e desportivas que envolvem um extenso
número de alunos do primeiro, segundo e terceiro ciclos. Pretende-se que este projeto seja uma mais valia
na formação pessoal e social dos alunos, uma vez que
procura promover um espírito de pertença e uma cultura desportiva de escola. Espera-se também que proporcione momentos de convívio, experiências e vivências únicas, bem como o desenvolvimento de valores e
atitudes associadas à prática desportiva (fair-play, cooperação, solidariedade, espírito de equipa/turma).
Além dos benefícios supracitados para a formação
global dos alunos, este projeto tem também uma contribuição importante para atingir as Aprendizagens
Essenciais no âmbito da disciplina de Educação Física.
O Grupo Disciplinar de Educação Física

Alguns autores defendem ainda que praticar atividade física depois de estudar é uma ótima estratégia para consolidar aprendizagens, melhorando os níveis de atenção e
de concentração das crianças. E embora a concentração
não seja sinónimo imediato de boas notas, será certamente um passo importante para a melhoria do rendimento
escolar.

e o desempenho escolar

C

om a modernização e o estilo de vida contemporâneo, as crianças e jovens ocupam, tendencialmente,
os seus tempos livres em práticas de sedentarismo,
despoletando uma preocupação geral a este nível, pois a
inatividade física acarreta inúmeros malefícios para a saúde e para o bem-estar de todos. Mesmo quando são inquestionáveis e amplamente conhecidos os benefícios da
prática de atividade física regular, não apenas ao nível da
saúde, começam a ser conhecidos também os benefícios
ao nível da cognição e da saúde dos adolescentes, nomeadamente no rendimento escolar e no bem-estar psicológico.

Assim, o exercício físico assume-se como uma ferramenta
importante para o desenvolvimento físico, psicológico e
social do ser humano em geral, e do adolescente em particular. A escola é, por excelência, uma instituição promotora de comportamentos e valores socialmente relevantes,
pelo que a promoção de atividades físicas e desportivas
deve ser uma prioridade. Se pensarmos bem, as escolas
têm uma oportunidade única de providenciar exercício
físico adequado para todos os jovens, em igualdade de
circunstâncias, através não só da educação física, como
também da oferta de atividade interna e desporto escolar.

A prática regular de atividade física:
- Atua no fluxo sanguíneo no cérebro, que por sua vez contribui para o aumento de libertação de endorfinas;

- Aumenta o número de conexões hormonais entre a dopamina, serotonina e noradrenalina, que atuam na redução
do stresse e melhoria dos estados de humor, provocando
um efeito calmante e conduzindo a uma maior capacidade
de concentração;
- Melhora a secreção do fator neurotrófico cerebral, permitindo que novos neurónios nasçam no nosso hipocampo.
A prática de exercício físico atua também ao nível do raciocínio das crianças, sobretudo em idades entre o pré-escolar e o ensino secundário. Da melhoria do QI (quociente de
inteligência) aos bons resultados em testes de matemática, memória, leitura e compreensão verbal, são vários os
benefícios que a atividade física pode ter no desenvolvimento cognitivo. Estes impactos positivos têm sido comprovados por inúmeras investigações científicas.

E, já agora, é muito bom estar de volta a “casa”!
Uma vez CEF, CEF para sempre!
Mara Sofia Simões

Professora de Educação Física
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- Aumenta a circulação sanguínea cerebral e a produção
de catecolaminas, que são fundamentais nos processos de
memorização;

P

ara alguns visitantes de um lagar de azeite, não interessa apenas observar a transformação da azeitona neste
precioso líquido tão presente na dieta mediterrânica.

Isso é bastante interessante, mas os alunos dos Cursos Profissionais Técnico de Eletrónica, Automação e Computadores,
do 10.º ano, e Técnico de Instalações Elétricas, do 12.º ano,
tiveram o privilégio de conhecer outras facetas do lagar da
Cooperativa de Olivicultores de Fátima, acompanhados pelos
seus professores da componente da formação tecnológica e
guiados pelo presidente da associação, o senhor Pedro Gil.

Foi uma visita ao interior do lagar, onde os alunos tiveram, desde
logo, a oportunidade de percecionar todo o percurso da energia
elétrica, desde a chegada até às diversas utilizações, entendendo a importância da sua gestão e eficiência. Foi possível, também, verificar a implementação de sistemas de automação industrial e observar aplicações de muitos componentes elétricos,
eletrónicos e mecânicos nesta indústria de transformação.
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Aqui, as grandezas elétricas expressam-se em valores muito significativos; as instalações são dotadas de equipamentos de elevado
investimento, garantindo segurança a instalações e utilizadores.
Esta visita, realizada em duas manhãs, uma para cada turma, pretendeu estabelecer a ponte entre a escola e o mundo do trabalho,
consolidando conhecimentos ministrados em algumas disciplinas,
tendo em vista, ainda, matérias a abordar nos cursos.

Salienta-se a atenção dos alunos dispensada a toda a explicação prestada e espera-se, assim, que possam tirar o melhor proveito dos objetivos traçados, quer na aplicação escolar, quer em situações futuras.

M

ais uma vez, os alunos do CEF
participaram no concurso
LITERACIA 3Di, uma iniciativa da responsabilidade da Porto Editora que consiste num desafio nacional
dirigido aos alunos dos 2.º e 3.º ciclos
do Ensino Básico de todo o país. Permite um envolvimento dos professores
e estabelecimentos de ensino, com o
propósito de avaliarem as suas competências em quatro dimensões do saber: Matemática, Ciência, Leitura e Inglês.

N

16
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ro
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o âmbito da disciplina de Ciências Naturais
6.ºAno, para comemorar o dia Mundial da Alimentação, os alunos criaram uma pequena exposição denominada “Alimentos sobre Rodas”.

Este desafio pelo conhecimento decorre durante
o ano letivo em três fases – local, distrital e nacional –, com base em provas interativas disponibilizadas através da plataforma online Escola Virtual.
Com esta iniciativa, a Porto Editora pretende
contribuir
para
o
desenvolvimento educativo, pessoal e social dos jovens.

No dia 22 de novembro, os alunos do 5.º ano
responderam a questões de Matemática, os do
6.º ano de Ciência e no dia 30 de novembro, foi
a vez dos alunos do 7.º ano fazerem a prova de
Leitura e os alunos do 8.º ano a prova de Inglês.
A professora Márcia Boucinha
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Para esta exposição, com a ajuda e criatividade dos
pais/ encarregados de educação, cada aluno fez um
alimento utilizando material reciclado, assente sobre
rodas! O objetivo desta “corrida” foi alertar a comunidade escolar para a importância da prática de exercício
físico, associado a uma dieta alimentar mediterrânica.

Os subcoordenadores : João Paulo Pedro e Márcia Boucinha

O MUNDO

do
s

por Mariana G

aleão

a disciplina de ET (Educação Tecnológica/6.ºano), realizámos o
projeto e a maquete de um farol.
Partindo de várias aprendizagens que
havíamos
adquirido,
a
professora
Lígia (da disciplina) lançou-nos este desafio,
que para além de ser para avaliação, foi um trabalho bonito e muito interessante de se fazer.
Ao longo do 1.º período, fomos construindo e também reutilizando diversos materiais, tais como
cartolinas, esferovites, pedritas, e outras coisas
mais…. assim aplicámos a “Ajuda ao Ambiente”.
Ao início, achámos um pouco difícil, mas ao longo do

ROBOTS

N
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S
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Cria um robô, desenhado e
construído a partir de
materiais reutilizáveis.
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O
tempo percebemos que esta conclusão não tinha lógica, porque a planificação de
um trabalho é sempre mais
lenta e rigorosa, e na fase da
montagem tudo é mais fácil.
A interajuda foi posta em prática, e para dar forma ao farol precisámos de trabalhar a pares.
Com a ajuda do professor
António, de Robótica, colocámos uma luzinha para depois o farol servir de candeeiro, o que também foi uma
ideia fantástica e engraçada.
Todos
gostámos
muito
destas aulas, foram divertidas e produtivas e, no fim de tudo, deram um aspeto muito realista ao trabalho.
Esperemos um dia voltar a fazer um projeto tão bom!

s alunos do Clube de Robótica do 5.º ano,
participam no projeto da Academia de Código
Júnior, integrado no currículo pedagógico
do CEF. A introdução à robótica, desafiou os
alunos a dar largas à sua imaginação, a desenhar e
construir um robô, a partir de materiais reutilizáveis.
Promovendo assim o reconhecimento e importância
da reciclagem, ao mesmo tempo a literacia digital,
o pensamento crítico e criativo, a expressão
plástica, a consciência e responsabilidade social.

A

Para o projeto da nossa
Porta de Natal, inspirámonos na canção We are the
world, no conceito de Aldeia
Global e no tema da Interculturalidade.

árvore que foi pintada pelas nossas
mãos, representa o Natal universalmente
e as bolas e os enfeites, as diferentes formas de celebrar o Natal. Há tradições gastronómicas
e decorativas, mas também há outras religiões que
não celebram o nascimento do Menino Jesus, mas
que prezam igualmente a Família e o Amor. A estrela
representa a turma do 10.º A, como membros ativos
da sociedade, especialmente nesta quadra natalícia.
Os presentes representam
os vários continentes: Europa, América, Ásia, África e
Oceânia. A caixa de presentes maior é a da América.
Pretendemos, desta forma,
destacar a supremacia, o
capitalismo e o consumismo que caracterizam a
América do Norte.
Concluindo, apesar de forma diferente, em todos os
continentes celebra-se o Natal, a vinda de Jesus, a
verdadeira Luz do mundo. É uma metáfora da universalidade da mensagem de Jesus Cristo: “Eu vim
para que todos tenham Vida, e a tenham em abundância”. Apesar de nem todos celebrarem o Natal,
devemos respeitar os outros costumes, tradições e
crenças, já que também eles procuram a Felicidade, a Harmonia, a Paz e o Amor, e Jesus também
nos disse para amarmos os nossos inimigos. Todos
contribuíram para a decoração da Porta (colando,
pintando, recortando, desenhando…), o que nos
fez perceber o verdadeiro significado do Natal e
da Vida: é dando que se recebe, é perdoando que
se é perdoado, é servindo que fazemos o Bem e é
entregando a nossa Vida a Jesus que vivemos em
plenitude. Votos de um Santo Natal, que Deus vos
abençoe e o Bom Jesus vos acompanhe e proteja
sempre!

Natal
na
biblioteca
N

o âmbito dos conteúdos das disciplinas de
Formação Tecnológica, os alunos do 10.ºE2,
Curso Profissional Técnico Comercial, foram
convidados, como é tradição, para decorar um espaço na biblioteca. Esta atividade teve como objetivo identificar, selecionar, conjugar e adaptar materiais de decoração natalícia ao respetivo espaço.
Aqui deixamos o resultado do empenho dos alunos.
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Marta Crespo 10.º A

Cidadania

Prof.ª Carla Simões

Animação

I
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nserida no mês missionário, realizou-se durante o
mês de outubro, no Centro de Estudos de Fátima
– CEF, a sensibilização para a missão e, este ano,
respondendo também ao convite do Papa Francisco, que declarou o mês de outubro de 2019 “Mês
Missionário Extraordinário». A iniciativa do Papa
tinha por fim celebrar o centenário da Carta Apostólica Maximum Illud, de 30 de novembro de 1919,
do Papa Bento XV, com o objetivo de despertar para
uma maior consciência da missão e dar um novo impulso à transformação missionária da vida e da pastoral. Para isso, a Conferência Episcopal Portuguesa
publicou uma Nota Pastoral para o Ano Missionário
e o Mês Missionário Extraordinário, com o tema
“Todos, Tudo e Sempre em Missão”, que decorre
desde outubro de 2018 até outubro de 2019.

Assim, neste contexto de celebração e respondendo
ao convite à missão, este ano o CEF recebeu vários
missionários, nomeadamente, o P. Joaquim Domingos, SVD, responsável diocesano pela animação missionária nas escolas. E o P. Joaquim veio acompanhado por algumas religiosas: a Ir.ª Conceição Pena, das
Irmãs Franciscanas de Nossa Senhora das Vitórias,
a Ir.ª Adelaide, das Irmãs de S. José Cluny, as Irmãs
Luciana, de Timor e Rosa, das Escravas da Santíssima
Eucaristia e da Mãe de Deus, e ainda a Ir.ª Susana,
do México, das Filhas de Santa Maria de Guadalupe,
que se encontram na Marinha Grande. Este grupo
de missionários foi-se alternando pelas várias turmas do 9.º ano e do Ensino Secundário.

Foi uma partilha rica de experiências que não terá
deixado de lançar sementes para a missão, no coração dos jovens que participaram nas ações de sensibilização missionária, realizadas durante as aulas de
EMRC. De salientar que a turma C do 9.º Ano aprendeu o hino missionário, Portugal vive a missão, do
compositor P. António Cartageno, surpreendendo e
presenteando os animadores das ações com uma
perfeita execução deste Hino! Obrigada a todos pela
partilha!

Prof.ª Graça Fevereiro

N
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o dia 19 de outubro, os
alunos do 2.º ciclo do Centro de Estudos de Fátima
participaram na IV Peregrinação
Nacional das Escolas Católicas
ao Santuário de Fátima, que teve
como tema «Feliz e Santo? #eupossoeuquero!». Esta iniciativa
reuniu cerca de três mil alunos
de 25 instituições e foi organizada pela Associação Portuguesa
de Escolas Católicas, em parceria
com o Secretariado Nacional da
Educação Cristã, para assinalar
o início da Semana Nacional da
Educação Cristã de 2018, que
tem como tema ‘Ser Feliz é Ser
Santo’. Esta peregrinação teve
como finalidade “congregar as
escolas católicas na oração e
na comunhão junto a Maria”.
A atividade dividiu-se em duas
partes: às 10.30 horas, os alunos
reuniram-se junto à Cruz Alta
e, depois, seguiram para Capelinha das Aparições, onde teve
lugar uma celebração presidida pelo Bispo emérito de Santarém, D. Manuel Pelino, membro da Comissão Episcopal da
Educação Cristã e Doutrina da
Fé (CEECDF). A segunda parte
decorreu depois do almoço: os
alunos participaram num «GPS
com Maria», através do qual
puderam conhecer a história, a
cultura e a mensagem de Fátima.

Prof.ª Graça Fevereiro

O Núcleo de Xadrez
O Núcleo de Xadrez continua a desenvolver as suas
atividades neste ano letivo.
Assim, muitas foram as inscrições dos nossos jovens xadrezistas para o 1.º Torneio de Natal de Xadrez do CEF; tivemos
jovens xadrezistas do 5.º, 6º. 7.º e 8.º anos de escolaridade.

Sabias que...
7 em cada 10
adultos já jogaram
xadrez ao longo da sua
vida.

O Tabuleiro
Importa sublinhar que o
Torneio ainda está a decorrer, tendo contado na
sessão de abertura com o
Professor Manuel Bento e
o Padre Rodrigo – como
se pode verificar, esta modalidade não tem idades.

o primeiro tabuleiro de
Xadrez na Europa surge
aproximadamente em
1090

Utilidade Educativa
A prática contínua do
xadrez, nos estudantes
entre os 6 e os 18 anos :
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* Estimula o raciocínio

lógico
* Ativa a concentração
* Ajuda na tomada de
decisões
* Estimula a imaginação
e a versatilidade
*Avaliação da hierarquia
do problema e a perceção
do tempo disponível
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Na foto, com o aluno mais entusiasta e
tem liciante
a
que me tem acompanhado nesta avena
t
Fernando Ferreira
es
tura - Salvador Cordeiro 7.ºA.

EDUCAÇÃO INCLUSIVA

D

de professores
ecorreu no passado dia 11 de setembro
uma reunião / ação de formação promo
vida pelos SPO (psicólogo Fernando
Ferreira e docente de Educação Especial Anabela
Remédios) para todos os docentes do CEF. Esta
ação de formação visou a apresentação do novo
Decreto-Lei n.º 54/2018 de 6 de julho que vem
alterar a metodologia de trabalho, no que diz
respeito à nova realidade da Educação Inclusiva.

O novo Decreto-Lei estabelece princípios e normas que garantem a inclusão, substituindo o anterior Decreto-Lei n.º3/2008 de 7 de janeiro.
No fundo, continuamos a responder à diversidade das
necessidades e potencialidades de todos os alunos,
através do aumento da participação no processo de
aprendizagem. Com o novo Decreto-Lei n.º 54/2018
de 6 de julho, identificam-se as medidas de suporte
à aprendizagem e à inclusão, as áreas curriculares
específicas, bem como os recursos específicos a mobilizar para responder às necessidades educativas de
todos os alunos ao longo do seu percurso escolar.
Importa sublinhar a participação interessada de
todos os docentes, tendo sido possível refletir em
conjunto acerca da nova realidade da Educação
Inclusiva, mantendo-se uma tradição verdadeiramente integradora de todos os nossos alunos.
A todos os participantes o nosso BEM-HAJAM!

N

o passado dia 28 de janeiro, os alunos dos
clubes “Viagem com Letras” e “AgirEuropa”
concentraram-se no pavilhão da escola
para assinalar o Dia Internacional em Memória
das Vítimas do Holocausto. Alunos e professores
associaram-se à
campanha “We
Remember”
e
apresentaram
frases alusivas a
esta temática.
A ONU instituiu o Dia Internacional em
Memória das Vítimas do Holocausto em 2005
para relembrar a libertação dos prisioneiros do
campo de concentração de Auschwitz-Birkenau,
na Polónia, o maior campo de concentração nazi.
Entre a Primavera de 1942 e o dia 27 de janeiro
de 1945, terão ali morrido mais de um milhão de
vítimas do Holocausto, na sua maioria judeus, mas
também pessoas com deficiência ou pertencentes
a minorias étnicas.
Dois em cada três judeus europeus foram
assassinados pelos alemães, numa operação
conhecida por "Solução Final". Cerca de um milhão
de crianças judias foram vítimas do terror nazi, para
além de crianças alemãs com deficiências físicas
ou mentais que viviam em instituições, crianças
polacas e crianças que moravam na parte ocupada
da União Soviética.
O Holocausto é um assunto de interesse universal
porque representa o pior momento da história da
humanidade, durante o qual foram cometidas as
piores atrocidades contra o ser humano e por isso
não deve ser esquecido. É importante que todos
os jovens adquiram o conhecimento sobre estes
factos de modo a evitar que os mesmos se venham a
repetir. Como cidadãos conscientes e responsáveis
devemos combater atitudes como a xenofobia,
o racismo, o ódio, a intolerância, a indiferença e
todos os tipos de discriminação, e assim contribuir
para a criação de um mundo plural, assente nos
valores humanistas e democráticos.
As professoras
Anabela Milheiro e Margarida Silva
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squeçam o Halloween, os Vampiros, os Trolls e o Pai Natal. Neste livro, só vamos falar de criaturas portuguesas. Quem são as Moiras Encantadas? Onde
vivem? O que faz a Maria Gancha no fundo do poço e os Maruxinhos nas ruínas do castelo? Aquele som lá ao longe, na encruzilhada, será um Lobisomem ou
um Tardo?

Recorrendo a seres mágicos, explicaram-se fenómenos difíceis de entender, como o estado
do tempo, a doença ou a sorte; atribuía-se sentido à vida, reconhecendo o papel da reprodução, do crescimento e da morte; educavam-se as crianças para que continuassem as
tradi ções e os modos de vida que garantiam a sua sobrevivência e das suas comunidades.

Inforcef - 81/ #somoscef-20

Neste livro, encontramos 40 criaturas que “ habitam” o nosso território, traduzindo-se no trabalho de pesquisa mais completo que alguma vez foi publicado. Com
ilustrações de Natacha Costa Pereira e autoria de Nuno Matos Valente, foi apresentado aos alunos do 5.º e 6.ºano, no dia 13 de dezembro.

Os alunos do clube Viagem com Letras deram
as boas-vindas inspirados
em algumas criaturas fantásticas do imaginário popular: o Homem do Saco,
a Moira Encantada...
E ficaram a saber muitas
coisas sobre o autor: conduz devagar para observar
bem a realidade que o rodeia, é muito distraído facto que o ajudou a começar
a escrever e que quando
está chateado gosta de ir
para as bibliotecas.
Contou que durante quatro anos, reuniu dezenas
de histórias a partir de
obras de autores como o
etnógrafo José Leite de
Vasconcelos, Alexandre
Herculano ou Teófilo Braga mas também relatos
orais.
“Deslocámo-nos
até às pessoas que ainda
vivem como vivíamos há
50 anos e ouvimos alguns
relatos”, explicou Nuno.
Ao todo, foram recolhidas 120 histórias, mas
havia um problema: “Havia ali algumas criaturas
que partilhavam o nome,
mas que eram diferentes
consoante a pessoa ou a
região”.

Isto significava que era difícil chegar a um consenso
em relação à imagem final
desses monstros para que
Natacha pudesse passá-los
para o papel. Por essa razão, muitas dessas criaturas tiveram de ficar de fora.
Não havia como representá
-las.
Depois partilhou com os
alunos o seu processo de
procura dos monstros, primeiro com uma lupa, depois de barco e finalmente
de avião para concluir que
os monstros não existem!
São invenção de adultos
para obrigar as crianças a
portarem-se bem!
Viajaram ainda com o autor
pelo mapa mundo dos seres fantásticos participando
num jogo muito animado!
Foi uma sessão muito enriquecedora, cheia de magia!
Obrigada Nuno!
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No que diz respeito às
criaturas fantásticas, os
mais pequenos estão mais
familiarizados com vampiros, dragões ou fadas
-madrinhas. Mas Portugal
também tem as suas bruxas, anões e até gigantes.

“Um mundo mais humano –
um mundo sem fome”

N

o dia 16 de outubro, assinalámos o Dia Mundial da Alimentação, com a visita da enfermeira Rita Abreu, que sensibilizou os alunos
do 4.º ano para uma alimentação mais saudável.
Realizamos várias pesquisas e tarefas alusivas ao
tema. Ouvimos histórias sobre alimentos, construímos bonecos saudáveis e menos saudáveis, elaborámos uma roda dos alimentos, desenhámos os pratos ideais, medimos o nível de açúcar nos cereais do
pequeno almoço, fizemos gráficos coloridos com as
embalagens dos alimentos que habitualmente consumimos e a sua quantidade de açúcar. Agora que
já sabemos ler e interpretar a tabela dos nutrientes
que vem nas embalagens dos alimentos, já iremos
ter mais cuidado na escolha dos nossos lanches.
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Estamos agora melhor preparados para crescer de
forma saudável.

A 16 de outubro de 1945, no Canadá (Quebec), foi
fundada a FAO – Organização das Nações Unidas
para a Agricultura e Alimentação, com a missão
de aumentar os níveis de nutrição e os padrões de
vida, melhorar a produtividade na agricultura e as
condições de vida das populações rurais. Desde a
sua criação, a FAO tem trabalhado para atenuar a
pobreza e a fome, promovendo o desenvolvimento agrícola, uma melhor alimentação e o alcance da segurança alimentar, definida como o acesso permanente de todas as pessoas aos alimentos
de que necessitam para uma vida ativa e saudável.
O Dia Mundial da Alimentação é celebrado desde
1981. Esta data é comemorada por mais de 150 países, com o intuito de alertar e consciencializar a opinião pública para questões globais relacionadas com a
alimentação e nutrição. Segundo a UNICEF, numa publicação feita em 2006, mais de 5,5 milhões de crianças, menores de 5 anos de idade, morrem anualmente devido a causas relacionadas com a desnutrição.

21.10.2018

M

S. Domingos

uitos parabéns ao Externato de S. Domingos
que, este ano letivo, celebrou o seu 65.º aniversário.

Foi a 21.10.1953 que teve início a história da nossa
escola. Pela mão da Irmã Benigna reuniram-se “3”
crianças na garagem da Casa das Irmãs Dominicanas
e ali começou o projeto de educar os rapazes da freguesia de Fátima.
Ao longo destes 65 anos, professores, auxiliares, administrativos, irmãs, diretores, pais e muitas, muitas
crianças escreveram com amor, dedicação, empenho,
zelo, firmeza e muita alegria a história do Externato
de S. Domingos, a qual tem perdurado ao longo desses anos e se mantém uma referência ao serviço da
educação.

Em 2015, o Externato passou a integrar o CEF - Centro
de Estudos de Fátima e abriu as suas portas, de uma
nova casa, repleta de cor e inovação. E é aqui que todos os dias procuramos fazer o nosso melhor em prol
da educação e da formação integral das crianças.
Por todo o caminho percorrido e toda a evolução ao
longo da história da nossa escola, parabéns a todos
os que deram o seu contributo para celebrarmos hoje
65 anos do seu crescimento.
Muitos parabéns à grande ❤ FAMÍLIA
EXTERNATO!
❤Muitos parabéns a todos nós!
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Aniversário do Externato de

No decorrer do primeiro período, as crianças do pré-escolar do Externato de
São Domingos, estiveram envolvidas em muitas atividades…
vamos dar-vos a conhecer algumas delas!

Ida

à

Q

uando o Outono chegou... trouxe,
com ele, as Vindimas. Por isso,
as crianças do Externato de S.
Domingos, do pré-escolar e do 1º e 2º
anos, convidaram os amiguinhos da Sala da
Fantasia, da creche Meio Palmo I, da Apaje
Fatima, para irem a uma vindima a Espite,
no dia 1 de outubro, e, todos juntos,
procuraram as uvas entre as parreiras.
Depois de almoçar, puderam, uma vez
mais, pisar as uvas e sentir a sua textura.
Tantas experiências que tornaram este
dia... num dia único e maravilhoso!

APANHA de
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Mais uma vez, saímos à rua, à descoberta
do outono, no dia 24 de outubro.
Como precisávamos de folhas para os
nossos trabalhos, fomos até à conhecida
"avenida das árvores" (Avenida D. José
Alves Correia da Silva) e lá, procurámos
as folhas mais bonitas!
Como tem sido tradição fomos também à
Chainça, a casa da avó Isabel, para apanhar algumas nozes. Sabíamos que a mãe
da Ivone e da professora Carla ia gostar
de nos receber e de nos ver lá a apanhar
as nozes.
Foi uma manhã de muitas descobertas!

T

ambém fomos meter as
mãos na massa!
A convite da mãe do nosso
amigo Mateus, fomos passar o
dia a casa dele, no dia 30 de outubro.
Tivemos a ajuda da Avó do nosso

C

om a chegada do Natal,
nada melhor do que conhecer todo o trabalho que
é feito com o bacalhau, um produto típico e tão comum nas nossas mesas, em especial nesta altura do ano.

de

bolinhos

amigo, que nos ensinou a fazer
uns bolinhos super fofinhos e deliciosos.
O tempo não foi nosso amigo,
mas mesmo assim não deixámos
de nos divertir... com tantos jogos, legos e brincadeiras, ainda

A convite de uma das nossas amiguinhas da sala, fomos no passado dia 6 de dezembro, visitar as
instalações da Caxamar. Lá pudemos aprender um bocadinho
de todo o processo que o bacalhau atravessa até estar pronto
a ser consumido. Aprendemos
muito, vimos muitas coisas novas, e estávamos fascinados com
tudo o que aprendemos.
Foi uma manhã de muitas aprendizagens! Agradecemos, do fundo do coração, a todos os que
nos acompanharam nesta visita,
em especial aos papás da Carolina e à sua avó.

conseguimos saltar um bocadinho no trampolim.
Muito obrigado à mãe Susana e
à avó Maria por nos ajudarem a
crescer mais um bocadinho!
Foi um dia muito divertido e
cheio de aprendizagens!

Para não voltarmos logo para a
escola fomos almoçar a casa da
nossa amiga onde, depois de
comer, brincámos, rimos, jogámos e dançámos até não conseguirmos mais.

todos
a
a
d
Obriga s momente
por es ons, e que
b
tos tão em, para o
u
contrib osso
n
ento!
crescim
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Con feç ã o

N

o dia 20 comemorámos o tão
esperado Dia do Pijama na nossa
escola. Todos de pijama relembrámos as crianças da Associação Mundos de Vida, que
o destino quis que ali crescessem. Todos sentimos que
apesar das exigências dos novos tempos, as nossas crianças são felizardas por poderem crescer sob o olhar das
suas famílias. O Externato agradece a todos quantos
colaboraram e na sua simplicidade contribuíram
para esta causa.

O que é o Dia Nacional do Pijama?
O Dia Nacional do Pijama é um dia educativo e solidário feito por crianças que ajudam outras crianças.
Neste dia, as crianças até aos 10 anos (creche, jardim de
infância e escola de 1º ciclo), nas instituições e escolas
participantes, de todo o país (continente e ilhas) - ou
de países onde há escolas portugueses -, vêm vestidas
em pijama para a escola e passam, assim, o dia em atividades educativas e divertidas até regressarem a casa.
O Dia Nacional do Pijama realiza-se a 20 de novembro
de cada ano. Nas semanas anteriores, as educadoras e
professoras organizam, na sala com as crianças e com as
famílias, um conjunto de atividades lúdicas e educativas
inspiradas pela Missão Pijama. A data coincide com o
dia da Convenção Internacional dos Direitos da Criança.
Este é um dia em que as crianças pequenas lembram,
anualmente, a todos que “uma criança tem direito a
crescer numa família”.
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O Dia Nacional de Pijama é uma iniciativa e marca registada da Mundos de Vida. É também uma iniciativa que
faz parte da Missão Pijama.

Nuno Matos Valente

18

F

13-12-20

oi na nossa biblioteca,
lugar de encontros de
prazer com o livro e espaço de dinamização cultural, que recebemos o nosso
convidado.

N

uma tarde aquecida pelo chá e animada pelas
crianças do 1.º Ciclo das escolas de Fátima, surgiu mais um "Chá com Arte", no Consolata Museu, no passado sábado, dia 8 de dezembro de 2018.

Vivemos assim mais uma "Tarde de Poesia Natalícia", onde cada criança pôde declamar poemas de
sua autoria, ao som das flautas da Escola Ourearte.

Obrigada ao Consolata Museu
por mais este convite.
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Entre conversas e histórias
de dragões, bestas, Ganchas,
Trasgos e o Bicho-Papão, pudemos descobrir criaturas
fantásticas do imaginário popular português. Conhecemos assim "O Bestiário Tradicional Português" e o seu autor que, com
a sua simpatia e boa disposição,
nos deixou encantados e mais
curiosos pela cultura popular do nosso país.
Adorámos este encontro e queremos voltar a recebê-lo!

#escoladosafetos

Porque o bem mais precioso que
podemos dar aos outros chama-se
tempo, atenção, amor e interesse.

Atendemos
ao convite do
Município e fomos
a Ourém visitar o Pai
Natal e assistir a um
espetáculo de ar-

#escoladosafetos

tes circenses.
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Não
fomos embora sem antes
agradecer ao Sr.
Presidente e a todos
os seus colaboradores, cantando
lindas canções
de Natal.

e um eito
h
l
s
f
emo esépio ecebec
e
r
Ofe eno pr bém r as.
h
u
m
peq ós e ta rendin
p
n
por muitas
mos

Gostamos muito de
cantar para vós.
Muito obrigada!

T

ornamos possível o nosso sonho de ir ao Porto
e embarcar na viagem dos descobrimentos portugueses no fantástico “World Discovery”, e de
seguida dormir com os tubarões no “Sea life”, para
isso os alunos do 4.º ano associaram ao seu projeto
de turma “Multiplicar Conquistas, Dividir Desafios”
uma forma empreendedora de angariar fundos para
realizar a sua viagem de finalistas.

Também para a festa de Natal da escola, recheámos
três cabazes com produtos da dispensa dos nossos
pais. Fomos uns heróis a vender rifas e no final fizemos o sorteio. A euforia no momento de sortear até
foi divertida! Afinal os prémios foram atribuídos aos
nossos amigos e/ou familiares.

Com a ajuda dos nossos pais e da nossa professora,
todas as sextas-feiras organizámos o nosso mercadinho com bolos, pipocas, pizzas, cachorros, doces,
compotas, sumos e salgados, para vendermos aos
nossos amigos do Externato e do CEF. Têm sido uns
finais de tarde de sexta-feira repletos de convívio e
de boa disposição, onde temos desenvolvido as nossas aprendizagens, em especial no que respeita ao
lidar com o dinheiro e fazer os respetivos trocos.

Mas não ficamos por aqui... estamos a preparar um
teatrinho
para apresentar a toda a comunidade
educativa, no início do 3.º período. Contamos com a
vossa presença! Obrigada.

Na feira do outono, para além do mercadinho, preparámos também uma quermesse com jogos, peluches
e “tarecos” lá de casa, numerámos e embrulhámos
as rifas e depois divertimo-nos imenso com a alegria
dos nossos amigos a desembrulhá-las na expectativa
de ver qual a prenda que lhes saía.
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Desta forma, graças ao nosso trabalho e à colaboração de todos vós, o mealheiro já vai ficando repleto
e portanto muito vos agradecemos.

Alunos do 4.º ano
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L
HE

5.º Ano

Daniela Eusébio Lopes

4,7

5.º B

4,5

Ana Pastilha Ribeiro

Bianca Costa Violante

5.º B

4,5

Tatiana Carreira Neto

Alexandre Cruz Santos

4,5

4,9

5.º B

Ana Carolina Neto

4,5

5.º A

4,9

5.º A

5,0

5.º B

Ensino Básico

5.º B

5.º A

2017/ 2018

Quadro de Excelência

Leonor Vieira Santos

Mariana Beatriz Galeão

6.º Ano

6.º B

5,0

José Romeiro

4,9

6.º A

Maria Leonor G. Santos

6.º C

4,8

Margarida F. Conceição

6.º C

6.º B

José Miguel N. Mendes

4,8

5,0

Maria Ferreira

6.º B

João Vasco Serra

4,8

6.º C
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António Reis

Diana Pereira

4,7

6.º A

6º A

4,9

4,7

Rodrigo Nascimento

7.º B

Manuel Miguel

Maria Cunha

4,5

4,5

7.º B

Rodrigo Videira

Inês Lourenço

4,8

7.º B

Mário Dias

4,5

4,5

7º A

7.º A

4,5

Diogo Morgado

Rúben Antunes

Sara Pereira

4,8

Rita Sousa

5,0

Beatriz Maria P. Neves

4,9

8.º B

Madalena Mendes

Marta Pereira Neves

4,9

5,0

João Tiago G. P. Alves

M.ª Filomena B. Correia
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4,5

4,9

Samuel M. Macedo

8.º C

8.º B

Édi Baptista Marques

Duarte Faustino

8.º D

Carolina Barroso

5,0

5,0

8.º D

Sofia Formiga Santos

8.º C

8.º C

4,5

5,0

8.º D

Rafaela Fenina Ferreira

8.º C

8.º A

4,5

8.º A

8.º Ano

8.º C

7.º B

Diana Cruz Santos

4,9

5,0

7.º B

4,5

Ensino Básico

7.º Ano

7.º A

7.º A

2017/ 2018

Quadro de Excelência

9.º D

9º B

9.º A

4,9

Tiago Conceição

4,6

Verónica Pereira

9.º C

4,8

9.º C

4,8

Maria Alves

9.º D

9.º C
9.º C

9.º C

Sara Simões

Pedro Carvalho Santos

4,5

4,9

4,9

Anton Mamus

Francisca Duarte

Cristina Carvalho

4,5

9.º D
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Bruna Faria

Luana Ferraz

4,5

4,9

João Mamede

4,5

9.º B

José Rosa

4,6

Rute Roque

4,6

9.ºC

Joel Gregório

4,7

José Ferreira

9.º C

9.º B

Beatriz Silva

9.º B

Andreia Rodrigues

4,8

4,5

9.º C

9.º A

4,8

Ensino Básico

9.º Ano

9.º A

2017/ 2018

Quadro de Excelência

4,5

Ana Filipa Lopes

Mariana Vieira

16,9

Matilde Neto

16,9

10.º A

Patrícia Marques

10.º B

Mª Margarida Ferreira

Guilherme Joaquim

19.5

Marco Costa

Iara Remédios

16,0

Beatriz Henriques

16,6

Oceana Pena

18,0
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16,6

10.º A

10.º A

18,9

10.º A

17,4

Júlia Simões

10.º C

Jacinto Pedro

10.º C

16,0

Guilherme Rodrigues

10.º C

10.º B

Guilherme Patrão

10.º B

Ricardo Nobre

17,9

16,1

16,5

Diana Vicente Reis

10.º B

10.º A

Maria João Neves

10.º B

João Cochicho

16,0

16,6

16,3

10.º B

10.º A

Andreia Marques

10.º A

Ana Filipa Teles

17,4

16,4

10.º C

10.º A

16,6

Ensino Secundário

10.º Ano

10.º A

2017/ 2018

Quadro de Excelência

11.º E

Pedro Francisco

17,6

Gonçalo Gomes

Salvador Sottomayor

16,5

Sandro Batista

Maria Beatriz Ribeiro

18,6

11.º B
11.º C

Carolina Maurício

Miguel Prazeres

16,0

Mariana Antunes

16,5

17,0

11.º C

11.º C

Marta Vasconcelos

16,0

18,9

Bárbara Marques

11.º C

16,5

19,1

Leonardo Ferreira

Paulo Gil

11.º D

João Alexandre

Rodrigo Joaquim

11.º C

18,8

18,5

11.º A

11.º A
11.º B

11.º A
11.º B
11.º B

17,4

17,0

16,0

Margarida Filipe

Joana Lains

11.º D

16,0

16,8

16,6

Margarida Gonçalves

Gabriela Francisco

11.º D

Jaime Aguiar

11.º C

11.º C

Catarina Coelho

17,8

17,5

16,1

Francisco Mendes

Mariana Santos

11.º C

Mariana Silva

11.º C

11.º C

Maria Inês Mendes

17,1

17,1

18,8

Ema Campo

11.º B

Bernardo Frazão

11.º B

11.º B

Ana Maria Bouça

16,1

17,9

Emília Batista

11.º C

16,0

17,6

11.º B

Beatriz Ribeiro

11.º B

11.º B

Ana Pereira
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17,0

11.º A

11.º A

17,3

Ensino Secundário

11.º Ano

11.º A

2017/ 2018

Quadro de Excelência

17,9

Soraia Francisco

Bernardo Jorge

16,0

Inês Henriques

16,7

Marta Miranda

12.º B

12.º B

12.º B

12.º B

12.º C

12.º B

Constança Sottomayor

12.º C

12.º C

Francisco Machado

Guilherme Rodrigues

18,3

16,0

17,2

12.º D

18,0

José Pereira

18,3

Manuel Mendes

16,0

Marisa Carvalho

16,3

Sara Duarte

18,2

Alexandre Pinto

12.º D

12.º A
12.º B
12.º C

16,5
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18,0

12.º E

Andreia Silva

16,0

Duarte Mortágua

16,8

José Rodrigues

Nicole Sousa

19,2

16,7

Carolina Sousa

José Reis

19,2

12º B

12.º B

David Alcobia

19,3

12.º F

16,0

16,0

17,3

Mickael Silva

12.º D

12.º C
Maria Alves

12.º D

Mariya Romanovych

António Correia

12.º D

António Oliveira

18,8

18,3

16,0

18,5

Carolina Faustino

Joana Matias

12.º F

Mariana Lopes

12.º C

12.º C

17,8

19,5

12.º C

Juliana Rodrigues

19,2

16,0

Raquel Reis

Francisca Romeiro

12.º D

12.º B

Diana Lopes

12.º B

Cláudia Oliveira

18,2

18,2

12.º E

12.º B

17,0

18,0

Natacha Oliveira

12.º B

Mariana Oliveira

12.º B

Cátia Brites

Yiqing Zhu

19,7

12.º A

12.º A

18,2

Ensino Secundário

12.º Ano

12.º A

2017/ 2018

Quadro de Excelência

Mérito Desportivo

Mérito Desportivo

Mérito Desportivo
Mérito Desportivo

Mérito Desportivo

Mérito Desportivo

Mérito Desportivo
Mérito Desportivo

Mérito Desportivo

Mérito Desportivo

Mário Dias - 7º A

Mérito Científico
e Tecnológico

M.ª Leonor Santos- 6.º B

Bruno Guerra - 6.º B

Mérito Desportivo

Salvador Cordeiro - 6.º C

Mérito Desportivo

Mariana Oliveira - 6.º C

Mérito Desportivo

M.ª João Bartolomeu - 7º A

Maria Ferreira - 6.º A

João Mendes - 5.º B

Alexandre C. Santos- 5.º B

João Vasco Serra - 6º A

Diogo V. Pereira - 6.º A

Afonso Lopes - 6º A

Joel Marques - 5.º A

Daniela Lopes - 5.º A

Bárbara Lopes - 5.º A

5.º Ano

Guilherme Francisco - 7º B

Mérito Desportivo

Eva Brites - 7º B

Científico e Tecnológico
Criatividade Artística

Manuel Bartolomeu - 6.º C

Mérito Desportivo

Juliana Silva - 7º A

Mariana Galeão - 5.º B

Martim Gil - 5.º A

Mérito Científico
e Tecnológico

Salvador Pereira - 7º A

Mérito Criatividade
Artística

Diogo Morgado - 7º A

Mérito Desportivo

Benedita Sottomayor - 7º A

Beatriz Correia - 7º A

Mérito Desportivo

Rúdi Almeida - 7º A

Rodrigo Videira - 7º A

Martim Almeida- 7º A

Madalena Marques - 5.º B
Mérito Desportivo

Simão Vieira - 7º B

Maria Cunha - 7º B

João Antunes - 7º B
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2017/ 2018

Quadro de Valor
6.º Ano

Ensino Básico

Mérito Desportivo

Mérito Desportivo

Mérito Desportivo

Mérito Desportivo

Mérito Desportivo

Mérito Desportivo
Mérito Desportivo

Mérito Desportivo

7.º Ano

Mérito Desportivo

Mérito Desportivo

Mérito Desportivo

Mérito Desportivo

Mérito Criatividade
Artística

Mérito Desportivo
Mérito Desportivo

Mérito Desportivo

Mérito Científico
e Tecnológico

Salomé Ferreira -8º D

Duarte Faustino- 8º C

Beatriz Anastácio - 8º C

Rita Sousa - 8º C

Madalena Mendes - 8º C
Mérito Desportivo

Mérito Desportivo

Mérito Desportivo

Mérito Desportivo

Mérito Desportivo
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Mérito Desportivo

Luana L. Ferraz - 9.º B

Mérito Desportivo
Mérito Científico
e Tecnológico

M.ª Filomena Correia- 8º D

Édi B. Marques- 8º B

Martim R. Rodrigues- 8º B

Mérito Científico
e Tecnológico

Cristina Carvalho - 9.º C

Mérito Desportivo

José Júlio Rosa - 9.º B

Mérito Científico
e Tecnológico

Manuel Marques -8º D

Lara Silva - 8º D

Diogo Félix - 8º D

Beatriz Neves- 8º D

Mérito Desportivo

Bruna F. Faria - 9.º C

Mérito Desportivo

João C. Mamede - 9.º B

Artur de J. Oliveira - 9.º B

Beatriz H. Silva - 9.º A
Mérito Desportivo

Tomás M. da Silva -9.º B

Pedro Fernandes - 9.º B

M.ª Silva Carvalho- 9.º B
Mérito Científico
e Tecnológico

Tiago Conceição - 9.º C

Sara Simões - 9.º C

Pedro C. Santos - 9.º C

2017/ 2018

Quadro de Valor
Ensino Básico

8.º Ano

Mérito Desportivo

Mérito Científico
e Tecnológico

9.º Ano

Mérito Desportivo

2017/ 2018

Quadro de Valor

Ensino Secundário

Mérito Científico
e Tecnológico

Mérito Científico
e Tecnológico

Telma Marques - 10.º C

Francisco Gameiro- 10.º B

Patrícia Marques - 10.º A

Mérito Científico
e Tecnológico

Oceana Pena - 10.º C

Mérito Científico
e Tecnológico

Marco Costa - 10.º B

Guilherme Joaquim - 10.º B

Mérito Científico
e Tecnológico

Guilherme Rodrigues -10.º A

Ana Filipa Teles 10.º A

10.º Ano

Mérito Científico
e Tecnológico

Mérito Científico
e Tecnológico

Mérito Desportivo

Companheirismo e
Bem Comum

Mérito Desportivo

Gonçalo Gomes- 11.º E

Mariana Silva - 11.º B

Gabriela Francisco - 11.º B

Companheirismo e
Bem Comum

Mérito Desportivo

Mérito Desportivo

Margarida Filipe- 11.º A

Júlia Gonçalves - 11.º A

Emília Batista - 11.º A
Mérito Desportivo

Ema Campo - 11.º B
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Carolina Neves - 11.º A

11.º Ano

Companheirismo e
Bem Comum

Companheirismo e
Bem Comum

2017/ 2018

Quadro de Valor

Ensino Secundário

Sara Lopes - 12.º A

Catarina Gonçalves - 12.º B

Carolina Sousa - 12.º B
Companheirismo e
Bem Comum

Companheirismo e
Bem Comum

Companheirismo e
Bem Comum
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Mérito Científico e Tecnológico
Mérito Desportivo

Mérito Científico e Tecnológico
Mérito Desportivo

Companheirismo e
Bem Comum

Maria Alves - 12.º C

Raquel Reis - 12.º A

Mariana Lopes -12.º B

Companheirismo e
Bem Comum

Francisco Triguinho - 12.º C

Andreia Violante - 12.º B

Cláudia Oliveira - 12.º B

Companheirismo e
Bem Comum

Companheirismo e
Bem Comum

Companheirismo e
Bem Comum

Companheirismo e
Bem Comum

Carolina Faustino - 12.º B

Mérito Científico e Tecnológico
Mérito Desportivo

Mariana Oliveira -12.º A

Eduarda Pinto 12.º A

12.º Ano
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Spot Publicitário
(Desenho do storyboard): Chen,
Mariana, Lucas Simões e
Lucas Sousa
(Curso Profissional)
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