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Em destaque...2

Prémios de Mérito 2014/2015

Tal como sucedeu em anos anteriores, a Câmara Municipal de Barrancos atribuiu Prémios de
Mérito, com valor pecuniário, ao melhor aluno de cada um dos anos de escolaridade do
Agrupamento, do primeiro ao terceiro ciclo.
Este ano os prémios foram atribuídos aos seguintes alunos:
 
 

1.º Ano – Eva Ramos Garcia;
2.º Ano – Cármen Marcelo Nunes;
3.º Ano  – Diogo Branquinho Vaz;

4.º Ano –  Leonor da Cruz Charrama;
5.º Ano – Carolina Costa Reganha Peres;

6.º Ano – Alexandra Maria Novalio Soares de Albergaria;
7.º Ano – Margarida Oliveira Godinho;

8.º Ano – Jorge Guerreiro Bonito Martins;
9.º Ano – Ana Isabel Garcia Guerreiro. Fonte: Blog Estado de Barrancos

FICHA TÉCNICA

Coordenadora
Célia Prata
 
 
Design:
Vítor Almeida
Cristina Gonçalves
 
 
I IMpressão:
 D. Talia
 
  100 Exemplares
 
 

Bento Caldeira
Diretor do Agrupamento de escolas de Barrancos

Editorial
O Jornal do Agrupamento surgiu no presente ano letivo,
esta é a primeira edição, é fruto de um esforço coletivo
e insere-se no “Eixo da Comunicação”, presente no
projeto educativo do Agrupamento de Escolas de
Barrancos, pretendendo tornar-se num meio de
comunicação e divulgação, exteriorizando a escola,
procurando ser um espaço em que os seus principais
“ autores” e “ destinatários” sejam os nossos alunos.
Como tal exige-se aos protagonistas que reflitam, que
sejam honestos e rigorosos sobretudo o que narram/
descrevem, não lhes limitando contudo a sensibilidade,
o poder interrogativo e as preocupações com o vida e o
ambiente escolar. O “Encante d’arraia miúda”, procurará
ser um reflexo de um trabalho colaborativo e reflexivo
entre todos os elementos da comunidade escolar, para
tal, torna-se necessário que todos se empenhem e
colaborem no desenvolvimento de um projeto
sustentável, credível e duradouro.
Bom trabalho para todos
 
 

 
Bom trabalho para todos
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Abertura do ano letivo 2015/2016
 No dia dezoito de setembro começaram as atividades educativas do Jardim-de-Infância de
Barrancos com a receção às crianças, pais e encarregados de educação. 

Para além das educadoras, Natércia e Maria
José, da coordenadora da educação pré-escolar,
Arlete Caldeira, estiveram presentes na sessão
de boas-vindas, o diretor do agrupamento,
Bento Caldeira, a vice-presidente da Câmara
Municipal de Barrancos, Isabel Sabino, e o chefe
do serviço municipal de educação, Jacinto
Saramago. Nas salas, acompanhadas dos pais,
avós, tios ou irmãos (encarregados de
educação), as crianças descobriam as
novidades e procuravam os amigos novos ou
os do ano anterior.
No presente ano letivo, o jardim-de-infância de
Barrancos dispõe de duas salas de atividades
e uma sala de "prolongamento", a chamada
atividade de animação e de apoio à família
(AAAF), sob a responsabilidade de três
animadoras e/ou auxiliares Dália Monteiro
(coordenadora), Dália Rodrigues e Rute
Rodrigues.
As AAAF's, promovidas pelo Município, sob

supervisão pedagógica do agrupamento,
funcionam em complemento às atividades
educativas, entre as 8h20 e as 9h00
(antecipação de horário), para apoio à
alimentação das (12h30 às 14h00) e do
prolongamento das (15h30 às 17h30).
Entretanto, recorda-se que durante as férias
escolares o Município, a pedido da direção do
agrupamento, procedeu a pequenas obras de
melhoramento com alargamento da área útil das
salas, por remoção de uma parede lateral, que
implicou nova pintura do edifício. Procedeu-se,
também, ao reforço e subida do gradeamento
do recinto exterior, para garantir a segurança do
espaço e evitar entradas abusivas.
 

 
Fonte: Blog Estado de Barrancos

Ano letivo começou a dezoito de setembro

O Agrupamento de Escolas de Barrancos deu
as boas-vindas à sua comunidade escolar no
dia dezoito de setembro, sexta-feira. A receção
decorreu ao longo de todo o dia: começou às
10h00,  com as crianças da educação pré-
escolar no jardim-de-infância, prosseguiu às
11h00, com os alunos do 1.º ciclo do ensino básico
e terminou, depois do almoço, com as turmas
do 2.º (14h00) e do 3.º ciclo (15h00).
Na cerimónia de boas-vindas da educação pré-
escolar e do 1.º ciclo, presididas pelo diretor do
agrupamento escolar,
Bento Caldeira, esteve presente a vice-
presidente da CMB, Isabel Sabino, para fazer a
entrega dos manuais escolares aos alunos do
1.º ao 4.º anos de escolaridade.
No mesmo ato, foram agraciados os alunos do
1.º ciclo do Quadro de Honra do agrupamento,
que receberam o respetivo certificado de mérito
escolar.
 

Fonte: Blog Estado de Barrancos
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O Município de Barrancos, no âmbito do programa de apoio à educação, procedeu à entrega dos
manuais escolares aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico (1.º a 4.º anos de escolaridade) do
Agrupamento de Escolas de Barrancos.
A entrega dos manuais decorreu durante a sessão de abertura do ano letivo 2015/2016 no
agrupamento escolar, na manhã da passada sexta-feira, dia dezoito.

Alunos do 1.º ciclo do ensino básico receberam manuais
escolares oferecidos pelo Município

De acordo com a vice-presidente da câmara, Isabel
Sabino, que detém o pelouro da educação, a entrega
dos manuais escolares aos alunos do 1.º ciclo,
"inserido na política municipal de educação, que já
vem sendo aplicada há vários anos, poderá ser
alargada progressivamente aos demais ciclos, numa
aposta do Município no apoio às famílias, na formação
e na educação da comunidade barranquenha”.
Na pasta dos três manuais escolares ora entregues
(Língua Portuguesa, Matemática, Estudo do Meio e
respetivas fichas de trabalho), foi acrescentado o
manual para a disciplina da Língua Inglesa, que este
ano começa a ser lecionado aos alunos do 3.º ano de
escolaridade.

Fonte: Blog Estado de Barrancos
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Livro em destaque no mês de 
setembro de 2015 
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Livro: A Chave de Salomão
 
Autor: José Rodrigues Dos Santos

Começa assim uma busca que o conduzirá às mais surpreendentes descobertas científicas alguma
vez feitas.
Será que a alma existe?
O que acontece quando morremos?
O que é a realidade?
Com esta empolgante aventura que arrasta o leitor para o perturbador mundo da consciência e da
natureza mais profunda do real, José Rodrigues dos Santos volta a afirmar-se como o grande mestre
do mistério. Apesar de ser uma obra de ficção, A Chave de Salomão usa informação científica genuína
para desvendar as espantosas ligações entre a mente, a matéria e o enigma da existência.

Sinopse:
O corpo de Frank Bellamy, o director de
Tecnologia da CIA, é descoberto no CERN, em
Genebra, na altura em que os cientistas
procuram o bosão de Higgs, também conhecido
por Partícula de Deus. Entre os dedos da vítima
é encontrada uma mensagem incriminatória.
  The Key: Tomás Noronha. A mensagem torna
Tomás Noronha o principal suspeito do
homicídio. Depressa o historiador português se
vê na mira da CIA, que lança assassinos no seu
encalço, e percebe que, se quiser sobreviver,
terá de deslindar o crime e provar a sua
inocência. Ou morrer a tentar.

setembro

7

Personalidade do mês de setembro
Franz Kafka

Franz Kafka (1883-1924) foi um escritor checo, de língua alemã, considerado um dos principais
escritores da Literatura Moderna. As suas obras retratam a ansiedade e a alienação do homem
do século XX.

Franz Kafka nasceu em Praga, na época do império
austro-húngaro, atual República Checa, no dia 3 de
julho de 1883. Era filho de Hermann Kafka, um rico
comerciante de família judia, e de Julie Kafka. Cresceu
sob a influência das culturas judia, checa, e alemã. Já
na adolescência revela-se socialista e ateu. Estudou
Direito em Praga, concluindo o curso em 1906.
Trabalhou numa companhia de seguros e dedicou-se
à literatura. Influenciado pela severidade do pai, que
marca profundamente a sua obra, torna-se isolado e
rebelde. Fez parte da chamada Escola de Praga.
Participa em reuniões com grupos anarquistas.
Em 1917, é obrigado a afastar-se do trabalho devido à
tuberculose. Escreve em alemão toda a sua obra, a
maior parte publicada postumamente. O seu estilo é
marcado pelo realismo, pela crueza e pelo detalhe
com que descreve situações incomuns, como na obra
O Processo, de 1925, cujo personagem principal é
preso, julgado e executado por um crime que
desconhece.
Nos seus livros, é constante o confronto entre as
personagens e o poder das instituições,
demonstrando a impotência e a fragilidade do ser
humano. Escreve ainda A Metamorfose, publicada em
1916, e O Castelo em 1926. Inscreve-se no movimento
sionista.
Franz Kafka faleceu em Klosterneuburg, Áustria, no
dia 3 de junho de 1924.
 

Author Signature
 

Frases e pensamentos de Franz Kafka
“Quem possui a faculdade de ver a beleza, não envelhece.”

 
“O tempo é teu capital; tens de o saber utilizar. Perder tempo é estragar a vida.”

 
“Talvez haja apenas um pecado capital: a impaciência. Devido à impaciência, fomos

expulsos do Paraíso; devido à impaciência, não podemos voltar."
 

“Apenas se deveriam ler os livros que nos picam e que nos mordem. Se o livro que lemos
não nos desperta como um murro no crânio para quê lê-lo?”

Fonte: Biblioteca Escolar
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No passado dia 5 de outubro, comemorou-se, no Agrupamento de Escolas de Barrancos, a
“Implantação da República”. Os alunos do 9.ºA em articulação com biblioteca escolar dinamizaram
a atividade através da distribuição de panfletos. O evento teve também a colaboração da docente
da Disciplina de História, professora Célia Prata Os intervenientes, na generalidade, foram da
opinião que a atividade foi bastante enriquecedora para a aquisição de conhecimentos e mostraram
vontade de organizarem outras atividades similares.

"Dias com História" 
comemoração do 5 de outubro

outubro

9

Na sequência do trabalho desenvolvido no ano letivo 2014/2015 no Programa Eco-Escolas, no
âmbito do Clube Saúde e Ambiente, o nosso Agrupamento foi galardoado com a Bandeira Verde
Eco-Escolas 2015.
A todos os envolvidos e participantes no Programa o nosso agradecimento e a nossa felicitação.
Uma delegação de cinco alunos (representativa de todos os alunos que contribuíram para o sucesso
alcançado), acompanhados pelo professor Francisco Bossa, participou no evento Dia das Bandeiras
Verdes 2015, que decorreu em Torres Vedras no dia 14 de outubro.
O transporte esteve a cargo da Câmara Municipal de Barrancos, parceiro do Agrupamento neste
Programa.
Foi um dia memorável!

 

 
 

Galardão Eco-Escolas – Dia das Bandeiras Verdes 2015

Os alunos do Pré-escolar da sala 1,
foram pela primeira vez, neste ano
letivo 2015/2016, no dia 16 de
outubro, ouvir a história contada pela
Educadora Natércia intitulada: "O gato
comilão". Após a saborosa leitura, os
alunos procederam à requisição de
livros. Os alunos do Pré-escolar da sala
2 foram na quarta-feira seguinte
requisitar um livrinho.
 

 

Hora do Conto

Equipa do Jornal
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um roteiro gastronómico pelas especiarias
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o âmbito da comemoração do “Dia da
alimentação” foi dinamizada pela turma
do 8.º ano, no dia 20 de outubro, a
atividade “Chefs’ Academy Kids”, um
breve relato sobre “As especiarias dos
Descobrimentos na nossa Alimentação”,
que contou com a colaboração das áreas
disciplinares de História; Física-Química
e Educação Tecnológica, em articulação
com a Biblioteca Escolar.
Parabéns a todos pela vossa participação.

 
 

 

O mês de outubro foi dedicado às
bibliotecas escolares em todo o mundo. O
tema definido pela International
Association of School Librarianship (IASL)
para 2015 é: A biblioteca escolar é Super!
(tradução adotada pela Rede de Bibliotecas
Escolares).
  O Gabinete da Rede de Bibliotecas
Escolares estabeleceu 26 de outubro como
Dia da Biblioteca Escolar em Portugal para
2015.”
A biblioteca escolar do Agrupamento de
Barrancos, ao longo deste mês, cumprirá
com a sua missão, promovendo atividades
em torno da leitura e das literacias.

 
 

“A Biblioteca de Barrancos é SUPER”

No dia 28 de outubro de 2015, na presença do
Diretor, professores e alunos, decorreu a
Cerimónia do Hastear da Bandeira Verde,
galardão máximo atribuído pelo trabalho
desenvolvido no transato ano letivo em prol do
ambiente e sinal do nosso compromisso como
Escola Ecológica, assumindo a nossa escola este
compromisso desde 2006/2007.
Na nossa escola, esta cerimónia foi o culminar
duma semana em que continuamos a trabalhar
pela proteção do planeta, espalhando ecopontos
em vários locais da escola, promovendo
compromissos de mudança de atitudes.

 

 

Cerimónia Hastear da Bandeira Verde Eco-Escolas
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A Equipa da Biblioteca Escolar promoveu um desfile de Halloween, no
dia 30 de outubro, com o objetivo de fomentar a criatividade, diversão
e a socialização.  Para além do ambiente “assustador” recriado por
professores e alunos, no espaço interior da escola, a decoração esteve
a cargo da docente Cristina Gonçalves que leciona a disciplina de
Educação Tecnológica. A comunidade escolar e o júri assistiram
alegremente ao evento e foram eleitos os três melhores modelos que
se evidenciaram pela criatividade, materiais utilizados e originalidade.
                                                           

Halloween na nossa escola…

A História do Halloween celta
Popularizado pela cultura norte-americana, o Halloween remonta a uma antiga celebração celta, o
Samhain, que marcava o fim do verão. Apesar de ter sido substituído no século VII por uma festividade
católica, mais de dois mil anos depois pessoas por todo o mundo continuam a celebrar a chegada
do inverno da mesma forma que os antigos celtas — com uma grande festa repleta de doces e
máscaras. O Halloween, ou Hallowe’en, tem a origem numa tradição muito mais antiga, o Samhain.
O Samhain, Samain ou Samhuinn (um termo de origem gaélica que significa “o fim do verão”),
marcava o início do inverno, o fim das colheitas e o início do novo ano celta que, de acordo com
calendário gregoriano adotado no século XVI, se comemorava a 1 de novembro. Era a celebração
mais importante do antigo calendário celta e, apesar de ter sido substituído no século VII, é ainda
hoje relembrado por toda a Europa sob a forma de diferentes tradições e costumes que perduram
até aos nossos dias. Tradicionalmente, durava três dias, coincidindo atualmente com as celebrações
católicas da Vigília de Todos os Santos (noite de 31 de outubro), Dia de Todos os Santos (1 de
novembro) e Dia dos Fiéis Defuntos (2 de novembro). O termo "Hallowe'en" surgiu apenas no século
XVII e é uma abreviatura escocesa de "Allhallow-even", literalmente "noite de todos os santos"
("eve of all saints"). Desde tempos imemoriais que o período está associado aos fantasmas, espíritos
e à morte. Para os celtas, era uma altura em que o véu que separava o mundo visível do invisível
— o mundo dos vivos e dos mortos — se tornava mais ténue. Acreditava-se que os mortos
regressavam e que os deuses e outros seres do submundo passeavam por entre os vivos. Durante
este período, os antepassados eram honrados através de oferendas. Na Irlanda e na Escócia celta,
era costume acenderem-se fogueiras no topo das colinas, os chamados “hallowe’en fires” (os “fogos
de hallowe’en”). Estes fogos, em honra dos familiares já falecidos, serviam também para purificar
as pessoas e a terra, de modo a afastar os demónios, que eram mais fortes nesta altura do ano. Na
Escócia, serviam também para afastar e destruir as bruxas. Apesar de muitas das tradições celtas
se terem perdido com a cristianização, os “hallowe’en fires” continuaram a arder no topo das colinas
até cerca de finais do século XIX. Os celtas acreditavam que a presença dos espíritos era propícia
à adivinhação e muitos dos jogos tinham, por isso, um caráter divino. Eram especialmente usados
para questões relacionadas com o amor ou o casamento.

Equipa do Jornal

No âmbito da comemoração do “Dia da
alimentação” foi dinamizada pela turma do
8.º ano, no dia 20 de outubro, a atividade
“Chefs’ Academy Kids”, um breve relato
sobre “As especiarias dos Descobrimentos
na nossa Alimentação”, que contou com a
colaboração das áreas disciplinares de
História; Física-Química e Educação
Tecnológica, em articulação com a
Biblioteca Escolar.
 
Parabéns a todos pela vossa participação.
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   13ENTREVISTA AO DIRETOR

Entrevistamos o Diretor, Professor Bento
Caldeira
 
 
Tínhamos curiosidade de saber acerca da sua
experiência como estudante e, naturalmente falámos
também sobre a nossa escola.
 
 

Alunos - Quando o Sr. Diretor era estudante, quais eram as suas disciplinas favoritas?
Diretor - Português, História e Geografia.
Alunos - Quais eram disciplinas de que não gostava?
Diretor- Matemática. Porque sou avesso aos números.
Alunos - Havia algum professor de quem não gostava?
Diretor - Da professora de matemática que se chamava Arlete (risos), mas nada tem
a ver com a minha Arlete (risos).
Alunos - Alguma vez foi castigado?
Diretor - Quando estava no 9.ºano. A professora queria deixar sair as meninas primeiro
para almoçar e os rapazes decidiram sair ao mesmo tempo.
Alunos- Quando concluiu o 9.º ano pensou em parar de estudar?
Diretor - Não porque sempre quis tirar um curso superior. Sempre gostei muito de
História.
Alunos - Falando acerca do presente. O que acha que os alunos da nossa escola
pensam acerca do Sr. Diretor?
Diretor - Pensam que é uma pessoa amiga, disposta a recebê-los, sempre que
quiserem.
Alunos -Tem orgulho nos alunos da nossa Escola?
Diretor - Sim. Mas gostava que se dedicassem mais ao estudo e que tivessem melhores
resultados.
Alunos - Os professores têm influência no interesse que os alunos manifestam pela
sua disciplina?
Diretor - Talvez sim. É preciso criar empatia e motivação.
Alunos - Muito obrigado, Sr. Diretor por nos ter concedido esta entrevista.
 by Maria Pilar Gavino e Rúben Pica do 7º A



outubro

12

outubro

   13ENTREVISTA AO DIRETOR

Entrevistamos o Diretor, Professor Bento
Caldeira
 
 
Tínhamos curiosidade de saber acerca da sua
experiência como estudante e, naturalmente falámos
também sobre a nossa escola.
 
 

Alunos - Quando o Sr. Diretor era estudante, quais eram as suas disciplinas favoritas?
Diretor - Português, História e Geografia.
Alunos - Quais eram disciplinas de que não gostava?
Diretor- Matemática. Porque sou avesso aos números.
Alunos - Havia algum professor de quem não gostava?
Diretor - Da professora de matemática que se chamava Arlete (risos), mas nada tem
a ver com a minha Arlete (risos).
Alunos - Alguma vez foi castigado?
Diretor - Quando estava no 9.ºano. A professora queria deixar sair as meninas primeiro
para almoçar e os rapazes decidiram sair ao mesmo tempo.
Alunos- Quando concluiu o 9.º ano pensou em parar de estudar?
Diretor - Não porque sempre quis tirar um curso superior. Sempre gostei muito de
História.
Alunos - Falando acerca do presente. O que acha que os alunos da nossa escola
pensam acerca do Sr. Diretor?
Diretor - Pensam que é uma pessoa amiga, disposta a recebê-los, sempre que
quiserem.
Alunos -Tem orgulho nos alunos da nossa Escola?
Diretor - Sim. Mas gostava que se dedicassem mais ao estudo e que tivessem melhores
resultados.
Alunos - Os professores têm influência no interesse que os alunos manifestam pela
sua disciplina?
Diretor - Talvez sim. É preciso criar empatia e motivação.
Alunos - Muito obrigado, Sr. Diretor por nos ter concedido esta entrevista.
 by Maria Pilar Gavino e Rúben Pica do 7º A



outubro

14
Livro em Destaque no mês de

outubro de 2015

Livro: Tempo de Partir
 
Autora: Jodi Picoult
 
Sinopse:
Durante mais de uma década, Jenna Metcalf não
deixa de pensar na sua mãe, Alice, que desapareceu
em misteriosas circunstâncias na sequência de um
trágico acidente. A criança que era então não
conservou lembranças dos acontecimentos, mas
Jenna recusa-se a acreditar que a mãe a tivesse
abandonado e relê constantemente os diários que
ela escrevia com as observações da sua pesquisa
sobre elefantes, tentando encontrar uma pista
oculta.
Desesperada por obter respostas, Jenna contrata
dois improváveis ajudantes, uma médium famosa
por encontrar pessoas desaparecidas e um detetive
que já tinha estado envolvido na investigação do
desaparecimento de Alice, e parte determinada a
descobrir a verdade. 

Top Leitor - Mês de outubro de 2015

Aqui se encontram afixados os nomes dos leitores mais assíduos do mês de outubro. Desejamos a
todos umas boas leituras.
 
E como diria Umberto Eco:
“O mundo está cheio de livros fantásticos que ninguém lê.”

outubro

15

Personalidade do mês de outubro
Umberto Eco

Umberto Eco (1932) é um escritor, professor e filósofo
italiano. É o autor do romance O Nome da Rosa, um dos
maiores sucessos literários do século XX.
 
Umberto Eco nasceu em Alexandria, Piemonte, Itália, no
dia 5 de janeiro de 1932. Filho de Giulio Eco e Giovanna
Eco. Estudou Filosofia na Universidade de Turim.
Começou a carreira de filósofo com a ajuda de Luigi
Pareyson. Os seus primeiros trabalhos foram dedicados
ao estudo da estética medieval, especialmente sobre
os textos de São Tomás de Aquino.
Umberto Eco é considerado um dos expoentes da nova
narrativa italiana, iniciada por Ítalo Calvino
(1923-1985). Exerce grande influência sobre os meios
intelectuais internacionais ao estudar os fenómenos de
comunicação ligados à cultura de massas, como histórias
em banda desenhada, telenovelas e cartazes
publicitários.
 

No livro Obra Aberta (1962), Umberto Eco realizou um estudo sobre a semiótica, estabelecendo
as diversas interpretações que podem ocorrer ao ouvinte através da obra artística. Em 1964,
publicou Apocalípticos e Integrados, onde avalia os efeitos da cultura de massa no mundo
contemporâneo. Na obra, elaborou a tese de que os “apocalípticos" seriam aqueles que defendiam
uma arte erudita contra a influência da cultura de massas, ao passo que os “integrados” defendiam
a massificação de produtos culturais como consequência positiva da democratização.
Nos anos 70, passou a dedicar-se ao estudo da semiótica, estabelecendo novas perspetivas sobre
o assunto sob a influência de filósofos como John Locke, Kant e Peirce, abandonando as teorias
semiológicas do linguista Ferdinand Saussure. Obras importantes desse período: As Formas do
Conteúdo (1971) e o livro Tratado Geral de Semiótica (1975).
Na obra O Super-Homem de Massa (1978), o autor volta-se para a literatura popular que desde o
início do século XIX produziu heróis como o Conde de Monte Cristo, Rocambole, Tarzan ou James
Bond.
Em 1980 publicou O Nome da Rosa, o seu primeiro romance, que o consagrou. O ambiente é um
mosteiro da Idade Média, pleno de erudição e intrigas, e foi um sucesso de vendas. Foi adaptado
para o cinema em 1986. Em 1989, lançou O Pêndulo de Foucault, que ele classifica como "um
romance das ideias, sobre a relação entre razão e irracionalismo". A trama é um plano conspiratório
feito um pouco por diversão que sai do controlo quando as personagens passam a ser perseguidos
por uma sociedade secreta que os toma por detentores de um segredo dos Cavaleiros Templários.
Em 2010, Umberto Eco lançou O Cemitério de Praga. Na obra, o avô do protagonista é um antissemita
que acredita que os maçons, os templários e a seita secreta dos Illuminati estiveram por trás da
Revolução Francesa. No seu mais recente trabalho Número Zero (2015), o autor leva seu interesse
pelas teorias conspiratórias para o ambiente da redação de um jornal de Milão, em 1992.
 

Fonte: Biblioteca Escolar
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O São Martinho na nossa escola no âmbito do
Projeto de Promoção da Leitura

No dia 11 de novembro celebrou-se o dia de S.
Martinho, no Agrupamento de Escolas de
Barrancos.
As turmas do 5.º A e do 5.º B, na parte da manhã,
realizaram uma breve dramatização da lenda
do S. Martinho, no Bar da escola e no Lar de Nª
Senhora da Conceição (lar dos idosos).
Na parte da tarde, realizou-se a receção aos
professores, a entrega dos prémios de mérito
e um magusto aberto à população, no Jardim
do Miradouro.
Foi um dia bem passado para todos nós!

Receção à Comunidade Educativa - no dia 11 de novembro, dia de
Sº Martinho, com 25o C, não faltou a castanha nem o vinho

O Jardim do Miradouro encheu para a "festa" de Receção à Comunidade Educativa, que pela primeira
vez se realizou neste espaço. Depois da receção de boas vindas, em especial aos novos docentes
do agrupamento escolar e da creche, sob a responsabilidade da vereadora da educação, Isabel
Sabino, seguiu-se a entrega dos Prémios de Mérito aos Melhores Alunos de 2014/2015.
Com a animação do Grupo Coral Alentejano da Associação de Reformados de Barrancos e do Dr.
José Pepo (acordeão), as castanhas assadas e os enchidos, acompanhados de vinho e jeropiga,
começaram a circular pelo recinto, com muita procura. Na parte superior do Miradouro, os dirigentes
da associação de reformados bem se esforçavam por "dêtáhr mais castanhas nahs brásas", porque
toda a gente queria um cartuxo...
Correu bem a festa.
 
                                   Fonte: Blog Estado de Barrancos
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Dia Mundial do Não Fumador – 17 de novembro

No dia 17 de novembro de 2015, o Clube Europeu e o Clube de Saúde, Ambiente
e Proteção Civil desenvolveram atividades de sensibilização, para comemorar
o Dia Mundial do Não Fumador. Em cada turma foi desenvolvida uma atividade
experimental “A garrafa fumadora” e elaboração de autocolantes apelando à
importância de não fumar. Também foram elaborados cartazes sobre os
malefícios do tabaco.

 

Rota dos 20 – Eco-Escolas

A receção dos mesmos decorreu no Salão Nobre da nossa Câmara, contando com a presença do
Senhor Presidente da Câmara, António Tereno, da vice-presidente, Isabel Sabino e do vereador
António Durão, bem como do subdiretor do Agrupamento, Francisco Bossa, acompanhado de alunos
do 4.º ano.
No dia 24 de novembro de 2015, o Agrupamento de Escolas de Barrancos e a Câmara Municipal,
em articulação, participaram na entrega dos testemunhos da Rota dos 20 ao Município de Serpa.
A cerimónia de “entrega” decorreu no salão Nobre dos Paços do Município de Serpa, sob a presidência
da sua vereadora da educação Maria Isabel Estevens. O Agrupamento de Escolas de Barrancos
esteve representado pelas professoras Arlete Teixeira e Anabela Gomes e pelas alunas Margarida
Godinho e Mariana Pica e a Câmara Municipal pela vice-presidente, Isabel Sabino e pelo chefe da
unidade Sociocultural, Jacinto Saramago.

 
 
 

No âmbito da comemoração dos 20 anos da Eco-
Escolas em Portugal, a Rota Eco-Escolas transforma-
se na “Rota dos 20" tendo como ambição chegar a
todas e cada uma das Eco-Escolas em Portugal. Os
testemunhos da Rota dos 20 (Bandeira Verde, Livro
dos Municípios, Livro das Escolas e Certificado de
Participação/Presença) também passaram pelo
nosso Município no mês de novembro, sendo
provenientes do Município de Moura. 

Equipa do Jornal



By  Leonor Charrama; José Godinho; Diana Caçador; Alice
Relhana do 5.º A e Margarida Bergano; Margarida Pica;
Maria Agudo; Miguel Fernandes; Miguel Godinho;
Rodrigo Maleno; Belém Valério; Luís Carlos do 5º B
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O São Martinho na nossa escola no âmbito do
Projeto de Promoção da Leitura
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Hora do Conto
No dia 23 de novembro, as crianças do
pré-escolar, da sala 1, deslocaram-se às
imediações da Biblioteca Escolar,
acompanhados pela Educadora Natércia
e pela Auxiliar de Educação, Carlinda. A
hora do conto foi dedicada ao livro Avós.
Após esta leitura ternurenta, e como é
habitual todas as semanas, as crianças
requisitaram os livros para ler em casa,
com a ajuda dos pais. Voltem sempre,
adoramos a vossa presença!
 

 
Uma Odisseia na biblioteca

A propósito da celebração do Mês Internacional da
Biblioteca Escolar, que decorreu durante todo o mês de
outubro, a equipa da biblioteca preparou e dinamizou uma
atividade designada "Uma Odisseia na Biblioteca" dirigida
aos alunos dos 2.º e 3.º ciclos de escolaridade.
O objetivo desta iniciativa foi contribuir para a promoção e
desenvolvimento do conhecimento, por parte dos alunos,
quanto à organização e funcionamento da Biblioteca. O
resultado final foi, no entender de todos os participantes,
bastante positivo.

Semana Europeia da Prevenção de Resíduos

No âmbito Semana Europeia da Prevenção de Resíduos, que
decorreu de 23 a 27 de novembro de 2015, o Clube Europeu e o
Clube de Saúde, Ambiente e Proteção Civil desenvolveram diversas
atividades de sensibilização, entre as quais uma sessão de
esclarecimento sobre “Prevenção de resíduos”, com a Engenheira
do Ambiente da Câmara Municipal de Barrancos, Ana Madeira.
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Literacia científica
o âmbito da comemoração do aniversário do cientista Rómulo de
Carvalho, a Professora Susana Moreira, que leciona a disciplina de
Ciências Naturais, juntamente com os seus alunos do 3.º ciclo, deslocou-
se no dia 25 de novembro à Biblioteca Escolar a fim de dinamizar uma
atividade sob o tema de "Literacia Científica", que consistiu na pesquisa
de artigos de base científica. A atividade permitiu aos alunos um maior
enriquecimento, aprofundamento e consolidação dos conteúdos
desenvolvidos nas aulas.

Hora do Conto
No dia 30 de novembro, as crianças do pré-escolar da sala 1
deslocaram-se às imediações da Biblioteca Escolar,
acompanhados pela Educadora Natércia e pela Auxiliar de
Educação Carlinda. A hora do conto foi dedicada ao livro Adoro
Chocolate. Após esta deliciosa leitura, e como é habitual, as
crianças fizeram a entrega e requisição de livros. 

Amostras para ler +
No âmbito do Plano Nacional de Leitura e a Rede de
Bibliotecas Escolares, foi proposto o Projeto Amostras
para Ler +, com o intuito de estimular a leitura pessoal
e autónoma junto das crianças e dos jovens. No dia
dezoito de novembro, a Coordenadora da Biblioteca
Escolar, Arlete Caldeira, e os professores pertencentes
à equipa da Biblioteca Escolar criaram momentos, na
sala de aula, especificamente destinados a apoiar os
alunos na escolha de obras para leitura pessoal e
autónoma e incentivaram a frequência da biblioteca
escolar pelos alunos, bem como a requisição de livros
e a multiplicação de experiências de leitura. Estudos
recentes sobre o cérebro e a leitura têm
proporcionado informações muito relevantes que
devem ser tomadas em consideração na prática
docente e fundamentam o projeto amostras para ler+.
As perspetivas abertas por esta nova área de estudos
sobre o cérebro devem necessariamente refletir-se
nas atividades das escolas. A par da habitual leitura
orientada na sala de aula, é indispensável que os
docentes estimulem sistematicamente a leitura
autónoma, promovendo o contacto direto dos seus
alunos com a maior diversidade possível de obras,
para que cada um possa descobrir e aprofundar o seu
percurso pessoal de leitura. Boas Leituras!
 Equipa do Jornal
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Livro de Destaque do mês de

novembro
Livro: Desejos do Coração
 
Autora: Jude Deveraux
 
Sinopse:
Gemma Ranford quer tanto obter o emprego oferecido para
catalogar os documentos de uma das famílias mais antigas de
Edilian, a família Frazier, que está disposta a lutar por ele.
Fascinada por História e desesperada por terminar a sua tese
de dissertação, Gemma acredita que aqueles papéis lhe
fornecerão novas informações essenciais para imprimirem
novo fôlego à sua investigação. O que ela não espera encontrar
são as repetidas referências à Pedra dos Desejos do Coração,
um talismã mágico que, reza a lenda, concederá desejos a
quem detenha o apelido Frazier. Se algo tão poderoso caísse
nas mãos erradas, toda a família poderia ficar em perigo – mas,
à semelhança da maioria das pessoas, Gemma considera que
não passará de um mito. No entanto, à medida que vai
passando mais tempo com a família, apercebe-se de que os
desejos mais secretos de todos os Frazier estão, lentamente,
a tornar-se realidade – e que ela, entretanto, está a apaixonar-
se perdidamente pelo filho mais velho da sua chefe, Colin. O
problema é que Gemma não é a única a ter reparado que os
poderes mágicos da pedra despertaram... e há um ladrão
internacional à espreita. Trabalhando em conjunto, Gemma e
Colin terão de encontrar a pedra antes que esta possa ser
usada contra a família, mas não o farão sem que cada um dos
seus desejos mais profundos tenha sido descoberto...
 

Top Leitor - Mês de novembro de 2015

Temos o prazer de divulgar os nomes dos
leitores mais assíduos do mês de novembro.
Desejamos a todos umas boas leituras.
 
E como diria William Cuthbert
Faulkner: “A sabedoria suprema é ter
sonhos bastante grandes para não se
perderem de vista enquanto os
perseguimos.”
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Livro de Destaque do mês de

novembro
Personalidade do mês de novembro

William Faulkner

Nasceu nos EUA (1897-1962) é considerado, ao
lado de James Joyce, Virginia Woolf, Marcel
Proust e Thomas Mann, um dos maiores escritores
do século XX.
 
 
Recebeu o Prémio Nobel da Literatura de 1949,
o National Book Award de 1951, com o livro
Collected Stories, e o de 1955 com o romance A
Fábula. Foi também vencedor de dois prémios
Pulitzer (A Fábula, 1955 e Os Desgarrados, 1962).
É autor de romances psicológicos e simbólicos
que retratam a decadência do sul dos Estados
Unidos e cujas personagens vivem situações
desesperadas. Grande parte dos seus romances
e narrativas são passados no condado de
Yoknapatawpha (Mississipi). Para além dos temas
(a morte, a violação, o roubo, etc.), o que em
Faulkner importa é o olhar, o seu peculiar modo
de se aproximar à realidade, que pode ser cheio
de pavor, vertiginoso ou cómico. O seu objetivo
é, como o dos grandes mestres, construir um
conjunto que fosse testamento do seu modo de
pensar. Isto, e as suas contínuas referências à
realidade, fazem dele um clássico.
 
 

Fonte: Biblioteca Escolar
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Adivinhas

Espaço cultural e recreativo

 

Não é o mesmo que peso

Mais de si, mais peso há

É dinheiro e esparguete

Afinal, o que será?
 

 

Sou espetro de luz solar

Vario continuamente

Cores no céu, chuva e sol

Apareço de repente.
 

 

Usam-me para escrever

Não sou tinta permanente

Mas estou dentro do teu lápis

E conduzo a corrente.          

Quem é quem?

Foto 1 Foto 2

Soluções na próxima edição

Labirintos

A comer no campo,
Estão ovelhinhas.
 
Gostam de ervinha
E coçam a orelhinha.
 
Andam devagar,
Também fazem mé, mé.
 
Ajuda a pastorinha,
a juntar as ovelhinhas.
 
 
 

A B C
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Cantinho da miudagem

O Ronaldo
 

Era uma vez um rapaz que não sabia fazer
nada, só sabia jogar a bola, mas não tinha
ninguém para jogar com ele. Vivia numa
quinta só com a mãe, porque o pai era
marinheiro.
Dia 1 de janeiro ele fez anos e a mãe
ofereceu-lhe uma camisola com o nome
dele, a camisola era do Real Madrid e ele,
quando a viu, sonhou ir para o Real Madrid.
Um dia, decidiu ir ao estádio de Alvalade
em Lisboa, foi dar uns toques na bola e viu
ali um senhor, esse senhor perguntou-lhe:
-Queres entrar no meu clube?
-Sim. Disse ele muito contente!
Ele tinha ficado no Sporting, treinou três anos (ate aos 15 anos), depois passou pela Madeira e ali
a sua vida foi fácil, ate que chegou aos 20 anos, saiu da Madeira. Foi para o Manchester United,
onde voltou a ver Nani, um jogador do Sporting, ficou la até aos 24 anos, e nessa altura o seu sonho
se fez realidade, foi jogar para o Real Madrid e a sua vida continuou como jogador de futebol até
hoje!!!!!!

by Manuel Pedro Marcelo    4.º ano

O Sporting o vencedor
 
O Sporting foi fundado em 1906, dia 1 de julho.
O atual presidente é o Bruno de Carvalho.
Na época passada os leões (o Sporting) ficaram em terceiro lugar no campeonato de futebol.
O craque do Sporting é o Paulo Oliveira. Os top aquisições foram Naldo, Bryan Ruíz, Aquilani, João
Pereira. Agora os jogadores são: Slimani, Teo Gutierres, Bryan Ruíz, João Mário, Carrilho, Aquilani,
Carlos Mané, Adrien Silva, William Carvalho, Paulo Oliveira, Bruno César, Schelotto, Naldo, Ewerton,
Esgaio e João Pereira. Estes só são alguns dos titulares do Sporting. O atual treinador é Jorge Jesus,
o da época passada foi o Marco Silva, que nesta época foi para o Olimpiacos, na Grécia.
O Sporting está em primeiro lugar, derrotou o Benfica por 3-0 e o Porto por 2-0.
O equipamento da equipa é verde e branco.

by João Pedro Silva Rico – 4º ano
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ofereceu-lhe uma camisola com o nome
dele, a camisola era do Real Madrid e ele,
quando a viu, sonhou ir para o Real Madrid.
Um dia, decidiu ir ao estádio de Alvalade
em Lisboa, foi dar uns toques na bola e viu
ali um senhor, esse senhor perguntou-lhe:
-Queres entrar no meu clube?
-Sim. Disse ele muito contente!
Ele tinha ficado no Sporting, treinou três anos (ate aos 15 anos), depois passou pela Madeira e ali
a sua vida foi fácil, ate que chegou aos 20 anos, saiu da Madeira. Foi para o Manchester United,
onde voltou a ver Nani, um jogador do Sporting, ficou la até aos 24 anos, e nessa altura o seu sonho
se fez realidade, foi jogar para o Real Madrid e a sua vida continuou como jogador de futebol até
hoje!!!!!!

by Manuel Pedro Marcelo    4.º ano

O Sporting o vencedor
 
O Sporting foi fundado em 1906, dia 1 de julho.
O atual presidente é o Bruno de Carvalho.
Na época passada os leões (o Sporting) ficaram em terceiro lugar no campeonato de futebol.
O craque do Sporting é o Paulo Oliveira. Os top aquisições foram Naldo, Bryan Ruíz, Aquilani, João
Pereira. Agora os jogadores são: Slimani, Teo Gutierres, Bryan Ruíz, João Mário, Carrilho, Aquilani,
Carlos Mané, Adrien Silva, William Carvalho, Paulo Oliveira, Bruno César, Schelotto, Naldo, Ewerton,
Esgaio e João Pereira. Estes só são alguns dos titulares do Sporting. O atual treinador é Jorge Jesus,
o da época passada foi o Marco Silva, que nesta época foi para o Olimpiacos, na Grécia.
O Sporting está em primeiro lugar, derrotou o Benfica por 3-0 e o Porto por 2-0.
O equipamento da equipa é verde e branco.

by João Pedro Silva Rico – 4º ano



 

BACALHAU ARRAIANO
 

Ingredientes:
 

4 Lombos de bacalhau
1 Pimento verde
1 Pimento vermelho
1 Pimento amarelo
1 Pimento cor de laranja
1 Colher de sobremesa de açafrão
4 Cebolas grandes
6 Dentes de alho
2 dl de azeite
1 Copo de vinho branco
1 Folha de louro
Sal q.b.
 

Preparação:
 

Passam-se os lombos por farinha. Seguidamente fritam-se em óleo bem quente.  Faz-se um
refogado com as cebolas, azeite, alho e louro. Quando a cebola já está transparente, juntam-se
os 4 pimentos cortados em tiras.  Quando os pimentos já se encontram a meio da cozedura,
junta-se o vinho com açafrão e deixa-se apurar. Acompanha com batata frita às rodelas ou com
legumes estufados e batata cozida.

 
(receita cedida por D. Fernanda da nossa escola)

Festa de Natal

Em destaque na próxima edição
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Desfle de Carnaval

Sente-se à mesa e delicie-se com...


