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EDITORIAL 

  Caro leitor, 

  É c o m m u i t o p r a z e r e 
entusiasmo que anunciamos a 
primeira edição do nosso Jornal 
Digital Escolar “Esvoaçar”.  

   Vamos começar a voar a partir 
de hoje, deixar a nossa imaginação 
falar e oferecer a cada um de vós 
u m m o m e n t o d e l e i t u r a 
interessante, divertida e muito 
especial. O objetivo deste jornal vai 
muito para além de notícias, textos, 
opiniões e entrevistas: é um sonho 
tornado realidade e que vai 
divulgar o espírito criativo e de 
união da nossa turma. 

  Iremos abordar muitos assuntos 
interessantes, desde notícias do 
nosso Mundo, opiniões diversas 
sobre tópicos que achamos 
pertinentes, receitas culinárias, 
curiosidades, desporto, música e 
muito mais! É nosso intuito motivar 
os nossos leitores para a leitura e 
para a escrita pois são as letras que 
fazem de nós os maiores viajantes 
do Mundo. 

     Sejam todos bem-vindos!
  

          Um grande abraço, 

     Válter Domingues Lobo 

#NãoSouUmAlvo 

 Dia Internacional para a 
não violência e paz nas 
escolas.   
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CARTA ABERTA 

Os nossos Heróis. 

 Maria Manuel Marinho Faria 

 Es tamos a v iver 
tempos muito difíceis 
e , no meio desta 
grande batalha os 
nossos heróis são os 
p r o fi s s i o n a i s d e 
saúde. 

 Sugiro que cada um de nós escreva uma carta de 
coragem, solidariedade e de agradecimento aos 
profissionais de saúde. 

 Só nós somos 28, se convidarmos um amigo para 
esta corrente de apoio, somos mais 28 que se 
multiplicarão por mais. 

 A intenção é inundar os Hospitais com cartas de 
apoio aos “Nossos Heróis”. Assim, cada um de nós 
envia uma carta para o Hospital da área de 
residência, que no nosso caso é o Centro 
Hospitalar do Alto Ave. 

 Deixo aqui a minha carta que seguiu hoje pelo 
correio para o Centro Hospital do Alto Ave, 
Hospital Senhora de Oliveira, 4820-284 Guimarães: 

 “Queridos Heróis da Saúde, 

 A minha maior admiração e respeito por quem 

tudo faz para nos salvar. Sei que tudo parece 

absurdo e impossível, mas, ainda assim, estamos 

unidos pela mesma esperança de que tudo vai 

melhorar. 

 Rezo todos os dias aos Santos Pastorinhos de 

Fátima para proteger todos os profissionais de 

saúde, no seu desmedido esforço nesta luta contra 

este vírus invisível. 

 O meu mais profundo agradecimento e um 

grande beijinho de força e esperança para todos.” 

            Fafe, 26 de janeiro de 2021”

NOTÍCIAS 

O dilema … interrupção letiva e 
compensação letiva! 

Santiago Melo 

 Com esta horrível pandemia (COVID-19) as 
Escolas tiveram que fechar durante 15 dias. É para 
o bem de todos nós. 

 Vamos informar como vão ser acrescentados no 
calendário escolar. 

  Estes 15 dias de interrupção letiva vão ser 
compensados mais tarde. Mas há quem pergunte, 
quais serão os dias e quando serão repostos.  Quer 
saber quais são? 

 Os primeiros serão o 15, 16 e 17 de fevereiro, 
que seriam os dias de descanso do Carnaval. De 
seguida os dias 25 e 26 de março da interrupção 
da Páscoa e por fim mais 5 dias no final do ano 
letivo que são o 1, 2, 5, 6 e 7 de julho. 

     E assim terminamos, até à próxima! 

SUPERTMATIK 

Diogo Freitas  

 O SuperTmatik é um jogo didático, evolutivo, 
capaz de gerar nas crianças uma motivação 
extra para uma grande variedade de áreas do 
conhecimento, desde a Língua Portuguesa, 
Inglês , Ciências Naturais , Matemát ica, 
Astronomia, História de Portugal, Desporto, 
entre outras.  

 Atualmente, o SuperTmatik é considerado um 
material pedagógico de referência em Portugal, 
pois estimula a aquisição, ampliação e 
consolidação de um vasto conjunto de 
conhecimentos.  

 Pelas razões apresentadas, várias escolas do 
país já adotaram o projeto de realizar concursos 
deste jogo. Este ano, devido à situação atual de 
pandemia, os concursos realizar-se-ão 100% 
online. 

     Participa e representa a tua Escola! 
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 Ao estudar as tendências 
suicidas entre adolescentes, o 
pesquisador descobriu que a 
maioria desses jovens tinha 
sofrido algum tipo de ameaça 
e que, portanto, o bullying era 
um mal a combater. 

 A pessoa que pratica o 
bullying quer destacar-se no 
meio onde vive; quer ser 
“exaltado” e colocar medo; 
exige respeito a qualquer 
custo; geralmente é mais 
“forte” psicológica e 
fisicamente; pratica o ato 
contra pessoas mais “fracas” do 
que o agressor; abusa do 
poder de manipulação, 
fazendo que outras pessoas 
também pratiquem o ato. 

 Bullying não é brincadeira, é 
violência! Não pratiques, não 
toleres, não deixes que 
aconteça perto de ti. 

“NãoSouUmAlvo 

Válter Domingues Lobo 

 Assinalou-se no dia 30 de 
Janeiro, a campanha do  “Dia 
Internacional para a não 
violência e paz nas escolas” 
instituído em 1964, através de 
uma iniciativa do poeta 
espanhol Lorenço Vidal. 

 A esta campanha associou-
se o Município de Fafe, com o 
principal objetivo de alertar 
todos os alunos, pais e 
professores, assim como toda 
a sociedade para os maiores 
valores entre humanos: 
respeito, cooperação, 
solidariedade, a não violência 
e, por fim, a paz! 

 Na minha opinião, é uma 
campanha muito importante e 
que jamais devemos 
desvalorizar, pois, como todos 
nós sabemos, a temática da 
violência nas escolas é muito 
frequente, sabendo que o 
bullying é um grave problema, 
sendo ele a nível escolar, 
social e, mais recentemente, 
online - o Cyberbullying.  

 É um tema que me 
preocupa muito e portanto 
sensibilizo todos os leitores 
para a tolerância total pelos 
direitos humanos, pela nossa 
cidadania, e, acima de tudo, 
pela procura constante de 
paz!   

Bullying 

Rodrigo Vaz 

 O termo bullying tem origem 
na palavra inglesa bully, que 
significa valentão, brigão. 
Mesmo sem uma denominação 
em português, é entendido 
como uma ameaça, tirania, 
opressão, intimidação, 
humilhação e maltrato.  

 O bullying é uma situação 
que se caracteriza por 
agressões intencionais, verbais 
ou físicas, feitas por um ou mais 
alunos contra um ou mais 
colegas.  

 Há diversas formas de 
bullying: físico, verbal, moral, 
sexual, psicológico, material, 
ciberbullying, entre outros. 

 Infelizmente, o bullying não é 
um fenómeno recente, ele 
sempre existiu. No entanto, o 
primeiro a relacionar a palavra 
a um fenómeno foi Dan 

Olweus, professor da 
universidade da Noruega, no 
fim da década de 1970. 

UM POR TODOS E TODOS CONTRA 

A VIOLÊNCIA E O BULLYING NAS 

ESCOLAS.
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 Mas, como tudo no mundo, 
terá também algumas 
desvantagens, as que mais me 
saltam à vista são: o não 
contacto com os colegas e 
amigos; permanência 
constante em frente a um 
dispositivo eletrónico; 
dificuldade em lidar com as 
novas tecnologias, por parte de 
alguns alunos. 

 Por estas razões, não foi uma 
decisão que privilegiou a 
educação e o ensino, mas 
privilegiou um bem 
importante: a saúde de todos 
os portugueses. Há que ter 
todos os cuidados e seguir 
todas as recomendações das 
entidades, para que o mais 
rápido possível nos possamos 
encontrar e abraçar.  

ARTIGO DE  OPINIÃO  

Diogo Freitas 

 Devido à pandemia, 
provocada pelo coronavírus, 
os responsáveis pelo país 
decidiram tomar uma decisão: 
o encerramento das escolas 
até ao dia cinco de fevereiro. 
Fomos obrigados a uma 
interrupção letiva forçada de 
quinze dias. Referem, os 
governantes, que este período 
de pausa letiva será 
compensado no final do ano 
escolar. E, agora, perguntam-
me vocês, leitores, como 
vamos compensar estes quinze 
dias se as aulas estão previstas 
acabar no dia trinta de junho? 
Ou seja, em julho ainda 
estaremos na escola? 

 Relativamente ao 
encerramento das escolas não 
achei uma decisão precipitada, 
muito menos desadequada 
pois, neste contexto atual, em 
que ouvimos todos os dias na 
televisão, que os hospitais 
estão sobrelotados, não têm 
camas, não têm ventiladores… 
Ficamos aterrorizados ao ouvir 
estas notícias! Portanto, o 
encerramento das escolas foi a 
melhor decisão que poderiam 
tomar para a nossa proteção e 
das nossas famílias e, se calhar, 
só peca por ser um pouco 
tardia, mas espero que ainda a 
tempo de estabilizar e, quem 
sabe, baixar os casos de 
infeção. 

 Segundo as novas 
orientações, a partir do dia 8 de 
fevereiro estaremos todos na 
modalidade de ensino à 
distância. Nada que seja 
novidade para nós este tipo de 
ensino, pois já tivemos esta 
experiência no ano letivo 
anterior. 

 Assim, mergulhando nas 
memórias do ensino a partir de 
casa, posso salientar que será 
uma forma de ensino bastante 
diferente, com várias vantagens 
e desvantagens. Posso salientar 
que será uma forma de 
aprendizagem menos 
barulhenta, pois graças à 
ferramenta Zoom, os meus 
colegas mais faladores vão 
apresentar um melhor 
comportamento pois na 
maioria das vezes terão o som 
desativado pelo anfitrião, ou 
seja, pelo professor; será, 
também, um ensino que 
ajudará o ambiente, uma vez 
que não teremos de libertar 
gases poluentes, provocados 
pelas deslocações dos 
automóveis, reduzindo, deste 
modo, a poluição. 

TEMOS QUE SER AGENTES DE SAÚDE PÚBLICA.   

PROTEGE-TE A TI E AOS OUTROS.
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ENTREVISTA   

JORGE MACHADO            

Por Válter Domingues Lobo  

  

 Na primeira edição do nosso Jornal Digital 
Esvoaçar, decidimos entrevistar o Diretor do nosso 
Agrupamento, o Professor Jorge Machado. Tínhamos 
uma grande curiosidade em saber como foi o seu 
percurso não só enquanto estudante, como também 
enquanto professor. Fomos, ainda, saber a forma 
como hoje lidera o nosso agrupamento de escolas. 

 Quando tinha a nossa idade, o que sonhava ser 
um dia? 

 Referes-te aos sonhos da tua idade e aos sonhos 
dos adolescentes! Ora bem, nessa idade, quando 
tinha 11 anos, a minha principal preocupação era o 
dia-a-dia, o ser feliz nas vivências diárias. Eu gostava 
muito de aviões, gostava de ser piloto de aviões. 
Depois o tempo foi passando e os sonhos foram 
mudando. 

 Quais eram as suas disciplinas preferidas? 

 Para a maior parte dos meus colegas, a disciplina 
preferida era Educação Física, mas eu era um 
bocadinho diferente dos meus colegas, a minha 
disciplina preferida era Matemática. Depois comecei 
a ganhar bastante gosto pelas disciplinas da área das 
expressões, Educação Visual e Educação Tecnológica. 
E quando cheguei ao 9º ano era essa a minha 
disciplina preferida - Educação Visual. 

 Lembra-se de algum professor em especial?       
 Porquê? 

 Há vários, quer pela negativa, quer pela positiva. 
Mas sim, lembro-me de alguns professores que me 
marcaram. Professores e não só professores, outros 
colegas de escola, aquelas pessoas que ficam sempre 
para a vida. Alguns deles, ainda hoje, estão vivos, 
contacto com eles e partilhamos uma relação muito 
saudável. 

 Alguma vez pensou em ser Diretor de um 

Agrupamento? 

 Como é que te vou explicar isto… não é bem 

uma coisa de pensar! Isto de ser Diretor, ou de 

ocupar outro cargo dirigente, é mais uma questão 

de oportunidade e não propriamente um objetivo 

que se define. A oportunidade surgiu de um 

percurso que eu fui fazendo, primeiro com 

ocupação de cargos de gestão intermédios, estou 

a falar de Diretores de Turma, por exemplo. Depois, 

integrei uma equipa do Conselho Executivo e foi aí 

a minha experiência mais próxima do dirigismo 

escolar, digamos assim. Entretanto, vim aqui para 

esta escola. Em 2004, surgiu a oportunidade de ser 

vice-presidente e olha, nunca mais parei até 2015. 

Depois, surgiu a tal oportunidade que era isso que 

eu queria sublinhar, de me candidatar a Diretor 

deste Agrupamento Escolar e como eu já estava 

aqui há quase 20 anos, fiquei como Diretor desde 

então. 

 Como é que é ser Diretor de um Agrupamento? 

 Já estou no segundo mandato e por isso gostei 
muito do primeiro. Estou aqui para continuar. 
Te n h o m o m e n t o s q u e s ã o a g ra d á v e i s , 
confortáveis, em que nos sentimos com energia e 
com capacidade para desempenharmos as 
nossas funções e tem aqueles dias em que 
estamos mais fragilizados. Mas em média, temos 
que estar sempre preparados para tudo. 

 Qual é a maior dificuldade e a maior alegria no 

dia-a-dia da sua profissão? 

 Dificuldade e alegria? As maiores dificuldades 
são quando nos confrontamos com situações 
imprevistas que nos obrigam a tomar decisões 
difíceis. Nós não temos certeza daquilo que pode 
acontecer relativamente à nossa decisão. A parte 
boa é quando as coisas correm como nós 
queremos, quando o nosso projeto corre de 
acordo com aquilo que tínhamos planeado. Às 
vezes até corre melhor do que aquilo que nós 
pensamos. E aí nós sentimos que realmente vale 
a pena. Vale a pena ser diretor e vale a pena 
trabalhar em prol da escola. 



JORNAL DIGITAL ESCOLAR 5ºA - A.E.Prof. Carlos Teixeira - Fafe

�6

    

     Alguma vez pensou em comandar a vida escolar 
de milhares de alunos durante uma pandemia? 

 Ai isso não! Pandemias… só pensamos que elas 
existem na história, não é? Nos registos escritos, nos 
filmes e por aí adiante! Pensamos que só existem aí, 
mas agora estamos a viver uma situação real. Claro 
que nunca pensei, acho que nem eu nem as 
pessoas em geral. Ninguém estava preparado! 

      Alguma vez sentiu medo? 

 Não diria medo. Mas de tomar decisões de forma 
indecisa e inquieta, já tive esse receio. Não quero 
que entendas este receio como um acto de medo, 
mas como um acto de responsabilidade. As 
decisões que eu tomo não me envolvem só a mim, 
envolvem muita gente. 

  Quando toma uma decisão, quem é o seu 
principal conselheiro? 

 Eu não tenho um conselheiro só. Posso-te dizer 
que, na minha vida profissional, tenho um 
conselheiro que é o antigo diretor do Conselho 
Executivo, o Prof. Pedro Ribeiro e depois tenho um 
conjunto de pessoas a quem também recorro, 
algumas vezes, para me ajudarem a tomar algumas 
decisões. 

     Como descreve o nosso ambiente escolar? 

 Bom, muito bom! Apesar de, de vez em quando, 
acontecerem algumas coisas menos agradáveis. Se 
eu fizer um balanço do ambiente escolar, quer desta 
e s c o l a q u e r d a s o u t ra s q u e i n t e g ra m o 
agrupamento, eu diria que os alunos, os professores 
e as famílias são felizes. 

     Como ocupa o seu dia-a-dia de trabalho? 

 O meu dia começa logo com papéis - 
requerimentos, processos que são preparados na 
secretaria e que eu encontro na minha secretária 
logo de manhã e que é preciso dar resposta àquilo 
que ali está. Depois vão surgindo telefonemas, 
imprevistos, e isso vai continuando durante o dia. 
Depois existem aquelas situações que já estão 
agendadas, que são as tais reuniões que podem ser 
aqui na escola, que podem ser fora da escola, em 
que nós temos de participar.

  

  Tem algum lema de vida? 

  Ser feliz. 

  E nos seus tempos livres? Quais são os seus 
hábitos?  

 Tenho poucos tempos livres. Leio um bocadinho, 
aquelas letras muito pequeninas - a legislação, sabes, 
sobre as leis que tenho que aplicar na escola. E 
depois há outras coisas que gosto de fazer, como 
andar a pé, caminhar, jogar à bola e andar de 
bicicleta. Já há muito tempo que não o faço, por 
razões óbvias, estamos em confinamento e não 
podemos usufruir disso. Mas posso-te dizer que o dia 
mais feliz é a quinta-feira, pois era à quinta-feira o dia 
que conseguia desligar-me do trabalho, às 18h da 
tarde, para ir jogar à bola até às 20h. Era assim todas as 
quintas-feiras! E foi das coisas que mais me custou 
com o confinamento, ficar privado desse espaço, 
desse tempo livre. 

      Quais são os seus maiores valores? 

   Os valores mais altos, como o da lealdade em 
termos profissionais - sermos leais àquilo que nos 
propomos fazer. E depois, valores mais simples da 
vida, como a amizade! 

     Os alunos são as pessoas mais importantes da sua 
vida?
  São, sem dúvida! Eu trabalho por causa dos meus 
alunos. E é para os meus alunos que eu trabalho! Quer 
o diretor de um agrupamento, quer os professores, 
quer os assistentes operacionais, na sua vida 
profissional têm de pensar que a sua profissão só 
existe porque existem alunos, não é? Porque se não 
fossem os alunos, a nossa vida profissional não faria 
qualquer sentido. 

     Para si, o que é o futuro?  

   O futuro… Nós não conseguimos adivinhar o 
futuro. Nós podemos prever o futuro e acreditar que 
será sempre melhor que o presente. Não te sei 
descrever como é que será o futuro. Espero que ele 
seja bom para todos. Há uma coisa que gostaria, aqui, 
de realçar, o futuro não depende do acaso, o futuro 
depende muito de nós. Depende do que nós fazemos 
no presente. Se fizermos bem no presente, o futuro 
será certamente melhor! 
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Válter Domingues Lobo 

Banksy é um artista de rua britânico, cujos trabalhos em stêncil são facilmente 
encontrados nas ruas da cidade de Bristol e em várias cidades do mundo. No 
seu último trabalho, fez referência aos maiores heróis da atualidade! 

Mozart celebrou os seus 265 
anos, a 27 de Janeiro! 

Ana Rita Lopes 

 Não há ninguém que não conheça Mozart. O 
talentoso músico e compositor austríaco 
compôs várias obras (entre elas sinfonias, 
música-sacra, sonatas, concertos, minuetos, …) 
e algumas bastante conhecidas (outras, nem 
tanto). 

 Mozart nasceu em Salzburgo, no ano de 
1756, filho de pais ligados à música, e desde 
cedo foi tratado como um prodígio. Com 
menos de 5 anos, já compunha, com 11 anos 
tinha já criado sonatas e, mais tarde, sinfonias. 
Participou em digressões por toda a Europa, e 
tocou para grandes personalidades, como 
para imperadores e até para o papa. 

 Tornou-se compositor /músico da corte e 
durante a sua vida teve alguma fama e alguns 
sucessos, até à sua morte precoce, com 31 
anos, em 1791, vítima de doença do 
fígado.Dentre as suas obras, podemos 
destacar a Sinfonia n.º 40, o Concerto para 

Clarinete em Lá Maior, o “Rondo Alla Turca”, a 
“Sonata Facile” e a Sonata “Eine Klein 

Nachtmusik”. 

   Mozart é alguém diferente. Podemos, ou não, 
apreciar as suas obras, mas é impossível não 
reconhecer o seu talento. A prova disso é que, 
mesmo depois de 265 anos, ainda é ouvido e 
admirado.   

ARTES E LETRAS 

Victória Fernandes 

Tradução de um excerto da música 
“IMAGINE” de John Lennon. 

“Imagine there's no countries 

It isn't hard to do 

Nothing to kill or die for 

And no religion too 

Imagine all the people 

Living life in peace.”  

“Imagine que não houvesse nenhum país 

Não é difícil imaginar 

Nenhum motivo para matar ou morrer 

E nem religião, também 

Imagine todas as pessoas 

Vivendo a vida em paz.” 

“Sem música, a vida seria um 
erro.” - Friedrich Nietzsche 

Bárbara Fernandes 

A música é expressar 

Os meus sentimentos 

É ligar a voz ao coração 

É entrar nos meus pensamentos. 
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FILME: LIVRO: MÚSICA: 

Ana Rita Lopes 

Coco (Viva – A Vida é uma 
festa)

Miguel é um jovem 
mexicano de 12 anos que 
s o n h a t o r n a r - s e u m 
grande músico, cantor e 
guitarrista, tal como o seu 
ídolo, Ernesto de la Cruz. 
Mas a música na sua 
família foi banida há 
muito tempo e Miguel vê 
o seu desejo cada vez 
mais longe.  

 Ansioso por querer 
m o s t r a r a o s s e u s 
familiares que é capaz de 
ir longe e realizar o seu 
sonho, Miguel acaba por 
invocar um feitiço, que o 
faz viajar até ao Mundo 
dos Mortos, viagem essa 
que o fará descobrir 
histórias enormemente 
a s s u s t a d o r a s e 
misteriosas sobre a sua 
família.

Ana Rita Lopes 

Uma Aventura na casa 
assombrada. 

 Como já é hábito 
nesta coleção, nesta 
obra assistimos a um 
grupo de 5 amigos e 2 
cães que, com muita 
mestria e inteligência, 
conseguem deslindar os 
maiores casos policiais / 
criminosos.  

 Desta feita, o bando 
e n c o n t r a - s e n u m a 
co lónia de fér ias e 
conhece Fil ipa, uma 
nova amiga que os 
convida para irem a sua 
casa... Mas aquela é uma 
casa diferente, em que 
atividades paranormais 
parecem acontecer.  

Para saber o resto, basta 
ler. 

Válter Domingues Lobo 

Imagine - John Lennon 

 Apesar de ser uma 
canção já com 50 anos, é 
uma das mais bonitas 
canções do Mundo e que 
traz uma mensagem de 
paz. 

 É i m a g i n a d o u m 
M u n d o f u t u r o s e m 
guerras, onde existirá 
igualdade e respeito 
entre todas as pessoas.  

 Nesta canção, John 
L e n n o n i m a g i n a u m 
Mundo sem religiões, 
c o n fl i t o s , p a í s e s e 
dinheiro.  Apenas com os 
maiores valores, como 
amizade, amor e paz! 

A imaginação é mesmo 
capaz de mudar o Mundo, 
digam lá?
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Leonor Silva Teixeira 

Bolo de Limão 

Sumo de 1 Limão e raspa de limão. 

1 pitada de sal 

2 chávenas de farinha 

1 chávena de óleo 

1 chávena de leite 

3 ovos 

1 colher (sopa) de fermento. 

Coloque no recipiente os ovos e o óleo e misture 
bem;  

Acrescente uma pitada de sal e a raspa de limão 
e bata bem;  

Junte o sumo do limão, o leite e a farinha e ao 
misturar vá colocando o fermento; 

Espere a massa ficar bem homogénea; 

Unte a forma com manteiga e pulverize com 
farinha; 

Pré aqueça o forno a 180º; 

Leve ao forno; 

Retire o bolo passado mais ou menos 40 minutos 
ou faça o teste do palito. 

CULINÁRIA 

Érika Mota 

Cogumelos Portobello Recheados 
com atum. 

3 Cogumelos Portobello grandes; 

1 Tomate grande maduro 

2 Latas de atum 

1/2 Cebola picada finamente, 2 Dentes de alho 

picados finamente, 1 folha de louro, sal q.b e 

orégãos q.b. 

Queijo Mozzarella ralado e azeite q.b. 

Lavar muito bem os cogumelos, retirar-lhe os pés 
e reservar. 

Descascar o tomate, e partir o tomate em 
pedaços. 

Picar os pés dos cogumelos e o tomate. Pré-
aquecer o forno. 

Fazer um refogado com a cebola, alho, louro, sal e 
um pouco de azeite. Juntar os pés dos cogumelos 
e o tomate picados. Deixar cozinhar um pouco 
mais e juntar o atum, e uma ou duas colheres de 
queijo ralado para ligar melhor os ingredientes. 
Deixar cozinhar.   

Num recipiente de ir ao forno coloque um fio de 
azeite generoso. Dispor os cogumelos com a parte 
de baixo virada para cima. Temperar com um 
pouco (muito pouco)  de sal e de pimenta preta. 
Rechear os cogumelos e o tomate com o 
preparado. Espalhar queijo ralado por cima e os 
orégãos.  

Regar com um fio de azeite e levar ao forno pré-
aquecido durante 25 a 30 minutos. 
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DESPORTO 

Rodrigo Gonçalves 

Segundo um estudo realizado 
nos EUA, o ser humano é 
c a p a z d e c o r re r a u m a 
velocidade até 64,4 Km/hora, 
superando o atleta jamaicano 
Usain Bolt, recordista mundial 
dos 100 m rasos. 

A origem do jogo de ténis 
remonta ao século XII, quando 
os franceses inventaram o “jeu 
de paumme”, ou jogo de 
palma, que consistia em 
rebater uma espécie de 
bolinha contra uma parede ou 
para uma outra pessoa com a 
palma da mão nua.  

No século XVI, uma tábua de 
madeira com cabo e cordas 
trançadas, uma invenção 
italiana, deu origem à raquete. 
Este desporto popularizou-se 
na França e foi batizado de 
“Tenez”, algo semelhante a 
‘segure’ e ‘receba’. 

Mas, foi na Inglaterra, no 
século XIX, que o jogo de 
ténis recebeu o formato atual 
e parou de ser praticado 
contra um muro, passando a 
ser jogado em um retângulo 
dividido por uma corda, com 
até seis pessoas de cada 
lado. 

O atletismo é um conjunto 
de desportos constituído por 
várias modalidades: corrida, 
marcha, lançamentos e saltos. 
D e u m m o d o g e r a l , o 
atletismo é praticado em 
estádios, com a exceção de 
algumas corridas de longa 
distância praticadas em vias 
públicas ou no campo, como 
a maratona. 

Gonçalo Castro 

 Sabias que o atleta sueco-americano Armand Duplantis quebrou 
o recorde mundial do salto com vara, ao atingir a marca de 6,15 
metros na etapa de Roma da Diamond League, na Itália? O atleta de 
20 anos entrou para a história da modalidade, ao bater o recorde do 
mundo do salto com vara ao ar livre, ultrapassando a mítica marca 
do ucraniano Sergey Bubka, estabelecida em 1994, ou seja, que 
perdurava há 26 anos. 

SABIAS QUE… 

Guilherme Moura 

 Lee Redmond possui as unhas 
mais compridas do mundo 
(feminino)?  

 Em 2008, as unhas de Lee 
alcançaram um total de 8,65 
metros. 

 A mais longa unha individual 
foi o polegar direito, que cresceu 
90 cm de comprimento. 

Válter Domingues Lobo 

 A maior escola do mundo - em 
termos de número de alunos - situa-
se na Índia. A “City Montessori 
School”, em Lucknow, conta com 

mais de 39.000 alunos.          
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Válter Domingues Lobo 

IDEIAS PARA 
OCUPAR O 

TEMPO EM CASA: 

MALETA COM JOGOS DE 
XADREZ E DAMAS: 

PUZZLE “VELEIRO” 

JOGO DE DESCOBERTA  
CUBE DUEL 

5 Estratégias para te ajudar: 

Guilherme Oliveira 

Como sabem este vírus não está fácil de controlar, um verdadeiro 
lutador que nos tenta vencer. Mas juntos, temos que ser mais fortes, 
cumprir as regras da Delegação Geral de Saúde, e cumprir com 
todos os nossos deveres, e tentar ao máximo ficar em casa. 

Estaremos prontos para este novo confinamento?  

Aqui vão 5 estratégias para vos ajudar: 

1. Cantar em família: Cantar em família durante o dia, à noite para 
não desanimarmos, porque quando cantamos ou ouvimos 
música parece que esquecemos tudo o que se passa à nossa 
volta, nem que seja por alguns minutos. E há sempre algum que 
desafina e isso anima todos. 

2. Rir muito todos juntos, contam piadas, podemos rir uns dos 
outros mas com respeito, faz bem rir em família.   

3. Planear horários para tarefas, fazer umas tarefas do dia-a-dia 
para ajudar os vossos pais, ou até trocar os papéis também se 
pode tornar divertido. 

4. Atividades ao ar livre sempre que possível: venham cá fora nem 
que seja numa varanda, peguem nos vossos instrumentos e 
toquem, quando estiverem cá fora aproveitem a paisagem em 
silêncio, porque observar em silêncio também é preciso. 

5. Cria um grupo de conversa: criem um grupo para conversarem 
com os vossos amigos, para que possam partilhar as vossas 
aventuras em casa, ou mesmo para contar o que vos preocupa, 
mantém-te em contacto com os teus amigos. 
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Martim Lima, Guilherme Lemos e Guilherme Oliveira 

Como a escola se preparou para esta pandemia? 

Então tu mudarias alguma coisa? 

Fomos recolher algumas opiniões:
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A nossa escola preparou-se convenientemente no combate a esta pandemia, senão vejamos: 

• Tem álcool em gel espalhado em todos os locais; 

• Há um caminho traçado para cada bloco: o bloco A, B, e C. Todos desinfetados regularmente; 

• No pavilhão desportivo há uns círculos que distanciam os alunos e, ao mesmo tempo, os ordenam; 

• No bar escolar há linhas que separam os alunos até chegar a sua vez; 

• Na cantina os alunos comem a 2 metros de distância uns dos outros.

     Professor e Diretor de Turma Miguel Oliveira - Professor de Educação Física e Cidadania: 

1.       Acha que a nossa escola se preparou corretamente para o covid-19? 

 Sim, a escola preparou-se desde o início elaborando um plano de contingência, bem como um plano 

para implementação do Ensino à Distância (E@D) que foram sendo aperfeiçoados e melhorados para dar 

resposta à pandemia. 

2.       Acha que alunos e professores estão a cumprir as regras? 

 Na minha opinião todos estão a cumprir as regras que a Escola definiu de forma a proteger a saúde de 

toda a comunidade educativa. 

3.       Acha que as máscaras que a escola deu são seguras? 

 As máscaras foram distribuídas com as respetivas instruções de utilização e validação tendo já sido 

entregue um novo pack a ser utilizado no 2o período. 

4.       Na sua opinião a escola é um lugar seguro para os alunos? 

 Sim, dado que a direção da escola bem como os responsáveis pelos planos já referidos anteriormente 

implementaram todo um conjunto de medidas seguras de forma a tentar mitigar a possibilidade de 

contágio, garantindo a segurança de todos. 

5.       Na sua opinião mudaria alguma coisa? Se sim o quê? 

 Não mudaria nada, apenas recomendaria que as normas implementadas fossem cumpridas por todos 

para que juntos possamos vencer esta pandemia. 
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          Professora Gabriela Castro – Professora de Português e Inglês: 

1.       Acha que a nossa escola se preparou corretamente para o covid-19? 

 O Agrupamento de Escolas Professor Carlos Teixeira agiu em conformidade, de acordo com as recomendações 

emanadas da DGS, no que a esta pandemia diz respeito. De resto, é apanágio da nossa Escola – cumprir e fazer 

cumprir; cuidar e formar; informar e elucidar, visando, sempre, os interesses e bem-estar dos/as alunos/as, 

professores/as, assistentes operacionais e toda a comunidade educativa. 

2.       Acha que alunos e professores estão a cumprir as regras? 

 Sem dúvida! A mensagem passou totalmente, bem como o cumprimento de todas as medidas, sendo que 

nenhum caso propriamente dito, verificado na escola, decorreu de más condutas e/ou comportamentos por parte 

da escola e de todos que dela fazem parte. 

3.       Acha que as máscaras que a escola deu são seguras? 

 As máscaras fornecidas pela escola fazem-se acompanhar dum folheto informativo, pelo que são um reforço 

neste plano e conjunto de medidas de apoio ao combate da pandemia. Para além da função formativa inerente a 

todo este processo preventivo. 

4.       Na sua opinião a escola é um lugar seguro para os alunos?                   

 Por tudo o que referi anteriormente, considero que é um local seguro para os alunos, neste contexto de 

medidas constantes do Plano de Emergência, o que não implica que, na agravante dos números verificados 

recentemente, a melhor medida seja, atualmente, o confinamento geral. 

5.       Na sua opinião mudaria alguma coisa? Se sim o quê? 

 Mudaria, apenas, algo que não depende da nossa escola em si, que seria o E@D logo numa transição imediata 

o que, de resto, será uma realidade, nos próximos tempos e por tempo, ainda, indeterminado.

          Aluna Ana Rita Pereira Lopes - Aluna do 5ºA. 

1.       Acha que a nossa escola se preparou corretamente para a covid-19? 

 Sim, acho que a nossa escola esteve muito bem equipada para combater qualquer risco de contágio, porque 

souberam oferecer o material necessário (máscaras, álcool gel, ...) e com medidas de segurança contra as 

aglomerações. 

2       Acha que os alunos e professores estão a cumprir regras? 

  Sim, acho, porque os casos ocorridos não foram criados pelas escolas, mas sim fora dela, sempre vi todos com 

máscara e a cumprir as regras e a etiqueta respiratória. 

3.      Acha que as máscaras que a escola deu são seguras? 

  Não, porque são de pano e não protegem corretamente os alunos, além de serem desconfortáveis e fracas 

qualitativamente. 

4       Na sua opinião a escola é um lugar seguro para os alunos? 

 Sim, porque cumpre todas as normas de segurança e está preparada para combater o vírus. 

5.       Na sua opinião mudaria alguma coisa? Se sim o quê? 

 Sim, mudaria as máscaras que nos são oferecidas, porque, como já referi no tópico 3), são muito fracas e 

desconfortáveis.
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Tiago Barros 
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Ordem dos Médicos diz que “é importante manter as 
atividades desportivas”.

  

Em Lisboa, relativo ao tema "Unidos em tempos de 
pandemia", o bastonário da Ordem dos Médicos 
destacou a importância de manter o desporto em 
funcionamento, justificando que não é nessa área que 
as infeções pela covid-19 se estão a propagar.

 “A prática desportiva é absolutamente 
essencial e os benefícios do desporto são 
muito importantes naquilo que é a 
prevenção das doenças, na formação das 
pessoas, naquilo que é absolutamente 
essencial para o nosso equilíbrio interior, 
para o nosso equilíbrio naquilo que é o 
nosso trabalho e também para o 
desenvolvimento dos jovens. O desporto 
em si não me parece que tenha grandes 
problemas, não me parece que o 
desporto seja o local onde as infeções se 
estão a propagar. É preciso ter alguns 
cuidados, mas é importante manter estas 
atividades a funcionar, porque terminar 
com as atividades para os jovens é como 
as escolas, se começarmos a parar com 
essas atividades vamos ter muitos 
problemas globais, nomeadamente na 
á r e a d a s a ú d e m e n t a l e n o 
desenvolvimento das pessoas", considera 
o bastonário da Ordem dos Médicos. 

“Mens sana in corpore sano” é uma citação latina que quer dizer uma “mente sã num corpo são”. 
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5ºA 

 Pelas varandas do céu 

 Passeia-se uma donzela. 

 Vestida toda de branco 

 E brilha como uma estrela. 

 Quem é? 

 No dia de São Valentim um homem entra 
numa livraria e pergunta ao empregado: 

 - Tem cartões que dizem “Para o meu único 
e verdadeiro amor”? 

O empregado responde 

 - Temos, sim. 

Então o homem diz 

 - Dê-me oito, por favor.

  No talho da D. Rosalina, toca o 
telefone… 

 -  Estou? - Tem cabeça de javali, 
lombo de porco, coxa de frango e 
rabo de coelho? 

 - Tenho. 

 - Ah, a Senhora deve ser muito  

feia! 

P o r q u e é q u e o s 
elefantes não usam 
computador? 

Porque têm medo do 
rato.

ANEDOTAS E ADIVINHAS. 

 O João e o Pedro iam a 
caminhar pelo campo. Enquanto 
viam as nuvens, o Pedro caiu num 
poço.   

 O João, desesperado, espreitou 
e gritou: 

- Magoaste-te? 

- Ainda nãoooooooooooo…. 


