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O dia a dia 
no ensino à 
distância. 

Mais  de  um  mês  após  o  início  do  Ensino  à 

Distância, professores, pais e alunos preparam-
se para voltar à “normalidade” - Página 2. 
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EDITORIAL 

  Foi num voo de grande escala que, 

partindo da estação “inverno”, 

chegamos ao nosso verdadeiro 

destino!  

  Entretanto foram dias de viagem, 

sem sair de casa! 

  Foram horas de estudo, sem ir à 

e s c o l a ! F o r a m s e m a n a s d e 

aprendizagens, sem perder o foco! 

  Foram centenas de locais a confluir 

num só, nesse espaço virtual comum 

que, diga-se, está mais “à distância” 

e cada vez mais perto de ser uma 

realidade. 

  No caminho, experimentámos a 

nossa resiliência, a nossa capacidade 

de adaptação e o nosso espírito de 

união. Reinventamo-nos! 

  Uma nova estação parece, também 

ela, estar prestes a desconfinar!  

   É a primavera a ESVOAÇAR! 

 Com ela, e como ela, trazemos 

n o v i d a d e s , e s p e r a n ç a e o 

desabrochar de muitas ideias e 

projetos, não fosse este o mês da 

mudança! 

  O nosso avião de papel traz escrito 

nas suas asas a mensagem “o nosso 

presente tem o futuro no horizonte”, 

enquanto se sente já a brisa duma 

nova paragem. 

       ESVOAÇAR 
                          Edição n.º 2 | Março 2021 
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NOTÍCIAS 
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VISITA AO JARDIM ZOOLÓGICO 

Diogo Freitas 

  

No âmbito do Dia Mundial da Vida 

Selvagem, que se celebrou a 3 de março, a 

Associação Bandeira Azul - Programa Eco-Escolas 

em parceria com o Centro Educativo do Jardim 

Zoológico de Lisboa, convidou todos os 

interessados a participar numa visita virtual ao 

Jardim Zoológico de Lisboa, às 11 horas. Neste 

Passeio pelo Jardim, guiado por Tiago Carrilho, 

técnico educativo do Centro Educativo do Jardim 

Zoológico de Lisboa, estiveram presentes, 

virtualmente, mais de 50 000 alunos.  

 Esta visita teve como objetivo celebrar a 

fauna e a flora do planeta, assim como alertar 

para os perigos do tráfico de espécies selvagens 

animais. Serviu, ainda, para divulgar e sensibilizar 

todos os espectadores para a preservação das 

d i f e r e n t e s e s p é c i e s , e s p e c i a l m e n t e 

consciencializar-nos para as espécies selvagens 

atualmente ameaçadas e para as principais causas 

dessa ameaça. Durante a visita houve ainda 

oportunidade de conhecer algumas curiosidades 

relativas aos animais e o facto de existir um 

hospital veterinário dentro do jardim zoológico. 

 Se não tiveram oportunidade de 

participar nesta visita poderão ainda fazê-lo, 

recorrendo ao Youtube, Passeio pelo Jardim 

Zoológico de Lisboa, ou através do seguinte link: 

 h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m / w a t c h ?

v=To0QmRSNnAU&t=2972s.  

REGRESSO ÀS AULAS PRESENCIAIS: 
PARA QUANDO? 

Diogo Freitas 

Agora, em fecho de edição, sabemos que o 

regresso às aulas será depois da Páscoa. Este novo regresso à 

escola é muito desejado por uns e, ao mesmo tempo, temido 

por outros. Penso que ninguém nega a importância que as 

aulas presenciais têm para o desenvolvimento e bem-estar 

psicológico das crianças e jovens, como nós. Saudades do 

convívio com os colegas, saudades da rotina escolar e, claro 

está, saudades dos tão ansiados intervalos e brincadeiras 

com os colegas no exterior.  

Nos tempos que correm, existe um fator que vai 

aliviando esta constante carga emocional, relacionada com o 

risco de ficar infetado. Sim, estou a falar da vacina para a 

COVID-19. Mas quando chegará a vez da comunidade 

escolar, quer sejam diretores, professores, auxiliares, técnicos 

e alunos? Bem, a resposta mais desejada que esperaria ouvir 

seria o quanto antes, pelos vistos é algo que já está previsto! 

Quanto a mim, anseio um regresso rápido às aulas 

presenciais, mas sempre em segurança para todos!  

Até lá, protejam-se!

CARNAVAL EM CASA 
Santiago Melo  

Como já sabem, vivemos em tempo de pandemia e 

isso obrigou-nos a várias mudanças, como por exemplo, adiar 

as festas, e uma delas é o poderoso Carnaval, que atrai 

muitos turistas.  Apenas foi lembrado com pequenas 

referências ao Carnaval, mas não houve desfiles 

carnavalescos, cortejos ou festejos. 

Até o maior Carnaval do mundo foi cancelado, que 

é no Brasil. Tudo devido ao COVID-19. 

 Por assim dizer, a festa do Carnaval não foi 

vivenciada este ano, para nos salvar e proteger deste maldito 

vírus. 

 Com muita esperança, no próximo ano, vamos todos 

festejar esta magnífica festa com toda a folia, e assim 

ninguém leva a mal!
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A ESCOLA DO FUTURO 
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Gonçalo Castro 

 Será que na sala de aula vamos ter 

robôs a dar matéria, com vários botões para as 

diferentes disciplinas: matemática, ciências, 

português, história… 

 Não sei! Mas sei que a escola do futuro 

será muito diferente de como a conhecemos 

hoje! 

 Com o passar dos anos, os alunos estão 

mais exigentes no que diz respeito aos seus 

interesses e é mais difícil captar a sua atenção. 

 Acredito que a utilização de novas 

tecnologias pode contribuir para os alunos 

estarem mais atentos e motivados para 

aprender. Com a utilização de recursos 

tecnológicos, o processo de ensino e 

aprendizagem, não fica limitado apenas ao 

espaço da sala de aula, os alunos podem sair 

das quatro paredes e será mais divertido 

aprender. 

 Não basta inserir computadores, tablets 

ou telemóveis, é preciso utilizar ferramentas 

digitais, plataformas virtuais e executar tarefas 

escolares com recurso a mapas, a editores de 

vídeo, desenhos animados, jogos, entre outros.  

 Nesse sentido, a escola do futuro deve 

estimular a troca de experiências entre turmas e 

professores, promover a interatividade e 

permitir que os alunos sejam autónomos.

Bárbara Fernandes 

O futuro começa hoje. Todos os dias 

construímos o amanhã. Considero que as 

próximas crianças são fruto das aprendizagens 

de hoje. 

Por um lado, a escola preparou-se, na 

altura sem condições, para um modelo que 

acontecerá nos anos vindouros. As aulas à 

distância começaram sem que o país soubesse 

responder. Agora, os mais novos já são alunos 

de um pequeno amanhã. Como disse 

Armstrong "Um pequeno passo para um 

h o m e m , u m s a l t o g i g a n t e s c o p a r a a 

humanidade". 

Por outro lado, a escola não será a 

mesma. Ela preocupar-se-á com os recursos 

necessários. Estes serão mais equipamentos 

informáticos e professores capazes de ensinar 

português ou ciências e ao mesmo tempo, 

capazes, de cr iar software avançados. 

Provavelmente, no futuro, todos estarão mais 

informatizados.   

Concluindo, penso que, no futuro, a 

escola terá o rosto de um robot, braços de metal 

e teclas digitais. No século XXVII, os humanos 

serão androides, mas para já somos meninos e 

meninas de hoje a construir o amanhã! 
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Válter Domingues Lobo 

A Escola em 2121 será extraordinariamente 

tecnológica! 

  

 Imagino os alunos a chegarem todos ao 

mesmo tempo, num transporte coletivo, voador e amigo 

do ambiente! 

 Consigo visualizar as salas de aulas virtuais, isto 

é, conectadas virtualmente com o resto do mundo, onde 

será possível observar, nas aulas de Ciências, os animas 

em África ou no Polo Norte ao vivo, assistir à vida deles e 

estudar de perto o tipo de revestimento de cada um, o 

acasalamento, assim como a forma como conseguem 

capturar as presas!  

 Será possível 

também voltar atrás no 

t e m p o e v i v e r o s 

reinados - podendo os 

alunos escolher uma 

personagem e viver 

como sendo um deles 

nas aulas de História - 

escolheria logo viver a Reconquista Cristã na Península 

Ibérica - mas sem me magoar, claro, será tudo virtual! 

  

 As salas de aulas de Inglês, Francês, Alemão, 

Chinês e todas as línguas existentes no Mundo vão ser 

virtualmente conectadas com os respetivos países de 

cada língua, existindo intercâmbio de informações 

culturais e linguísticas entre os alunos de todo o Mundo. 

  

Em Matemática teremos um super robot-calculadora 

que nos responde a todas as contas ultra difíceis em 

segundos e será possível, 

também, as aulas serem 

dadas por esse mesmo 

Robot, que tem o QI 

máximo nesta área e 

consegue compreender 

de imediato todas aquelas 

dificuldades dos alunos que à partida, nem o próprio 

sabe que as tem. E mais: conseguem ajudar ao mesmo 

tempo vários alunos, não apenas um de cada vez! 

 Em Português, as obras literárias serão dadas 

de uma forma muito diferente: tal como em História, vai 

ser possível voltarmos atrás no tempo e conversarmos 

com os autores dos livros e obras que iremos abordar 

nas aulas e perceber, juntamente com o autor de cada   

uma, o verdadeiro sentido 

e os porquês de ter escrito 

daquela forma, isto é, 

vamos conseguir sentir o 

que o autor sentiu quando 

o escreveu! Imagino-me já 

ao lado de Fernando 

Pessoa, em Lisboa - na sua 

casa e tentar, juntamente com ele, entender a razão de todas 

as palavras escritas por ele. 

 Vai ser possível, igualmente, deslocar virtualmente 

os alunos para os locais mais distantes de nós e sentir a 

Natureza, sentir o frio e o calor em vários locais do Mundo 

inacessíveis a qualquer ser humano, mas em questão de 

minutos! Observar as árvores e os seus frutos e conseguir 

arrancá-los e sentir o sabor deles: novas experiências 

também nesta área!  

 A biblioteca da escola será um grande painel 

touchscreen em que será possível visualizar todos os livros 

existentes no Mundo, e após a escolha do tema que 

queremos ler, aparecem os livros que mais se identificam 

com o tipo de aluno e gostos - assim, em micro segundos o 

livro estará disponível para leitura em todos os seus tablets, 

televisões e ecrãs tanto na aula, como em casa e “nas suas 

mãos”.   

 Se o aluno não conseguir estar presente na sala de 

aula por motivos de saúde menos graves ou por outro 

motivo qualquer que não o permita estar, poderá na mesma 

assistir às aulas, pois a sua projeção holográfica ao vivo 

estará presente! 

 Em suma, o ensino vai continuar a ser cada vez mais 

dominado pela chegada de rápidas e avançadas formas 

tecnológicas e a forma de aprender e estar na escola vai ser 

totalmente diferente! Infelizmente, não estarei cá daqui a 

100 anos, mas pode ser que algum neto ou bisneto me 

venha visitar! 

 Aprender é participar, 

estar, ouvir, sentir, observar 

e também tocar! Por isso, a 

minha opinião é que a 

escola do futuro seja 

exatamente uma mistura 

de todas estas sensações: 

uma viagem pelo Mundo, 

pelas diferentes culturas, línguas, métodos e, acima de tudo, 

uma viagem bonita e cheia de aventura e alegria em busca 

do conhecimento real de todas as matérias que 

ambicionarmos aprender e seguir um dia! 
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a cada 2/3 minutos, com o uso 

de um meio digital. 

     É óbvio que, estando os 

mais jovens todo o dia com o 

telemóvel na mão, irão mais 

tarde sentir as consequências 

negat ivas nessa u t i l i zação 

excessiva, por outras palavras, os 

jovens irão ter graves problemas 

a nível do seu desenvolvimento, 

a nível da sua linguagem, assim 

como graves perturbações ao 

nível  do seu desenvolvimento 

social. 

    Ao longo destes últimos 

anos, temos assistido a jovens 

muito novos (crianças entre os 0 

e os 3 anos) a usar tablets e 

telemóveis que os distraem de 

tudo o resto e que os mantêm 

ocupados durante muitas horas. 

    Na minha opinião, os pais 

que contribuem para que isto 

aconteça desde muito cedo são 

os maiores causadores desta 

dependência tecnológica, isto é, 

os pais já estão a educar a 

criança para o uso excessivo das 

novas tecnologias desde muito 

cedo, pois se aos 3 anos a 

criança só fica sossegada e bem 

comportada e sem incomodar os 

que os rodeiam com o tablet na 

mão, os pais, muitas das vezes, 

não pensam nos problemas que 

isso pode trazer um dia mais 

tarde para os seus filhos e 

perpetuam esta dependência, 

autorizando! 

INTERNET SEGURA 

Santiago Melo 

 Como sabes, a internet é 

muito perigosa, então foi criado 

um concurso que se chama 

I N T E R N E T S E G U R A p a r a 

sensibilização do seu uso. 

 Vamos contar-te mais 

s o b r e e s s e c o n c u r s o , q u e 

terminou no final do mês de 

Fevereiro. 

 O objetivo era elaborares 

um vídeo criativo, por exemplo: os 

perigos da internet ou as regras 

de como devemos usá-la, há 

infinitas opções. 

 Mas podemos dar-te 

alguns conselhos: 

 1- Nunca aceites pedidos 

de amizade de estranhos, não 

sabes quem está do outro lado; 

 2- Não faças compras 

online sem autorização dos teus 

pais e não entres em comunicação 

com estranhos, pode ser arriscado 

e grave, porque a internet está 

camuflada de grandes perigos.     

 Se queres saber mais 

sobre este assunto complexo, lê a 

reportagem de Válter Domingues 

Lobo sobre o assunto.  

 Tem muito cuidado com a 

internet! 

 O vencedor do concurso 

irá receber um relógio inteligente, 

se o seu vídeo for o mais criativo e 

de alerta aos perigos no mundo da 

internet. 

 Vídeos vencedores em: 

  h t t p s : / / p a d l e t . c o m /

rosario_oliveira/Internet 

DEUS CÉREBRO 

Válter Domingues Lobo 

     No documentário “Deus 

Cérebro”, emitido pela RTP 1 e 

disponível na RTP Play, são-nos 

apresentadas as consequências 

nefastas do uso excessivo das 

Novas Tecnologias no cérebro dos 

mais jovens, facto que merece a 

análise e reflexão de todos nós.  

   O grande problema deste 

assunto é exactamente o que o 

título nos sugere: o uso excessivo 

das tecnologias! Esta utilização 

excessiva é o ponto fulcral desta 

minha reflexão. 

  Primeiramente, quero dizer    

que concordo plenamente com 

tudo aquilo que consegui absorver 

no documentário, nomeadamente 

a parte em que nos diz que os 

jovens estão a ficar cada vez mais 

distraídos com as redes sociais, 

como o Tik Tok, Facebook e 

Instagram.  

     Por isto, os jovens não 

conseguem estar concentrados 

numa determinada tarefa por mais 

do que 15 minutos alterando 

mesmo assim estes 15 minutos
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 Além disso, posso dizer 

que existem estudos que nos 

dizem que até aos 18 meses 

não se deve utilizar qualquer 

meio digital!  

 Portanto, acho que é um 

problema que começa não só 

na adolescência, mas que é 

incutido pelos nossos pais 

(obviamente que não estou a 

falar de todos os pais, pois 

existem pais que não autorizam 

essa utilização) desde que a 

criança nasce praticamente!  

 O grande problema, na 

m i n h a o p i n i ã o , c o m e ç a 

precisamente aqui! 

 N ã o n o s p o d e m o s 

esquecer também dos perigos 

que existem na internet , e que, 

numa idade como a nossa e 

sem a vigilância dos pais de 

uma forma ativa, poderão  

trazer acontecimentos trágicos, 

nomeadamente o cyberbulling, 

predadores virtuais, publicação 

de informações pr ivadas, 

phishing, vítimas de burlas, 

assim como posts que ficarão 

para sempre online e que, um 

dia mais tarde, poderão voltar-

se contra nós.   

 Além disto, não nos 

podemos esquecer dos sinais 

que esta dependência nos 

p o d e t r a z e r : a n s i e d a d e , 

isolamento, falta de interesse 

pela escola e outras atividades

como o brincar ao ar livre com 

os nossos amigos! 

 É importante também 

falar das regras a ter em conta 

na utilização da Internet, como 

nunca disponibilizares os teus 

dados pessoais, nunca abrires 

nem responderes a e-mails 

e s t ra n h o s , n ã o m a rc a re s 

encontros com amigos virtuais, 

nem dizeres onde moras nem 

onde é a tua escola a amigos 

virtuais.  

 Por outro lado, também 

acho que a internet é das 

melhores ferramentas que 

atualmente existe para o nosso 

d i a - a - d i a , d e s d e q u e 

c o n t r o l a d o o t e m p o d e 

utilização, como já mencionei, 

pois permite-nos conhecer 

muitas coisas novas, assuntos 

de todos os quadrantes, ler 

notícias sobre o que mais nos 

interessa, ouvir a música de 

que tanto  gostamos, conversar 

com os nossos amigos, fazer 

pesquisas para os trabalhos da 

escola, tirar dúvidas sobre 

assuntos que não dominamos, 

jogar vár ios jogos muito 

divertidos, entre outros. 

 Em suma, a utilização da 

Internet de um modo abusivo, 

isto é, sem quaisquer horários e 

sem o acompanhamento por 

parte dos nosso pais ou outro 

adulto de nossa confiança, 

torna-se perigoso e poderá 

trazer consequências muito 

negativas para as crianças e

adolescentes.  

  Logo, na minha opinião, a 

solução que apresento para 

minorar este grande problema 

atual é a utilização de meios 

informáticos, nomeadamente o 

uso da internet e redes sociais de 

uma forma consciente, informada 

e l imi tada , ou por out ras 

palavras, não passar o dia todo 

com o te lemóvel na mão, 

controlarmos o tempo que 

passamos nas redes sociais e, 

tentarmos arranjar outras formas 

de passar o tempo nos nossos 

tempos livres, como por exemplo 

brincar com os variados jogos de 

tabuleiro que existem, damas ou 

xadrez, tocar um instrumento 

musical, dançar, cantar e fazer 

teatro! 

  Para todos os interessados 

p e l o t e m a e p o r e s t e 

documentário em especial, que 

foi transmitido pela RTP1, podem 

a t r a v é s d o p r e s e n t e l i n k 

assistirem ao vídeo completo e, 

a s s i m , t e r e m u m a n o ç ã o 

verdadeira daquilo que são os 

perigos da utilização excessiva 

da Internet e suas redes sociais 

pelos mais jovens. 

Link: 

https://www.rtp.pt/play/p8309/

deus-cerebro 
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ARTES 

Diogo Freitas 

      Como estudante de música, mais especificamente de piano, não 

poderia deixar de partilhar convosco um pouco da biografia do 

meu pianista preferido - Frédéric Chopin, e também porque nestes 

dias se comemora o seu nascimento. Admiro as músicas de Chopin 

pela sua forma e harmonia e também pela sua criatividade. A 

música de Chopin é intensamente pessoal, melancólica e intimista, 

e isso fascina-me! 

      Frédéric Chopin (1810-1849) foi um músico polaco, radicado na 

França, um dos mais importantes e admirados compositores para 

piano no mundo inteiro.  

      Frédéric François Chopin nasceu em actualactual Wola, na 

Polónia, provavelmente no dia 22 de fevereiro, mas Chopin e sua 

família diziam 01 de março, sendo a data correta uma incógnita. 

Filho de Nicolas Chopin, professor de línguas e literatura francesa e 

da pianista Tekla Justina. 

  O jovem Chopin recebeu suas 

primeiras aulas de piano de sua 

irmã mais velha, Ludwik, e foi posteriormente ensinado por sua mãe. Seu 

talento musical logo apareceu, ganhando em Varsóvia a reputação de 

"segundo Mozart".  Aos sete anos ele já era autor de duas polonesas  (sol 

menor e si bemol maior). 

      Aclamado em sua terra natal como uma criança prodígio, aos vinte anos 

Chopin deixou a Polónia para sempre. Em Paris, fez carreira como intérprete, 

professor e compositor.  

      É amplamente conhecido como um dos maiores compositores para piano e um dos pianistas mais 

importantes da história.  Sua técnica refinada e sua elaboração harmónica têm sido comparadas 

historicamente com as de outros grandes compositores, como  Mozart  e  Beethoven, assim como sua 

duradoura influência na música até os dias de hoje. 

       Frédéric Chopin faleceu em Paris, França, no dia 17 de outubro de 1849 vítima de tuberculose, aos 

39 anos de idade.  

 Foi sepultado no cemitério do Père Lachaise, em Paris, mas seu coração foi colocado dentro de um 

dos pilares da igreja de Santa Cruz, em Varsóvia, conforme o seu pedido. 
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“Põe toda a tua alma nisso, toca da maneira como sentes a música!“ 

   FRÉDÉRIC CHOPIN

“Eu sou um 

revolucionário, 

o dinheiro não 

significa nada 

para mim.” 

   FRÉDÉRIC CHOPIN
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LITERATURA 

Válter Domingues Lobo 

 Sophia de Mello Breyner Andresen nasceu a 6 de Novembro de 1919 no Porto, onde passou a infância. Foi 

mãe de 5 filhos, para quem começou a escrever contos infantis.  

 Além da literatura infantil, Sophia escreveu também contos, artigos, 

ensaios e até teatros. Traduziu ainda muitas peças de teatro como Shakespeare e 

outras obras para Francês, de alguns poetas Portugueses. 

      Também teve um papel muito importante na sociedade Portuguesa, 

tendo denunciado o regime de Salazar e todos os seus seguidores.  Após o 25 de 

Abril, foi eleita para a Assembleia Constituinte, em 1975, pelo círculo do Porto, 

numa lista do Partido Socialista. Foi também público o seu apoio à independência 

de Timor-Leste, consagrada em 2002.  Faleceu a 2 de julho de 2004, em Lisboa.  

 Dez anos depois, em 2014, foram-lhe concedidas honras de Estado e os seus restos mortais foram 

trasladados para o Panteão Nacional. 

      

  S o p h i a t i n h a r a í z e s 

Dinamarquesas e cresceu na cidade do 

Porto, cidade que o seu avô, Jan Andersen 

visitou e não mais deixou. 

  Descendente de uma família de 

aristocratas, Sophia viveu no que é hoje o 

Jardim Botânico do Porto (na altura, a 

Quinta do Campo Alegre), espaço que 

era uma fonte de inspiração para a 

poetisa, tendo sido a natureza um dos 

temas mais importantes das suas obras. 

      Começou a escrever aos 12 anos, e aos 25 anos (1944), lançou o seu primeiro livro - Poesia, uma colectânea 

de poemas que escrevera até então, numa edição de 300 exemplares 

financiada pelo seu pai. 

      Foi a primeira mulher Portuguesa a rever o prémio Camões, em 

1999, tendo sido agraciada com um doutoramento Honoris Causa pela 

Universidade de Aveiro, no ano anterior, e com o prédio Rainha Sofia, em 

2003, entre outras distinções. 

 O grande prémio Sophia de Mello Breyner Andresen é um prédio 

literário de poesia instituído em 2005 pela Camara Municipal de São João da 

Madeira em colaboração com a Associação Portuguesa de Escritores. 

      Sophia deixou um legado de histórias de encantar para os mais 

jovens, livros eternos que passam de geração em geração, tal como a Menina 

do Mar, o Cavaleiro da Dinamarca, o Rapaz de Bronze, Histórias da Terra e do 

Mar e a maravilhosa Fada Oriana, aqui ilustrada por mim, junto ao lago onde 

vislumbrou, certo dia e ficando encantada, a sua beleza! 
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“Que vida difícil é 

a dos homens. 

Eles não têm asas 

para voar por 

cima das coisas 

más.” 

Sophia de Mello Breyner Andresen
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Bárbara Fernandes 

Homenagem a José Atalaya 

    

     José Atalaya nasceu em Lisboa a 8 de Dezembro 

de 1927, perto do Rossio. Quando estudava no 

Instituto Superior Técnico, impressionado com o êxito 

de  Joly Braga Santos, procurou, aos 19 anos, o 

compositor Luís de Freitas Branco, com quem estudou 

em regime domiciliário análise musical, composição e 

história da música, entre 1947 e 1955, abandonando o 

curso de engenharia. 

     A sua primeira obra, inspirada em “As Mãos” e os 

“Frutos” de Eugénio de Andrade, foi orquestrada pelo 

seu professor e executada pela Orquestra Sinfónica 

Nacional, dirigida pelo irmão deste, Pedro de Freitas 

Branco, em Novembro de 1955. 

  José Atalaya marcou gerações de músicos em 

Portugal. Foi membro fundador e diretor da 

Juventude Musical Portuguesa (presidida por Luiz e 

João de Freitas Branco) e o primeiro diretor e 

fundador do Grupo Experimental de Ópera de 

Câmara, criado e subvencionado pela Gulbenkian. 

   Após a morte súbita de Luís de Freitas Branco, 

Atalaya decide abandonar a composição e dedicar-se 

à direção de orquestra e à musicologia. Só passados 

dez anos retomaria a composição. 

    Contudo, criou uma escola de música em Fafe, 

onde muitos alunos como eu podem estudar esta 

arte, ou seja, estudar música! 

   No dia 19 de fevereiro de 2021, José Atalaya 

faleceu, num hospital de Lisboa, de problemas 

cardíacos. 

       Tinha 93 anos.

Duarte Ribeiro 

Os benefícios da Música 

        Olá, eu sou o Duarte, venho aqui contar-vos um 

pouco do valor e benefícios da música. Eu canto e 

toco clarinete numa grande escola de música.  

        O clarinete é um instrumento musical de sopro, é 

constituído por um tubo cilíndrico, geralmente de 

madeira, com uma boquilha cónica de palhetas 

simples e chaves. Possui também quatro registos: 

grave, médio, agudo e super agudo. 

     Eu fui para a música de forma a usá-la como terapia, 

pois tenho um aneurisma no coração que não me 

permite fazer qualquer desporto e foi esta a forma que 

arranjei de me ocupar e sentir-me ativo. Apesar do 

meu sonho ser jogar à bola e não o posso fazer, então 

ganhei uma nova paixão, a música!  

     Hoje, devido à música, aceitei a minha doença e 

percebi que há várias coisas muito boas que podemos 

fazer, como tocar um instrumento. 

  Ouvir e tocar música enche corações como 

aconteceu com o meu. Sou feliz ao saber que tenho a 

possibilidade de poder estar numa escola de música 

tão maravilhosa e aprender a ouvir e tocar música.  

    E vocês já pensaram em descobrir estas alegrias que 

a música nos pode trazer?   

       Eu sou o exemplo de que a música faz maravilhas e 

espero que vocês sejam os próximos a tentar, 

acreditem, irá valer a pena!   

   Podem, através do seguinte link, ouvir uma bela 

canção tocada por mim: https://bit.ly/30LMu8Z 
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Maria Manuel Marinho 

       Numa altura em que se lamenta a morte do Maestro José Atalaia, que deu 

nome à nossa Academia de Música e este muito ligado a Fafe, aconselho um livro 

que publicou em 2001, com o titulo “Labirintos da Música”. 

    O livro reúne cerca de 60 crónicas publicadas em jornais do Porto e Lisboa, com 

intervenções do autor sobre assuntos da área da Cultura e sobretudo do campo da 

Música, que era a sua especialidade e que defendeu toda a vida. 

   Rodrigo Daniel 

        Esta obra apresenta uma seleção de lendas populares que te permitirá fazer 

uma longa e fascinante viagem às origens do nosso país. 

        Do rico património histórico e cultural português, surgem estas maravilhosas 

lendas, que contam histórias sobre mouras encantadas, reis corajosos, mulheres 

destemidas, monstros assustadores, guerreiros valentes, amores profundos e 

batalhas inesquecíveis! 

        Coleção Educação Literária reúne obras de leitura obrigatória e recomendada 

no Ensino Básico e Ensino Secundário e referenciadas no Plano Nacional de Leitura.

Rodrigo Daniel 

          Os desenhos do Charlie Mackesy são belíssimos,  num traço solto e que 

se adequa ao texto que nos faz lembrar um pouco do "Principezinho".  

     São frases, pequenos diálogos entre 4 amigos diferentes e que se vão 

juntando em busca de apoio, de ajuda e amizade.  

            O traço do autor, no desenho e na fonte, é extraordinário! 

      Um livro para regressar sempre, abrir em qualquer página e apreciar o 

desenho e a leitura.  Um livro para nos dar um sorriso de vez em quando.  

            Manter o livro ao alcance da mão! 

Guilherme Lemos 

 Fala-nos da história de um rapaz chamado Alexandre, que estava farto da 

sua vida. Estava cansado da escola, dos amigos que tinha e da sua família. Até que um 

dia, estava a passear pelo cais da sua cidade, e encontrou uma pessoa muito parecida 

com ele, o Alex, que também estava descontente com a vida que levava. Uma vida 

cheia que viagens, dentro de um barco e de aturar o seu patrão. Foi aí que decidiram, 

trocar de identidade, durante um mês. E assim foi, passado uns dias o Alex mandou 

mensagem ao Alexandre, a dizer que estava a divertir-se muito, assim como o 

Alexandre que estava adorar conhecer outros Países. Durante esse mês, Alexandre e 

Alex começaram a ver a vida de uma outra forma. Passado um mês, voltou tudo ao 

normal e os dois amigos voltaram a sua identidade verdadeira e a viver as suas vidas 

mais felizes.
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Desporto 

João Guilherme Alves 

    Hoje vou apresentar 

algumas curiosidades sobre o 

desporto que estamos a estudar 

na disciplina de Educação Física:  

 O Badminton: 

 A ORIGEM - A origem do 

Badminton não é consensual: para 
uns apareceu na China no ano 

3500 A.C. outros afirmam que foi 

na Índia, na cidade de Poona, por 

volta do ano de 1800. Em 1862, o 

duque Beaufort, no Reino Unido, 

organizou uma festa na sua casa 

de campo – a famosa Badminton 

House. 

 A PETECA OU VOLANTE 

- No Badminton não há bola. A 

peteca é o objeto das pancadas 

da raquete, que pode atingir 350 

km/h no momento do impacto. 
Tem um lado mais pesado feito de 

cortiça, e do outro é constituído 

por 16 penas de ganso. O volante 

sintético foi criado em 1952, é 

mais barato e duradouro, fez 

aumentar o número de praticantes 

da modal idade, mas não é 

permitido na alta competição. 

 A RAQUETE - Tem o cabo 

mais longo e a face menor e 

mais arredondada do que a do 

ténis. As de alta competição 

pesam entre 70 e 75g e são de 

fibra de carbono.  

 A ARBITRAGEM - 

 Comparando com 

outras modalidades, o 
badminton tem muitos 

árbitros: há um árbitro 

geral, que vê o jogo de 

c i m a , s e n t a d o n u m a 

cadeira suspensa; dois 

juízes de serviço, que 

observam se o saque foi 

lícito, e até dez juízes de 

linha, que acompanham 

atentamente os velozes 

golpes da modalidade. 

 A S G R A N D E S 

P O T Ê N C I A S D O 

BADMINTON - Os países 

a s i á t i c o s d o m i n a m o 

mundo do badminton. 

Entre os 10 primeiros do 

r a n k i n g m u n d i a l d e 

nações, apenas aparece a 

D i n a m a r c a q u e n ã o 
pertence à Ásia.  

 O BADMINTON 

EM PORTUGAL - No final 

de 2017, havia cerca de 

2000 jogadores filiados e 

perto de 70 equipas 

inscritas na Federação 

Portuguesa de Badminton. 

 No início de 2000, 

Marco Vasconce los e 

Ricardo Fernandes eram 
os melhores jogadores 

classificados no ranking 

mundial um no 118º posto 

e o outro no 127º.

Silêncio 
Guilherme Moura 

 Sabias que… 

 Um laboratório em Minnesota 

contém uma divisão tão silenciosa que o 

som ambiente é medido em decibéis 

negativos. Esta sala construída por Steven 

Orfield chega a permitir que qualquer 

pessoa que lá entre escute o som do seu 

próprio coração e pulmões. O silêncio é 

tão absoluto que as pessoas têm alguma 

dificuldade em manter-se de pé, visto não 

poderem usar o som para se orientar. De 

acordo com Orfield, ninguém conseguiu 

permanecer mais de 45 min no interior 

desta divisão. 

Desporto 
Rodrigo Vaz Gonçalves 

Palavra que começa por “C” 

É acesa pelo último atleta  

Que carrega a tocha olímpica 

Qual é a palavra?  
Palavra que começa com “A” 

É o nome que damos às pessoas 

Que praticam um desporto, 

Qual é a palavra? 

Palavra que começa com “Z” 

Os antigos gregos organizavam os Jogos 

Olímpicos em honra de um deus, 

Qual é o nome do Deus? 



Jornal Digital Escolar 5ºA - A.E.Prof. Carlos Teixeira - Fafe

�12

Matemática 
Diogo Freitas 

   Um matemático fez as contas: todas as 
partículas do coronavírus do mundo cabem 
numa lata de coca-cola. 

   A pandemia de covid-19 já causou mais de 
107 milhões de infetados e 2,3 milhões de mortos 
em todo o mundo desde que a doença foi 
identificada em dezembro de 2019, segundo o 
balanço da agência France Press. 

   Usando taxas globais de novas infeções com a 
doença, juntamente com estimativas de carga viral, 
o especialista em matemática da Bath University, Kit 
Yates, descobriu que existem cerca de dois 
quintilhões de partículas do vírus Sars-CoV-2 em 
todo o mundo. 

  Yates usou o diâmetro do Sars-CoV-2 e então 
descobriu o volume do vírus esférico. 

      O matemático britânico esclarece que todos os 
c á l c u l o s s ã o a p rox i m a d o s e p o d e m s e r 
aprimorados. De qualquer forma, os resultados 
demonstram o que microrganismos minúsculos 
podem fazer. "É incrível que isso seja tão 
pequeno. Que toda essa devastação e destruição, 
que estamos a ver pelo mundo atualmente, possam 
ser causadas por algo que poderia caber numa lata 
de coca-cola", explica Kit Yates, da Universidade de 
Bath. 

Desporto 
Rodrigo Vaz Gonçalves 

 Caraté ou karaté é uma arte marcial japonesa 

desenvolvida a partir da arte marcial indígena de Okinawa sob 
influência da arte da guerra chinesa, das lutas tradicionais 
japonesas e das disciplinas guerreiras japonesas. 

  A palavra “karaté” significa “mão vazia”. Essa arte 
marcial recebeu este nome porque envolve o uso rápido de 
mãos durante um combate extremo. 

  

 O karaté é uma das artes marciais mais populares do 
mundo. Na sua essência, o Karaté é uma arte impressionante 
que utiliza socos, chutos, golpes de joelho, cotoveladas e 
técnicas de mão aberta que são capazes de deixar qualquer 
um de boca aberta. De facto, o karaté é tão incrível que já 
serviu como tema de várias produções cinema. 
Ao contrário do que muita gente imagina, essa arte marcial 
não foi inventada na China. Pelo contrário, ela surgiu na ilha de 
Okinawa, no Japão.  

 A sua história começa no século XIV. Nesta época, os 
líderes samurais do Japão impuseram uma proibição a todas 
as armas. Como resultado, as pessoas mudaram seu foco para 
a arte do combate corpo-a-corpo. O uniforme utilizado no 
karatê é chamado formalmente de “karategi” ou simplesmente 
“gi”.  

 A faixa preta é a faixa que representa o maior nível no 
karaté. As ordens das cores das graduações podem variar a 
depender do estilo de luta, mas no geral tudo começa com a 
faixa branca, que simboliza a pureza do representante, 
enquanto que o preto representa a última graduação pois 
envolve todos os conhecimentos apurados ao longo de vários 
anos de treino.  
A ordem das faixas mais utilizada é: branco, amarelo, laranja, 
verde, azul, roxo, castanho, vermelho e preto. 

Ciências Naturais 
Maria Leonor Oliveira 

 Sabias  que as formigas conseguem 

levantar até 20 vezes o seu próprio peso e são 

extremamente dedicadas a sua sobrevivência, 

trabalhando incansavelmente no dia a dia? E 

talvez seja todo esse empenho que as tenha feito 

chegar até os dias de hoje, pois foi descoberto 

através de estudos que elas são tão antigas 

quanto os dinossauros e essa forma de vida 

pode ter surgido há aproximadamente 130 

milhões de anos.  
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O ENSINO À DISTÂNCIA 
Guilherme Lemos, Guilherme Oliveira, Martim Lima 

 Com a pandemia do novo coronavírus fomos confrontados com uma série de desafios – as aulas online é 

mais um exemplo disso. De um dia para o outro encerraram as escolas e fomos todos para casa, professores, 

alunos, funcionários, pais… o grande dilema foi como ter uma rotina de estudo 

em casa. 

 Neste processo de fazer com que as aulas e as atividades não fossem 

totalmente extintas, os pais precisaram de assumir a função de educadores, 

ajudando os seus filhos em casa e acompanhando cada etapa do ensino à 

distância. 

 Temos tido um ensino à distância via ZOOM (videoconferência), Classroom, escola virtual e na RTP 

Memória. No nosso caso o que temos utilizado mais é o ZOOM para conseguirmos falar com os professores e com 

os colegas, dar matéria e tirarmos dúvidas. Nas aulas da RTP Memória é como se tivéssemos professores substitutos 

que dão a matéria dos nossos manuais. 

 Fomos recolher opiniões de duas alunas do 2º ano letivo da Escola Professor Carlos Teixeira: 

  
 Já agora, deixamos a seguinte informação: 

O #EstudoEmCasa do Ensino Básico é transmitido nos seguintes canais: 

 • TDT – posição 7 • MEO – posição 100 • NOS – posição 19 • Vodafone – posição 17 • Nowo – posição 13 

 • App com todos os conteúdos do #EstudoEmCasa • https://www.rtp.pt/play/estudoemcasa/ (emissão de cada dia 

on demand e módulos individualizados). 
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Mariana Guimarães, 2º Ano. 

1 Costumas ver o #EstudoEmCasa? Se sim o que 

achas? 

Não, porque tenho sempre o dia ocupado com 
explicações online.  

2 Gostas das aulas online? 

Mais ou menos, porque não estou com os meus 
amigos.  

3 Achas mais fácil  aprender à distância ou 

presencialmente? 

Presencialmente.  

4 Gostas mais das aulas presenciais ou online? 

Gosto das presenciais, mas as online às vezes são 
muito fixes.  

Leonor Alves, 2º Ano. 

1 Tu vês o #EstudoEmCasa? Se sim o que achas? 

Eu não vejo o estudo em casa porque a minha mãe é 
professora e eu aprendo com ela. Ela acompanha 
todas as atividades que a professora me envia para 
eu fazer no plano semanal. 

2 Gostas das aulas online? 

Gosto porque estou com os meus amigos. 

3 Achas mais fácil  aprender à distância  ou 

presencialmente? 

Eu acho que é mais fácil aprender nas aulas 
presenciais. 

4 Gostas mais das aulas presenciais ou online? 

Eu gosto mais das aulas presenciais, porque estou na 
escola com os meus colegas. 
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HOBBITS´HOUSES 

Ana Rita Lopes 

 Hobbits' Houses fazem parte da tradição de alguns povos. 

São casas muito especiais porque são pequenas casas tradicionais e 

subterrâneas. Todas as portas e janelas são redondas e, contêm 

várias e pequenas divisões. Algumas destas casas possuem jardins 

muito floridos e coloridos ao seu redor, mas outras não. 

    Estas casas constroem-se em apenas três dias! Hobbits' 

Houses são construídas em várias partes do mundo como em 

Inglaterra ou na Nova Zelândia. Também as podemos encontrar em 

Portugal, como em Odemira (Beja), nos Montes da Ronha ou então 

na Serra do Açor, no centro de Portugal Continental, perto da Serra 

da Estrela. Estas casas constituem grandes pontos de turismo. 

   Na minha opinião, estas habitações são muito bonitas! Robustas por dentro e por fora. E sabem o que eu 

descobri? Digo aqui, em primeira mão, para vocês: estas casas, durante a noite, permitem ver a Lua e as Estrelas.  

 Eu imaginava-me a viver lá. Deve ser magnífico! 

 Para ficarem a saber mais sobre estas casas maravilhosas, visitem a seguinte página: https://

www.hobbitontours.com/  

PRESENTE MÁGICO 

 Válter Domingues Lobo  

  

 Na edição anterior do nosso Esvoaçar, a minha amiga 

Maria Manuel Marinho incentivou os nossos leitores a 

escrever uma carta de apoio e incentivo a todos os 

profissionais de saúde do nosso país.   

 Abracei de imediato a sua proposta e escrevi uma 

carta que logo enviei para vários hospitais, entre eles, o 

Hospital de São João, no Porto.  No dia do fecho desta 

edição, recebi um dos presentes mais especiais da 

minha vida! Mais do que qualquer brinquedo, jogos de 

consola ou telemóveis, recebi a resposta à minha carta, 

por parte dos profissionais de saúde deste hospital, 

que me alegrou de uma maneira indescritível e que me 

fez orgulhar desta iniciativa tão nobre. 

 Por esse mesmo motivo, partilho com todos os nossos 

leitores a resposta, que foi dirigida a mim, mas 

considerem a partir deste momento, que foi uma 

resposta a todos aqueles alunos que escreveram uma 

carta a todos eles: os nossos heróis, os que lutam todos 

os dias por nós!  

�14
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ENTREVISTA   

JOSÉ MANUEL MACHADO            

Por Matilde Teixeira, Válter Domingues Lobo e Victória 
Fernandes 

     Nesta segunda edição, viajamos até à nossa 

Academia de Música José Atalaya para conversar um 

pouco com o seu Diretor, o Professor José Manuel 

Machado. 

1. Fale-nos um pouco do seu percurso. 

 Eu comecei por ser professor do primeiro ciclo. 

Entretanto tinha-me envolvido com a música pois pertenci 

ao coro da minha freguesia e comecei, a partir desse 

momento, a interessar-me realmente pela música. Um dia 

lembrei-me de ir procurar uma escola de música, na altura 

em Guimarães. Acabei por me inscrever e fui frequentando 

a escola de música sempre que podia uma vez que, 

entretanto, comecei a trabalhar e comecei logo por 

Setúbal.  Mais tarde passei a obter colocação mais perto 

de casa (Guimarães, Fafe, Cabeceiras,…) e isso foi 

permitindo uma frequência mais regular das aulas.  

 Cerca de 10 anos depois de começar a trabalhar, 

abandonei o primeiro ciclo e comecei a dar aulas de Ed. 

Musical ao segundo ciclo, na Lixa, de onde fiz a minha 

Profissionalização. Mais tarde vim para a Escola 

Montelongo e por cá fiquei.  

 Há cerca de 20 anos, talvez porque tinha, então, 

alguma experiência de Direção pelo facto de ter integrado 

a Direção da Escola Montelongo durante dois mandatos, o 

Sr. Vereador da Cultura da Câmara Municipal, Dr. Antero 

Barbosa, e o Sr. Presidente da Associação Cultural de 

Educação Pelas Artes, Dr. Rogério Gonçalves, convidaram-

me para integrar a Direção da Academia de Música e aqui 

estou eu, na Direção, juntamente com a Professora Cristina 

e a Professora Manuela. Na altura que aceitei esse convite, 

o Diretor era o Maestro José Atalaya. 

2. Quais eram as suas disciplinas preferidas? 

 Isso é uma pergunta muito boa! Posso-vos dizer 

que a minha disciplina preferida de longe era a 

Matemática. Depois também adorava Ciências e nas 

línguas, adorava a disciplina de Francês. 

3. Lembra-se de algum professor que o marcou na sua 

vida? 

 O Professor que eu tive na escola primária, foi 

meu professor durante 4 anos e foi o professor que mais 

me marcou. 

4. Quando é que surgiu esta paixão pela música? 

 A paixão pela música surgiu quando eu tinha 

12,13 anos, altura em que, como já disse, me inscrevi no 

Coro da minha freguesia. Conheci aí gente muito 

interessante, nomeadamente o Maestro e Compositor 

Manuel Faria, e depois foi um processo muito natural. 

Procurei uma escola de música onde tinha as minhas aulas 

como aluno, quando podia, e onde comecei, também, a 

dar aulas aos mais pequeninos como vocês e, até aos dias 

de hoje, a música sempre fez parte da minha vida. 

5. Qual o papel da Arte, neste caso o da música, numa 

sociedade em crise? 

 Eu acho que, infelizmente, quando qualquer 

sociedade entra em crise, o que normalmente acontece é 

que as Artes são sempre as primeiras prejudicadas. A 

Dança, a Música, o Teatro, a Pintura, a Escultura, não tiram a 

fome e por isso, tanto as pessoas em geral como os 

governantes, se se encontram perante um cenário de crise, 

tendem a cortar naquilo que, aparentemente, faz menos 

falta e as Artes são colocadas um pouco de lado. Mas para 

responder mais objetivamente à vossa pergunta, numa 

sociedade em crise, a música, se bem usada, é uma forma 

fantástica de ajudar as pessoas a ultrapassar as más 

situações, pois esta é, em meu entender, a forma de arte 

que mais mexe com o nosso espírito, com a nossa forma 

de ser! 

6. Como é ser Diretor de uma Academia de Música? 

       Há cerca de 20 anos que estou aqui, agora não a 

tempo inteiro pois delego muito trabalho em pessoas de 

confiança, mas as exigências na gestão de uma academia 

de música são basicamente as mesmas que as de gerir 

qualquer outra escola. A principal diferença é o cuidado 

que temos que ter relativamente à forma como fazemos a 

gestão da sensibilidade dos artistas - vocês que já são 

pequenos artistas e os professores que são artistas 
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muito mais experientes – que frequentam uma escola 

como esta! 

 Depois temos que manter sempre o equilíbrio 

financeiro pois, como sabem, apesar de esta escola viver 

sobretudo de dinheiro público não é uma Escola Pública, 

pelo que as decisões que vão sendo tomadas têm que ir 

de encontro com o meio em que vivemos, mas sempre 

sem esquecer as contas. Por fim, mas mais importante que 

tudo o resto, é a exigência no trabalho que aqui fazemos 

que para além de sério e honesto deve ser de grande 

qualidade, de maneira a que todos os alunos que saiam 

daqui e que queiram seguir música, saiam muito bem 

preparados!  

 E, mesmo para aqueles alunos que optem por 

não seguir música, queremos que saiam daqui com boas 

vivências culturais, com os melhores métodos de trabalho 

e com uma série de competências importantes para o 

futuro de cada um, independentemente do que irão 

seguir pela sua vida fora. 

7. Quando esta escola foi inaugurada, por que motivo foi 

inaugurada com o nome de José Atalaya? Qual a ligação? 

 Eu já toquei nesse assunto na resposta à primeira 

pergunta, mas faz todo o sentido que a coloquem 

diretamente pois, como vocês devem saber, o Maestro 

José Atalaya faleceu há cerca de duas semanas. Foi 

precisamente em novembro de 1998 que o Maestro José 

Atalaya, que por razões pessoais vivia então em Fafe, e 

que, ao constatar que aqui não existia nenhuma escola de 

música se dirigiu à Câmara Municipal de Fafe para propor 

a criação de uma. Não se esqueçam de que a maior parte 

da vida dele foi passada em Lisboa. A Câmara Municipal 

aceitou o desafio, e por isso, como foi José Atalaya o 

pioneiro da ideia ficou a Academia com o seu nome e 

muito bem! 

8. Qual foi o maior obstáculo que superou enquanto 
diretor? 
 O maior obstáculo que ajudei a superar 

enquanto diretor foi de nível financeiro. Há alguns anos, 

eram vocês muito pequenos ou ainda não tinham nascido, 

Portugal atravessou uma crise financeira (mais uma) muito 

grande e o Ministério de Educação deixou de financiar as 

escolas do Ensino Artístico Especializado (EAE) através dos 

habituais Contratos de Patrocínio. Todas menos as de 

Lisboa e vale do Tejo e Algarve, estas por razões que 

nunca foram muito bem explicadas mas que tinham a ver 

com o nível de desenvolvimento dessas regiões. 

 Todas as outras escolas de música passaram a ser 

financiadas pela União Europeia através de um mecanismo 

chamado POPH que tinha o defeito de só reembolsar 

despesas já pagas e sempre com alguns meses de atraso. 

 Como devem calcular, a maior parte das escolas 

não tinha dinheiro para adiantar nas despesas (ordenados e 

outras) pelo que foi necessário recorrer a empréstimos 

bancários, por vezes avultados. Foi uma fase muito difícil, 

mas foi ultrapassada com alguns sacrifícios, por vezes 

pessoais, confesso, mas alguns anos depois tudo voltou ao 

normal! 

9. Como descreve o ambiente da nossa Academia? 

 Eu é que devia fazer-vos essa pergunta! No 

entanto acho que a Academia tem um bom ambiente, 

embora tenhamos uma enorme limitação de espaço, como 

vocês sabem. Mas, em termos de ambiente humano, é 

muito saudável. Prova disso é o facto de os alunos gostarem 

de estar aqui, de marcarem os seus encontros aqui e de até 

os antigos alunos passarem cá sempre que chegam das 

universidades. Mesmo os que estudam do estrangeiro, não 

deixam de vir cá para nos visitar e muitas das vezes até 

participam em concertos e outras atividades que aconteçam 

nessas alturas. Se isso acontece é porque gostaram de ter 

vivido uma parte da sua vida nesta casa. Só temos pena de 

não termos espaço suficiente para receber os que cá andam 

e aqueles que vêm matar saudades, da forma que 

merecem. 

10. Dar boas notícias aos pais dos seus alunos é 

muito bom, mas como é lidar com a seguinte situação: Um 

encarregado de educação ser chamado à  escola porque 

seu filho não está a evoluir enquanto estudante de música. 

 Essas são as partes más de tudo isto! Nenhum 

professor gosta de chamar o encarregado de educação à 

escola para lhe dar essa notícia! Ainda mais aqui na 

Academia, onde vocês andam porque querem. Na escola 

pública é diferente, andam porque são obrigados; mas aqui 

não. Só veem para aqui os que querem e os que podemos 

receber! Este ano, por exemplo, a lista tinha 35 meninos 

para entrar no 5º ano, mas só puderam entrar 28! 

Infelizmente alguns ficaram de fora! Por isso, dar más 

notícias nesta escola ainda é muito mais difícil, pois vocês 

andam cá voluntariamente e outros que gostariam de cá 

andar não tiveram essa oportunidade. São razões 

suficientes para que nada devesse correr mal! Mas que a 

música dá muito trabalho, pena que alguns se esqueçam 

disso rapidamente! Mas como qualquer trabalho, se este for 
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feito com gosto ou mesmo paixão, quase deixa de ser 

considerado trabalho para passar a ser prazer! E era isso 

que nós gostaríamos que vocês sentissem quando 

estudam para o vosso instrumento ou para qualquer uma 

das disciplinas que complementa essa formação. Prazer! 

11. O que acha que podemos  fazer para melhorar a 

Academia? 

 Bastava que todos os alunos fossem como vocês, 

não é verdade? Vocês são do 5º ano e se todos os alunos 

que andam nesta Academia tivessem, como vocês, a 

vontade e a garra de fazer coisas novas, de certeza que 

conseguiríamos que tudo fosse muito melhor. Outra 

situação: se todos ouvissem com toda a atenção aquilo 

que todos os anos eu digo sobre a necessidade de 

trabalhar a parte física do instrumento, sobre estudar 

todos os dias o instrumento, tudo correria muito melhor! 

Não se esqueçam de que um músico é um artista, mas ao 

mesmo tempo é um “atleta”.     

12. Ao longo destes anos na Academia José Atalaya, são 

muitos os alunos que passaram por si. Todos têm 

ambição de serem músicos profissionais ou acha que a 

maioria procura apenas uma formação musical mais 

completa?  

 Isto funciona como uma pirâmide: uma base 

larga que vai terminar lá em cima, certo? No início são 

muitos alunos, mas no final, ao chegar ao topo, como 

músicos profissionais, vão ficar um grupo muito restrito! 

Ou seja, a maior parte procura a música um bocadinho 

por influência dos pais, outros porque gostam de música, 

mas sempre porque sabem que a música é uma excelente 

forma de desenvolver capacidades de memória, de 

coordenação, de organização, de aprender a apresentar-

se em público, de resolver problemas. É um complemento 

de formação muito completo e muito interessante! 

 E a maior parte dos meninos vem, numa primeira 

fase, com este objetivo. Depois alguns percebem que 

realmente a música é muito interessante, apaixonam-se 

profundamente pela música e decidem fazer dela a vida 

deles. Em média, entram 30 alunos no 5º ano e quando 

chegam ao 9º, seguem para o Secundário 4 ou 5 alunos! 

Esses são, de uma forma geral, aqueles que vão fazer da 

música a sua profissão. Todos os outros, a maior parte, sai 

após adquirir imensas competências para o resto da sua 

vida! E acabam por criar uma sociedade mais culta, mais 

sensível, mais exigente, mais criativa e mais participativa, 

isto em todas as áreas, mas sobretudo musicalmente 

falando! 

13. Qual o conselho que daria aos seus alunos em relação à 

educação e ao futuro? 

 Que tentem chegar sempre o mais longe possível. 

Ter formação nunca é mau, porque deixa sempre muitas 

mais portas abertas! E tentem seguir uma área em que 

sejam realmente felizes! Formação, quanta mais melhor e, a 

nível profissional, tentem sempre pensar em seguir algo 

que vos deixe mesmo felizes e realizados. Se a isso se juntar 

uma boa situação financeira, melhor ainda!   

14. Não podíamos deixar de perguntar… como é 

comandar a vida de centenas de alunos numa altura como 

esta, de pandemia? 

 É claro que isto implicou muita coisa: a nossa e 

vossa Academia investiu muito na proteção de todos nós 

que por aqui andamos. Não existe nenhuma sala sem 

desinfetante, todo o material é desinfetado após as aulas de 

cada aluno! Tivemos que arranjar ainda mais um espaço 

para as vossas aulas de Formação Musical e Coro, por isso é 

que têm aulas na antiga Escola do Santo! Essa parte foi 

complicada!  

 Depois de resolvidas todas essas situações, os 

nossos problemas são, globalmente, semelhantes os 

problemas das outras escolas! Definimos um plano que tem 

de ser rigorosamente cumprido, embora por vezes haja, por 

parte dos alunos e até dos encarregados de educação, 

quem não entenda muito bem essa necessidade. Mas 

acreditem que, para quem aqui trabalha, também não é 

fácil manter esse grau de exigência.  

 Mas tem que ser, pois disso depende a segurança 

de todos. 

       

15. Para si, o que é o futuro? 

 Para mim o futuro são vocês! 
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JOGO 

MATEMÁTICA  

SOPA DE LETRAS 

DESPORTO 

João Guilherme Alves  

 O Ouri pertence a uma família de 
jogos de tabuleiro designados por Mancala. A 
família do Mancala é muito antiga e a sua 
origem é incerta, no entanto, admite-se que 
remonte à época do Novo império (1580-1085 
a.C.).  

 Trata-se de um jogo que se baseia no 
princípio de transferência. 

  É feito para duas pessoas e jogado 
num tabuleiro de 12 casas com 48 sementes. 

 É um jogo que pode facilmente ser 
construído em casa. 

 Material: 

• 48 sementes, pedras, avelãs (qualquer 
coisa pequena) 

• Tabuleiro, em forma de retângulo, 
com 12 buracos e dois depósitos 
(pode ser por exemplo uma caixa de 
ovos) 

 Objetivo: Recolher mais peças do que 
o adversário, vencendo assim o jogador que 
obtiver 25 peças ou mais.  

 Só quando a última peça jogada calha 
no lado do inimigo, e nessa casa fiquem 2 ou 3 
peças, é que se pode recolher. Nesse caso 
também se recolhem todas as peças em casas 
anteriores a essa, desde que sejam 2 ou 3.

Rodrigo Vaz Gonçalves 

 Desafio-te a descobrir, na sopa de letras em baixo, 
12 modalidades desportivas.  

PALAVARAS CRUZADAS 

INGLÊS

Victória Fernandes 

 Hello! 

 Let´s play the Crossword? 

 Label the pictures with the food items. 

DIVERTE-TE A APRENDER 
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JOGO MISTÉRIO 

 CLUEDO

Rodrigo Daniel 

  

 Descrição:  

 O jogo consiste em seis personagens, 

seis armas e nove compartimentos da mansão 

num tabuleiro. O objetivo do jogo é encontrar a 

solução do crime, isto é, descobrir as cartas  

contidas no envelope. 

  

 No decorrer do jogo, um jogador por vez 

deve sugerir quais seriam as três cartas do 

envelope. Os demais participantes deverão 

contradizer o palpite, exibindo alguma carta que 

seja parte do palpite, comprovando que a mesma 

não se encontra no envelope. A carta deve ser 

mostrada apenas àquele que palpitou. 

 Após suspeitar ter desvendado o crime, o 

jogador faz uma acusação, na qual cita em 

definitivo quem é o assassino, com que objeto 

matou, e em que local da mansão houve o 

assassinato. O próprio acusador verifica as cartas 

do envelope, em segredo. Caso tenha acertado, é 

declarado vencedor do jogo. Em caso de erro, o 

jogador é eliminado. 

EXPERIÊNCIA  

CHOVE DENTRO DE CASA 

Guilherme Oliveira 

 Material necessário: um recipiente grande, 

outro pequeno, água, sal, corante alimentar, película 

aderente, uma pedrinha. 

 Pede ajuda a um adulto e verte um pouco 

de água a ferver no recipiente grande. Adiciona 

duas colheres de sal, um pouco de corante 

alimentar, e mexe. Em seguida, e sem te queimar, 

coloca o recipiente pequeno no centro do recipiente 

grande. Ele não precisa de flutuar, mas de estar 

apoiado no fundo. Cobre o recipiente grande com a 

película aderente para fechá-lo hermeticamente. 

Coloca a pedrinha no centro. Também pode ser uma 

ou várias pedrinhas, o importante é que esta fique 

um pouco mais afundada. Agora espera uma ou 

duas horas e observa o que acontece: o plástico fica 

húmido por dentro, e goteja no centro. No final, 

haverá água também no recipiente pequeno, mas 

ela não terá cor, nem será salgada! 

 O que é que aconteceu? 

 Explicação: devido ao calor, (já que estava a 

ferver) a água salgada e colorida emite vapor de 

água. Ou seja, ela evapora. Ao se chocar contra a 

película aderente (plástico), este vapor esfria e 

condensa novamente em gotas de água. Seguindo a 

inclinação da “tampa”, a água pura desliza até ao 

centro e goteja sobre o recipiente pequeno, mas 

como foi destilada, ela perdeu o sal e o corante. 

 Conclusão: O mesmo ocorre com a 

atmosfera. A evaporação e condensação fazem 

chover. Quando o vapor de água está no ar e choca 

com algo muito frio transforma-se em água 

destilada, ou seja, em puríssimas gotas de chuva.
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Maria Leonor Rodrigues 

Pão recheado com ovo e fiambre no forno.  

Ingredientes: 

4 Pães pequenos redondos 

4 Fatias de fiambre 

4 Ovos 

4 Colheres de chá de queijo creme  

Queijo grana padano ralado q.b. 

1 Colher de sopa de cebolinho fresco 

Modo de Preparação: 

Corta a parte superior do pão. Retira o miolo ao 
restante. 

Coloca uma fatia de fiambre em cada pão e, de 
seguida, o queijo creme.  

Parte os ovos e coloca um em cada pão. 

Coloca o pão recheado num tabuleiro e, ao lado, as 
tampas de pão. 

Leva ao forno a 170º C durante 20 a 25 minutos. As 
tampas, assim que estiverem crocantes, retiraram-se 
do forno. 

Mistura o queijo ralado com o cebolinho.  

A 5 minutos de retirar do forno, polvilha os ovos com a 
mistura e deixa acabar de cozer. 

Agora é só servir!  

Espero que gostes e degustes! 

CULINÁRIA 
Érika Mota 

Receita Tradicional de Macarons. 

Manteiga para untar  

65 gramas de amêndoa moída 

50 gramas de açúcar de confeiteiro 

2 claras 

100 gramas de açúcar 

Corante alimentício da cor que deseja. 

Modo de Preparação: 

Unte e forre assadeiras com papel-manteiga. Triture a 

amêndoa moída e o açúcar de confeiteiro no 

processador até obter um farelo bem fino.  

Bata as claras em neve numa vasilha bem limpa. Sem 

parar de bater, junte o açúcar, 1 colher de sopa à vez e 

bata até ficar firme e brilhante. Coloque metade do 

merengue em uma vasilha e incorpore o corante verde. 

Repita com a outra metade e o corante rosa.  Adicione a 

amêndoa  triturada em partes iguais aos dois 

merengues e misture bem. 

Transfira umas das porções de merengue para o saco de 

confiar com bico simples de 1 cm e faça 12 círculos de 3 

cm di diâmetro numa assadeira.     

Lave o saco de confiar e repita com o outro merengue. 

Bata as assadeiras com firmeza na pia para alisar 

ligeiramente a superfície dos macarons.      

Deixe descansar por 30 minutos. 

Asse em forno pré-aquecido a 160º por 15 minutos, ou 

até ficar crocante. 

Deixe arrefecer e recheie com o saber que mais deseja. 
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 ILUSTRAÇÕES 

Bárbara Fernandes                Diogo Freitas

Rúben Magalhães            Tiago Barros
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PÃO DE AÇUCAR. 

Sofia Santos 

           O Pão de Açúcar é uma linda montanha! 

      Você deve estar pensando “onde fica o pão de 

açúcar? Porque se chama assim?” 

            É exatamente isso do que eu vou falar: 

      Pão de açúcar se localiza no Rio de Janeiro, no 

bairro da Urca. 

      Foi apelidado assim nos séculos XVI e XVII. Foi 

colocado esse nome pelos portugueses justamente 

por causa da cana de açúcar.  

 Quando a cana era espremida eles ferviam 

o caldo e apuravam ele, e os blocos de açúcar eram 

colocados em uma forma de barro cónica para 

transportá-lo para a Europa, era denominada por 

“pão de açúcar” e a semelhança do penhasco 

carioca com aquela forma de barro, teria sido 

nomeado como pão de açúcar. 

     

 Você deve estar perguntando porque estou 

usando o Português do Brasil, pois bem, sou a Sofia 

Santos, aluna do 5ºA e sou Brasileira. 

DIA DO PAI 

Maria Manuel Marinho 

 Em Portugal o Dia do Pai comemora-se no 

dia 19 de março. No entanto, esta data varia 

conforme os países. 

 No Brasil é celebrado no segundo domingo 

de agosto, nos Estados Unidos e Inglaterra no 

terceiro domingo de junho, nos países ocidentais 

geralmente coincide com o dia cristão em que se 

comemora o dia de São José, pai adotivo de Jesus 

Cristo. 

 Aqui fica a minha homenagem ao meu e a 

todos os pais do mundo: 

O meu pai é grande 

É o meu Herói 

Apesar de distante 

É só a localização 

Pois o meu pensamento 

De dia e à noite  

E a toda a hora 

Está no seu coração! 
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FICHA TÉCNICA: 

Nome: Esvoaçar 

Diretor: Válter Domingues Lobo 

Coordenadores: Professora 
Gabriela Castro e Professor Miguel 
Oliveira 

Desporto e Saúde: Gonçalo Castro, 
Rodrigo Vaz, João Guilherme, Tiago 
Barros. 

Gastronomia: Maria Leonor 
Rodrigues, Érika Mota. 

Notícias: Diogo Freitas, Válter 
Domingues Lobo, Santiago Melo. 

Reportagem: Martim Lima, 
Guilherme Oliveira, Guilherme 
Lemos. 

Curiosidades: Sofia Santos, 
Margarida Camelo, Guilherme 
Moura, Maria Leonor Oliveira, Maria 
Leonor Rodrigues. 

Entrevistas: Matilde Teixeira, Válter 
Domingues Lobo, Victória 
Fernandes 

Artigos de Opinião: Válter 
Domingues Lobo, Diogo Freitas. 

Passatempos: Jonathan Oliveira, 
Eduardo Fernandes. 

Ilustração: Bárbara Fernandes, 
Rúben Magalhães, Eduardo 
Fernandes, Tiago Barros. 

Música: Victória Fernandes, Bárbara 
Fernandes, Ana Rita Lopes, Duarte 
Ribeiro. 

Sugestões: Rodrigo Daniel, Maria 
Manuel Marinho, Maria Alice, Ana 
Rita Lopes. 

5ºA 

ANEDOTAS, ADIVINHAS E CÚMULOS 

Jonathan Oliveira e Eduardo Fernandes

         A professora tenta ensinar matemática ao Joãozinho. 
      - Se eu te der 4 chocolates hoje e mais 3 amanhã, tu vais ficar 
com...com.... com…. 
   E o Joãozinho: 
 - Contente!

      

 Qual o nome do peixe que caiu do 
décimo andar? 
     Aaaaaaaaah,  Tuum!

 

Vira-se uma Banana para uma Manga e diz: 
 – Opá, não ias ali comigo às 
compras ? 
 – Não, mas a Melancia…

 Qual o cúmulo da grandeza? 

 Um homem ser tão alto ao ponto de 

comer um iogurte e quando ele chegar ao 

estômago já estar fora de prazo. 

  

 Sou ave mas não voo, sou lã mas não sou carneiro, e nestas duas 

palavras está o meu nome inteiro. 


