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      Figura 3 Petra Pereira/ Padeira de Aljubarrota          Figura 4. Guilherme Antunes / Rei D. Carlos I 
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Mesmo confinados, conseguimos concretizar tantos projetos! 

 

 PERSONAGEM MISTÉRIO NO 6.º B 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Gonçalo Marques / Bartolomeu Dias                   Figura 2.  Mara Firmino / Sophia de Mello Breyner Andresen 

 

 

No dia 17 de junho de 2020 às 14:30 na turma 6ºB, numa sessão síncrona de HGP, realizou-se a atividade: 

“Personagem Mistério”. 
A Mara Firmino, a Petra Pereira, o Guilherme Antunes e o Gonçalo Marques foram as personagens mistério, 

representando a Mara, a Sophia de Mello Breyner Andresen, a Petra, a Padeira de Aljubarrota, o Guilherme, o 

rei D. Carlos e o Gonçalo, o Bartolomeu Dias. 

A turma adorou esta atividade! Foi diferente e animou as nossas sessões de HGP. Devia haver mais atividades 

destas! 

Os alunos interpretaram muito bem as suas personagens e esforçaram-se muito, pois tiveram de decorar uma 

folha inteira de texto! 

Não foi fácil adivinhar os nomes das personagens, mas com as pistas que eles deram, assim como as roupas 

que usaram, acabámos por conseguir. 

E houve vários alunos que acertaram em todas elas!  

Assim foi a “Personagem Mistério” do 6ºB.  
 

Texto de Catarina Fernandes, 6ºB 

 

 

                                                                                                                                             

 



 

 

3 
 

____________________________________________________Newsletter D. Carlos I_dezembro 2020 
 

 

 

 

 

NÚCLEO DE CONSOLIDAÇÃO DA EB1 D. CARLOS I PREMIADO PELA ASSOCIAÇÃO AJUDARIS  

COM A PUBLICAÇÃO DE UMA HISTÓRIA 

 

Lá pelo mês de outubro de 2019 a nossa Professora Dulce Ferreira 

desafiou-nos a colaborar com a Associação Ajudaris, uma associação que 

luta contra a fome e a pobreza. O que nos foi pedido foi que 

escrevêssemos em conjunto uma história sobre animais. Claro que 

aceitámos o desafio, ou não gostássemos nós muito de animais. 

A história tinha de ser original e transmitir uma mensagem que 

contribuísse para uma sociedade melhor. Assim, em conjunto, escrevemos 

“Espinhos e Trombas”, uma história que fala da amizade entre um porco-

espinho e um elefante, provando que as diferenças não são impedimento 

à amizade, pelo contrário, as diferenças são uma mais-valia, pois cada um 

traz ao outro o que lhe faz falta. 

A novidade boa é que a Ajudaris gostou da nossa história e publicou-a num livro. Se a querem conhecer terão de 

comprar o livro. O livro está cheio de histórias giras e, se houver muitas encomendas, só custa cinco euros. 

Lembrem-se que ao mesmo tempo estão a ajudar a Associação Ajudaris. Façam já a vossa encomenda na 

Biblioteca Escolar D. Carlos I!  

Núcleo de Consolidação da EB1 D. Carlos  

 

ENTREVISTA COM LUCÍLIA BAHLEIXO, 

FUNDADORA DA ACADEMIA Ai! A DANÇA 
 

As alunas do 5ºD do Regime de Ensino Articulado de Dança decidiram fazer uma entrevista à fundadora da 
Academia Ai!aDança, Lucília Bahleixo. 

 

Quando é que fundou o Ai!aDança?  
Lucília Bahleixo: Fundei o Ai!aDança no ano 2000. 

 

Porque é que a Academia se chama  Ai!aDança? 

Lucília Bahleixo: Chama-se Ai!aDança, porque é... "Aiiiiii"  da 

paixão, do amor pela dança! 

 

Gosta de ensinar dança? Porquê? 

Lucília Bahleixo: O que me dá mais prazer é partilhar os 

conhecimentos que me fazem feliz, não gosto só de dar 

matéria. Gosto de partilhar esta história que tenho com a 

dança. 

Qual é o seu tipo de dança preferido? 

Lucília Bahleixo: Eu gosto mais de dança contemporânea e flamenco, porque são duas áreas onde se 

interage bastante com o público e onde são muito valorizados  a alma e o coração. 

 
Entrevista realizada pelas Alunas do 5.º D: 

 Francisca Pinto; Francisca Saias; Joana Rodrigues; 
 Juliana Lopes; Laura Estrela; Madalena Hofacker de Moser; 

 e Maria do Carmo Hofacker de Moser 
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BIBLIOTECA ESCOLAR D. CARLOS I ADERE PELO SEGUNDO ANO CONSECUTIVO AO 

PROGRAMA INTERNACIONAL  “CINEMA, 100 ANS DE JEUNESSE” 
 

Pelo sexto ano consecutivo, a Biblioteca Escolar D. Carlos I desenvolve atividades no âmbito do Plano Nacional 

de Cinema. O Plano Nacional de Cinema (PNC) está previsto como um plano de literacia para o cinema e de 

divulgação de obras cinematográficas junto do público escolar e pretende formar públicos escolares, 

despertando nos jovens o hábito de ver cinema, bem como valorizá-lo enquanto arte junto das comunidades 

educativas.  

De referir que o Plano Nacional de Cinema é uma iniciativa conjunta da Presidência do Conselho de Ministros, 

através do Gabinete do Secretário de Estado da Cultura, e do Ministério da Educação e Ciência, pelo Gabinete 

do Secretário de Estado do Ensino Básico e Secundário, e operacionalizado pelo Instituto do Cinema e do 

Audiovisual (ICA), pela Cinemateca e pela Direção-Geral da Educação (DGE). 

A BECRE D. Carlos I associa-se assim às iniciativas de aplicação da “Nova Lei do Cinema” que preveem a 

divulgação de obras cinematográficas de importância histórica, e em particular das longas-metragens, curtas-

metragens, documentários e filmes de animação de produção nacional.  

 

Assim sendo, e uma vez que a Biblioteca Escolar D. Carlos I 

tem como missão a promoção das várias literacias: da leitura, 

da informação e dos media e acreditando que um programa 

para a literacia do cinema junto dos nossos alunos ajudaria a 

consolidar essa missão, a mesma decidiu continuar a integrar 

as oficinas do programa internacional CINEMA CEM ANOS DE 

JUVENTUDE como programa de reflexão pedagógica.  

 

O projeto CINEMA CENT ANS DE JEUNESSE /CINEMA CEM ANOS DE JUVENTUDE, é coordenado pela 

CINÉMATÈQUE FRANÇAISE e tem como parceiro cultural em Portugal a Associação *Os Filhos de Lumière com a 

Cinemateca Portuguesa em Lisboa.  
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As oficinas que tiveram o seu início em outubro de 2020 e decorrerão até ao final de junho de 2021, são 

animadas por profissionais de cinema, neste caso a Cineasta Nathalie Mansoux e o Assistente de Realização 

João Costa, em colaboração com uma Equipa Pedagógica, Professoras Cristina Didelet e Sandra Pratas e Sousa, 

e nela participam os alunos do 9.º H.   

Ao longo do primeiro semestre, e de acordo com as *Regras do Jogo que são dadas a todos os participantes, os 

alunos realizaram primeiramente pequenos exercícios individuais. As Regras do Jogo são a base do que deverá 

ser pensado e posto em prática com cineastas, professores e alunos ao longo do ano, através de exercícios 

práticos, para que estes possam explorar e apropriar-se da questão a ser trabalhada este ano e que trata “O 

TEMPO NO CINEMA”.  

Estes exercícios culminarão no segundo semestre com a criação de um filme-ensaio coletivo, sempre em relação 

com a *Questão de Cinema do ano em curso, ou seja, o tempo. De referir que a mesma é pensada e escolhida 

em cada ano em conjunto (pelos parceiros culturais dos países envolvidos e os coordenadores da Cinemateca 

Francesa) e a sua metodologia é trabalhada sob a coordenação pedagógica de Alain Bergala. 

 

Antes de se passar à fase de realização deste *Filme-Ensaio 

coletivo, será imprescindível o visionamento de excertos de 

filmes associados à realização dos exercícios, que ajudarão a 

precisar e a compreender a questão. E obviamente que ao 

longo destas oficinas será prática regular o visionamento 

dos excertos de filmes, a fim de estimular o questionamento 

e a criatividade dos alunos participantes. A apresentação 

dos filmes-ensaio dos alunos terá lugar no verão de 2021 na 

Cinémathèque Française em Paris, e contará, dependendo 

da pandemia que vivemos, com a presença dos professores, 

cineastas, parceiros culturais, mas também de pequenas delegações de alunos oriundos dos países envolvidos.  

Um outro objetivo a perseguir será o de que cada oficina se apresente, comunique e estabeleça um verdadeiro 

intercâmbio com as outras oficinas de Portugal bem como com as dos restantes países ao longo de todo o ano.   

Lembramos que este programa faz parte das Academias do Conhecimento promovidas pela Fundação Calouste 

Gulbenkian e também do projeto O Mundo À Nossa Volta, apoiado pelo Instituto do Cinema e do Audiovisual, 

dois selos de indubitável qualidade cultural e didática. Também sem dúvida que esta participação assegurará 

uma experiência que certamente ficará para sempre na memória de todos quantos nela participaram. 

Professora Sandra Pratas e Sousa 

Professora Bibliotecária do AE D. Carlos I 
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“TERRA E ARTE” E “Yard4All” –  

UMA HORTA EM PERMACULTURA NA ESCOLA 

 

 

A sociedade enfrenta atualmente problemas globais como as alterações climáticas, a perda da biodiversidade, 

os extremismos, as desigualdades no acesso aos bens e direitos fundamentais, entre outros. É neste contexto 

que a escola tem de trabalhar e capacitar os seus alunos com ferramentas necessárias, para mais tarde serem 

capazes de responder a estes novos desafios complexos. O futuro do planeta, em termos sociais e ambientais, 

depende da formação de cidadãos com competências e valores, não apenas para compreender o mundo que 

nos rodeia, mas também para procurar soluções que contribuam para nos colocar na rota de um 

desenvolvimento sustentável e inclusivo. Competências que possibilitem aos alunos exercerem futuramente 

uma cidadania ativa, de forma consciente e bem fundamentada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foi neste cenário que surgiu há dois anos o projeto “Terra e Arte” na Escola Básica D. Carlos I e que consiste no 

desenvolvimento de uma horta em permacultura. Os professores dinamizadores são Cláudia Carolino, Carlos 

Gonçalves e Mário Mendes. A permacultura foi criada por Bill Mollison e David Holmgren, na Austrália, na 

década de 70 do século passado e o seu significado original “agricultura permanente” é hoje mais abrangente 

“cultura permanente”, tendo como objetivo fundamental planear e criar ambientes humanos sustentáveis e 

produtivos, em equilíbrio e harmonia com a natureza. 

A permacultura tem três éticas, que formam a base do design em permacultura e que se encontram na maioria 

das sociedades tradicionais e culturas que desde sempre têm existido em equilíbrio com seu ambiente. As três 

éticas são: Cuidar da terra; Cuidar das pessoas; Partilhar excedentes.  

Existem ainda doze princípios de planeamento em permacultura, 

que foram desenvolvidos ao longo de mais de duas décadas e 

publicados em 2002 por David Holmgren no livro Permacultura: 

princípios e caminhos além da sustentabilidade.  

Organização conjunta de 
um trabalho sobre o 

vermicompostor 
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As hortas escolares em permacultura oferecem oportunidades particularmente valiosas na educação 

para o desenvolvimento sustentável, crucial para o aluno do século 21 (Bell, 2016). A prática da 

permacultura é inovadora no contexto escolar, podendo proporcionar às crianças experiências práticas 

de meios de produção sustentáveis. 

 

Este projeto que inicialmente teve uma perspetiva de economia circular, compostagem, sensibilização para a 

produção local e consumo saudável de alimentos, está atualmente integrado num projeto mais abrangente 

do Programa Erasmus+ que inclui outros parceiros europeus, o “Yard4All”. Este propõe-se trabalhar com 

todas as crianças de uma forma inclusiva, num contexto de educação não formal, no sentido de encontrar 

soluções para questões relacionadas com a sobrevivência do planeta – tais como as relacionadas com água, 

energia, agricultura, alimentação, saúde e biodiversidade por meio de atividades de sustentabilidade, de forma 

criativa e inovadora. 

Entre outros objetivos salientamos os seguintes: 

 

• melhorar a qualidade da aprendizagem, usando ambientes não formais de aprendizagem a fim de 

incrementar o contato social entre alunos com e sem necessidades educativas especiais, desenvolvendo 

processos de aprendizagem inovadores guiados por currículos flexíveis; 

• fortalecer as atitudes e as capacidades dos profissionais, proporcionando oportunidades de formação de 

acordo com as metas de políticas nacionais e locais e entendimento da educação inclusiva; 

• usar um ambiente alternativo de aprendizagem – horta – de forma a criar uma metodologia inovadora 

para desenvolver a matemática, ciências e outras competências como o empreendedorismo ou a 

criatividade; 

Recuperação da espiral de aromáticas Explicação aos colegas sobre o trabalho em curso 
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• aproveitar os recursos existentes, seguindo os princípios da permacultura na economia da energia 

hídrica, conservação do solo, ativação da fauna microbiológica e proteção contra pragas. 

• aumentar a participação dos pais e da comunidade organizando feiras locais de produtos agrícolas com  

• venda de sementes e produtos tendo sempre em conta os princípios de implementação do Comércio 

Justo. 

 

Os alunos são responsáveis pela criação e manutenção de todos os elementos integrantes da própria horta 

escolar, onde são desenvolvidas competências essenciais em Ciências e Matemática, tais como capacidade de 

observação, rigor, cooperação, análise e representação, utilizando o desenho como linguagem e ferramenta para 

aprender, refletir e comunicar. 

Esta é uma oportunidade para a educação formal e não formal, bem como educação inclusiva e de qualidade, e 

que contribui de forma inequívoca para a tão necessária mudança nas escolas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Professora Elsa Florêncio 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Momento espontâneo de meditação 😊 Minhocas da horta 

Semana de formação online aos colegas europeus, em 
parceria com a Cooperativa Quinta dos 7 Nomes 
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CLUBES DE LEITURA NA ESCOLA (CLE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decorreram no dia 21 de outubro de 2020 as duas primeiras sessões do projeto Clube de Leitura nas 

Escolas (CLE) nas turmas do 5.º C e do 6.º A.  

A Biblioteca Escolar D. Carlos I aceitou o desafio lançado pelo PNL de criar um espaço dedicado à 

partilha e socialização da leitura de um mesmo livro, onde professores e alunos possam questionar-se, 

pôr em comum as suas reflexões sobre os textos e debater os seus gostos acerca dos livros lidos.  

Dinamizar Clubes de Leitura é sempre uma forma de promover a leitura e de motivar para a leitura, 

com relação quer com a leitura orientada em sala de aula, quer com a leitura autónoma e partilhada, 

sejam estes realizados de forma presencial ou à 

distância.  

Como indica a ideia que subjaz ao projeto, a leitura não 

tem de ser obrigatoriamente uma atividade solitária. 

Através deste ponto de encontro e do debate das obras 

selecionadas, os alunos têm a possibilidade de 

melhorar as suas competências literácitas, partilhar 

experiências, desenvolver o sentido crítico, e sobretudo 

de se fazerem leitores!  

Considerando os gostos e interesses dos alunos do 5.º C 

e do 6.º A, a obra escolhida para as primeiras sessões 

foi Mouschi, O Gato de Anne Frank de José Jorge Letria. O livro conta a triste história de Anne Frank 
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do ponto de vista do seu gato Mouschi e apresenta 

magníficas ilustrações de Danuta Wojciechowska.  

Para quem desconhece, Mouschi existiu mesmo e 

foi levado para o anexo por Peter van Pels, um 

jovem companheiro de cativeiro de Anne Frank. 

Através dos olhos amorosos de Mouschi é possível 

vislumbrar o que viveu este grupo de pessoas 

escondidas do terror Nazi e sobretudo conhecer a 

perspetiva do mundo e da tragédia vivida por Anne 

Frank.  

Num exercício de intertextualidade os alunos foram convidados a comparar a leitura do livro de Letria 

com O Diário de Anne Frank em quadradinhos numa adaptação de Ari Folman e belíssimas ilustrações 

de David Polonski, tendo apontado diferenças e pontos comuns nas duas adaptações da história.  

A sessão, conduzida pela Professora Bibliotecária da EB D. Carlos I, 

partiu da explicação do conceito de diário para a análise das 

personagens e dos eventos, confluindo num debate apaixonado entre 

alunos e entre professores e alunos sobre o Nazismo, o antissemitismo 

que grassa nos tempos atuais, o espírito resiliente e estóico dos Judeus 

e a sua capacidade de renascer das cinzas com perdão e revigorado 

fulgor. Algumas crianças revelaram as suas origens Judaicas, outras 

falaram de trabalhos realizados sobre a perseguição aos Judeus, outros 

falaram de filmes que viram sobre o que se designou de “banalização do mal” e outras ainda 

exprimiram a sua incredulidade para com o maior holocausto vivido pelos seres humanos.  

O tempo foi curto para tanto que se disse e ficou por 

dizer. A sensação geral foi a de que é mesmo bom ler e 

depois partilhar leituras e opiniões. Acima de tudo 

homenageou-se o legado de Anne Frank e da sua crença 

inabalável nos seres humanos [“Apesar de tudo eu ainda 

creio na bondade humana!”] e demonstrou-se como a 

leitura e o conhecimento nos podem fornecer importantes 

ferramentas para uma cidadania mais justa e igualitária. 

Professora Sandra Pratas e Sousa 
 

Professora Bibliotecária do AE D. Carlos 
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No âmbito das comemorações do Mês 
Internacional das Bibliotecas 
Escolares 2020, que tinha como 

tema aglutinador - Descobrir Caminhos 

para a Saúde e o Bem-estar com a 

Biblioteca Escolar, os alunos do 2.º e 3.º 

Ciclos do Agrupamento D. Carlos I foram 

convidados a participar num concurso 
de poesia subordinado ao tema “A 
VIDA EM 2020”.  

 

 

 

Eis os grandes vencedores:  

2.º CICLO: 

1.º LUGAR: CRISTIANO MELNYCHUK_5D 

2.º LUGAR: ARTEMISA MARTINS TEIXEIRA_6.º E 

3.º LUGAR: ANA MARGARIDA NEVES DOS SANTOS_5.º C 

 

3.º CICLO:  

1.º LUGAR: TIAGO PEREIRA E CALAIM_8.º A 

2.º LUGAR: CATARINA ALVES PEREIRA_7A 

3.º LUGAR: MARIANA BRÁS FERREIRA_7E 

 

PARABÉNS A TODOS! ADORÁMOS OS VOSSOS TRABALHOS!  

https://www.blogger.com/u/1/blog/post/edit/preview/3099254369826273924/2799218133290459076
https://www.blogger.com/u/1/blog/post/edit/preview/3099254369826273924/2799218133290459076
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Conheçam agora as magníficas produções dos nossos pequenos grandes poetas:  

A VIDA EM 2020 

Ainda estamos em 2020, 

Como será o ano seguinte?... 

O Covid-19 apareceu 

E uma parte de nós desapareceu. 

 

Entrámos no novo ano normalmente 

Mas tudo mudou de repente … 

Uma ameaça invisível se aproximava 

Enquanto o mundo aos poucos parava. 

  

O arco-íris apareceu em cada janela, 

Na minha, na tua e na casa dela, 

A certeza é de 100 por cento!!! 

Vamos todos ficar bem. 

  

Voltámos à escola novamente, 

Estamos juntos finalmente, 

Fizemos novos amigos, 

Embora ainda com muitos perigos, 

  

O ano ao fim está a chegar, 

Mas a mão invisível não para de atacar 

O mal continua entre nós, 

Tememos mais pelas nossas Avós. 

  

Aos nossos médicos agradecemos, 

Eles são os nossos heróis, 

Juntos mais fortes seremos 

Sempre: agora e depois!                                              

CRISTIANO RAFAEL MELNYCHUK_5.º D 

https://1.bp.blogspot.com/-GIUQVotiMDs/X9fKZGWu3mI/AAAAAAAAFpI/ZpYUHl9TelQikR1-oieEejCuFGfjkkugACLcBGAsYHQ/s960/130340071_3483126008450213_8290375688264173183_n.jpg
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A VIDA EM 2020 

O ano de 2020 

foi um ano fora do normal 

Tivemos uma surpresa, 

um estranho animal 

 

A esse desconhecido, 

nome tivemos de dar 

Chamámos-lhe Covid-19 

porque nos quis ameaçar 

  

Para nos protegermos, 

álcool, gel e máscara temos de usar, 

assim como estar à distância dos outros 

para ele não nos atacar 

  

A esse animal estranho 

não lhe falta nada para triunfar 

pois coroa ele já tem 

mas não há de conseguir reinar 

  

Nós não vamos deixar 

E ele não irá vencer 

E para o ano que vem 

Ele irá desaparecer!       

A VIDA EM 2020  

 

A Covid-19 começou no dia 31 de dezembro de 2019, 

então começava a pandemia. 

ARTEMISA MARTINS TEIXEIRA_6.º E  
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Na Austrália, começaram os incêndios, 

O que trouxe às famílias das pessoas muita tristeza 

E a destruição da natureza. 

  

Em fevereiro, 

perdemos o famoso jogador e a filha dele, 

Kobe Bryant e Gianna. 

  

E no dia 13 de março de 2020 começou a quarentena… 

então toda gente ficou seis meses em casa, 

a ter aulas pela televisão e pelo computador… 

  

Com a Covid-19, 

os hospitais foram ficando cheios, 

e ainda pessoas a ficarem doentes, 

e ainda mais casos e mortes, 

sempre a aumentar… 

  

Houve também a explosão em Beirute, 

que levou a vida de muitos amados. 

 As escolas voltaram a abrir, 

Mas as pessoas deixaram de sorrir. 

As máscaras levaram as expressões, 

Ficou só o olhar!                                                   

  

A VIDA EM 2020 
 

Antes do poema começar 

Quero já avisar 

Que o poema vai falar 

Sobre o que se anda a passar. 

ANA MARGARIDA NEVES DOS SANTOS_5.º C 

https://1.bp.blogspot.com/-zS9Ez4mQJjE/X9fMTVKex1I/AAAAAAAAFp4/jlfoiR-qUoEFhKXRUvGC7yrFYaw0paVpwCLcBGAsYHQ/s960/130191203_3483125818450232_5700278347021201851_n.jpg
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E o que se anda a passar? 

Perguntas tu, caro leitor, 

É que anda pelo ar 

Um vírus assustador. 

 

Ah esse vírus assustador 

Não me pode fazer mal! 

Olha que se tiveres doenças crónicas 

Ele pode ser fatal! 

 

Pode ser fatal? 

O que é que eu vou fazer? 

Podes sempre usar uma máscara 

Para te ajudar a proteger. 

 

Uma máscara na escola? 

Como é que eu vou aguentar? 

Ah não te preocupes com isso 

Com o tempo vais-te habituar! 

 

 

E para me proteger 

Há algo mais que deva usar? 

Olha que um frasco de álcool 

Muito jeito deve dar! 

 

Então e nos meus amigos 

Irei poder tocar? 

Sim, mas com cuidado 

Para o vírus não espalhar. 

TIAGO PEREIRA E CALAIM_8.º A 

https://1.bp.blogspot.com/-fDkIkS-V2mY/X9fMt9S9uyI/AAAAAAAAFqA/Y0OLe15YLRQD5DiecFdh7Y0kS2uatZh9QCLcBGAsYHQ/s701/130497151_3483230338439780_2346484449951662373_o.jpg
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E quem é que nos vai salvar 

Neste ano tão diferente? 

Os profissionais de saúde, claro! 

Que já salvaram muita gente. 

 

E tu, caro leitor 

O que usarias para descrever, 

Este ano tão diferente 

Em que estamos a viver? 

 

 

A VIDA EM 2020 

 

Oh! Pandemia 

Que vieste sem avisar 

Com a melancolia 

Gravada no olhar 

  

O mundo ficou vazio 

Algo difícil de adivinhar 

E no profundo desafio 

Tivemos de nos reinventar 

  

Mas com esperança 

No futuro, iremos caminhar 

E com toda toda a pujança 

Iremos ganhar 

 

 

 

 

CATARINA ALVES PEREIRA_7.º A 

https://1.bp.blogspot.com/-WWPysuYLvQU/X9fNe_7Tk0I/AAAAAAAAFqM/5amqLs8yevk9WOZhfJGsXWKNIFKckmhkQCLcBGAsYHQ/s960/130728753_3483125561783591_1915621653410420146_n.jpg
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A VIDA EM 2020 

Naquela manhã, muito estranha e misteriosa, 

Olhei pela janela e fiquei receosa, 

Quando cheguei à escola parecia toda a gente nervosa, 

Uns com máscara, outros com gel, 

só podia ser por causa daquela doença contagiosa!  

No intervalo, não se falava de outra coisa,  

Pareciam todos preocupados, 

Até que se souberam os dados…  

Num dia, à noite, foi tudo ver TV 

Uns sentados e outros de pé 

Com o volume a aumentar 

Já não se podia comentar!  

Depois de sabermos da notícia, 

Ficámos todos fechados nas nossas casas, 

Até parecíamos pássaros sem asas.  

Uns ficaram fechados a sete chaves, 

Outros com a sua pequena liberdade… 

Os médicos pareciam saídos de naves, 

Mas cada um com a sua especificidade…  

Para bem de todos nós,  

Temos de nos proteger, 

Para poder sobreviver. 

Vamos todos ficar bem, 

Pois o Covid vai e vem… 

Mas um dia esta pandemia irá acabar 

E vamos todos poder celebrar!                                                            Professora Sandra Pratas e Sousa 

         Professora Bibliotecária do AE D. Carlos I 

MARIANA FILIPA ALVES BRÁS FERREIRA_7.º E  

https://1.bp.blogspot.com/-nkoyTMyH9i4/X9fOJAgEXtI/AAAAAAAAFqU/9rgYEt-fynYlzL0gTxy8e--Lgi5NadrzACLcBGAsYHQ/s960/130276896_3483125411783606_2297475197324396375_n.jpg
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O TEATRO VEIO À ESCOLA! 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Estávamos em novembro de 2020 e o tempo ameaçava chuva, 
mas graças à magia da Fada Oriana, pudemos conhecer a sua 
história, muito bem contada pela companhia de teatro 
profissional "TapaFuros".  
A peça baseada na obra de Sophia de Mello Breyner Andresen foi 
apresentada num dos magníficos espaços verdes da escola, o 
cenário perfeito, nem os pássaros e a brisa faltaram!  
Esta apresentação, com música ao vivo, foi muito apreciada pelas 
crianças, cujas caras atestavam bem o quanto estavam a viver 
aquela maravilhosa história. Esta é a magia do teatro!  
Parabéns à companhia teatral "TapaFuros" que desde há 30 anos, 
completados precisamente neste mês, traz a beleza do teatro a 
todos nós.   

Professora Dulce Ferreira 
 
 
 
 

“(...) O mundo está desencantado. Quero ir para a cidade e quero tornar-me 
igual aos outros homens (...)". Assim diz o poeta e assim faz: No seu quarto 
nove malas já estão feitas, de formatos e cores diversas, com mundos lá 
fechados e a descobrir, é só abrir! Mas batem à porta, agora? Uma menina 
amiga, de há muito, imaginou-a sempre o Poeta com asas, vem despedir-
se... é tempo de ir, tempo que sempre falta, cada vez mais! Mas a menina de 
olhos sonhadores mira e remira cada mala ou malinha. A curiosidade nunca 
matou o gato, ela sabe, e por isso já vai abrindo uma, tinha o poeta só virado 
costas para olhar paisagem. E tudo se transforma."  

 
Encenador Rui Mário 
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VENCEDORA DO CONCURSO COMPARTILH’ARTE 

 
No âmbito da comemoração do Dia Nacional da Partilha e dos Afetos que se celebra a 14 de fevereiro, os alunos 

do 3.º e 4.º anos da EB1 D. Carlos I foram convidados pela Biblioteca Escolar D. Carlos I a participar no 

CONCURSO COMPARTILH’ARTE, um concurso de ilustração dirigido às crianças do 1.º e 2.º Ciclos.  

http://becredcarlosi.blogspot.com/2020/02/projeto-compartilh-arte.html 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O Projeto “Compartilharte” nasceu a partir da sugestão de Professores Solidários e neste as crianças são 

convidadas a ilustrarem postais e a construírem um coração em Origami. 

Este projeto simboliza e incentiva a "partilha de afetos, valores e emoções", através da partilha do postal, com 

alguém especial e paralelamente angariar fundos para a causa social da Ajudaris.  

 
 
Beatriz Nunes Lopes, aluna do 4.º A da EB1 D. Carlos I arrecadou o 3º 
lugar do 1º ciclo, a nível nacional, no concurso de ilustração dos postais 
COMPARTILH’ARTE com um magnífico trabalho. Por ter trazido este 
prémio para a nossa escola, a Beatriz recebeu um lindíssimo livro com 
CD de Luísa Ducla Soares e um diploma de vencedora.  
Parabéns Beatriz por demonstrares a máxima da Ajudaris que nos diz 
que “todos são importantes para continuarmos a ajudar quem mais 
precisa”. 

 

 

 

 

Professora Sandra Pratas e Sousa 

Professora Bibliotecária do AE D. Carlos I 

http://becredcarlosi.blogspot.com/2020/02/projeto-compartilh-arte.html
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EXPOSIÇÃO DO PLANO NACIONAL DE CINEMA EM ARTICULAÇÃO 
COM A DISCIPLINA DE PORTUGUÊS 

“Quando o Mundo Parou: Memórias de uma Quarentena” 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No dia 13 de março de 2020 fomos confrontados com a inevitabilidade de entrarmos em 

confinamento devido à pandemia provocada pelo Sars-Cov2, que se tinha disseminado pelo mundo 
desde finais de 2019. 
  

Fomos para casa e, de uma forma abrupta, tivemos de 
iniciar um ensino de emergência à distância. Foi devastador, 
porque todo um ciclo de progressão, de saber, de partilha e de 
relações afetivas que o ensino presencial proporciona foi 
interrompido. Ficámos desorientados e tristes.  
 

Por isso, pensei numa maneira de os nossos alunos nos 
contarem o que se passava com eles durante esta inesperada 
pandemia, através de um texto meio confessional, meio reflexivo 
em que pudessem expor algumas das dúvidas, medos, sucessos e 
glórias. Basicamente, queria pô-los a escrever sobre o que 
sentiram durante este confinamento que nos isolou fisicamente uns dos outros.   
 

Os textos foram para mim inesperados pela sua intensidade e pela sua intimidade, por serem 
divertidos ou por esconderem uma enorme 
ansiedade, por nos colocarem questões pertinentes 
como as questões ambientais, questões afetivas, de 
preocupação pelos outros. Enfim, percebi que os 
meus alunos estavam deveras preocupados com o 
mundo e com o que se passava à sua volta. Foi nesse 
sentido uma agradável surpresa que como é evidente 
teria de partilhar com a escola. Nasceu, assim, esta 
compilação que espelha as emoções, os sentimentos, 
as dúvidas e as certezas dos nossos alunos, numa 
altura das nossas vidas que jamais esqueceremos. 
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Por outro lado, enquanto estivemos em confinamento, continuámos com o projeto do Plano 

Nacional de Cinema desenvolvido pela Biblioteca Escolar D. Carlos I, na pessoa da Professora Sandra 
Pratas e Sousa, e os alunos envolvidos no projeto. Orientados pela nossa realizadora Nathalie 
Mansoux, fomos filmando pequenos filmes através de propostas que ela nos foi fazendo, refletindo 
sobre a nossa solidão, sobre como é que o mundo se encontrava e encontrando paralelo em outros 
produtos artísticos que nos confrontassem com o que estávamos a viver. 

 
E foi esta vivência única, aterradora, mas enriquecedora ao 

mesmo tempo, que fez surgir a ideia de, no âmbito do Plano 
Nacional de Cinema, conceber uma exposição conjunta de todos 
estes trabalhos de textos e de filmes com a intenção de nunca nos 
esquecermos o que experienciámos, mas ao mesmo tempo 
mostrando como vivemos de forma solidária e criativa esta 
pandemia.  

 
Posteriormente e para além desta exposição, 

desenvolvemos um conjunto de sessões de promoção de leitura junto de todas as turmas do 7.º e do 
9.º ano com base nos exercícios fílmicos e de escrita criativa.   
 
         Dada a qualidade dos textos, decidimos ainda atribuir prémios aos 
três melhores textos. Assim, o primeiro lugar foi atribuído ao aluno Tiago 
Lourenço do antigo 9ºA e o segundo lugar foi arrecadado pelo aluno 
Rodrigo Rocha do antigo 9.º C. Foi ainda atribuído um prémio 
originalidade ao aluno Eduardo Dias, antigo 8ºF, que imaginou uma 
entrevista imaginária no Clube de rádio da escola. Todos os premiados 
receberam um exemplar do livro Uma Escuridão Bonita de Ondjaki.  

 
Por fim, uma palavra de muito apreço ao professor Afonso Carrolo 

sem o qual esta exposição não seria possível, nem teria o impacto visual 
e artístico que se pretendia desde o início.  

Um outro agradecimento é também devido à Professora Sandra 
Hormigo que concebeu a capa desta publicação que poderá ser consultada na Biblioteca D. Carlos I. 

  
                                                                                                         Professora Cristina Didelet 
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Memórias de uma Quarentena – 1.º PRÉMIO 
 
   Estava ainda a dormitar, quando ouvi uma voz ao longe: 
   - Tiago, o teu quarto está num estado lastimável! Levanta-te e vai arrumá-lo. 
   - Mas, mãe, hoje é sábado... Deixa-me dormir mais um pouco... – Pedi eu com a voz sonolenta. 
   - Tiago, são dez horas. Não tens trabalhos da faculdade para fazer? – Perguntou a minha mãe. 
   Levantei-me a muito custo e, com os olhos ainda semicerrados, dirigi-me à casa de banho. Pelo 
caminho tropecei numa caixa de tralha velha que tinha deixado no meio do quarto. Irritado, dei-lhe um 
pontapé o que fez tombar a caixa e espalhar todos os objetos que lá se encontravam. 
   - Estou feito! Agora é que nunca mais me livro das arrumações. Vou subornar o meu irmão a 
ver se ele me ajuda – pensei. 
   - Pedro, queres um chupa? 
   - Sim, quero! – Respondeu o meu irmão.  
   - Então ajuda-me a arrumar o quarto. 
   - Só se me deres dois – retorquiu ele. 
   - Ok, combinado. 
   Já estávamos quase a terminar aquela árdua 
tarefa, quando ouço o meu irmão: 
    - Mano, olha para mim! – Disse ele com uma voz 
abafada, devido à máscara que tinha colocado na cara. 
   - Tiago, isto serve para quê? 
   - Quando tinhas um ano ocorreu uma pandemia 
e toda a gente teve de usar máscara. 
   - O que é uma “pandia”? 
   - Não é “pandia” Pedro, é pandemia! É um surto 
de uma doença infeciosa que se dissemina a nível 
mundial... bem, trocando por miúdos, é uma doença 
provocada por um vírus que faz com que as pessoas 
adoeçam todas ao mesmo tempo. 
   Comecei a lembrar-me de tudo o que tinha 
acontecido há cinco anos. Isto fez-me recuar àquela 
quinta-feira, quando soube que não ia ter aulas até às férias da Páscoa. Eu já tinha ouvido falar do 
coronavírus no telejornal. Sabia que tinha surgido na China, em Wuhan, e que desencadeava uma 
infeção respiratória com sintomas que podiam ser ligeiros, semelhantes à constipação, ou mais 
gravosos, podendo levar a uma pneumonia viral grave potencialmente fatal. Sabia também que se 
tratava de um vírus altamente contagioso, transmitido pessoa-a-pessoa, através de gotículas libertadas 
pelo nariz ou boca de indivíduos infetados ou através do contacto com superfícies ou objetos 
contaminados. 
   Naquele dia, fui para casa contentíssimo. Para mim quarentena era sinónimo de férias, mas 
passado uma semana percebi que não era bem assim: iniciei as aulas em casa e os trabalhos surgiram 
em catadupa. Depois habituei-me ao ritmo e passei a gostar deste estado de confinamento, porque 
finalmente tinha tempo para me dedicar às minhas atividades lúdicas preferidas como jogar basquete, 
desenhar e ler. 
   Um mês depois, comecei a sentir saudades de ir ao clube jogar com a minha equipa e de andar 
de bicicleta no parque. Mas, sabia que estas medidas de isolamento social eram essenciais para 
proteger a população e quebrar a cadeia de transmissão entre as pessoas. Então, pensei numa forma 
de dar a volta à situação: comecei a falar assiduamente com os meus amigos através das redes sociais; 
convenci o meu pai a jogar basquete com regularidade; dava inúmeros passeios de bicicleta perto da 
minha casa, que me proporcionaram uma sensação de imensa liberdade. 
   Atualmente, vendo as coisas com distanciamento, considero que foram bons tempos, durante  
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os quais aprendi a valorizar o calor de um abraço, o encontro com os amigos, os almoços em família e 
o trabalho dos profissionais de saúde que sacrificaram a sua vida pessoal para combater esse inimigo 
invisível. 
   - Tiago, Tiago...! – gritou o meu irmão interrompendo as minhas lembranças. – Os meus 
chupas! 
   Fui buscar os chupas a pensar que depois do aparecimento daquele vírus o mundo nunca mais 
foi o mesmo. Apesar da pandemia ter gerado uma crise económica sem precedentes, também nos 
ofereceu a possibilidade de construirmos um mundo melhor, de repensarmos a proteção do meio-
ambiente, de valorizarmos a soliedariedade entre as gerações e de refletirmos sobre o que é essencial 
e supérfulo na nossa sociedade.  
 

Tiago Lourenço 9ºA 
                                                                                                                                     

Memórias de uma Quarentena – 2.º PRÉMIO 
 
Querido sobrinho, espero que esteja tudo bem contigo e que as férias estejam a ser boas! 
A tua mãe disse-me ontem que estavas muito zangado por estar a chover há uma semana e não 

conseguirem ir à praia. Espero que ela te tenha contado o que nos aconteceu em 2020.  
Sabes aqueles filmes em que as pessoas estão todas fechadas em casa e o mundo acaba lá fora? Foi 

mais ou menos isso que nos aconteceu. Não acreditas? Vou contar-te! 
No final de 2019, ouvimos pela primeira vez falar de um novo vírus chamado covid-19. Na altura este 

vírus, que já se dizia ser altamente contagioso, estava circunscrito à China e julgávamo-lo longe de chegar a 
Portugal. Dizia-se que este vírus tinha começado num mercado na cidade chinesa de Wuhan e chegaram a dizer 
que tinha sido um morcego a pegar a um humano (como se isso fosse possível!).  

Já deves ter ouvido falar deste vírus, atualmente para vocês é uma simples gripe, mas na altura não 
havia cura. O coronavírus, como o deves conhecer, tinha como principais sintomas febre e tosse muito forte e 
era altamente transmissível a partir das gotículas de saliva. 

Quando vi as notícias achei que o vírus nunca chegaria a Portugal, cheguei até a invejar os chineses por 
não terem de ir à escola. Até que, no início de março, o vírus chegou a Portugal. No início até achei engraçado, 
pensava que não era nada de grave e que, com o vírus, ia ter um descanso da escola. No entanto, passado 
algum tempo, quando já estávamos fechados em casa há um mês, apercebi-me da gravidade e comecei a ficar 
muito preocupado. 

Durante o confinamento o teu avô montou-me um ginásio para eu poder continuar a treinar e manter-
me em forma. Como deves saber, naquela altura competia no campeonato nacional de surf, não podia arriscar 
ficar sem treinar, se o fizesse ia ser muito difícil voltar a surfar com o mesmo nível. 
   Graças à tecnologia, consegui manter-me em contacto com a minha família e os meus amigos, mas 
mesmo assim senti muitas saudades de estar com eles presencialmente. 

Mas sabes, durante este estado de confinamento apercebi-me que temos de aproveitar mais a vida 
porque não sabemos o dia de amanhã. Com este estado de confinamento, aprendi, como qualquer um, que não 
podemos ter a nossa vida como garantida porque a qualquer momento tudo pode mudar.    

Por isso, não te zangues com a tua mãe e aproveita esses dias de chuva para fazer jogos e brincar com a 
tua família, a praia e as ondas esperam por ti! 

 
                  Rodrigo Rocha 9.º C 

 
Memórias de uma Quarentena – PRÉMIO ORIGINALIDADE 

 
- Bem-vindos, hoje vamos falar com um jovem que viveu numa das alturas mais complicadas que a 
humanidade já viveu, a pandemia do coronavírus em 2020! Boa tarde Eduardo como está? 
 
- Boa tarde, Cristina, neste momento estou muito bem, obrigada. 
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- Gostava de começar por lhe perguntar em primeiro lugar como isto tudo começou? 
 
- Então, isto tudo começou numa cidade da China onde se comia todo o tipo de animais exóticos e selvagens, 
até que um dia começaram a ficar doentes! Só que não era uma doença normal, essa doença podia levar à 
morte duma pessoa e cada dia que passava apareciam mais mortos e infetados. Começou por cidades e 
depois foram países e acabou em continentes. 
 
- Interessante! Consegue dizer-nos mais ou menos como foi um adolescente viver numa crise destas? Porque 
o Eduardo ainda era um miúdo quando isto tudo aconteceu! Certo!? 
 
- Sim, tinha os meus 14 anos quando isto tudo aconteceu. No princípio foi um bocado difícil habituar-me às 
regras, mas com o tempo fui-me habituando ao confinamento. 
 
- E como é que o Eduardo conseguia comunicar com os seus amigos, 
professores e família? 
 
- Bem, Cristina, nem foi muito difícil com os meus amigos e professores 
comunicava pelo telefone, por email, pelo Classroom, pelo Whatsap e com 
a família ia visitá-los com as devidas precauções, evidentemente. 
 
- Claro, naquela altura tínhamos de ter precauções. Gostava de lhe 
perguntar só mais uma coisa importante! O Eduardo acha que evoluiu 
como pessoa? 
 
- Sem dúvida, Cristina, aquele tempo que passei em casa deu para pensar 
na vida no que eu queria ser e obrigou-me crescer em termos de 
maturidade. 
 
- Muito bem Eduardo, obrigado por se ter disponibilizado para 
conversarmos na rádio da sua antiga escola D. Carlos I. Gostei muito de 
falar consigo e despeço-me de si com amizade e aos nossos ouvintes um até 
breve!  
 
- Obrigado eu, também gostei muito deste momento. 
 
                                                                                                                                                                   Eduardo Dias 8ºF 

 

 

 

MÊS INTERNACIONAL 
DAS BIBLIOTECAS 

ESCOLARES 2020 
 

 

"DESCOBRIR CAMINHOS PARA A 
SAÚDE E BEM-ESTAR…" foi o tema 

definido pela International 
Association of School Librarianship 
(IASL) para o Mês Internacional da 
Biblioteca Escolar (MIBE) 2020 que 

todos os anos tem lugar em outubro. 

 

Confiram aqui o bonito cartaz da 
Biblioteca Escolar D. Carlos I!  
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A DANÇA NOS TEMPOS DE COVID-19 

  
Inventaram-se soluções, criaram-se cenários e plataformas de trabalho em streaming 

ou presenciais, com o mesmo fito: nunca parar. Foi esta a energia que constituiu o 

processo de aprendizagem do bailarino Ai!aDança em tempo de pandemia. Porventura 

o de todos os bailarinos e profissionais de dança, a nível mundial. 
  

Às 8h15, em casa já todos os écrans estavam 

ligados, de um lado o professor, do outro, os 

alunos de dança de cabelo e guarda-roupa 

colocados. A motivação, essa era revestida de 

muita esperança e de fé férrea. Todo este 

trabalho, ao longo dos meses foi dando resultado inédito, culminando noutra 

implementação: o espetáculo! 

 

“Tiny Dance Show”: um grande espetáculo 

para uma plateia pequenina. E que 

tamanha alegria foi poder subir a palco (mesmo que pequenino), 

sentir os aplausos, o respirar do público mesmo debaixo da máscara 

e sob o escrutínio do cumprimento de todas as normas da DGS.  

Ficou provado que independentemente de todos obstáculos, quando o trabalho é feito com o impulso do 

coração, com a verdade da alma, tudo é possível! Os bailarinos são 

indubitavelmente, sem detrimento dos profissionais de outros setores, 

pessoas treinadas para superar, para inventar e com uma capacidade 

quase sobrenatural de ultrapassar a própria dor. Sempre ao serviço do 

bem maior de todos: subir a palco e doar-se com a mais absoluta 

humildade, coragem e acima de tudo, amor! 

 

 O Ai!aDança e a Companhia de Dança de Sintra, na área do ensino são responsáveis por oito Academias de 

Dança em regime de continuidade, pela Academia de Ensino 

Articulado de Dança – AAEA, e pela dinamização de projetos pontuais.  

Destaco atualmente o Projeto Cativ’Arte dinamizado no 

Estabelecimento Prisional de Sintra, apoiado pela DGARTES, pelo 

Agrupamento de Escolas D. Carlos I e coproduzido pela Associação 

Form2you. 

 Professor Victor Santos 
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PROJETO “NEWTON GOSTAVA DE LER!” 
 

“Da biologia à física, da química à biologia ou à matemática, as leituras e as experiências vão-se entrelaçando 
e colhem de espanto alunos e professores, atraindo grupos-turma à biblioteca”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
A Biblioteca Escolar D. Carlos I tem como princípio orientador a melhoria de formação dos seus utilizadores, 

trabalhando para isso no sentido de criar contextos aprendentes, que integrem diversos recursos e que 

contribuam para elevar os níveis de literacia. Assim sendo, no 

presente ano letivo decidiu aliar-se ao projeto “Newton 

Gostava de Ler”. O mesmo projeto resultou de um convite que 

a Rede de Bibliotecas Escolares fez à Universidade de Aveiro 

para desenharem em conjunto um projeto que aliasse a 

promoção da leitura à experimentação científica e fosse 

possível de pôr em prática nas bibliotecas escolares integradas 

na RBE. De referir que o mesmo foi iniciado em Aveiro, em 

2010-2011 e contou com o apoio do Ministério da Educação e 

Ciência através da Rede de Bibliotecas Escolares.  

Foi assim criado um programa anual de leitura de livros que abre as portas a todos os que pretendem 

experimentar e aprender ciência. Ou seja, a partir da leitura de um recurso literário, é possível criar pontes para 

a realização de pequenas experiências científicas.  

O projeto parte de duas conceções: a de que o conhecimento científico é decisivo para o avanço civilizacional e 

a de que a biblioteca escolar garante condições para emanar 

ciência. A seu favor apresenta ainda o facto de não implicar custos 

elevados e de ser facilmente replicável.  

As primeiras duas sessões realizaram-se nos dias 26 de novembro e 

3 de dezembro, respetivamente nas duas Salas de Jardim de 

Infância da EB D. Carlos I. As mesmas tiveram como pano de fundo 

a realização de uma “EXPERIÊNCIA EMULSIONANTE”.  

 



 

 

27 
 

____________________________________________________________Newsletter D. Carlos I_dezembro 2020 

 
Assim sendo, a primeira parte da atividade 

prendeu-se com a narração da história “Na tacinha 

das Natas” que nos conta as aventuras 

escorregadias de Quac e a Flac, duas rãs muito 

espertas e curiosas mas cuja vida se complicou no 

dia em que resolveram espreitar um piquenique e 

caíram numa tacinha das natas.  

A segunda parte consistiu na divisão da turma em cinco grupos que se aventuraram na realização de uma 

atividade experimental para a qual apenas necessitaram de um frasco com tampa, uma pedrinha, uma faca e 

um garfo e um pacote de natas frescas. Foi com muito espanto que após a realização da experiência, os 

pequeninos cientistas descobriram que fazer manteiga está ao alcance de todos. Assim, possuindo bolas de 

gordura e através da agitação mecânica, é possível originar a migração dos triglicéridos cristalinos (rígidos) para 

o exterior do glóbulo, danificando a membrana e expondo o seu conteúdo. Na terceira parte da atividade os 

alunos receberam um marcador com todas as fases da experiência científica e foram desafiados a repetirem a 

experiência em casa com os pais. O encontro terminou com um chá e tostas com manteiga onde foi fácil 

comprovar que não se tratou de magia mas de ciência!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A terceira e quarta sessãões realizaram-se nos dias 10 e 17 de dezembro com alunos do 3.º ano da EB1 D. Carlos 

I e centraram-se na difícil “ARTE DE CALCULAR”.  

Na primeira metade da atividade foi pedido aos alunos que tirassem notas enquanto visionavam a adaptação do 

livro 200 Amigos (ou mais) para 1 Vaca de 

Alessia Garilli e Miguel Tanco. Após o 

visionamento da história os pequenos 

leitores foram confrontados com perguntas 

tão complexas como: Quantas trocas faz o 

pai, até recuperar a Carmen?  

Quantas coisas doces foram recusadas? Quantas vezes traz o pai 

mamíferos para casa? Quantas vezes traz o pai aves do 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=200+amigos+ou+mais+para+1+vaca&source=images&cd=&cad=rja&docid=w9OtoMZSD3KmUM&tbnid=xHxO3xB2Fh-NyM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.blogger-index.com/8052782-margarida-formiga&ei=pBseUfaLN8fHsgay5YDACg&bvm=bv.42553238,d.ZG4&psig=AFQjCNHUx4K8sB3Hb7chh6XsaZzvvcq3Kg&ust=1361013958416305
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mercado? Quantos animais estão envolvidos nas trocas todas? Quantos 

animais valem o dobro de outros? Quantos ovos choca cada galinha? 

Quantos animais valem quatro dos outros? Quantos coelhos vêm em cada 

gaiola? Quantas vezes se diz a palavra pai? Quantas vezes se diz a palavra 

quinta?- o que os deixou num verdadeiro estado de pânico.  

Evidentemente que depois se procedeu de novo à narração da história e à 

apresentação de um estendal com todos os animais envolvidos nas trocas, o 

que lhes permitiu efetuar todos os seus cálculos e até surpreender as dinamizadoras da sessão, Professora 

Conceição Moscoso e Professora Sandra Pratas e Sousa, com novas formas de calcular.   

Após a sessão alguns alunos 

presentearam ainda a Biblioteca 

Escolar com lindos desenhos da 

história de Carmen, uma vaquinha 

que arranjou 200 e tal amigos 

graças à arte de bem calcular.    

 

 

No final da realização de cada módulo pode verificar-se o entusiasmo 

dos alunos e como a biblioteca escolar pode transformar-se num 

espaço de ciência, promovendo a autonomia e as aprendizagens ao 

longo da vida. 

E será a constatação desta premissa a garantir o prosseguimento 

deste projeto ao longo do segundo semestre com a realização de 

variadíssimas sessões que terão lugar em turmas do 5.º ao 9.º ano. 

Em breve voltaremos a dar notícias deste projeto! 

 Professora Sandra Pratas e Sousa 

Professora Bibliotecária do AE D. Carlos I 
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SEMANA DE FORMAÇÃO DA ACADEMIA DE LÍDERES UBUNTU 

Na semana de 23 a 27 de novembro de 2020, decorreu na E.B. D. Carlos I a “Semana de Formação 

da Academia de Líderes UBUNTU”. A Academia 

Ubuntu visa capacitar jovens com elevado potencial 

de liderança para servir a comunidade escolar. Tem 

como modelos de inspiração Nelson Mandela, 

Martin Luther King, Mahatma Gandhi, 

Madre Teresa de Calcutá e Desmond 

Tutu, entre outras figuras de projeção mundial 

influenciadas pela filosofia africana Ubuntu: “Eu sou 
porque Tu és. Eu só posso ser Pessoa, através das outras Pessoas”, ou seja, reconhecer o 

Outro e a sua dignidade como algo que me diz respeito e pelo qual sou responsável.  Esta é a ideia 

subjacente ao conceito africano UBUNTU, que significa acolhimento, respeito, entreajuda, partilha, 

comunidade, cuidado, confiança e generosidade.  

              Foi uma semana muito produtiva! Foram cinco 

dias muito intensos, de muita partilha, em que 

participaram vinte alunos dos 8º e 9º anos e AFAC da 

nossa escola. Os alunos tiveram a oportunidade de 

experienciar várias dinâmicas em que trabalharam o 

seu autoconhecimento, autoconfiança, resiliência, 

empatia e o “serviço”, pilares em que a metodologia 

UBUNTU se estrutura. O espírito de grupo criado, a 

consciência do outros e todas as competências pessoais e sociais desenvolvidas durante este 

tempo, poderão vir a influenciar a visão de vida dos participantes.  

Os participantes tiveram também a oportunidade de 

conhecer e ouvir testemunhos de pessoas que 

trabalham em contextos desfavoráveis e que venceram 

obstáculos na sua vida. Tivemos o indispensável apoio 

da Janine e da Vera, representantes da Academia de 

Líderes Ubuntu, que nos acompanharam nesta viagem 

de descoberta.  

            
Equipa Ubuntu 20/21 

Professoras: Ana Falcão, Cláudia Figueira, 
Fernanda Vaz, Patrícia Arouca e Sílvia Alves 
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SEMANA UBUNTU NA EB D. CARLOS I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hoje vou falar-vos um bocadinho da minha experiência na formação “Academia de Líderes 

Ubuntu”. Desde já começo por dizer-vos o significado da palavra. A palavra “Ubuntu” não se traduz 

diretamente, no entanto, nessa tentativa seria “humanidade para com os outros”. Exprime a 

consciência da relação entre o indivíduo e a comunidade.  

Segundo o arcebispo Anglicano Desmond Tutu, autor de uma teologia Ubuntu  “Uma pessoa 

Ubuntu está aberta e disponível para as outras, apoia as outras, não se sente ameaçada quando outras 

pessoas são capazes e boas, com base numa autoconfiança que vem do conhecimento de que ele ou 

ela pertence a algo maior que é diminuído quando outras pessoas são humilhadas, diminuídas ou 

quando são torturadas”.  Essa noção de fraternidade implica compaixão e abertura de espírito e opõe-

se ao narcisismo e ao individualismo. Tudo o que tenha a ver com respeito, cortesia, partilha, 

comunidade, generosidade, confiança e 

desprendimento, faz parte do espírito de 

Ubuntu.  

 Ao longo dos dias nós fazíamos 

vários jogos, com diferentes dinâmicas 

com o objetivo de comunicarmos uns 

com os outros. Quando um jogo corria 

menos bem, parávamos e refletíamos, e 

depois falávamos uns com os outros para 

tentarmos perceber onde estávamos a errar e mais tarde não errarmos novamente.  
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A cada dia tínhamos um objetivo diferente. No primeiro dia tínhamos como objetivo aprender a 

liderar como Nelson Mandela. Para quem não sabe, Nelson Mandela lutou contra um regime 

racial que tinha objetivo separar os negros dos brancos. Nelson Mandela foi também o 1º presidente 

negro na África do Sul. Para mais informações terão que ser vocês a ir pesquisar!  

Voltando ao assunto, nesse dia vimos um filme sobre Nelson Mandela, depois demos a nossa opinião 

e, entre outras coisas, fizemos vários jogos.  

 

No segundo dia, tínhamos como 

objetivo construir pontes, e vimos 

também as 7 regras do pontífice que 

são: reconhecer a existência de 

obstáculos e ultrapassá-los; conhecer 

as margens a unir; planear bem a 

construção; planear as competências 

técnicas; respeito pelas regras da 

“mecânica” e da “física”; a polinização 

das margens após a construção da 

ponte; e a manutenção da ponte.  

No terceiro dia tínhamos como objetivo ultrapassar obstáculos. Infelizmente já não me lembro muito 

bem do que fizemos nesse dia.  

No quarto dia vimos as características de uma vida Ubuntu e no quinto e último dia tínhamos como 

objetivo colocarmo-nos no lugar do outro, ou seja, tínhamos que ver uma pessoa e sem a conhecer 

fazer uma história sobre essa pessoa.  

 A semana foi muito intensa, foi um misto de emoções. Eu gostei imenso mesmo. Se pudesse 

voltava a fazer a semana toda novamente. Saí da semana Ubuntu uma pessoa melhor, com mais 

confiança em mim mesma, e sobretudo fiquei a conhecer-me melhor.  

 

 

 

 
EVA MARIA VIEIRA SILVESTRE DE ASSUNÇÃO / 8º C 
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HISTÓRIAS DO QUE HÁ E NÃO HÁ 
 
No âmbito da disciplina de Português e do estudo da Unidade 2 "Histórias do que há e não há", os 

alunos do 5.º D e 5.º E foram convidados a dar asas à sua imaginação e a criar lendas que explicassem 

algumas tradições de Natal. 

Depois de terem lido várias lendas e de perceberem que neste tipo de narrativas se procura explicar 

um facto real, utilizando elementos do imaginário, cada turma votou, de entre todas as lendas 

redigidas pelos alunos, a(s) sua(s) preferida(s). As histórias mais votadas foram escritas pelo Cristiano 

(5.º D), pelo Martim e pela Matilde (5.º E). 

                                                                                                                 Professora Dora Esteves 
 

 

 

 

A LENDA DAS BOLAS DE NATAL 

 

 Há muitos anos, numa grande floresta, vivia uma 
família pobre. O pai era lenhador e a mãe cuidava da sua 
única filha, a pequena Sara.  
 Todos os dias, o pai da Sara caminhava até à floresta 
para cortar madeira. À tarde ia à cidade para vender a lenha, 
mas, infelizmente, nem sempre havia clientes suficientes. 
 Todos os dias a mãe de Sara limpava e cuidava 
daquela pobre casa, mas ela cuidava ainda mais da sua filha, 
pois era a luz da vida dos seus pais. 

De manhã até à noite, a pequena Sara brincava com 
os animais e ajudava-os quando esses precisavam: dava-lhes de comer e beber e arranjava abrigo quando 
chovia. Os animais eram a sua companhia, até porque não havia por lá mais crianças a viver. 

Certo dia, Sara acordou e lembrou-se que era o seu aniversário, mas sabia que os seus pais não tinham 
dinheiro para uma prenda, pelo que não estava à espera de receber nada. No entanto, o seu pai acordou logo 
pela manhã e foi à floresta buscar um pequeno pinheiro. Antes de Sara acordar, os seus pais plantaram a árvore 
mesmo em frente da sua casa.  

Sara ficou radiante! Ela cuidou do pinheirinho o melhor que sabia: todos os dias caminhava até ao 
riacho, enchia um frasco com água e regava o pequeno pinheiro. Essa rotina foi-se repetindo todos os dias até 
ao Natal... 

A família, como já sabemos, era pobre – os pais tentaram juntar dinheiro 
para celebrar o Natal e oferecer um dia especial à filha, mas infelizmente sem 
sucesso… 
Todos os animais sabiam que Sara era muito bondosa e querida. Então, na 
véspera de Natal, ainda de noite, dirigiram-se para junto da sua casa e enfeitaram 
o pinheiro: as aranhas fizeram as suas teias mágicas, parecendo fitas brilhantes; 
os esquilos decoraram com bugalhos; o alce, muito alto, pegou numa folha 
dourada e colocou-a no topo do pinheiro. Os pais, que se aperceberam da 
surpresa, quiseram ajudar e pintaram os bugalhos, dando-lhes o nome de “Bolas 
de Natal”. 

Quando Sara acordou, ficou muito feliz ao ver o seu pinheiro decorado – 
e apreciou principalmente as bolas de Natal.  

A partir dessa data, manteve-se a tradição de decorar os pinheirinhos de 
Natal com bolas de todas as cores e é um dia celebrado em família. 

CRISTIANO RAFAEL MELNYCHUK_5.º D 

https://1.bp.blogspot.com/-GIUQVotiMDs/X9fKZGWu3mI/AAAAAAAAFpI/ZpYUHl9TelQikR1-oieEejCuFGfjkkugACLcBGAsYHQ/s960/130340071_3483126008450213_8290375688264173183_n.jpg
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AS BOLAS DE NATAL 
 

Há muitos anos, vivia numa pequena casa uma família de cristãos. Eram 
cinco crianças e dois adultos. 
    Mal chegava o dia 20 de dezembro, eles montavam logo a árvore de 
Natal e o presépio. A árvore era decorada apenas com luzes e uma grande 
estrela no topo. 
      Num ano, lembraram-se de fazer um calendário de Advento para contar 
as semanas que faltavam para o Natal. Na mesa tinham um centro de mesa 
redondo com quatro velas: uma roxa, uma vermelha, uma verde e outra branca!  

       Uma das crianças, que tinha dez anos, virou-se para a mãe e perguntou: 
- Mãe, porque é que nós não fazemos umas bolas vermelhas para pôr na árvore de 

Natal? 
- Mas o que é que isso tem a ver com o Natal? - Perguntou a mãe. 

        A filha, com um ar de engraçada, respondeu:  
- Tem a ver com o nosso centro de mesa! Já que tem coisas vermelhas e é redondo! 
- Boa ideia! - Exclamaram todos em coro. 
Então, daquele dia em diante, passaram a fazer bolas de Natal para por na árvore! E a 

tradição espalhou-se e ainda hoje usamos bolas para decorar os pinheiros de Natal. 

 

O PINHEIRO TRISTE 

 

 

Há muitos, muitos anos havia um senhor que tinha uma árvore de Natal. 
Todas as noites, ele olhava para ela e achava que era muito triste, mas não sabia 
como ajudar. 

No dia seguinte foi à feira procurar uma coisa para dar alegria à árvore. 
Procurou, procurou, mas não encontrou nada. Depois quando estava a voltar a casa 
começou a olhar para todos os lados e nada encontrou.  
 

Quando já estava quase a chegar a casa um menino, que 
jogava bola, acertou com a sua bola de futebol no senhor. O menino 
pediu desculpa ao senhor. O homem respondeu: 

- Não faz mal! Acabaste de me dar uma grande ideia! 
Pegou em várias bolas pequenas, pintou-as e depois pendurou-as na árvore de natal. 

Ficou tão linda, que todos os anos as continuou a pendurar na sua árvore. 
E assim nasceu a tradição de decorar a árvore de natal. 

 

DOAÇÃO DE COMPUTADORES PORTÁTEIS À BIBLIOTECA D. CARLOS I 

 

Numa altura em que, na iminência do ensino misto e ou à distância, urge 

minimizar as assimetrias e promover a igualdade de acesso às 

aprendizagens, mediante a diversidade que caracteriza o público do 

Agrupamento D. Carlos I, a dotação da escola com variados equipamentos 

tecnológicos é sempre bem-vinda. Assim sendo, a Biblioteca Escolar D. 

Carlos I agradece à empresa OpenSpring Portugal e ao seu Diretor, 

Emanuel Martins, a gentil oferta de cinco computadores portáteis que 

estão já à disposição dos seus utilizadores. 

 

MATILDE ALMEIDA 5.º E 

MARTIM ROXO MARTINS 5.º E 
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MENSAGEM DE NATAL DA SENHORA DIRETORA Dr.ª JOANA OLIVEIRA 

 

[Olá, 

Chegou o fim do dia. O último dia de aulas do ano 2020. 

Chegou a altura de olhar para os que nos são mais próximos, 

estejam fisicamente connosco ou não, possamos estar juntos ou 

não.  

Chegou a altura de parar um bocadinho a loucura do dia-a-dia 

que vivemos nos últimos meses.  

2020 vai ficar marcado nas nossas vidas, nas nossas memórias. 

Foi sem dúvida um ano diferente. Mas por alguns dias vamos 

viver o Natal, à medida do que nos é permitido, com as contingências que todos conhecemos, com as memórias 

difíceis, com as alegrias das pequenas coisas, com a força de acreditar que 2021 será melhor... 

Desejo-vos, em nome de toda a equipa, um Natal tranquilo e quentinho e uma entrada no novo ano com a 

certeza de um futuro risonho.] 

 

 

LEITURAS NATALÍCIAS NA BIBLIOTECA ESCOLAR D. CARLOS I 
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O HABITUAL E JÁ IMPRESCINDÍVEL PRESÉPIO DO PROFESSOR JOÃO BALSEIRO 

 

 
LINDÍSSIMAS E CRIATIVAS DECORAÇÕES DE NATAL NA EB1 D. CARLOS I FEITAS COM A AJUDA DA 

PROFESSORA MARINELA NEVES 
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Os Professores, Alunos e Pessoal Auxiliar do 
Agrupamento de Escolas D. Carlos I desejam a 
toda a Comunidade Educativa um bom ano de 
2021! 
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