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O CARLITOS 

https://www.youtube.com/watch?v=wnOO2U10m_o&feature=emb_logo
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PROJETO ERASMUS + UPSKILLING PARENTS 

COMO ORIENTAR AS CRIANÇAS EM SEGURANÇA ATRAVÉS DO ENSINO À DISTÂNCIA 

 EM TEMPOS DE CRISE 

 

O Agrupamento D. Carlos I é parceiro não oficial deste 

projeto coordenado pela Akademie für Politische Bildung 

und demokratiefördernde Maßnahmen, na Áustria. 

 

Objetivos do Projeto: 

Ensino à distância / ensino em casa - Muito é exigido aos 

pais durante a crise do Corona Vírus. No entanto, muitos 

não conseguem dar aos seus educandos o apoio de que 

necessitam devido a desvantagens socioeconómicas e a 

uma falta de competências digitais. 

Quando trabalhamos com jovens, especialmente jovens 

com desvantagens educativas e/ou famílias socioeconomicamente desfavorecidas, sabemos que 

muitas vezes estes precisam de ajuda em questões semelhantes.  

O objetivo deste projeto é mostrar diferentes soluções através de um estudo comparativo do que 

ocorre no espaço europeu. Este estudo será publicado 

num artigo e num guia apresentando vários métodos e 

que será de acesso livre a todas as partes interessadas.  

Não só as organizações individuais beneficiam do 

intercâmbio europeu, mas também as famílias poderão 

ter a sensação de que outras pessoas na Europa são 

semelhantes a si. 

 

São seis os países e parceiros oficiais que fazem parte 

deste projeto. Em Portugal, o Agrupamento D. Carlos I, 

como parceiro não oficial, irá beneficiar da formação que 

será realizada aos pais e encarregados de educação 

para capacitar os mesmos no uso correto das tecnologias 

de informação e comunicação a que esta nova realidade 

nos obriga. 

 

 Podem conhecer mais deste projeto em: https://www.upskilling-parents.eu 

 

Professor Victor Santos 

 

https://www.upskilling-parents.eu/
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SESSÃO DE CINEMA NO CENTRO CULTURAL OLGA CADAVAL 
 

Dando cumprimento às atividades do Plano Nacional 

de Cinema, pelo sexto ano consecutivo 

implementado pela Biblioteca Escolar D. Carlos I, a 

turma do 9.º H foi convidada a participar numa 

sessão reservada a Alunos e Professores no âmbito 

do Programa Internacional “O Mundo à Nossa 
Volta: Cinema, 100 Ans de Jeunesse”. 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.  

 

 

Antes de passarem à fase de realização propriamente dita através de 

exercícios práticos, é necessário que os alunos concluam um processo 

de visionamento e análise de filmes e excertos de filmes associados à 

realização dos exercícios, que os ajudem a precisar e a compreender a 

questão a ser trabalhada este ano e que trata “O TEMPO NO CINEMA”.   

 

A obra trabalhada no dia 15 de 

dezembro de 2020 foi Uma Pedra no Bolso (1987) de Joaquim Pinto, uma 

história de iniciação e embate com a idade adulta: de férias na estalagem de 

uma tia, à beira mar, Miguel encontra Luísa, o pescador João e o Dr. Fernando, 

três personagens que marcarão a entrada da sua primeira “pedra no bolso”. 

 

Os nossos alunos tiveram o privilégio de ver abrir as portas do Centro 

Cultural Olga Cadaval especialmente para eles e ser conduzidos pela Cineasta 

Nathalie Mansoux numa oficina que pretendeu estimular o questionamento 

e a criatividade dos alunos participantes.   

 

A mesma oficina cumpriu ainda os objetivos previstos no Plano Nacional de Cinema, que são os de divulgar 

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

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

junto das comunidades educativas. 

 

 

Professora Sandra Pratas e Sousa 

Professora Bibliotecária do AE D. Carlos I 
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PROJETO ARTE & GEOMETRIA 
 

Interrompemos, de forma abrupta, a nossa caminhada onde o “diálogo” da arte com a geometria estava mais 

próximo. A Pandemia obrigou-nos a confinar. Muitos materiais estavam já construídos e outros tantos em 

construção.  

A motivação e o entusiasmo das crianças estavam espelhados nas fotos 

que tirámos, nos diálogos que registámos e a forma como, semana após 

semana, eramos recebidas nas diferentes salas de aula.  

Porque acreditamos que o este projeto pode enriquecer e dar 

continuidade ao desenvolvimento curricular do trabalho com as crianças 

implicadas, em colaboração com as diferentes docentes, solicitámos à 

Diretora do Agrupamento a sua continuidade.  

Foi para nós gratificante termos a possibilidade de retomarmos este 

projeto, considerando as suas potencialidades nas aprendizagens das 

crianças, no diálogo e articulação com as colegas da educação pré-

escolar e 1º Ciclo, a parceria com as nossas colegas bibliotecárias e 

ainda no processo de transição entre estes dois níveis.      

Assim, já no presente ano letivo, relembrámos o que tínhamos 

realizado e avançámos prosseguindo a nossa trajetória. Partimos do princípio de que o raciocínio visual 

espacial é crucial em muitas das propostas de aprendizagens matemáticas. Por outro lado, acreditamos que as 

aprendizagens também incluem a curiosidade, a imaginação, a capacidade de inventar, a assunção de riscos, a 

criatividade e a persistência, tão importantes na educação artística.   

 

A Matemática das formas bidimensionais, as suas características ou atributos definidores.   
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   As suas propriedades são estabelecidas pela observação, medição, desenho, e a criação de modelos. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

São igualmente estabelecidas através da manipulação, exploração e perceção visual.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A aprendizagem de estruturas espaciais através da manipulação de formas e cores: os padrões e 

regularidades geométricas.  

A construção permitiu a utilização de uma linguagem que inclui um vocabulário posicional. A construção 

permitiu realizar transformações geométricas: a translação, a reflexão e a rotação.   
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Passagem do bidimensional para o tridimensional e uma pequena incursão nas aprendizagens acerca 
dos sólidos. Construção de cartões de Natal usando a técnica pop-up. 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para toda a Comunidade Escolar desejamos saúde e esperança! 
 
                                                                                                              Educadoras Ana Mendes e Ângela Godinho  
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HORA DO CONTO NA BIBLIOTECA ESCOLAR D. CARLOS I 
 
 
 
 
No âmbito do Projeto de Leitura “Hora do 

Conto” da Biblioteca Escolar D. Carlos I e em 

articulação com o Projeto “Arte & Geometria”, 

realizaram-se quatro sessões de promoção do 

livro e da leitura nos dias 6 de novembro (JI- 

Sala 2); 13 novembro (JI- Sala 1); e 9 de 

dezembro (1.º A e 1.º/2.º A).  

 

 

 

As sessões tiveram o seu início com a leitura do poema “As Pedras” 

de Maria Alberta Menéres que nos diz que as pedras, habitualmente 

vistas como frias, duras e sem coração, na verdade “cantam nos 

lagos”, “riem nos muros ao sol”, “tremem de frio e de medo”, e até 

falam, já que “todas as coisas sabem uma história que não calam”. De 

facto, quem nunca ouviu histórias tão tristes que até fazem chorar as 

pedras da calçada? 

A leitura do poema deu o pontapé de saída para uma história 

passada nas planícies do Chad em plena savana africana: “Porque há 

tantas pedras no rio?". Também nas histórias africanas, que as 

mulheres contam para as crianças sorrirem enquanto preparam a 

comida ou moem o trigo miúdo, todas as coisas estão cheias de vida: 

as pessoas, os animais, as árvores e até as pedras! 

Esta história divertida e simples, recontada por Belén Diaz a 

partir de um conto tradicional africano, foi apresentada aos 

alunos recorrendo à técnica do kamishibai ou “Teatro 

de Papel”. Para quem não está familiarizado com o termo, 

Kamishibai é uma forma de contar histórias que se originou em 

templos budistas japoneses no século XII, onde os monges 

usavam o emakimono ou “rolo de pintura” para transmitir 

histórias com lições de moral, e sem dúvida capaz de 

concentrar a atenção maravilhada das crianças.   
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Através de um diálogo informal, os pequeninos leitores discutiram o 

significado desta história, ponderaram sobre a origem das pedras, discutindo 

fenómenos de erosão, e apontaram a moral da história.  

Como atividade de pós-leitura, os alunos tiveram ainda a hipótese de 

aprender sobre a savana e conhecer o seu clima e vegetação característicos. 

Também, com base nas personagens apresentadas na história, puderam 

distinguir entre animais carnívoros e herbívoros e identificar quais os que se 

encontram em vias de extinção.  

A terceira parte da atividade prendeu-se com a aquisição do conceito de 

padrão através da observação do desenho do pêlo dos animais da savana, 

inclusive alguns de que nunca tinham ouvido falar, tais como impalas, elandes, órixes e kudus. 

Assim, ao som dos ritmos das vastas planícies do Serengueti, cada par foi convidado a pintar um desses padrões 

numa das faces de uma pedra, através de linhas curvas e retas, e de forma a que o animal representado fosse 

facilmente identificável pelos outros elementos do grupo.  

As lindíssimas pedras pintadas com os padrões e as cores quentes da savana foram depois colocadas à volta da 

árvore de Natal da Biblioteca Escolar e ajudaram a prestar uma homenagem à dignidade africana e à sabedoria 

profunda de um mundo antigo.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Professora Sandra Pratas e Sousa 

Professora Bibliotecária do AE D. Carlos I 
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PROGRAMA ECO-ESCOLAS 

 

No passado dia quatro de novembro decorreu o 1º Conselho Eco-Escolas do 

corrente ano letivo, que contou com a presença da Diretora da escola, dos 

Coordenadores do Programa, da Dª Rosa, chefe dos Assistentes Operacionais, e de 

vários delegados ambientais, representantes dos 2º e 3º ciclos. Nesta 1ª reunião, 

após a aprovação do Regulamento do Conselho Eco Escolas, foram relembrados os 

projetos realizados no ano anterior e os temas que se pretendem trabalhar este ano.  

 

Assim, para além dos temas obrigatórios que incluem a Água, 

Resíduos e Energia, será ainda trabalhado o tema Espaços 

Exteriores. Foi decidida a realização de inquéritos online dirigidos 

a alunos, docentes e assistentes operacionais, estando os últimos 

ainda a decorrer. Estes inquéritos que constituem a Auditoria 

Ambiental, têm 

como objetivo a 

identificação de 

problemas relativos a questões ambientais e determinam o ponto 

de partida para a tomada de decisões relativas a ações 

prioritárias a desenvolver na escola. Apelamos por isso à 

participação de todos os intervenientes. 

Um projeto que resolvemos avançar desde já foi o das tampinhas, 

estando cada turma responsável pela sua recolha em cada sala, a 

fim de serem posteriormente entregues a uma entidade coletiva ou individual ainda a decidir. Todos podemos 

contribuir desde já!  

 

De realçar que no passado dia 23 foi hasteada a bandeira 

verde do programa Eco Escolas, tendo a Associação Bandeira 

Azul da Europa (ABAE-FEE Portugal) distinguido mais uma 

vez a nossa escola com este galardão, reconhecendo assim o 

trabalho realizado no ano 

letivo anterior, na área da 

educação ambiental para a 

sustentabilidade. 

A cerimónia contou com a presença dos Coordenadores do programa Eco Escolas, 

de alguns elementos da Direção, do Conselho Geral e de Delegados Ambientais.  
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Aproveitamos ainda esta oportunidade para apresentar o novo logótipo do 

programa Eco-Escolas da autoria da professora de Educação Visual, Sandra 

Hormigo, que se disponibilizou de imediato para colaborar connosco. O 

resultado foi esta maravilhosa versão ambientalista do Rei D. Carlos I 😊 

 

Professor Carlos Luís e 

 Professora Elsa Florêncio  

 

PARTICIPAÇÃO DA ALUNA MARIANA FERREIRA DO 7.º E  
NO PROJETO ENGIE 

 
https://www.engieproject.eu/2020/12/13/engie-video-contest-

finalists/ 
 
A aluna Mariana Filipa Brás Ferreira do 7.º E participou no concurso 
“VIDEO CONTEST ON GEOSCIENCE FOR YOUNG GIRLS” dinamizado pelo 
Projeto ‘ENGIE - Encouraging Girls to Study Geociences 
and Engineering’. O mesmo visa despertar o interesse de meninas 

dos 13 aos 18 anos no estudo das geociências e disciplinas de engenharia 
relacionadas. Como as decisões de carreira são tomadas geralmente 

neste período da vida, espera-se que o impacto do projeto contribua para a melhoria do equilíbrio de género 
nas áreas destas disciplinas. 
O padrão geral de género em geociências, especialmente nos setores de exploração e extração mineral, é 
desequilibrado. É tipicamente caracterizada por homens e estereótipos masculinos estáveis em quase todos os 
níveis das empresas, na sociedade e nas comunidades profissionais, bem como na educação e na pesquisa. No 
entanto, estudos confirmam que equipas diversificadas são mais criativas e inovadoras. A participação das 
mulheres nas indústrias de matérias-primas é, portanto, necessária e pode ser considerada um elemento 
desejável da estratégia de negócios. 

 

O primeiro lugar deste concurso internacional foi 

conquistado por uma aluna Portuguesa, Mariana 

Gaivoto, no dia 18 de dezembro de 2020. A aluna 

Mariana Brás Ferreira não foi premiada mas é de 

louvar o seu contributo para um projeto que tem 

como objetivo principal a promoção de uma 

sociedade que se quer profundamente igualitária. 

Vale a pena rever a sua participação neste concurso 

organizado pela Federação Europeia de Geologistas 

em:  
https://www.youtube.com/watch?v=QWJAEi2DO1U&feature=emb_logo 

 

 
Professora Sandra Pratas e Sousa 

Professora Bibliotecária do AE D. Carlos I 

MARIANA FILIPA ALVES BRÁS FERREIRA_7.º E  

https://www.engieproject.eu/2020/12/13/engie-video-contest-finalists/
https://www.engieproject.eu/2020/12/13/engie-video-contest-finalists/
https://www.youtube.com/watch?v=QWJAEi2DO1U&feature=emb_logo
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TRABALHO DE PROJETO MEDIADO POR PLATAFORMA DIGITAL   

DREAMSHAPER – D. CARLOS I 

 

Barenboim, um pianista contemporâneo, explica que para se tocar música é necessário realizar duas ações em 

simultâneo: exprimir-se e escutar os outros músicos, faceta indispensável para se fazer música. “A arte de tocar 

música é a arte de simultaneamente tocar e escutar, sendo que uma reforça a outra. Isto passa-se tanto a nível 

individual como coletivo: a execução é valorizada pela escuta e uma voz é valorizada pela outra.” 

 

Tal como na música, em educação é fundamental dar-se 

importância à individualidade de cada um, mas, 

simultaneamente, atender ao coletivo de forma a dar 

sentido à tarefa. Os saberes são transdisciplinares e 

complexos e, por isso, é necessário um olhar interdisciplinar 

face à aprendizagem e ao desenvolvimento intelectual. 

Acreditamos que uma aprendizagem baseada em projetos 

responde a estes desafios na medida em que, ao construir 

projetos, os alunos aprendem de forma mais autónoma, 

ativa e cooperativa, assumindo-se como protagonistas na 

procura de soluções e de respostas a determinados desafios 

ou problemas.  

 

Acreditando nestes princípios, o agrupamento decidiu, este ano letivo, e dando continuidade à parceria com o 

SintraES+, programa do Sucesso Educativo do Município de Sintra, lançar um desafio aos docentes dos 2º e 3º 

ciclos: a utilização de uma ferramenta online de aprendizagem baseada em projetos – a DreamShaper. Esta 

ferramenta permite o trabalho colaborativo em projetos temáticos de estudo, pesquisa científica, intervenção 

social, produção artística ou orientação vocacional para o desenvolvimento das aprendizagens curriculares. 

Qualquer professor da turma pode acompanhar o projeto e orientar os alunos no seu desenvolvimento. É, 

portanto, um trabalho coletivo onde, com a colaboração ativa dos professores, se desenvolvem projetos 

alinhados com as diversas áreas do currículo e que contribuam para o desenvolvimento das competências 

previstas no Perfil do Aluno. A aprendizagem mediada pela DreamShaper permite uma maior comunicação e 

difusão dos projetos, facilita o seu acompanhamento, a orientação dos alunos e a avaliação, numa perspetiva 

interdisciplinar e cooperativa, e com o objetivo de otimizar o tempo dos professores. Além disso, incentiva a 

que seja o aluno a investigar, desenhar e construir soluções de forma muito mais autónoma e participada, 

síncrona ou assincronamente. A qualquer momento, os professores podem partilhar materiais de apoio, propor 

desafios adicionais e dar feedback individualizado.  
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Neste momento, a ferramenta está a ser utilizada pelos alunos de seis turmas do sexto ano e de oito turmas do 

oitavo ano, na disciplina de Cidadania, mas em colaboração com os docentes das restantes disciplinas que 

contribuem para enriquecer os projetos desenvolvidos pelos alunos no âmbito dos conteúdos previstos para a 

disciplina de Cidadania e Desenvolvimento.  

Este é um trabalho contínuo e muito desafiador que nos 

interpela a todos a “sairmos” do nosso espaço curricular, 

e a percorrermos um caminho que permita aos nossos 

alunos a realização de aprendizagens mais significativas, 

na medida em que estão interligadas com diferentes 

disciplinas e de acordo com os interesses dos nossos 

alunos. 

Aos nossos professores que aceitaram este desafio, o nosso agradecimento, com a certeza de que este é um 

caminho que tem obstáculos, mas a convicção de que este é sentido certo, far-nos-á continuar a caminhar. 
 

 

Sérgio Félix 

Fundador na EDThink 

 

CARTA UNIVERSAL DE DEVERES E OBRIGAÇÕES  

DOS SERES HUMANOS 

Vinte e dois anos depois, a Biblioteca Escolar D. Carlos I associa-se à iniciativa da Fundação José Saramago que 
procura que esta Carta seja divulgada em vários idiomas e chegue ao máximo possível de pessoas em todo o 
mundo.  

Podem aceder ao site da Fundação José Saramago e ler não só o discurso, mas também a Carta Universal de 
Deveres e Obrigações dos Seres Humanos, criada a partir das palavras de José Saramago em Estocolmo.   

https://www.josesaramago.org/discurso-de-jose-saramago-proferido-no-dia-10-de-dezembro-de-1998-em-
estocolmo/ 

 

Este discurso foi pronunciado por 
José Saramago no Banquete Nobel, 
em 10 de Dezembro de 1998. Anos 
depois, graças à união de vontades 
de várias pessoas e instituições foi 
criada a Carta Universal de Deveres e 
Obrigações dos Seres Humanos, a 
partir das palavras de José Saramago 
em Estocolmo. 

https://www.josesaramago.org/discurso-de-jose-saramago-proferido-no-dia-10-de-dezembro-de-1998-em-estocolmo/
https://www.josesaramago.org/discurso-de-jose-saramago-proferido-no-dia-10-de-dezembro-de-1998-em-estocolmo/
https://www.blogger.com/u/1/blog/post/edit/3099254369826273924/3213158867679129903?hl=pt-PT
https://www.blogger.com/u/1/blog/post/edit/3099254369826273924/3213158867679129903?hl=pt-PT
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Majestades, Alteza Real, Senhoras e Senhores, 

Cumpriram-se hoje exactamente cinquenta anos sobre a 
assinatura da Declaração Universal de Direitos Humanos. Não 
têm faltado, felizmente, comemorações à efeméride. Sabendo-
se, porém, com que rapidez a atenção se fatiga quando as 
circunstâncias lhe impõem que se aplique ao exame de questões 
sérias, não é arriscado prever que o interesse público por esta 
comece a diminuir a partir de amanhã. Claro que nada tenho 
contra actos comemorativos, eu próprio contribuí para eles, 
modestamente, com algumas palavras. E uma vez que a data o 
pede e a ocasião não o desaconselha, permita-se-me que 
pronuncie aqui umas quantas palavras mais.  

Como declaração de princípios que é, a Declaração Universal de 
Direitos Humanos não cria obrigações legais aos Estados, salvo 
se as respectivas Constituições estabelecem que os direitos 
fundamentais e as liberdades nelas reconhecidos serão 
interpretados de acordo com a Declaração. Todos sabemos, 
porém, que esse reconhecimento formal pode acabar por ser 
desvirtuado ou mesmo denegado na acção política, na gestão 
económica e na realidade social. A Declaração Universal é geralmente considerada pelos poderes económicos e pelos 
poderes políticos, mesmo quando presumem de democráticos, como um documento cuja importância não vai muito além 
do grau de boa consciência que lhes proporcione.  

Nestes cinquenta anos não parece que os Governos tenham feito pelos direitos humanos tudo aquilo a que, moralmente, 
quando não por força da lei, estavam obrigados. As injustiças multiplicam-se no mundo, as desigualdades agravam-se, a 
ignorância cresce, a miséria alastra. A mesma esquizofrénica humanidade que é capaz de enviar instrumentos a um planeta 
para estudar a composição das suas rochas, assiste indiferente à morte de milhões de pessoas pela fome. Chega-se mais 
facilmente a Marte neste tempo do que ao nosso próprio semelhante.  

Alguém não anda a cumprir o seu dever. Não andam a cumpri-lo os Governos, seja porque não sabem, seja porque não 
podem, seja porque não querem. Ou porque não lho permitem os que efectivamente governam, as empresas 
multinacionais e pluricontinentais cujo poder, absolutamente não democrático, reduziu a uma casca sem conteúdo o que 
ainda restava de ideal de democracia. Mas também não estão a cumprir o seu dever os cidadãos que somos. Foi-nos 
proposta uma Declaração Universal de Direitos Humanos, e com isso julgámos ter tudo, sem repararmos que nenhuns 
direitos poderão subsistir sem a simetria dos deveres que lhes correspondem, o primeiro dos quais será exigir que esses 
direitos sejam não só reconhecidos, mas também respeitados e satisfeitos. Não é de esperar que os Governos façam nos 
próximos cinquenta anos o que não fizeram nestes que comemoramos. Tomemos então, nós, cidadãos comuns, a palavra e 
a iniciativa. Com a mesma veemência e a mesma força com que reivindicarmos os nossos direitos, reivindiquemos também 
o dever dos nossos deveres. Talvez o mundo possa começar a tornar-se um pouco melhor.  

Não   estão   esquecidos   os   agradecimentos.   Em   Frankfurt,   onde   estava   no   dia 8   de outubro, as primeiras palavras 
que disse foram para agradecer à Academia Sueca a atribuição do Prémio Nobel de Literatura. Agradeci igualmente aos 
meus editores, aos meus tradutores e aos meus leitores. A todos volto a agradecer. E agora quero também agradecer aos 
escritores portugueses e de língua portuguesa, aos do passado e aos de agora: é por eles que as nossas literaturas existem, 
eu sou apenas mais um que a eles se veio juntar. Disse naquele dia que não nasci para isto, mas isto foi-me dado. Bem 
hajam, portanto.   

Acedam também a http://universalcharterofduties.org/ para ler o documento na íntegra e tornarem-se 
apoiantes da iniciativa! 

Professora Sandra Pratas e Sousa 

Professora Bibliotecária do AE D. Carlos I 

http://universalcharterofduties.org/
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CANTINHO DAS MEMÓRIAS: UMA VALSA A MIL TEMPOS COM CARLOS DO CARMO 

 

Depois de um ano de má memória, o primeiro dia de 2021 apresentou-se funesto com a notícia da morte de 

Carlos do Carmo aos 81 anos no Hospital de Santa Maria, em Lisboa. 

 

 

 

 

 

 

 

Para os mais novos e que não sabem quem foi, Carlos do Carmo nasceu em Lisboa, em 21 de dezembro de 1939. 

Era filho da fadista Lucília do Carmo e do livreiro Alfredo Almeida, 

proprietários da casa de fados “O Faia”, onde começou a cantar, até iniciar a 

carreira artística, em 1964. Distinguido com o Grammy Latino de Carreira, em 

2014, entre muitos outros galardões, o seu percurso passou pelos principais 

palcos mundiais, do Olympia, em Paris, à Ópera de Frankfurt, na Alemanha, 

do “Canecão”, no Rio de Janeiro, ao Royal Albert Hall, em Londres. O cantor 

despediu-se dos palcos a 9 de novembro de 2019, com um concerto lotado 

no Coliseu dos Recreios, em Lisboa. No mesmo dia, o primeiro-ministro 

António Costa condecorou o artista com a medalha de mérito cultural pelo 

“inestimável contributo” para a música portuguesa.   

É impressionante o facto de uma figura da cultura portuguesa com a 

envergadura de Carlos do Carmo, ter honrado a pequenina escola D. Carlos I com a sua presença, mas de facto 

aconteceu pela mão das professoras Ana Nascimento e Maria José Sebastião.  

 

Recuemos então até ao dia 1 de junho de 2017. Após semanas 

de intensa azáfama que envolveram a preparação de uma 

exposição de ilustrações baseadas nas canções que o cantor 

imortalizou e se intitulou “O Fado em Nós”, professores, pais e 

alunos aguardavam, de telemóveis em punho e com visível 

expetativa, a chegada do aclamado artista.  

 

Foi ao som de “Lisboa, Menina e Moça” e de “Os Putos”, magistralmente ensaiadas pelo Professor de Educação 

Musical, Victor Santos, e belissimamente interpretada pelos alunos do 6.º D e do 6.º E, que Carlos do Carmo foi 

recebido ao chegar à galeria Almada Negreiras e mesmo antes de entrar na Biblioteca Escolar.  

https://www.youtube.com/watch?v=wnOO2U10m_o&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=byaN6_87lZw
https://www.youtube.com/watch?v=YShQsvFQaeI
https://www.youtube.com/watch?v=YShQsvFQaeI
https://www.youtube.com/watch?v=wnOO2U10m_o&feature=emb_logo
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As Professoras Ana Nascimento e Maria José Sebastião, mentoras da 

iniciativa, começaram por agradecer a presença do ilustre convidado 

na E.B. D. Carlos I, recordando o dia em que o na altura recém-

falecido escritor e jornalista Baptista-Bastos, estivera na nossa escola 

e descrevera a voz de Carlos do Carmo como “a voz humana em 

pleno voo”.  

A atividade decorreu, como a valsa, a três tempos, com perguntas muito pensadas pelos jovens alunos do sexto 

ano e que traziam escritas em papel, respostas muito sentidas pelo convidado de honra e declamação na ponta 

da língua de poemas que vestiram os seus mais famosos fados, nomeadamente “Estrela da Tarde” e “Pedra 

Filosofal”.  

Referindo-se à candidatura Portuguesa do fado a 

património cultural e imaterial da humanidade, 

Carlos do Carmo referiu que fora um esforço 

conjunto onde musicólogos e académicos 

trabalharam diretamente com fadistas. A si coube 

o papel de embaixador e porta-voz dessa 

candidatura que reconheceu o valor inestimável da 

canção urbana de Lisboa. Segundo Carlos do 

Carmo, fora uma tarefa muito interessante já que 

muitos dos que participaram nessa demanda desconheciam a história do fado. Mais, quando se iniciou o Museu 

do Fado só havia quatro livros e agora as exposições chegavam à Coreia do Sul, e os livros sobre o fado 

sucediam-se em catadupa, pelo que essa dinâmica justificara o empenho de todos os que para essa iniciativa 

contribuíram. Carlos do Carmo acrescentou que a maior parte dos países apresentava uma música eclética - 

Itália tinha o Bel Canto, Andaluzia tinha o Flamenco - mas apenas algumas cidades têm uma canção própria: 

Buenos Aires tem o tango, e Lisboa tem o fado. “Nós temos a beleza de ter uma canção própria. Mas ainda 

vamos no princípio da investigação”. 

Quanto ao facto de o Grammy ter sido o momento alto da sua vida e carreira, esclareceu que a sua importância 

fora relativa. E de coração aberto explicou que estivera 

à morte há dezassete anos. E assumiu-se crente. 

Aparentemente a vida concedera-lhe mais um 

bocadinho de tempo, tempo onde lhe foram 

acontecendo coisas muito bonitas. A sua vida, disse, 

não mudou com o Grammy, que no fundo não passara 

de uma consagração comercial. Continuava a gostar de 

aprender, continuava a gostar de viver. E rematou dizendo que o que se estava a passar ali, naquele momento,  
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com crianças tão novas, a conhecer a poesia dos grandes autores como Ary dos Santos ou Alexandre O’Neal, e a 

interessarem-se pelo fado, tinha muito mais importância. A boca das crianças arredondou-se num largo ohhhh! 

Ter sido padrinho de uma iniciativa em Castelo Branco em que a guitarra portuguesa era 

uma cadeira, ou ter assistido a meninos Madeirenses a tocar no cordafone, isto é que  

eram os Grammies, acrescentou. Mas ganhar um prémio no estrangeiro era sempre 

bom, era fazer falar de Portugal, um país pobre e periférico. 

Também considerou muito bonita a homenagem que lhe foi prestada pela Rádio 

Comercial, ao produzir um vídeo onde 35 cantores portugueses de diferentes gerações 

cantam “Lisboa Menina e Moça”, entre eles Paulo de Carvalho, Jorge Palma, Rui 

Reininho, Camané, Mariza, Ana Moura, Tiago Bettencourt ou David Fonseca, e recordou, 

divertido, o momento em que 

conseguira participar numa emissão radiofónica logo pela 

manhã. Confesso noctívago, gostava de entrar pelo silêncio 

da noite de Lisboa e de às cinco da manhã ouvir o chilreio 

dos passarinhos. Mas não pensassem os alunos que passava 

a madrugada a jiboiar, não, trabalhava muito mesmo, mas 

no momento em que as pessoas são mais dóceis.  

 

Ainda sobre a rádio exprimiu o desejo de que nas suas direções 

perpassasse um sentimento que sobra aos espanhóis e que por cá 

escasseia e que é a autoestima. Há muita gente com qualidade que não 

passa nas rádios. Também teria gostado de viver num país onde os 

músicos tivessem trabalho e aqui a Rádio Comercial dera o exemplo.  

Assumiu-se como um homem que gostava de sonhar. Sonhar dá grandes 

impulsos. Não sonhando fica-se com a ideia de que 

tudo é irrelevante. E por isso sonhava, continuava 

a sonhar com o dia em que o fado fosse ensinado 

nas escolas. Todo o Português tem de perceber de 

fado. O fado está à nossa porta.  

E depois explicou ainda que o fado é uma tradição 

oral. É para ouvir. Quando participou no The Voice 

passou por arrogante quando pediu que não se 

batessem palmas. Assim tinha aprendido, assim 

era a sua obrigação transmiti-lo! 
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À pergunta de como tinha sido a sua primeira vez no Olympia de Paris, recordou como 

fora importante e de como então as coisas eram diferentes. Quando se contratava um 

artista, havia um público fiel que ia àquela sala. Agora bastava alugar-se a sala.  

Sobre Lisboa frisou que era sua cidade e gostava muito de ser de Lisboa. Cantava 

Lisboa porque a sentia! Nascera na Bica, aburguesara-se, disse a rir, e fora viver para 

as Avenidas Novas, mas o seu coração permanecera sempre nesses bairros. E depois 

discorreu sobre a luz de Lisboa, o facto de a cidade ter um rio, uma alma e uma 

canção. Lembrou-se nesse momento do poeta Ary dos Santos, outro grande 

apaixonado da cidade de Lisboa, com quem fizera um trabalho em liberdade: o 

primeiro disco onde Lisboa fora cantada livremente.  

Após a declamação de “Estrela da Tarde” de Ary Dos Santos e Fernando Tordo, Carlos do Carmo contou como 

fora o Thilo Krassman, maestro e compositor alemão estabelecido em Portugal, que o ensinara a declamar essa 

canção. Enquanto o compositor fazia os arranjos, Carlos do Carmo subia a descia as escadas a cantá-la. Ia dando 

em maluco. Na verdade Carlos do Carmo tivera de aprender as canções todas para o Festival da Canção de 1976 

onde fora o único intérprete.  

Duas semanas após a vitória de Salvador Sobral que 

trouxera para Portugal pela primeira vez o troféu da 

Eurovisão para Portugal, após vencer o Festival RTP da 

Canção 2017 com a música Amar pelos Dois, Carlos do 

Carmo confessou que o jovem intérprete era do 

melhor que já tinha visto, tecendo-lhe rasgados 

elogios. Cantava muito bem. Pensava muito bem. Era 

muito interessante do ponto de vista artístico e 

humano. E como se podia constatar, a língua portuguesa não era nenhum obstáculo. 

Não saberia identificar o seu melhor momento musical, o melhor momento é sempre aquele em que o público 

não nos deixa, e o seu fado preferido era sempre o próximo. Nem sempre quisera ser fadista. Era filho de uma 

grande fadista mas na adolescência até achava que aquilo era uma seca. O pai estava ligado aos livros e cedo 

aprendeu que ler é como respirar. Ler é uma grande companhia. Ler é aprender a ser livre. Frank Sinatra fora 

também uma das influências da sua vida que iria conservar até morrer. Sabia trinta canções de cor e ali não se 

perdia uma palavra. Vê-lo ajudou-o a saber mexer as mãos, a estar em cima de um palco, a fazer do palco a sua 

sala de estar. De vez em quando dizia piadas. “Devo-lhe tanto!” Rematou.  

A pergunta se já tinha cantado um fado escrito por si, Carlos do Carmo exclamou “Que horror!” “Eu sou um 

analfabeto, um infoexcluído, escrevo à mão coisas parecidas com poesia!” Mas tivera a sorte de ter os grandes 

poetas a escrever para si. E tudo poemas ralhados, discutidos verso a verso! Outras vezes contara com a ajuda 

da mulher, licenciada em Filosofia e a figura incontornável na sua vida, para o ajudar na escolha dos poemas. 
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Por sua vez o filho, Gil do Carmo, de quem disse 

ter ficado orgulhoso por ter seguido a carreira 

de cantor, sabia compor e estudara no Berklee 

College of Music em Boston, embora não 

tivesse tido tanta sorte porque se deparara 

com uma sociedade muito mais competitiva.  

À pergunta se mudaria algo na sua carreira, 

respondeu que não e que sempre arriscara. 

Não separava o fadista do cidadão. Já apanhara 

muita pancada por não querer agradar a tanta 

gente e logo não mudaria nada.   

À pergunta se se considerava uma referência, deixou claro que não, que não tinha a mania que era 

incontornável. Sentia-se reconhecido. Apenas isso. Mas também tinha inimigos. Fazia parte de se ter amigos. E 

sentia-se um homem com sorte, sobretudo quando a sua voz voltou. Tivera sempre sorte! 

À pergunta “Considera a sua vida uma valsa a mil tempos”? Carlos do Carmo mostrou-se surpreendido. Nunca 

lhe haviam feito essa pergunta demolidora mas era capaz de ser mesmo assim, era provável que a sua vida 

tivesse sido assim… uma valsa a mil tempos. E depois de uma pausa e de mais um trago de água, agradeceu ao 

aluno por tê-lo ensinado a refletir sobre a sua vida dessa maneira.  

A 1 de janeiro de 2021, vítima de um pós-operatório a um aneurisma da aorta abdominal, a valsa a mil tempos 

foi interrompida mas a sua voz perdurará para sempre e o rosto do fado será sempre o seu. Até sempre Carlos 

do Carmo! 

Professora Sandra Pratas e Sousa 

Professora Bibliotecária do AE D. Carlos 

 

Cliquem nas fotos e vejam o vídeo completo destes dois momentos inesquecíveis para a E.B. D. Carlos I! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

EXPOSIÇÃO “O 
FADO EM NÓS” 

6.º D E 6.º E 

2016/2017 

ENCONTRO COM 
CARLOS DO 

CARMO A 1 DE 
JUNHO DE 2017 

NA BECRE D. 
CARLOS I 

https://www.youtube.com/watch?v=COC47UasY-M&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=wnOO2U10m_o&feature=emb_logo


 

 

19 
 

_____________________________________________________________Newsletter D. Carlos I_março 2021 

LA CHANDELEUR 
 

No passado dia 2 de fevereiro, a professora Gilda Lopes propôs um 

pequeno desafio aos Encarregados de Educação da turma do 9.ºG: festejar a 

“Chandeleur” com os seus filhotes! Como podem verificar pelas fotos, cumpriram, 

com entusiasmo, a tradição.  

 

LA CHANDELEUR:  É A TRADIÇÃO FRANCESA DE 

CONFECIONAR E COMER CREPES NO DIA 2 DE 

FEVEREIRO 

 

ORIGEM DA CHANDELEUR: 

Esta surge na Europa e na Irlanda do Norte, para festejar a fecundidade, e é uma festa pagã. Mais tarde, a Igreja 

Católica comemora a “Chandeleur”, 40 dias depois do Natal para celebrar a apresentação de Jesus ao Templo. 

Roma institui esta festa como santa e designa-a de Festa das Candeias. Os cristãos levavam velas para serem 

benzidas pelo padre e no dia 2 de fevereiro colocavam-nas acesas à janela. A luminosidade lembrava a Luz de 

Cristo e simbolicamente representa a Virgem Maria.  

 

ORIGEM DOS CREPES: 

A forma redonda lembra o sol e simbolicamente é um chamamento aos dias de sol e fim do 

frio. No início de fevereiro, os dias começam a crescer cerca de três minutos por dia. É 

então uma homenagem ao nascimento, ao retorno da primavera. Dizia-se também que a 

farinha do ano seria farinha perdida se com ela se não fizesse primeiro crepes. Por isso, no 

século V, os camponeses faziam os crepes para garantirem prosperidade. 

 

Professora Gilda Lopes 
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CLUBES DE LEITURA NA ESCOLA (CLE) 

 

Decorreu no dia 11 de novembro de 2020 a segunda sessão dos CLE - Clubes de 

Leitura na Escola- nas turmas do 5.º B e do 6.º A.A obra escolhida para este encontro 

foi 35 Quilos de Esperança de Anna Gavalda. O livro oscila entre o registo humorístico 

e a comoção, e torna-se frequente ao lê-lo, sorrir com uma lágrima no canto do olho, 

marca de uma belíssima escrita e de um conhecimento profundo da alma humana 

por parte de Anna Gavalda que passa muito do seu tempo “a ver as pessoas viverem” .  

Que adolescente poderá resistir a um livro que começa com: 

["Detesto a escola.  

É a coisa que mais odeio no mundo.  

E mais ainda ... 

Ela dá cabo da minha vida. ] 

O livro, pontuado por tiradas cómicas e desventuras hilariantes de um rapaz de doze anos inadaptado ao 

sistema escolar, atinge momentos de poesia pura como em:  

[No meu boletim de final do pré-escolar, Marie escreveu:  

"Este rapaz tem a cabeça em forma de coador, dedos de fada e um grande 

coração. Tem de se conseguir fazer alguma coisa dele." 

Foi a primeira e a última vez em que um membro do ensino oficial me tratou 

com atenção.] 

A autora de Enfim, Juntos; Queria Ter Alguém à Minha 

Espera Num Sítio Qualquer e Eu Amava-a, traz-nos agora a 

história de Grégoire, um rapazinho que pesa exatamente 35 

Quilos de Esperança.  

Embora extremamente inteligente e criativo, Grégoire 

detesta a escola. Reprova, acumula faltas e expulsões e os 

pais têm dificuldade em encontrar um estabelecimento de 

ensino que o aceite. Acresce a todo este drama o casamento 

deteriorado dos pais de Grégoire que encontram neste 

insucesso uma desculpa para se agredirem mutuamente.  

Grégoire só é feliz quando faz trabalhos manuais com as 

suas mãos de fada, atividade onde é excepcionalmente bom. 

O que mais gosta na vida é de passar horas a fio a conversar e a fazer bricolage com o seu avô Léon com quem 

estabelece uma relação quase telepática. Mas chega o momento em que Grégoire é obrigado a crescer e a 

encontrar o seu caminho.  

A metodologia usada nesta sessão foi a de distribuir várias questões pelos membros do Clube para aprofundar 

https://www.blogger.com/u/1/blog/post/edit/3099254369826273924/5734541738729796272
https://www.blogger.com/u/1/blog/post/edit/3099254369826273924/5734541738729796272
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o conhecimento da obra e fomentar um debate que passou pela inadequação do sistema de ensino em casos 

como o de Grégoire, a adolescência, os problemas no seio da família e acabou no amor aos nossos avós e no 

poder curativo do amor.  

Mais uma vez alunos e professores saíram do Clube de Leitura de coração cheio e enriquecidos por uma leitura 

que os marcará para sempre e, parafraseando Saramago, deveria ser de leitura obrigatória para todos os 

adultos.  

Professora Sandra Pratas e Sousa 

Professora Bibliotecária do AE D. Carlos I 

 

 

 

 

 

SEMANA DA 
LEITURA 2021 

 

 

"LER! A QUALQUER HORA, EM 
QUALQUER LUGAR!” foi o mote 

escolhido para a Semana da Leitura 
2021.  

De 8 a 12 de março, as escolas 
foram convidadas a desenvolver 

atividades que festejassem a 
leitura como ato comunicativo, de 

liberdade e responsabilidade, e 
estabelecessem um diálogo entre a 

literatura, a arte e a ciência, um 
espaço de encontro, criativo e 

colaborativo.  

 

Confiram aqui as atividades 
desenvolvidas pela Biblioteca 

Escolar D. Carlos I!  
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PROJETO NEWTON GOSTAVA DE LER: UMA HISTÓRIA DE MINHOCAS!!! 

 

“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”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decorreu no dia 28 de janeiro de 2021, véspera do segundo confinamento geral no nosso país, mais 

uma sessão do projeto “Newton Gostava de Ler” e que teve como pano de 

fundo a biodiversidade da manta-morta. De destacar a entusiasta participação dos alunos do 5.º B.  

 

A metodologia foi a já habitual neste projeto, partindo-se da leitura e 

exploração de um recurso literário, criam-se pontes para a realização 

de pequenas experiências científicas.  

 

E diga-se que não poderia haver recurso mais divertido do que a 

obra Há um cabelo na minha terra! - 

Uma História de Minhocas de Gary 

Larson. Apesar de aparentar ser um normal livro infantil, esta 

obra surpreende pelo humor negro e cáustico como descreve a nossa 

perspetiva romântica e idealizada do mundo natural e nos confronta 

com a realidade difícil e lúgubre dos seres vivos, inclusive os da raça humana.  

 

https://1.bp.blogspot.com/-fXzZ5q4k3Eg/YBnCROcJ4bI/AAAAAAAAF5I/j4a_ss42IjcWrG-hFZD2N1SO89ajbwpkgCLcBGAsYHQ/s960/143536414_3611362388959907_7035265210315650619_n.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-SuQNsmP2kM4/YCRpJLsZChI/AAAAAAAAGAA/JNJbtmErqEQBGcbZGTtex3IDC6WhEJSHACLcBGAsYHQ/s598/h%C3%A1+um+cabelo.JPG
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A história começa uns centímetros abaixo do chão, quando um filhote 

de minhoca, ao jantar, descobre que tem um cabelo no seu prato de 

terra. Fica bastante irritado, tal como nós humanos quando 

encontramos cabelos na nossa comida, e desata a lamentar-se pela sua 

existência miserável e sombria. Para acalmar a crise existencial do 

filho, o pai minhoca decide contar-lhe uma história inspiradora para as 

minhocas e outros invertebrados do planeta terra.  

 

A história, tão hilariante quanto sarcástica, conta a saga da feia mas 

bondosa Henriqueta, que graças ao seu desconhecimento do mundo 

natural e visão idílica dos animais e da Natureza, acaba por provocar terríveis catástrofes nas suas 

deambulações pela floresta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depois da narração desta verdadeira fábula dos tempos modernos do mestre do humor Gary 

Larson, foi tempo de os alunos assimilarem 

alguns conceitos teóricos, nomeadamente os 

principais grupos taxonómicos, aprendendo a 

distinguir entre anelídios, artrópodes, e moluscos 

e quais os invertebrados que se incluem em cada 

um destes três grandes grupos.  

O terceiro momento deste encontro consistiu na 

divisão da turma em quatro grupos que se 

aventuraram na realização de uma atividade 

experimental para a qual foi necessário manta-morta, 

pinças e lupas. 

https://1.bp.blogspot.com/-dxCZ0jpmbcg/YCRpiqolucI/AAAAAAAAGAM/q37_lDfsTf0HPmvyJoO2AedS1gvVsNdVQCLcBGAsYHQ/s543/Capturar.JPG
https://1.bp.blogspot.com/-5SxUMbyK7yI/YCRo-olimII/AAAAAAAAF_4/JGPZ0Ocf3S8LHz7RIOzQjXWyaEl23LmWwCLcBGAsYHQ/s400/23.JPG
https://1.bp.blogspot.com/-n0xntjfT8Do/YBnCdCGFNRI/AAAAAAAAF5Q/o8YUckgG8akWKgTDP2sxDJ2P_dXQyHMVgCLcBGAsYHQ/s960/143426251_3611362255626587_2205244353993571494_n.jpg
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A descoberta de uma enorme diversidade de invertebrados escondidos na 

terra húmida e escura, sobretudo rechonchudos e bem vivos anelídeos da 

classe das Aligoquetas e espécie Allolobophora caliginosa - as também 

comummente denominadas minhocas -, provocou alguns gritinhos de 

horror, bastante espanto e muita excitação geral. 

Munidos de pinças e lupas e esgravatando na terra, os pequenos naturalistas observaram invertebrados e 

preencheram folhas de registo com as suas principais características morfológicas por forma a apurar os 

respetivos grupos taxonómicos. A tarefa concluiu-se com o desenho das espécies em análise.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Por fim todos puderam observar as gordas minhocas na lupa 

biocular e espantar-se com a sua anatomia anelada.  

Depois desta história de minhocas e desta divertida aula de 

ciências, foi fácil comprovar-se mais uma vez que biblioteca escolar 

pode transformar-se num espaço de ciência, promovendo a 

autonomia e as aprendizagens ao longo da vida. 

 

Professora Sandra Pratas e Sousa 

Professora Bibliotecária do AE D. Carlos I 

 

https://1.bp.blogspot.com/-bgi2SYpoV7g/YBnBmxvdUgI/AAAAAAAAF3o/XQbm5ccEyScHTKh-ggg_KyE_sfkGyTNBwCLcBGAsYHQ/s960/143419239_3611360968960049_3880921658246964841_n.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-JlAJLw0PYr4/YBnBp576IsI/AAAAAAAAF4c/gfd_JSkXslIBhHv6xzpN4MqeG4NCTLnZwCLcBGAsYHQ/s960/144158293_3611361692293310_3869917714470295859_n.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-LSaHNbw5unM/YBnBpTN6EmI/AAAAAAAAF4Y/nPzcwhNv3oQVCkSYnmsxRvay2oqRbEgjQCLcBGAsYHQ/s960/144025182_3611361888959957_3768757281148321849_n.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-1epkcClBZaU/YBnBpVF7flI/AAAAAAAAF4Q/nFdEVT9hmxoFy-UbZUAP_zadjSCViIPygCLcBGAsYHQ/s960/143881582_3611361212293358_5703469736817523854_n.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-CQk-LDeVtSQ/YBnBoPM75SI/AAAAAAAAF38/KDLf8V4nSxoWBfloiOyQjZQolIzrVMZhACLcBGAsYHQ/s960/143609289_3611360485626764_4304583208381230774_n.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-nNduDTqZ_2A/YBnBnc4X7OI/AAAAAAAAF3s/PpUsMl5SDvUOW-zYFO_VEktZDZo-NXcSACLcBGAsYHQ/s960/143427693_3611361472293332_158821095905937366_n.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-6jAWsfJmJjw/YBnBm1S7EfI/AAAAAAAAF3g/2MsysnoaEUg6S5spDmfo9D4LvcdUSmrPwCLcBGAsYHQ/s960/143419248_3611360635626749_5631101839113745879_n.jpg
https://1.bp.blogspot.com/-rhkuynayM7E/YBnBo-HNt0I/AAAAAAAAF4I/7eRD-Hl1EPkrKzGrXo_-MOIGmpn8tuMiQCLcBGAsYHQ/s960/143787822_3611361982293281_4473018807609942182_n.jpg


 

 

25 
 

_____________________________________________________________Newsletter D. Carlos I_março 2021 

CLUBES DE LEITURA NA ESCOLA (CLE) 

 

Decorreram no dia 20 de fevereiro de 2021 duas sessões do projeto CLE, Clubes de Leitura na Escola, nas turmas 

do 5.º B e do 6.º A. A obra escolhida foi Fora de Serviço de António Mota.  

 

Ora este livrinho recomendado para o 5º ano de escolaridade, destinado a leitura autónoma e leitura com apoio 

do professor ou dos pais, aborda a história de uma mãe explorada, cansada e ignorada, tanto pelos filhos como 

pelo marido, que um dia decide dar o seu grito do Ipiranga e ensinar uma importante lição à sua família. 

Contado através do ponto de vista de Rui, a personagem principal, a obra é um alerta para a condição feminina 

e a tão desejada igualdade de géneros.  

A primeira parte da atividade começou pela participação num divertido Kahoot que permitiu descobrir 

como todos os detalhes da obra estavam ainda muito presentes nas mentes dos nossos membros do clube de 

leitura.  

 Após este momento que provocou alguma euforia, sobretudo pelo uso do telemóvel em contexto de sala de 

aula, foi tempo de os jovens leitores refletirem sobre a mensagem mais profunda veiculada pelo texto. Depois 

de desmistificadas expressões como “ajudar a mulher em casa” ou “abandonar os filhos para ir trabalhar” e 

onde foi fácil verificar como as palavras são importantes na representação das ideias e na perpetuação de 

estereótipos, os alunos encetaram um diálogo sobre a igualdade de géneros na sociedade atual, constatando o 

muito que há ainda a fazer para mudar estes contínuos atropelos aos direitos das mulheres aprisionadas numa 

infindável dupla jornada.  
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Basta ver as campanhas que pretendem sensibilizar a sociedade para a necessidade da partilha do tempo de 

trabalho pago e do tempo dedicado ao cuidado ou tarefas domésticas, basta ver que há em Portugal uma 

Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego que luta diariamente para mostrar que a igualdade é 

fundamental no equilíbrio da sociedade. Estudos recentes comprovaram que entre cozinhar, passar a ferro e 

cuidar dos filhos, as mulheres portuguesas afetam todos os dias mais de 1h30m ao trabalho doméstico do que 

os homens. Isto, mesmo nos casais em que ambos trabalham fora de casa e partilham as despesas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A perceção destas desigualdades é mínima pelo facto de estas práticas estarem de tal forma enraizadas na 

sociedade. As mulheres abdicam muito mais do que os homens do tempo para si próprias e deixam de fazer 

coisas que também lhes dariam gratificação.  

Ao colocar-se “fora de serviço” Isabel está a lutar contra esta naturalização do que continua a ser socialmente 

esperado das mulheres e a chamar a atenção para as injustiças que rodeiam a condição feminina. Para além de 

uma experiência de leitura prazerosa, como são todas as que António Mota proporciona, o encontro 

permaneceu um exercício de cidadania ativa e um contributo para a formação integral dos alunos.  

Professora Sandra Pratas e Sousa 

Professora Bibliotecária do AE D. Carlos I 

 


