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Feliz Natal!
Feliz Ano Novo !

Merry Christmas !

Happy New Year !

Joyeux Noël !
Bonne Année !

Feliz Navidad !
Feliz Ano Nuevo !
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Editorial
Is this the world we created?

Haja alegria no trabalho

O ambiente de trabalho é feito de espaços e de 
pessoas. Nem sempre os espaços físicos são os 
mais envolventes, nem sempre os mais atrativos, 
nem sempre os mais seguros, nem sempre os mais 
bem decorados! Mas esses espaços são ocupados 
por pessoas e são elas que fazem toda a diferença, 
enobrecendo-os e enriquecendo-os. Numa profis-
são cada vez mais desgastante, mais exigente, mais, 
por vezes, ingrata valha-nos o conforto das amiza-
des e do bom relacionamento com alunos, colegas 
e funcionários.

É, precisamente, sobre este aspeto, e principal-
mente sobre situações caricatas, brincadeiras, e 
partidas no local de trabalho, que nos queremos 
referir. Quem não se lembra daquela colega que 
compareceu a uma reunião de avaliação do final do 
primeiro período com uns flamejantes chinelos de 
quarto de pompons cor de rosa? E aquele colega 
que teve a ideia e minúcia de tirar o açúcar do pa-
cotinho, enchê-lo com sais de fruta, colar o papel 
novamente e solicitamente oferecê-lo à L quando 
esta tomava a sua bica a meio da manhã? Claro que 
a reação efervescente não se ficou só pelo café. E 
quando o colega D enviou um aluno para o Traje-
tórias (Gabinete de mediação de conflitos) e, não 
tendo indicado ao professor mediador que tarefa o 
aluno devia realizar e questionado a respeito, disse, 
ao fim de muito pensar: “Olha, manda-o rezar um 
padre nosso”. E a outra que veio com uma bota de 
cada cor e saltos de altura diferente? E o colega A 
que ainda há pouco tempo anunciou a inauguração 
do novo e tão desejado quadro de cortiça (1mx1m) 
com pompa e circunstância e orquestra sinfónica? 
E o pictograma “sala de professores” substituído 
temporariamente por “gabinete de geriatria” na-
quela escola em que todo o corpo docente estava 
à beira da reforma?

No cinzentismo da vida, há, de facto, pessoas que 
fazem toda a diferença, não só pelo tom do cum-
primento (há bom dias e bom dias), mas também 
pelo brilho do olhar, pela boa disposição e humor 
contagiantes.

Dia dos animais 
04 de outubro

“A grandeza de uma nação e o seu progresso moral podem ser julgados pelo modo 
como os seus animais são tratados.” Mohandas Gandhi, mais conhecido por Mahatma 
(grande mestre) Gandhi.

 É com esta citação que queremos iniciar o artigo de hoje. Portugal está no bom cami-
nho, desde logo com a criminalização dos maus tratos aos animais e, mais recentemente, 
com a eleição de um deputado (André Lourenço e Silva) pelo Partido dos Animais e da 
Natureza (PAN) para a Assembleia da República. Tudo se conjuga para que, neste novo 
contexto, terminem o abandono nas férias, os cadáveres à beira da estrada dias a fio 
(também um problema de saúde pública), correntes curtas, venenos e armadilhas, caça 
ilegal, roubo de ovos de aves selvagens… De facto, já era tempo que a espécie mais evo-
luída valorizasse as outras espécies com atitudes e gestos concretos, respeitando-as e 
retribuindo-lhes aquilo que delas recebem diariamente, sobretudo a fidelidade e o amor 
incondicional, nomeadamente dos cães, primeiras vítimas da insensibilidade humana. Pode, 
inclusivamente, salientar-se que as famílias que têm animais de estimação são mais felizes 
e equilibradas e garantem às suas crianças um desenvolvimento mais harmonioso e funda-
do em valores humanistas. Será que os bons resultados também não estejam intimamente 
ligados ao facto de se ter um gato ou um cão com quem estudar e tirar dúvidas? Vamos 
lá então adotar animais ao canil. (Patrocinado pela Associação Abrigo de Carinho, Amigos 
dos Animais do Concelho de Mira)

Pensou-se que o ano 2000 traria o fim do mundo. Fizeram-se 
estudos e profecias. Programas televisivos difundidos em pro-
fusão, notícias qb, estudos científicos tranquilizadores em quan-
tidades adequadas, figuras reputadas das ciências foram mais 
do que nunca ouvidas atentamente. Nada aconteceu. Nada de 
novo no cosmos. O planeta continuou o seu trajeto, alheio a 
todas as preocupações do bicho-homem. 

Um novo milénio floriu, pelo contrário, feito de esperanças, 
de ideais, de sonhos, de progresso, de justiça, de paz. Grandes 
conquistas continuaram a surgir, grandes homens e mulheres 
vão doando o seu tempo, a sua força, os seus valores, espalhan-
do esperança num mundo cada vez melhor.

Subitamente, acordamos, já na segunda década do século 
XXI, imersos na famosa “crise”, rodeados de problemas para 
todos os gostos, num mundo de conflitos sociais, religiosos, po-
líticos, onde falta a almejada paz, a sonhada liberdade, a etérea 
justiça, a utópica igualdade.

Vivemos, afinal, num mundo cada vez mais injusto, apesar 
de tantos empenhados na justiça; num mundo cada vez mais 
global, a paz aparente, mesmo nos recantos mais escondidos 
do planeta como Portugal, é diariamente abalada e desmentida 
por momentos de terror na Europa, massacres em África, aten-
tados na Ásia ou nas Américas. A intolerância prolifera, apesar 
de todos os prémios Nobel da Paz, o radicalismo estende im-
paciente e ágil teia por todo o mundo, espalhando insegurança, 
medo, ódio. Os mais poderosos não hesitam na resposta, com 
bombas, porta-aviões e armas teleguiadas. 

Como é possível? O que falhou? Onde falhamos?!! Evoco os 
poetas, os trovadores, a arte em geral, em busca de respostas, 
de pistas para continuar. Como Freddy Mercury, há tantos anos 
(1984), pergunto: Is this the world we created?? (É este o mun-
do que criamos?!)

Como em momentos análogos, o homem não pode desistir, 
não pode render-se, sob pena de sucumbir às mãos da sua pró-
pria criação.  

A equipa editorial

Saudade
Saudade, vamos ter de alguém gentil, serena e educada que nos presenteava com a dádiva 

de um sorriso, de um olhar meigo e de uma palavra sempre simpática e doce!
Saudade , vamos ter de uma presença que acompanhou gerações de alunos, professores 

e pais!
Saudade, vamos ter de um ser humano bom e generoso!
Saudade, vamos ter de alguém que fazia de cada dia um dia diferente!
Saudade, vamos ter de uma voz maviosa e tocante!
Saudade, vamos ter da sua altruísta entrega aos outros!
Saudade, vamos ter de alguém que partiu cedo demais!
A equipa editorial do Dunas recorda a Nossa D. Saudade com o respeito, carinho e amor 

que tão bem soube conquistar junto da nossa comunidade educativa  ao longo de todos 
os anos que connosco privou.

Descanse em Paz, querida D.Saudade!
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A horta escolar ganhou um prémio nacional!

A horta da EB de Mira ganhou o 3.º prémio nacional das Hortas Bio 
das Eco-Escolas!

A equipa ficou muito contente, redobrando o ânimo no trabalho! Sem-
pre com a ajuda preciosa do senhor António Manuel Gadelho, a sua gran-
de sabedoria e empenho!

Saúde Escolar - UCSP de Mira   
Projeto “Mochila Escolar”(2015/2016)

Desde o início de novembro está a decorrer o rastreio postural aos 
alunos do 6º ano, inserido no projeto “A Mochila Escolar” pela fisiote-
rapeuta Célia Azevedo (integrada na equipa da saúde escolar da UCSP 
Mira).

Perante uma realidade, onde a saúde escolar tem sido objeto de aten-
ção, principalmente no que respeita a alterações posturais e dores na co-
luna vertebral, em crianças e adolescentes, acrescendo a obrigatoriedade 
de os alunos do 2º ciclo de ensino básico transportarem diariamente 
uma considerável quantidade de livros e material escolar, para a qual não 
escolhem o modelo de mochila adequado e a forma de transporte mais 
correto, justifica-se a intervenção preventiva efetiva e atempada.

Após o rastreio, será realizada uma sessão educativa por turma, diri-
gidas aos alunos onde serão abordados conceitos como o modelo de 
mochila mais adequado, modo de transporte da mochila mais correto, a 
relação peso da mochila e peso do aluno, a postura mais correta para es-
tarem sentados na sala de aula e alguns conceitos simples sobre sistema 
muscular e esquelético.

Terão também o início de sessões práticas de reeducação semanais 
com os alunos que durante o rastreio apresentem alterações significa-
tivas mas passíveis de serem corrigidas nas sessões em pequeno grupo.                                                                                 

A fisioterapeuta Célia Azevedo

Clube de Robótica do Agrupamento de Escolas de Mira 
participa no “Dia da Robótica e Programação” em 
parceria  com a Direção Geral de Educação

 
No passado dia 17 de ou-

tubro, o Clube de Robótica do 
Agrupamento de Escolas de 
Mira (representado pelos pro-
fessores Carlos Alves e Ricar-
do Pinto) participou no “Dia 
da Robótica e Programação” 
da Escola Secundária D. Dinis, 
com a finalidade de celebrar a 
«Code Week 2015» – Sema-
na Europeia da Programação. 
Esta iniciativa foi  dinamizada 
pela Direção-Geral da Edu-
cação (DGE), em parceria 
com a Associação Nacional 
de Professores de Informática 
(ANPRI).

Este evento teve como objetivo promover o ensino das diferentes linguagens de pro-
gramação e suas potencialidades para a aprendizagem dos alunos. Foi uma mostra das 
experiências que têm vindo a ser realizadas um pouco por todo o país, através da partilha 
e disseminação de boas práticas em robótica e programação.

 O clube participou na mostra robótica – projeto educativo lutadores de sumo – com 
robôs criados pelos alunos, no ano letivo transato.

O professor Ricardo Pinto, coordenador do projeto, referiu, ao nosso jornal, que os 
robôs “lutadores de sumo” surgiram do “facto e da constatação de que as lutas entre os 
robôs conseguem atrair a atenção de muitos.”

 Tendo associado o interesse manifestado pelos alunos à criação de um robô, extrema-
mente,  acessível, procurou-se promover a utilização da robótica junto das escolas e de 
todos quantos gostam desta atividade, ao mesmo tempo lúdica e pedagógica, com custos 
e recursos financeiros pouco significativos

 Referiu ainda que os robôs são criados e programados pelos alunos que participam 
no clube, e o objetivo foi o de tentarem colocar o oponente fora do ringue circular 
(dohyo em japonês).

 Este é um ótimo exemplo do modo como uma escola pública pode contribuir para a 
promoção da ciência e tecnologia, em contexto de fora da sala de aula.

A alimentação saudável

Hoje em dia é muito importante para 
a nossa saúde ter uma alimentação sau-
dável.

De facto, todos os dias somos aliciados 
por uma alimentação rápida, calórica, pe-
sada, gordurosa, como é o caso dos ham-
búrgueres, refeições preparadas, fritos, 
etc. 

No entanto, já foi provado que desde 
criança devemos cuidar da nossa alimen-
tação. Todos sabemos que uma alimenta-
ção saudável significa comermos um pequeno-almoço equilibrado e que 
as refeições têm de ser compostas por peixe ou carne (em quantidade 
razoável), legumes, frutas, e algumas leguminosas.

Para a sobremesa temos que preferir fruta, fonte de muitas vitaminas. 
Não podemos esquecer de acompanhar as nossas refeições com água.
Em conclusão, uma alimentação saudável é a base de uma boa saúde

Rodrigo Cabarret – 3ºL
Escola Básica do 1ºCiclo de Mira

A Alice foi ao País da Alimentação

No dia 30 de outubro, rece-
bemos na nossa escola visitas 
muito especiais. 

A Alice e os seus amigos 
vieram dar-nos uma lição 
sobre alimentação saudável. 
Ela trouxe os amigos, Lagarta 
Marta, Chapeleiro, rainha Má, 
rainha de Copas e o gato Ri-
sonho.

Vieram falar-nos da impor-
tância de fazermos uma ali-
mentação saudável.

Afinal, uma alimentação sau-
dável é essencial para termos 
um bom crescimento e tam-
bém um bom aproveitamento 
na escola.

Ensinaram-nos como sele-
cionar os alimentos que con-
sumimos, quais os alimentos que devemos consumir em maior e menor 
quantidade, e… quais os que não devemos consumir.

Pudemos, ainda, ver a quantidade de açúcar e de sal que têm alguns dos 
alimentos que às vezes comemos e que nos sabem tão bem. Que mau !!!

Os alunos do 3º L
 Escola Básica do 1º Ciclo de Mira
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Helena Albuquerque
Cidadã do mundo, de Mira e da 
nossa escola!

    No dia 3 de dezembro, alguém retornou à nossa es-
cola, aquela que também foi a sua escola do 7º ao 12ºano 
há já 20 anos!

 Olhou com nostalgia para o espaço, inspirou o cheiro 
pelas narinas, olhou com nostalgia à sua volta, falou de 
pessoas de outrora, professores, colegas, achou a escola 
degradada e proferiu baixinho ”fui muito feliz aqui”!

 Falo com orgulho da Senhora Professora Doutora 
Helena Albuquerque, mirense de gema, cidadã viajada, co-
nhecedora de muitos espaços, de muito território que, de 
forma simples e espontânea, acedeu em vir à sua antiga 
escola  partilhar conhecimento e experiência com  alunos 
e professores  da nossa escola mãe.

 O repto foi lançado pela professora de Ordenamento 
do Território e antiga professora da palestrante e os desti-
natários foram os alunos da turma C do11ºano de Gestão 
do Ambiente.

Foram convidados também os professores de Geogra-
fia da escola para estarem presentes.

Nesse fim de dia fez-se magia, pois tivemos acesso a 
algumas das mais modernas ferramentas  de Sistemas de 
Informação Geográfica (SIG). A nossa ilustre visitante ha-
via passado uma semana antes pela escola para instalar o 
software num conjunto de computadores para aceder-
mos a uma aula interativa dinâmica  e diferente.

Foi com muito agrado que os alunos experienciaram 
viajar virtualmente pela Gândara, pela Murtosa, por Avei-
ro, percebendo a quantidade inesgotável de informação 
cartográfica, demográfica e económica a que este meio 
tecnológico  permite aceder.

O tempo voou a par com a imaginação…e uma hora 
e meia volvida, quando tocou, marcamos logo uma outra 
vinda…uma outra viagem…um outro reencontro!

Hoje foi o dia das pessoas diferentes,…hoje tivemos 
uma aula diferente, hoje retornou à escola uma pessoa 
diferente, que, não obstante os seus graus académicos, foi 
simplesmente Helena, de Mira, outrora aluna  da nossa 
escola…e nós escola adoramos voltar a tê-la cá!

                                                      
       Alexandra Coimbra

Direitos Humanos na nossa escola

No dia 10 de dezembro, 
comemora-se o Dia Inter-
nacional dos Direitos Hu-
manos.

Foi justamente nesta data 
que, em 1948, a ONU apro-
vou a Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, o 
mais importante documen-
to internacional de procla-
mação solene de direitos 
humanos. Ainda hoje o do-
cumento mais traduzido no 
mundo inteiro, conhecem-se 
pelo menos 403 traduções.

Evocando essa temática, a 
comunicação de Susana Al-
meida, na Biblioteca da ES/3 
Dr.ª Maria Cândida, fez uma 
incursão numa versão ilus-
trada desse diploma, anali-
sou os diversos direitos hu-
manos aqui contemplados e 
fez a sua transposição para 
o nosso quotidiano, abor-
dou temas como a utilização 
do facebook e outras redes 
sociais, o direito ao respeito 
pela vida privada e familiar, 
à crítica e o desdém pela 
diferença, o desrespeito do 
princípio de não discrimina-
ção, o bullying e, em geral, a 
violência. 

Foi uma reflexão conjunta 
e uma homenagem aos que 
diariamente pugnam pelo 
respeito, pela igualdade e 
dignidade do ser humano, 
e pelo direito à integridade 
física e moral de todos. 

A sala encheu e a ilustre 
convidada de forma envol-
vente dissertou sobre todas 
as temáticas supracitadas. 
Foi intercalando a sua envol-

vente exposição com vídeos 
alusivos aos temas aborda-
dos. O público presente foi 
acompanhando com bastan-
te interesse  os  assuntos 
atuais e quotidianos que a 
palestrante foi apresentan-
do e no final houve uma 
moldura de alunos que se 
lhe dirigiu com questões 
pertinentes sobre as temá-
ticas abordadas.

As alunas do 12ºD, pro-
motoras do evento, oferece-
ram um marcador de livro 
personalizado a cada partici-
pante na palestra com frases 
atribuídas a personalidades 
associadas aos direitos hu-
manos como: Malala, Martin 
Luther King, Gandhi, Nelson 
Mandela, Madre Teresa de 

Calcutá, entre outros.
De realçar que o tema 

escolhido para acolher os 
participantes e iniciar a pa-
lestra foi o mítico e icónico 
tema “ Imagine” de John 
Lennon, intemporal hino à 
Paz.

Este projeto foi uma par-
ceria entre as professoras 
Alexandra Coimbra e Ana 
Luísa Gata e contou com 
o apoio total da equipa da 
nossa Biblioteca, nomeada-
mente da colega Rosário 
Figueiredo e da D. Júlia .

Foi de forma singela que 
assinalamos o dia e relem-
bramos sobretudo aqueles 
para quem este documen-
to não passa ainda de uma 
utopia!

Almoço de Halloween na EB de Praia de Mira

O Dia de Halloween não constituía uma data 
de referência para o desenvolvimento das ativi-
dades escolares no 1.º CEB. Porém, desde que o 
ensino do Inglês foi introduzido no ciclo de en-
sino referido, passaram a coexistir no ambiente 
escolar outros valores e aspetos culturais, ca-
bendo à escola proporcionar aos seus discentes 
uma visão plural e histórica dos conhecimentos.

Se nas aulas de Inglês os alunos tiveram opor-
tunidade de realizar aprendizagens inerentes ao 
Dia de Halloween, quando entraram no refeitório foi-lhes proporcionado um ambiente 
decorativo que os fez viajar para o fantástico. 

As Assistentes Operacionais decoraram o espaço com diversos elementos alusivos 
ao tema, nomeadamente morcegos e aranhas suspensos, gatos pretos de pelo eriçado, 
mesas com os mesmos motivos e com velas acesas, copos de água parcialmente forrados 
com adereços sugestivos, entre outros pormenores. De salientar, ainda, a mesa de sobre-
mesas que, conforme as imagens demonstram, revela arte e empenho em proporcionar 
um almoço mais emocionante e divertido aos alunos que frequentam a escola.

Os docentes da EB de Praia de Mira
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A castanha
A castanha é um fruto de outono.
Cresce no castanheiro dentro de uma bolinha com pi-

cos que se chama ouriço.
Na minha terra temos a Festa de S. Martinho que é em 

novembro. Nessa festa as pessoas assam castanhas numa 
fogueira, elas rebentam e abrem, ficam estaladiças e muito 
saborosas.

A minha avó Amélia faz uma sopa de castanhas que é 
muito boa.

Tiago Pontinha – 3ºL  .  Escola Básica do 1º Ciclo de Mira

A castanha

Há muitos anos a castanha era a base da alimentação no 
nosso país, substituía a batata que ainda não era conhecida 
no nosso país. Por isso, na cozinha tradicional portuguesa 
há muitos pratos que levam castanha, até em sobremesas.

A castanha é um fruto de outono. Vem do castanheiro 
e aparece dentro de um ouriço. Cada ouriço  tem duas a 
três castanhas.

Come-se muito quando se festeja o S. Martinho.
A castanha é deliciosa.
                                                                                                                                                      

 Rita Ferreira - 3ºL     Escola Básica do 1ºCiclo de Mira

A castanha
A castanha nasce do ouriço que nasce do castanheiro.
Há muitos anos não existia batata. As pessoas comiam 

castanhas. Por isso é que hoje em dia existe sopa de cas-
tanha, carne com castanha, peixe com castanha, castanha 
assada, etc.

Eu adoro castanhas.
Lá em casa comem-se castanhas cozidas ou assadas.

Beatriz Costa – 3º L   Escola Básica do 1ºCiclo de Mira

O vendedor de castanhas
Nesta altura do ano vêem-se senhores pelas ruas com os seus carrinhos 

a vender castanhas assadas.
Eles assam as castanhas dentro de uma panela de barro que tem muitos 

buracos. No fim de assadas colocam-nas dentro de cartuchos feitos de 
papel de jornal e até costumam gritar:

- Quentes e boas!!!
Estas castanhas têm um sabor diferente. Eu sei porque a minha mãe 

costuma comprá-las a um senhor que está na Praia de Mira a vendê-las.
Eu acho muito engraçado a forma como eles as assam.

Gonçalo Rosete -3º ano    Escola Básica do 1ºCiclo de Mira

É tempo de castanhas!!!
 Chegou o outono, é tempo de castanhas. Os vendedores de cas-

tanhas assadas trazem o cheiro quentinho das castanhas.
Com a sua carroça, o vendedor de castanhas vai até à rua assá-las 

e vendê-las em cartuchos feitos de papel de jornal velho. Ele precisa 
de chamar os clientes porque o cheirinho atrai as pessoas que gos-
tam delas. Vende as castanhas à dúzia e à meia – dúzia.

Quentinhas descascam-se muito bem.
Até chegar a primavera, é tempo de castanhas!

Afonso Fonseca – 3ºL    Escola básica do 1ººCiclo de Mira

S. Martinho

Na escola houve o Magusto.
Eu adorei!
Falámos da história da Maria Castanha,…
 Foi divertido!
Brincámos muito!
Assámos castanhas como antigamente, ao 

lume, com agulhas de pinheiro. Depois de es-
tarem assadas comemos as castanhas e com a 
cinza da fogueira pintámo-nos uns aos outros.

À tarde andámos a tratar do nosso canteiro. Ele tinha muitas ervas daninhas, mas 
nós arrancámo-las. Eram tantas! Ficou a brilhar!

Foi um dia cansativo, mas divertido.
Rita Ferreira  

Hoje foi dia de Magusto, lá na minha escola.
Pusemos castanhas a assar nas agulhas que trouxemos do pinhal.
Todos os alunos comeram castanhas assadas e beberam sumo.
Depois, enfarruscámo-nos todos e brincámos.
Foi muito divertido!

Afonso Almeida 

Foi uma animação !!!

Hoje, dia 11 de novembro houve, Ma-
gusto na escola.

Os professores pediram a colabora-
ção dos alunos para trazerem castanhas 
e agulhas de pinheiro para assar casta-
nhas como antigamente.

Comemorámos o S. Martinho com 
castanhas assadas, sumo e muita brinca-
deira.

Eu gostei do Magusto da escola e brin-
quei muito.

Joana Pimentel 3º ano     Escola Básica do 1ºCiclo de Mira

Mais uma vez, decorreu no Museu Etnográfico da 
Praia de Mira, uma exposição alusiva ao Tema: “Do 
Figurativo ao Abstrato” promovida pelo Atelier de 
Artes Plásticas, dinamizado pela professora Guida 
Alegrio, que decorreu no mês de novembro de 2015.

É de referir que esta coleção, de acrílico sobre 
tela, é constituída por vinte e duas telas, todas da 
autoria de alunos provenientes do 9ºC, do ano le-
tivo 2014/2015, da Escola Sec/3 Drª Maria Cândida, 
a saber: Andreia Maria Branco de Almeida, Brenda 
Maria Tomázio Neto, Diogo Almeida Oliveira, Diogo 
Lagoa Oliveira, Duarte Ferreira Palhavã, Francisco 
José Castelhano Parada, Francisco Nora Páscoa, 
Gonçalo Alves Perdigão, Hugo da Mota Branco 
Fernandes Teixeira, Inês Catarina Moitinho Pereira, 
Inês Sequeira Balseiro, João Miguel da Silva Pereira, 
João Pedro Tarelho Tavares, Luís Miguel da Rocha 

Castelhano, Mariana Rocha Serôdio, Miguel André 
Santos Rosa, Patrícia Isabel Amaral Nestler, Roberto 
Oliveira Graça, Rodrigo Emanuel Coelho Moitinho, 
Vanessa Filipa Oliveira Tavares e Viviana Mingatos 
Mesquita.

Esta divulgação é muito importante, uma vez que 
promove a atividade dos alunos, dando-a a conhe-
cer à  comunidade envolvente.

A coordenadora: Guida Alegrio
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16 de Outubro Dia Mundial da Alimentação
                                     
Deus quer, o Homem sonha e a obra nasce”
                                                                               Fernando Pessoa

 Iniciou-se como um projeto das cinco alunas do 12ºD do Curso Pro-
fissional Psicossocial, no âmbito da disciplina de comunidade e Interven-
ção Social. A ideia  começou a tomar forma, começou a ser planeada e 
projetada, iria envolver toda a escola-não será megalómano? Pediu-se 
autorização à Direção; concedida; passou-se palavra; também queremos 
contribuir; UEFFA e Ensino Especial; apelou-se à contribuição da comu-
nidade escolar e a resposta foi unânime e solidária: professores, alunos, 
funcionárias, todos quiseram contribuir com compotas, mel,  frutos fres-
cos, frutos secos… Destaco também a disponibilidade para nos receber 
e ajudar da nossa querida funcionária Margarida da cantina que tão bem 
nos acolheu e orientou nos dois dias em que invadimos o seu espaço.

De véspera e em equipa, descascamos frutas e fizemos a grande salada 
de fruta, deixamos também no sistema de frio o sumo de laranja. Enfei-
tamos a cantina com a enorme roda dos alimentos por nós elaborada 
previamente e espalhamos os bonitos e coloridos frutos de papel cons-
truídos pelos alunos da nossa unidade.

No próprio dia e bem cedo, tratamos da maratona de abrir, rechear e 
cortar a meio o pãozinho  bem escuro e saudável. Duzentas unidades que 
ganharam sabor e cor.

Tratamos de colocar a salada em taças , o pão em tabuleiros, o sumo 
em copos e aguardar com ansiedade a invasão dos esfomeados. Entre-
tanto, dispusemos os frutos  artisticamente trabalhados e o bolo lagarta 
feito pela equipa de chefs da UEFFA, e espalhamos pela cantina fruta à 
disposição dos ilustres convidados.

  Recebemos com simpatia e hospitalidade os muitos que compare-
ceram, e que tiveram acesso a um reforço de merenda elaborado com 
tanto carinho!

  A sala encheu, a boa disposição reinou e, segundo as envolvidas, a 
avaliação do empreendimento foi muito positiva.

Para nós foi uma festa mas convém relembrar que a maior parte das 
crianças  e dos jovens do mundo convivem  diariamente com a fome e a 
subnutrição e nós muitas vezes estamos na origem do desperdício e do 
consumo hipercalórico!

Para concluir, convém salientar que é a F.A.O, a Organização Não Go-
vernamental das Nações Unidas, quem trabalha e nos sensibiliza para 
estas questões e intervém em termos de ajuda alimentar e de técnicas 
agrícolas nos países mais carenciados e, ou mais fustigados por cheias, 
secas ou outras catástrofes naturais.

                                                                        Alexandra Coimbra

ACONTECEU NA NOSSA ESCOLA

Halloween ‘15

No dia 30 de outubro, os alunos, 
professores e assistentes operacio-
nais da Escola EB1 da Praia de Mira, 
festejaram o Halloween com muita 
alegria e animação. 

Apareceram bruxinhas, fantasmas, 
esqueletos e monstros horríveis que 
se divertiram a valer! 

A cantina foi horripilantemente de-
corada pelas assistentes operacionais 
que prepararam também uma refei-
ção do outro mundo, onde nem faltou 
um cérebro muito docinho! 

No âmbito da disciplina de Inglês, 
os alunos do 3º T e do 4º S realiza-
ram vários trabalhos alusivos 
ao tema que ficaram em ex-
posição à entrada da escola 
para que todos se pudessem 
arrepiar!! 

Nas aulas de Inglês, os alu-
nos aprenderam o vocabulá-
rio alusivo ao tema e, também, 
que esta data teve origem nos 
antigos povos da Grã-Breta-
nha e Irlanda. Levado para os 
Estados Unidos pelos coloni-
zadores, o Halloween é, hoje 
em dia, uma das festas mais populares do país. 

A palavra Halloween é inglesa e corresponde à contração de duas pa-
lavras: hallowed – santo – e e’en – noite – ou de “All Hallow Eve”, que 
significa Noite de Todos  os Santos. 

Professora Ana Paula Parreira
Professor Pedro Martins

Trick or treat?
Dia das bruxas
Nos últimos anos, tem vindo a aumentar a adesão a esta tradição anglo 
saxónica. O nosso agrupamento de escolas não foi exceção e, mais uma 
vez, o grupo de inglês se destacou na sensibilização para esta data. Os alu-
nos do 5º e 6º anos trouxeram abóboras decoradas de casa (Jack o’ lan-
tern), maquetes de lugares assustadores, fantasmas, bruxinhas… A sala 24 
da EB2 foi pequena para expor tanta coisa assustadoramente divertida!

Prémio O Melhor aluno

Pelo 12º ano consecutivo, o 
Crédito Agrícola de Cantanhede 
e Mira levou a efeito esta tão no-
bre e simbólica iniciativa: premiar 
o melhor aluno, em cada ciclo de 
escolaridade, em cada agrupamen-
to ou escola autónoma dos conce-
lhos do seu espaço territorial.

Numa cerimónia pensada ao 
pormenor, na presença dos mais 
altos representantes das autar-
quias e das escolas/agrupamentos, 
os premiados viram o seu labor e 
a sua dedicação publicamente re-
conhecidos, ao mesmo tempo que 
eram constituídos como modelos 
a seguir para tantos e tantos ou-
tros que se esforçam e não con-
seguem atingir este patamar (se é 
certo que apenas um de cada es-
cola é seleccionado), e, muito es-
pecialmente, para aqueles que tal-
vez não deem tudo o que podem 
em prol do seu sucesso escolar, 

para aqueles que não perceberam 
ainda a importância decisiva da es-
cola na vida futura, nos horizontes 
que podem ser desanuviados ou 
mesmo abrilhantados com um tra-
jeto académico de mérito.

Se é certo, e ninguém o duvida, 
que se trata apenas de uma etapa, 
a forma como a mesma foi vencida 
augura coisas boas para cada um 
dos alunos chamados ao palco na-
quele dia vinte de novembro de 
dois mil e quinze.

Este ano, o aluno do 6º ano 
com melhores resultados acadé-
micos foi a menina Carolina Oli-
veira Griné, enquanto o aluno que 
terminou o 12º ano com melhor 
média final foi João Pedro Damas 
Martins.

Parabéns aos dois e às suas fa-
mílias e que este momento seja 
um incentivo suplementar para 
continuar na senda da excelência.
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Para assinalar o dia 3 de dezembro, 
as docentes de Educação Especial da 
Escola Sec/3 Dra. Maria Cândida de 
Mira, convidaram a Terapeuta Raquel 
de Nascimento, para apresentar uma 
sensibilização para a problemática da  
TRISSOMIA 21, na Biblioteca da Es-
cola Secundária. Dinamizou três ses-
sões dirigidas aos alunos do terceiro 
ciclo e secundário.

Esta iniciativa pretendeu ser um 
passo crucial e um maior esforço 
no sentido de modificar atitudes dis-
criminatórias, de criar comunidades 
acolhedoras e de desenvolver uma 
sociedade inclusiva.

No final a terapeuta foi presen-
teada com uma lembrança. Este foi 
um gesto de agradecimento, pela 

disponibilidade e simpatia com que 
aceitou este desafio. O município de 
Mira também se juntou a esta inicia-
tiva oferecendo um presente alusivo 
à Gândara.

As docentes de Educação Especial
Anabela Cera Lopes; Cecília Rato e 

Margarida Picado

Ação Comemorativa do Dia Internacional 
da Pessoa com Deficiência

É tão bom ser diferente

Fazes tudo tão depressa
 E tu fazes devagar!
Sabes estalar os dedos,
 Tu sabes assobiar!
Tu és louro
 E tu moreno
Tu és alto
 E tu pequeno
Sou o mestre da consola
 E eu sou o ás da bola.

É tão bom ser diferente
No meio de tanta gente (BIS)

Gostas mais de verde alface
     E tu gostas de laranja.
Tu andas sempre de saia
     E tu com calças de ganga.
Já sabes jogar xadrez
     E tu sabes patinar!
Prefiro passear no campo
     E eu prefiro o mar.

É tão bom ser diferente
No meio de tanta gente (BIS)

É por sermos diferentes 
que todos somos iguais.
Com aquilo que tu és, 
aprendo a ser muito mais.

    É por sermos diferentes 
    que percebo o que é meu.
    E canto todo contente:
       “Tu és tu e eu sou eu!”

É tão bom ser diferente
No meio de tanta gente (BIS)
           (As canções dos Miúdos)

Ação Comemorativa do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência
3 de dezembro de 2015
O Dia Internacional das Pessoas 

com Deficiência (3 de dezembro) é 
uma data que se comemora desde 
1998 e foi promovida pelas Nações 
Unidas. Esta comemoração tem 
como principal objetivo promo-
ver uma maior compreensão dos 
assuntos relacionados com a defi-
ciência, bem como mobilizar a de-
fesa da dignidade, dos direitos e o 
bem estar destas pessoas. Preten-
de, ainda, aumentar a consciência 
dos benefícios trazidos pela inclu-
são das pessoas com deficiência em 
cada aspeto da vida política, social, 
económica e cultural. 

Nos dias que antecederam esta 
data, os diretores de turma, nas 
aulas de Formação Cívica, sensibi-
lizaram os alunos do 2º CEB Es-
cola Básica, com vídeos alusivos à 
diferença, disponibilizados pelas 
docentes de educação especial a 
prestar apoio nesta escola: Helena 
Frade, Helena Menezes, Fernanda 
Queiroz, Isabel Lourenço.

No dia 1 de dezembro, na Bi-
blioteca da Escola Básica de Mira, 

as referidas docentes de educação 
especial e a terapeuta da fala de-
senvolveram a atividade de sensibi-
lização: “Ser Diferente”, com vista 
a dar continuidade ao trabalho de-
senvolvido em anos anteriores, no 
sentido de promover o direito à di-
ferença e a preparar o Dia Interna-
cional das Pessoas com Deficiência. 
Desta atividade constou: interação/
conversação com os alunos, visua-
lização de vídeos e exploração dos 
mesmos e entoação da canção “É 
tão bom ser diferente!”. Este mo-
mento destinou-se aos alunos do 
pré-escolar e do 1º CEB de Mira.

Para assinalar o dia 3 de dezem-
bro, as docentes de Educação Es-
pecial convidaram a escritora Sofia 
Souto Moniz para apresentar o li-
vro “O Pirilampo que tropeça”, um 
conto infanto-juvenil que aborda 
de forma diferente a problemática 
da Epilepsia. Com base neste seu 
último livro, dinamizou quatro ses-
sões dirigidas aos alunos do ensino 
pré-escolar, 1º e 2º ciclos.

Houve uma grande recetividade 
por parte de todos os alunos, ten-

do sido estabelecida uma interação 
entre as duas partes. Esta iniciativa 
pretendeu ser um passo crucial e 
um maior esforço no sentido de 
modificar atitudes discriminatórias, 
de criar comunidades acolhedoras 
e de desenvolver uma sociedade 
inclusiva.

No final de cada sessão, os alu-
nos presentearam a escritora com 
uma lembrança feita por eles, com 
supervisão das assistentes opera-
cionais e dos professores. Este foi 
um gesto de agradecimento, pela 
disponibilidade e simpatia com que 

aceitou este desafio. O município 
de Mira também se juntou a esta 
iniciativa oferecendo à autora um 
presente alusivo à Gândara.

As docentes de Educação Especial
Fernanda Queiroz, Isabel Lourenço, 

Helena Frade, Helena Menezes

ACONTECEU NA NOSSA ESCOLA

No dia 9 de novembro, os alunos do curso profissional de Técnico de Gestão 
e Manutenção de Equipamentos Informáticos, realizaram uma experiência no 
âmbito da disciplina de Físico-Química, na torre do quartel dos Bombeiros Volun-
tários de Mira.

A experiência em causa visava mostrar aos alunos como os efeitos da pressão 
atmosférica afetam uma mangueira de 15 m de comprimento cheia de água e colo-
cada na vertical. Daí a necessidade de subir à torre dos BVM. Inicialmente ambas as 
extremidades estavam tapadas. Depois manteve-se a extremidade superior fechada e 
abriu-se a extremidade inferior dentro de uma bacia com água, no solo.

Assim, ao retirar-se a tampa da parte da mangueira que se encontrava na bacia, por 
efeito da pressão atmosférica, o nível da água na extremidade superior da mangueira 
baixou até certo ponto, e a mangueira ficou muito comprimida.

Esta experiência foi uma reprodução da experiência realizada por Torricelli, o qual 
usou mercúrio e um tubo de vidro com apenas um metro de comprimento. Na aula 
de Físico-Química usou-se água, e porque a água é menos densa que o mercúrio foi 
necessário conseguir uma coluna de líquido bem maior, para equilibrar a pressão atmosférica. 

Esta experiência foi muito enriquecedora para os alunos.
11ºC Turma de Técnico de Gestão e Manutenção de Equipamentos Informáticos

Coscuvilheiro 

Sabeis vós o que sou.
Sabeis vós o que fiz.

Sabeis vós a minha vida
E tudo o que ele diz.

Novembro’15, Baptista
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Atividades do Centro de Formação Desportiva de Remo e Desportos Náuticos 
do Agrupamento de Escolas de Mira

O Centro de Formação Desportiva de Remo 
e Desportos Náuticos do Agrupamento de Es-
colas de Mira está em grande forma. Já tem uma 
identidade própria, um logotipo, que já começa 
a ser visto ao longo do país e no futuro,  in-
ternacionalmente, com a primeira bandeira que 
acompanha sempre as comitivas, prestigiando 
assim o nosso Agrupamento.  

As atividades são realizadas nas instalações 
do Clube Náutico da Praia de Mira - CNPM e 
na instalações das escolas do Agrupamento – 
Escola Secundária Dr.ª Maria Cândida e Escola 
Básica. 

Muitas atividades  estão  a  ser rea-
lizadas  num   bom ambiente sem-
pre muito dinâmico e participado. 
Neste momento estão a ser agendadas visitas 
a outros Centro de Formação Desportiva, e a 
iniciar a recepção de alunos de outros CFD´s 
no nosso Agrupamento.

De salientar a colaboração permanente com 
o Centro de Formação Desportiva do Agrupa-
mento de Escolas de Montemor-o-Velho, em 
remo, canogem, e muitas outras actividades já 
realizadas e agendadas. 

No núcleo de remo, o ambiente está a ser 
fantástico: o tempo tem ajudado, e os treinos 
têm sido sempre divertidos e dinâmicos, com 
muitos atletas a participar.  Nas competições, 
também muito bom ambiente e excelentes re-
sultados. 

Estão a ser agendadas provas  num quadro 
competitivo do Desporto Escolar que se irão 
realizar em vários locais. No quadro competiti-
vo da Federação Portuguesa de Remo/Associa-
ção de Remo da Beira Litoral/Clube Náutico da 
Praia de Mira, os nossos participantes têm tido 

uma prestação fantástica, em 
regatas realizadas em Coim-
bra, Aveiro, Praia de Mira, 
Montemor-o-Velho (Pista 
Olímpica Internacional de 
Remo e Canoagem – Centro 
de Alto Rendimento de Mon-
temor-o-Velho), Figueira da 
Foz, Cacia. Muitos primeiros 
lugares e muitas subidas ao 
pódio:

Na primeira prova do Tor-
neio 1ªs Remadas, realizada 
em Coimbra (pela Associa-
ção Académica de Coimbra 
e Associação de Remo da 
Beira Litoral) no dia 14 de 
Novembro, ficaram assim as 

classificações:
Escalão Infantis Femininos: 1º lugar para Sara 

Alcaide, 3º lugar para a Inês Facão e 4º para a 
Leonor Nogueiro. Escalão Infantis Masculinos: 
3º lugar para Miguel Janeiro, 5º lugar para Mário 
Sérgio. No Escalão Iniciados Femininos, Maria 
João Leigo obteve também uma boa classifica-
ção.

Na 1ª prova do Torneio de Remo Jovem e 
Adaptado 2015/16, com a mesma organização e 
também em Coimbra no dia 14 de Novembro,  
os resultados foram:

Escalão 2x Infantis Femininos: 1º lugar para 
Sofia Neto/Matilde Fernandes. Escalão 1x Infan-
tis Masculinos: 3º lugar para Gabriel Machado. 
No Escalão 4x Iniciados Masculinos, o qua-
dri-scull composto por: Leonardo Leigo, João 
Coimbra, Rodrigo Fernandes e João Almeida, 
obteve o primeiro lugar. No Escalão 2x Juvenil 
Maculino, Leonardo Moreira e Alexandre Bap-
tista obtiveram o 3º lugar. Num outro quadri-s-
cull, mas em Juvenis Masculinos, João Veríssimo, 
Diogo Perdiz, Manuel Saraiva e Ricardo Viegas, 
obtiveram o primeiro lugar no Pódio. 

No sábado, dia 5, realizou-se a 2ª prova do 
torneio de Primeiras Remadas e Remo Jovem 
da ARBL, em Coimbra.

Nas primeiras remadas participaram a Inês 
Facão, a Leonor Nogueiro, a Maria João Leigo, o 
Mário Sérgio Vieira, o Miguel Janeiro e o Miguel 
Rodrigues. Faltou a Sara Alcaide que se encon-
tra lesionada. 

O maior número de atletas competiu no tro-
feu remo jovem, e foram eles a Sofia Neto, a 

Matilde Fernandes, o João Almeida, o Leonardo 
Leigo, o João Coimbra, o Rodrigo Fernandes, o 
João Veríssimo, o Alexandre Baptista, o Francis-
co Santiago, o Rafael Viegas, o Leonardo Morei-
ra, o Diogo Perdiz, o Manuel Saraiva, a Telma 
Sobral, o André Catarino e o José Quitério.

Nas primeiras remadas, a classificação foi a 
seguinte: Infantis Masculinos: Miguel Janeiro - 2º 
lugar; Mário Sérgio Vieira - 3º lugar; Miguel Ro-
drigues – 4º lugar

Infantis Femininos: Leonor Nogueiro – 2º lu-
gar, Inês Facão – 4º lugar. Iniciados Femininos: 
Maria João Leigo – 5º lugar

 No troféu remo jovem:   1X infantil Mas-
culino: Gabriel Machado – 3º lugar; 2X infantil 
Feminino

 Sara Neto e Matilde Fernandes – 1º lu-
gar;,4X iniciado Masculino -João Almeida, João 
Coimbra, Rodrigo Fernandes e Leonardo Leigo 
– 1º lugar. 1X Juvenil Masculino - João Veríssi-
mo – 1º lugar. 2X Juvenil Masculino: Alexandre 
Baptista e Francisco Santiago – 4º Lugar. 4X 
Juvenil Masculino -Rafael Viegas, Leonardo Mo-
reira, Diogo Perdiz e Manuel Saraiva – 4 lugar. 

1X Júnior Feminino: Telma Sobral – 2º lugar. 1X 
Júnior Masculino - Bruno Loureiro – 4º lugar. 
2X Júnior Masculino. André Catarino e José 
Quitério – 1º lugar

Uma das próximas provas será o Campeo-
nato Nacional de Ergómetro/Federação Portu-
guesa de Remo em Vila do Conde e o Duatlo/
ARBL, assim como, mais tarde a regata Inter-
nacional Queima das Fitas, e várias provas da 
FPR e ARBL. 

 
Muitos parabéns a todos estes jovens e di-

nâmicos atletas (aos medalhados, competidores 
ou só participantes), assim como a todas as en-
tidades que apoiam e permitem que estes re-
sultados aconteçam: Câmara Municipal de Mira, 
Junta de Freguesia da Praia de Mira, Clube Náu-
tico da Praia de Mira, Agrupamento de Escolas 
de Mira, Desporto Escolar, alunos, Encarregados 
de Educação, Federação Portuguesa de Remo, 
Associação de Remo da Beira Litoral, docentes, 
auxiliares, e a todos em geral. 

 Desejos de:
 Um Feliz Natal e um Ano Novo cheio de coisas 
boas

António Miguel
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O Clube de Xadrez apresenta as suas sauda-
ções desportivas a toda a comunidade escolar. 
Estamos de volta ao trabalho e com vontade 
de fazer cada vez mais e melhor. Os inscritos 
são muitos e não param de aparecer novos ele-
mentos. Os alunos que passaram pelo clube de 
xadrez manifestam a vontade de dar continui-
dade à modalidade e têm saudades do convívio 
saudável dos treinos e das competições. Este 
projeto está a dar resultados muito positivos 
e os alunos são o espelho do sucesso do clube 

na Escola Básica de Mira. No presente ano leti-
vo, temos 62 inscritos (Grupo/Equipa Misto de 
Infantis A e B) com treinos regulares às 3ªfeiras 
e 5ªfeiras. Uma primeira vitória já foi alcançada 
com um segundo lugar (Vitória Campante) no 
torneio de abertura, mas acima de tudo foi a 
participação e bons desempenhos do coletivo 
que promoveram o Bom nome da nossa Escola 
e do Concelho de Mira. Temos responsabilida-
des acrescidas não só pela melhoria na quali-
dade competitiva mas, também, pelo facto de 
organizarmos a nossa primeira competição in-
terescolas da área educativa de Coimbra. 

O apoio da direção do Agrupamento de Es-
colas de Mira, do Coordenador do Desporto 
Escolar e Auxiliares da Escola Básica de Mira 
têm sido fundamentais para a continuidade do 
clube. A sala fixa disponibilizada para treinos, a 
aquisição de material e de prémios para tor-
neios são aspectos indispensáveis para o su-
cesso deste clube junto dos alunos da escola. 
Deixamos o repto à Associação de Pais deste 
Agrupamento de Escolas para colaborar mais 
ativamente com este clube.

CLUBE DE XADREZ

Competições do Desporto Escolar 2015 – 2016:
       Data            Local da atividade

03. fevereiro de 2016  (4ºFeira) –proposta -          Escola Básica de MIRA
13. janeiro de 2016 (4ºFeira)                      CAI – Coimbra   (Colégio Apost. da Imaculada Conceição)

09. março de 2016 (4ºFeira)              Montemor-O-Velho Escola Secundária

CLUBE DE TÉNIS DE MESA

O Clube de Ténis de 
Mesa está em plena ati-
vidade. O grupo/equipa 
é diversificado e abran-
ge todos os escalões da 
nossa escola (Infantis 
A+B misto). As inscrições 
são muitas (51 inscritos) 
com perspetivas de au-
mentar. É bom saber que 
os alunos de Mira gostam 
de praticar desporto, de 
representar a sua escola/
concelho nas competi-
ções interescolas dando 
o seu melhor. O Futuro 
está, também, na prática 
desportiva regular (Men-
te Sã em Corpo São), dentro de princípios pedagógicos onde o enfoque está na participação/luta 
e trabalho para alcançar a vitória dentro do Espírito Desportivo. A primeira concentração revelou 
boas indicações sobre o trabalho desenvolvido. Os alunos da Escola Básica de Mira alcançaram 
resultados muito positivos, a saber:  Inf. A Fem. – 1º Beatriz Monteiro / 2º- Iara Dias / 4º- Carolina 
Lancha / 5º- Eva Cruz. Inf A Masc. – 1º Gabriel Machado / 2º- Hugo Silva / 3º- Miguel Manco / 4º- 
Guilherme Monteiro / 5º- Tomás Miguel. Inf. B Fem – 1º Maria Vitória Campante / 2º- Inês Cuco. Inf. 
B Masc. – 1º Rodrigo Rocha / 2º- Guilherme Silva / 3º- Tomás Reigota.  

Divulgamos as atividades a serem promovidas ao longo do ano escolar: torneios por período 
escolar e competições do Desporto Escolar.

Quadro competitivo de Ténis de Mesa - Série “D” (Mira / Cantanhede / Arazede) 
Jornada                                            Data                 Local
1ª 02. dezembro de 2015 (4ºFeira – 14.30h às 17.30h)    Escola Básica nº2 Arazede
2ª 20. janeiro de 2016 (4ºFeira – 14.30h às 17.30h)     Escola Básica de MIRA 
3ª 17. fevereiro de 2016 m(4ºFeira – 14.30h às 17.30h)  Escola Básica de Cantanhede
4ª 02. Março de 2016 (4ºFeira – 14.30h às 17.30h)     Escola Básica de nº2 Arazede

ATLETISMO
“CORTA MATO ESCOLAR”

No dia 25-11-2015 
(4ªFeira), decorreu a 
famosa prova de atle-
tismo - Corta Mato 
Escolar -. É um even-
to desportivo com 
tradição nas esco-
las,no qual os alunos 
competem com os 
seus colegas por um 
lugar no pódio. A corrida exige alguma prepara-
ção física, especialmente ao nível da resistência, 
que é trabalhada nas aulas de Educação Física. 
A verdadeira prova é a superação pessoal e 
conseguirem concluir a distância do escalão em 
que estavam inseridos. Os alunos participantes 
foram atletas fantásticos, muito empenhados e 
verdadeiros “guerreiros” pela vontade de fugir 
à inércia da vida sedentária dos nossos dias. A 
todos os envolvidos que contribuíram para a 
realização deste evento um Bem-haja do grupo 
de Educação Física.

Desporto em ação
 

  No dia dezoito de 
Novembro, no estádio 
municipal de Miranda 
do Corvo, durante a 
tarde, decorreu um 
encontro desportivo 
entre os agrupamen-
tos de escolas de Mira 
e de Miranda. 

Estavam em causa 
duas modalidades desportivas pouco prati-
cadas em Portugal e por isso mesmo incen-
tivadas e promovidas nas escolas, de modo a 
dar-lhes outra visibilidade junto das novas ge-
rações de alunos, almejando, quiçá, uma futu-
ra implantação na cultura desportiva do país. 
  Da iniciativa, resultou como conquista maior o 
convívio e o fortalecimento de laços entre alu-
nos de outro modo afastados uns dos outros.

Das disputas desportivas, um har-
monioso empate: no  jogo de softball, 
Mira venceu por 5 a 2; no jogo de base-
bol, Miranda do Corvo venceu por 7-5. 

DESPORTO por Rui Dâmaso 9



Movember é uma palavra em inglês que consiste na junção de moustache 
(“bigode” em inglês) e November (“Novembro” em inglês).

A fundação Movember foi criada na Austrália em 2003, e no seu início tinha ape-
nas 30 integrantes. Atualmente, esta fundação tem mais de 4 milhões de membros e 
está presente em mais de 20 países. ´

A Shave Off Party vai desafiar os homens portugueses 
a deixarem crescer o bigode durante o mês de novembro

O Mercado da Ribeira, em Lisboa, vai 
acolher a Shave Off Party no próximo 
domingo, 1 de novembro, com o objetivo 
de angariar fundos para a ONG Movem-
ber Foundation, que sensibiliza os homens 
para terem um estilo de vida saudável e 
alerta para a importância do rastreio de 
doenças como o cancro da próstata e do 
testículo.

Para que a prevenção não seja encarada 
de forma pesada ou negativa, a Movember Foundation desafia os homens de todo 
o mundo a deixarem crescer o bigode durante o mês de novembro como sinal de 
alerta para o cuidado da saúde masculina. 

Em Portugal, o evento é promovido pela marca Jameson e conta com uma parce-
ria com a barbearia Figaro que, estará presente no Mercado da Ribeira, a partir das 
16h de domingo, para cortar a barba aos homens que aceitarem usar apenas bigode 
durante um mês.

Por cada homem que aceitar cortar a barba na Shave Off Party serão doados 5 eu-
ros pela Jameson à Movember Foundation. Mas o voluntário também irá ter direito 
a uma bebida grátis no espaço Jameson do Mercado da Ribeira.

Desde a primeira edição do Movember, há 12 anos, já foram angariados cerca de 
500 milhões de dólares (451 milhões de euros) em todo o mundo.

Conhecia esta causa?
Cuide de si, faça o rastreio, a sua vida é preciosa!

Movember: 
novembro azul

Outubro é cor de rosa e 
Novembro é azul!

O movimento Movember 
iniciou-se em 2003 na Aus-
trália e faz-se acompanhar 
de dois pictogramas, a sa-
ber: Bigodes e laços azuis.

Destina-se a sensibilizar a 
comunidade para a proble-
mática do cancro da prós-
tata e dos testículos.

Como forma de difundir a 
mensagem junto da popula-
ção apela a que os homens 
deixem de desfazer a barba 
e o bigode durante todo o 
mês de novembro.

Assinala-se o facto de a 
palavra Movember se cons-
tituir a partir da palavra in-
glesa “Move” que se associa 
a movimento/dinâmica e 
ainda a moustache em in-
glês: bigode e a Novembro  
o mês em que decorre a 
campanha.

Nesta sequência, a turma 
D do 12ºano quis associar-
-se ao movimento interna-
cional e simbolicamente no 

dia 13 de novembro dis-
tribuiu bigodes à população 
masculina da escola secun-
dária Drª Maria Cândida e 
ainda flyers informativos 
sobre   caraterísticas deste 
movimento internacional.

Para além dessas ativida-
des difundiu a mensagem 
à comunidade envolvente 
através da página da escola 
e do facebook  do agrupa-
mento.

Esta iniciativa foi desen-
volvida na disciplina de Co-
munidade de Intervenção 
Social(CIS).

As alunas envolvidas na 
atividade consideraram te-
rem sido totalmente atingi-
dos os objetivos a que se ti-
nham proposto e realçaram 
a recetividade da população 
masculina e o interesse que 
manifestaram por tão no-
bre causa.

Uma vez mais apelamos: 
faça rastreio, seja respon-
sável, vele pela sua saúde e 
faça o favor de ser feliz!

Alexandra Coimbra

Seja Homem, deixe crescer o seu bigode 
no mês de novembro por esta causa!

Last year I went to Oporto with my mother. It was a rainy day and my mum 
and I were having lunch in a café. We were talking  to each other when an 
old woman got into the café.  She was poor and she didn’t have nathing for 
lunch. So, my mum decided to buy a meal for her. She smiled and she really 
appreciated our act. My mum and I felt fulfilled because being kind not only 
contributes to help others but also contributes to  our personal realization 
and self-esteem.                                                                                       C. 10º

FASHION PARADE

No âmbito da disciplina de Inglês, os alunos das turmas A 
e B do 11º ano, quando desafiados para assumir um estilo de 
moda radicalmente diferente daquele que os identifica, sur-
preenderam toda a comunidade escolar com o “desfile” de 
looks criativos e arrojados. Nada melhor do que o testemu-
nho/ impressões, em inglês, de um dos alunos para acompa-
nhar a fotografia do grupo. Parabéns e um grande Obrigada a 
eles pelo modo como responderam ao desafio.

“It all started the day before I went to school as a Goth. 
I was nervous because I hadn’t even got to a conclusion on 
what to wear; I wanted to go to school as a nerd, but my 
grandfather’s clothes smelled like moth balls, and no one likes 
the smell – that was when I looked at my wardrobe and saw 
black! And so I called my sister and told her my plan. Next, my 
sister painfully painted my nails as my mom called me a sissy 
and painted my lips in black and to school I went! 

It was really fun to do because we got to laugh with each 
other and I scared so many kids that I laughed myself to tears, 
taking off my dark eye make-up with every wipe I took at my 
tears.”

                                          Leandro Santos  11ºA
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 Some time ago, we went to Guatema-
la on Holiday. While we were there we 
took a trip to the rainforest, to take 
photos of monkeys and exotic birds. 
Sounds like a typical traveller’s tale, 
doesn’t it? But it isn’t. At first everything 
went smoothly. Backpacks were packed, 
cameras were ready and the guide ar-
rived on time. We jumped into his jeep 
and eventually we were driving along 
a narrow track deep into the forest… 
that’s when we saw it.
   A tiger… He jumped to the hood of 
the car… He was staring at us, like a 
curious cat looking at a fish tank. We 
were all dead silence. Hoping that the 
Tiger wouldn’t notice us, it could easily 
cut through the canvas-top of our jeep. 
And then, the silence broke. “You are 
far from your domain, humans.” The ti-
ger spoke, every one’s mouth was wide 
open. “Hum… You look surprised. I’m 
sure you are far more terrified than sur-
prised though… Although, you have no 
motive to be. If we wished you dead… 
You wouldn’t notice me in the first pla-

ce. Now, come with me, Ki-Iker wishes 
to speak with you.” With any other 
choice ending up with a tiger in our ne-
cks, we decided to follow.
   After a long hour following a tiger’s 
tail, we reached our destination: a giant 
tree which was carved in form of a hou-
se, but the most amazing thing was what 
was walking out of it… It had a human 
figure but he was wearing plated armor 
and his face… He was cat! Or cat like… 
then he spoke. “Greetings. You are far 
from your homes, what brings you to 
my jungle?” He had a very thick accent 
but it wasn’t like anything I’ve heard. No 
one had the courage to speak. “So, you 
don’t like my sympathy? Then you have 
no place here.”  And then he shouted 
in some language that no one had ever 
heard. His voice pierced me; it was like 
all my bones chattered at once… And 
just like that I was back in the jeep with 
my friends at the beginning of our jour-
ney… And we turned back. 

Nuno Santos, 11º B

Agora escrevo ... in English

ACONTECEU NA NOSSA ESCOLA
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Entrar é fácil… o difícil é sair

Como é da tradição, uma vez mais a equipa editorial do jornal Dunas 
congratula-se com o corolário da prestação dos nossos alunos finalis-
tas e vem muito prazenteiramente dar conhecimento à comunidade en-
volvente da sua entrada no ensino superior, concluindo, deste modo, o 
percurso na escola mãe e iniciando uma das melhores e mais marcantes 
fases das suas vidas. De facto, ano após ano, a comunidade tem podi-
do testemunhar o excelente desempenho dos alunos do agrupamento, 
os quais registam elevadas taxas de colocação nos estabelecimentos do 
ensino superior e, uma grande percentagem, na primeira opção. Sendo 
certo que a maior fatia de mérito pertence aos discentes e às respetivas 
famílias, não deixa de ser verdade que a escola também contribui para 
estes resultados e, por isso, vê compensado muito do investimento que 
tem feito na preparação dos seus alunos. 

Mais do que matérias ou conteúdos, os laços perduram, muitos dos 
alunos ficam amigos para a vida e recordam a escola com saudade, reco-
nhecendo mais tarde com maior maturidade a importância que a mesma 
teve no seu desenvolvimento como alunos e como seres humanos. Para 
quê procurar palavras se o mestre Saint-Éxupery traduziu na perfeição 
o que queremos dizer: “ Aqueles que passam por nós, não vão sós, não nos 
deixam sós. Deixam um pouco de si, levam um pouco de nós.”

Assim sendo, publicitamos os resultados dos concursos e desejamos 
sinceramente aos nossos jovens os melhores sucessos académicos e pes-
soais, aguardando, desde já, a sua visita na altura da Queima das Fitas 
para a já tradicional foto e relembrando-lhes que entrar (nesta escola, 
sublinhe-se) é fácil, sair é que é difícil.

1ª FASE Colocada em

ADRIANA FILIPA MARQUES 
SILVA  

Universidade de 
Coimbra - Faculdade 
de Farmácia Ciências 
Farmacêuticas

AFONSO CAETANO SILVA 
GOMES

Universidade de Aveiro 
Ciências do Mar

ALEXANDRA BAIÃO 
RIBEIRO SEABRA RAMOS

Universidade de 
Coimbra - Faculdade de 
Direito Administração 
Público-Privada

ANA CAROLINA RIBEIRO 
MARANHÃO

Instituto Politécnico 
de Coimbra - Escola 
Superior de Educação de 
Coimbra Comunicação e 
Design Multimédia

ANA CATARINA DOS 
SANTOS MILHEIRÃO

Universidade da Beira 
Interior Ciências da 
Comunicação

ANA FILIPA COSTA DA CRUZ

Universidade de 
Coimbra - Faculdade 
de Farmácia Ciências 
Farmacêuticas

ANA LAURA CRUZ FONSECA

Universidade de 
Coimbra - Faculdade de 
Medicina Medicina

 ANA LÚCIA PINHO ROCHA 

Universidade de Lisboa 
- Faculdade de Medicina 
Veterinária
Medicina Veterinária

ANA MARGARIDA J. LEIGO 
Universidade de 
Coimbra - Faculdade de 
Letra Filosofia

ANA RITA GOMES RIBEIRO
Escola Superior de 
Enfermagem de Coimbra
Enfermagem

 ANA SOFIA JESUS ALCAIDE

Univ. de Aveiro - 
Inst. Superior de 
Contabilidade e 
Administração de Av
Finanças

 BEATRIZ CAVACO PATARRA

Instituto Politécnico 
de Coimbra - Escola 
Superior de Tecnologia 
da Saúde de Coimbra
Audiologia

 BEATRIZ TARELHO 
ANTUNES

Universidade de 
Coimbra - Faculdade de 
Letras - Geografia

 CARLOS RAFAEL DE 
CARVALHO OLIVEIRA 

Universidade de 
Coimbra - Faculdade de 
Direito

 CONSTANÇA LOURENÇO 
PELICHO MONTEIRO 

Universidade da Beira 
Interior  -  Medicina

DANIELA CATARINA LOURO 
CAETANO

Instituto Politécnico 
de Coimbra - Escola 
Superior de Educação 
de Coimbra
Educação Básica

 DAVIDE DE JESUS 
SOUTILHA 

Universidade de Évora 
- Escola de Ciências 
Sociais
Relações Internacionais

 FILIPA ALEXANDRA 
MAGALHÃES DE SOUSA 
PRIOR

Universidade de 
Coimbra - Faculdade de 
Ciências e Tecnologia
Engenharia Biomédica

FILIPE LOPES TEIXEIRA 
Universidade de Aveiro
Administração Pública

 GONÇALO CARLOS 
CAETANO FRAJUCA 

Instituto Politécnico 
de Coimbra - Instituto 
Superior de Engenharia 
de Coimbra
Engenharia Informática

 GONÇALO INOCÊNCIO 
OLIVEIRA 

Universidade de 
Coimbra - Faculdade de 
Ciências e Tecnologia
Matemática

 GONÇALO JOSÉ DOS 
SANTOS GOMES 

Universidade de Aveiro
Engenharia Eletrónica e 
Telecomunicações

 HENRIQUE XAVIER ARAÚJO 
CRUZ 

Universidade de Aveiro 
- Escola Superior de 
Saúde de Aveiro
Enfermagem

 HUGO MIGUEL PERDIZ 
PETRONILHO 

Universidade de 
Coimbra - Faculdade de 
Direito

INÊS CARDOSO PINTO 
MENDES DE OLIVEIRA 

Instituto Politécnico de 
Castelo Branco - Escola 
Superior de Educação 
de Castelo Serviço Social

INÊS DOS SANTOS NEVES 
Escola Superior de 
Enfermagem de Coimbra
Enfermagem

 JÉSSICA REBELO 
DOMINGUES 

Universidade de 
Coimbra - Faculdade de 
Letras Geografia

JOÃO EDUARDO SANTOS 
ALCATRÃO

Instituto Politécnico 
de Coimbra - Instituto 
Superior de Engenharia 
de Coimbra
Engenharia Informática

JOÃO PEDRO DAMAS 
MARTINS  

Universidade de 
Coimbra - Faculdade de 
Ciências e Tecnologia
Engenharia Informática

JOÃO TOMÁS CASTELHANO 
PARADA 

Universidade de Coimbra 
- Faculdade de Letras - 
Línguas Modernas

JOHANNA RIBEIRO 

Instituto Politécnico de 
Coimbra - Esc. Superior 
de Educação de Coimbra
Comunicação 
Organizacional (regime 
pós-laboral)

JOSÉ MIGUEL SANTOS RUA 

Instituto Politécnico 
de Coimbra - Instituto 
Superior de Engenharia 
de Coimbra
Engenharia Informática

KEVIN DOMINGUES 
CONCEIÇÃO 

Instituto Politécnico 
de Coimbra - Escola 
Superior Agrária de 
Coimbra - Biotecnologia

LUÍS DAVID CONCEIÇÃO 
BERNARDA 

Universidade de 
Coimbra - Faculdade de 
Ciências e Tecnologia
Engenharia Informática

MAFALDA DAMAS 
MILHEIRÃO 

Escola Superior de 
Enfermagem de Coimbra
Enfermagem

MAFALDA DE OLIVEIRA 
GRINÉ 

Universidade de 
Coimbra - Faculdade de 
Ciências e Tecnologia
Engenharia Biomédica
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MARIANA SOFIA SEIXAS 
VALÉRIO LIMÃO GATA 

Instituto Politécnico de 
Lisboa - Escola Superior 
de Tecnologia da Saúde 
de Lisboa
Ciências Biomédicas 
Laboratoriais

MÁRIO ANDRÉ GONÇALVES 
DOS SANTOS 

Instituto Politécnico 
de Coimbra - Instituto 
Superior de Engenharia 
de Coimbra
Engenharia Informática

MILENE ANDREIA AMARAL 
DE SOUSA 

Universidade de Aveiro 
- Instituto Superior 
de Contabilidade e 
Administração de Av
Marketing

OPHÉLIE SANTOS MÔÇO 
Escola Superior de 
Enfermagem de Coimbra
Enfermagem

PEDRO RAFAEL MOREIRA 
DOS SANTOS 

Instituto Politécnico 
de Coimbra - 
Instituto Superior 
de Contabilidade e 
Administraç
Informática de Gestão

RAFAEL FILIPE MIRANDA 
BAPTISTA 

Escola Superior de 
Enfermagem de Coimbra
Enfermagem

RAFAEL JOSÉ MIRANDA 
SIMÃO 

Universidade de 
Coimbra - Faculdade de 
Letras
Turismo, Território e 
Patrimónios

RAQUEL FERREIRA LECOQ 

Universidade de 
Coimbra - Faculdade de 
Economia
Economia

RAQUEL MAÇARICO SANTOS 

Universidade de 
Coimbra - Faculdade de 
Farmácia
Farmácia Biomédica

RITA JESUS CANICEIRO 

Universidade de Aveiro 
- Instituto Superior 
de Contabilidade e 
Administração de Av
Contabilidade

 RUI MIGUEL DE MOTA 
NUNES 

Instituto Politécnico 
da Guarda - Escola 
Superior de Educação, 
Comunicação e De
Desporto

 SAMANTHA SABORANO 
LEIGO 

Universidade de Aveiro 
- Instituto Superior de 
Contab. e Administração 
Marketing (regime pós-
laboral)

 SARA ALMEIDA TOMÁSIO 

Instituto Politécnico 
de Coimbra - Escola 
Superior de Educação 
de Coimbra
Comunicação 
Organizacional

 TIAGO JOSÉ DA COSTA 
ALCAIDE 

Universidade de 
Coimbra - Faculdade de 
Direito
Administração Público-
Privada

2ª FASE

ALEXANDRA BAIÃO 
RIBEIRO SEABRA RAMOS

Universidade de 
Coimbra - Faculdade de 
Direito  -  Direito

ANA CATARINA DOS 
SANTOS MILHEIRÃO

Universidade de 
Coimbra - Faculdade de 
Letras
Estudos Europeus

ANA CLÁUDIA ALMEIDA 
ESTRAFALHOTE

Instituto Politécnico de 
Viseu - Escola Superior 
de Tecnologia e Gestão 
de Viseu
Gestão Industrial

BEATRIZ OLIVEIRA 
LOUREIRO

Instituto Politécnico 
de Coimbra - Escola 
Superior de Educação 
de Coimbra
Animação 
Socioeducativa

DIANA SOFIA DOMINGUES 
LEIGO

Instituto Politécnico 
de Coimbra - Escola 
Superior de Educação 
de Coimbra
Língua Gestual 
Portuguesa

DIOGO MIGUEL TEIXEIRA 
FRESCO

Universidade da Beira 
Interior
Ciências da 
Comunicação

INÊS ASSUNÇÃO NEVES

Universidade de 
Lisboa - Faculdade de 
Motricidade Humana
Reabilitação 
Psicomotora

JÉSSICA REBELO 
DOMINGUES

Universidade de Aveiro 
- Escola Superior de 
Tecnologia e Gestão de 
Águeda
Gestão Comercial

JOÃO TOMÁS CASTELHANO 
PARADA

Universidade de Aveiro
Engenharia Informática

PATRICIA DA COSTA GARCIA

Instituto Politécnico 
de Coimbra - Escola 
Superior de Tecnologia e 
Gestão de Olive
Contabilidade e 
Administração

RICARDO MIGUEL DOS 
SANTOS SÉRGIO

Universidade de 
Coimbra - Faculdade de 
Ciências e Tecnologia
Matemática

Passos para a não 
infoexclusão   

Hoje, a sociedade é cada vez mais informada 
e informatizada. A tecnologia circunda-nos e, 
não raras vezes, em função das necessidades da 
vida diária, damo-nos a “interagir” com as mais 
diversas ferramentas tecnológicas. Estas, embo-
ra sejam ferramentas sem “alma”, tornaram-se 
fundamentais para a sociedade que integramos 
e ajudamos a construir.

Outrora, aquele que não soubesse ler e es-
crever tinha menos condições para participar 
na vida social e, por isso, sentia-se excluído. Ain-
da hoje assim é. Todavia, atualmente, também se 
sente excluído todo aquele que não domina mi-
nimamente as novas tecnologias, nomeadamen-
te, da informação e da comunicação. 

A Direção-Geral da Educação lançou o pro-
jeto-piloto - Iniciação à Programação no 1.º 
CEB – e desafiou os estabelecimentos de en-
sino públicos a participar no mesmo, com os 
seus alunos dos 3.º e 4.º anos de escolaridade, 
no presente ano letivo. O repto foi considerado 
e o projeto está em funcionamento nas escolas 
do Agrupamento, sendo lecionado pelos profes-
sores de Informática, com a coadjuvação dos 
professores titulares de turma. 

As linguagens Kodu e Scratch, as mais usadas 
na iniciação das crianças no mundo dos com-
putadores, são as que os alunos estão a utilizar 
e visam a promoção de um conjunto alargado 
de capacidades, nomeadamente, o trabalhar em 
equipa, a estruturação e organização de ideias, 
o espírito crítico, a resolução de problemas, o 
pensamento analítico e a atenção aos detalhes.

Com a Iniciação à Programação pretende-se 
ensinar às crianças uma linguagem que lhes per-
mitirá não serem meras utilizadoras do que já 
existe. A ideia é que sejam criativas, em vez de 
utilizarem o computador como uma máquina 
de jogos ou como ferramenta que lhes possi-
bilita aceder ao Facebook. Ou seja, o objetivo 
não é apenas ensiná-las a trabalhar com um 
computador, mas a perceber como funciona, 
facultando-lhes a aprendizagem de tecnologias 
da informação e literacia digital. 

Para a atual geração, que nasceu num mundo 
onde a tecnologia é praticamente omnipresen-
te, perceber o código por trás das máquinas 
será tão importante para a vida futura como 
saber escrever, ler e contar. Por isso, julgamos 
que a Iniciação à Programação é um “projeto-
-piloto” válido, que deve ter continuidade e ser 
consolidado. Até porque, a educação, para ser 
profícua, não pode viver em permanente expe-
rimentalismo. 

                                           Luís Lourenço
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Visita guiada às Bibliotecas 
Escolares

De 23 de setembro a 8 de outubro, as turmas 
dos 1.º, 2.º, 5.º e 7.ºanos das EB de Mira e ES/3 
vieram conhecer as bibliotecas das suas escolas, 
onde tomaram contacto com a organização dos 
espaços e com os procedimentos utilizados na 
requisição de materiais. 

Enquanto os alunos mais novos escutaram 
também uma história, os mais velhos, com a 
ajuda das professoras Cândida Siegle e Rosário 
Figueiredo, aprenderam a pesquisar no catálogo 
informatizado, a aceder a documentos digitais 
(computador de serviço e Moodle), a visualizar 
os meios eletrónicos de divulgação das biblio-
tecas (blogue, portal RBM, twitter e facebook) e 
viram videoclips divertidos com a temática das 
bibliotecas e da leitura.

José Xavier – a ciência é uma 
aventura!

José Carlos Xavier, biólogo marinho e cientis-
ta polar, já nos habituou à sua envolvente forma 
de falar e de viver a ciência. Mesmo assim, nas 
palestras que realizou no dia 22 de outubro 
na Biblioteca da Escola Secundária Dr.ª Maria 
Cândida, voltou a surpreender com a sua elo-
quência, deixando os ouvintes presos às suas 
descrições e descobertas.

Fazendo uma síntese dos três encontros, es-
tiveram, nas sessões da manhã, 9 turmas de 7.º 
e 8.ºano, bem como alguns alunos de Educação 
Especial e o 11.ºC. 

Na terceira sessão, realizada ao final da tarde, 
compareceu um público mais eclético, consti-
tuído por alunos de idades diversas, pais, pro-
fessores e assistentes operacionais. 

Ainda nessa sessão, pelas 19h30, juntaram-
-se, a partir do Connecticut, EUA, via Skype, 
as alunas de Sarah Bouckoms, com perguntas 
dirigidas a José Xavier, as quais, depois de res-
pondidas, deram aso a uma interação entre os 
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alunos de cá e os de lá, num clima festivo que 
dificilmente irão esquecer. 

É de referir que, ao longo do dia, o cientista 
fez questão de ter tempo para conversar com 
muitos daqueles que o abordaram e de auto-
grafar o seu diário de viagem, “Experiência An-
tártica”, à venda na Feira do Livro.

As Bibliotecas Escolares agradecem as ofer-
tas do Restaurante Sálgaboca, em Praia de Mira, 
e do Serviço de Educação da Câmara Municipal 
de Mira, que permitiram que o autor levasse 
boas lembranças de Mira.

“Moléculas à luz das estre-
las” brilharam na Biblioteca! 

A convite das Bibliotecas Escolares, Paulo 
Ribeiro-Claro, professor de Química da Univer-
sidade de Aveiro, esteve na Biblioteca da ES/3 
Dr.ª Maria Cândida no dia 19 de novembro, para 
falar de “Moléculas à luz das estrelas”, no en-
quadramento da efeméride “2015 – Ano Inter-
nacional da Luz”.

Depois de ser apresentado por uma ex-aluna 
sua, a professora Ana Paula Figueiredo, e frente 
a uma plateia numerosa, constituída por alunos 
e professores do Curso de Ciências e Tecno-
logias dos 10.ºA, 10.ºB, 11.ºA, 11.ºB e 12.ºA, o 
Doutor Paulo Ribeiro-Claro fez uma apresen-
tação dinâmica, onde pontuaram a projeção 
de imagens fantásticas, o enorme saber e um 
grande poder comunicativo, eivado de sentido 
de humor.

A terminar, houve perguntas e... muitas pal-
mas!

África ficou mais perto com 
a escritora Domingas Monte

No dia 25 de novembro, as Bibliotecas Esco-
lares de Mira encheram-se de sabores e sons 
africanos pela mão da escritora angolana Do-
mingas Monte. 

Em três sessões, realizadas para as turmas do 
1.ºCEB de Praia de Mira, Portomar e EB de Mira 
e alunos de Educação Especial da ES/3 Dr.ª Ma-
ria Cândida, a autora apresentou a sua obra “O 
Gelado de Múkua da Mamita” e falou da ação e 
motivação das suas personagens.

O público, que tinha decorado os espaços 

com desenhos inspirados no livro, um painel 
decorativo e um embondeiro construído em 
madeira e ainda tinha preparado palavras para 
lhe dizer, pesquisas sobre a província de onde 
a escritora provinha – o Uíge, bem como a 
canção “Natal Africano”, fez-lhe uma miríade 
de perguntas, sobretudo sobre África, lugar de 
mistérios e encantamento.

Domingas a tudo respondeu, falando tam-
bém do convívio que existe nas famílias alar-
gadas africanas e na alegria com que se vai à 
escola em Angola (nós ficámos a torcer para 
que alguns dos nossos alunos se animassem a 
seguir o exemplo)...

Para terminar, houve autógrafos nos mais de 
cem livros vendidos e a certeza que “O Gela-
do de Múkua da Mamita” irá acrescentar uma 
nova “doçura” às nossas vidas. 

O Projeto À La Carte, em 
sétima edição, soma e segue!

O Projeto À La Carte, que há sete anos 
consecutivos disponibiliza animação de leitura 
aos jardins-de-infância e escolas mais perifé-
ricos do nosso Agrupamento, recomeçou em 
outubro.

Com o transporte dos alunos assegurado, 
semanalmente, pelo Serviço de Transporte da 
Câmara Municipal de Mira, foi possível rece-
ber na biblioteca da EB de Mira seis grupos 
do pré-escolar, de Carapelhos, Casal de São 
Tomé, Lentisqueira, Portomar e Praia de Mira, 
e quatro turmas do 1.ºCEB, de Lagoa e Seixo. 

Para acolher os visitantes, a professora bi-
bliotecária e as duplas formadas pela professo-
ra Cândida Siegle com o eng.º Carlos Rosete 
ou com a professora Raquel Laranjeiro prepa-
raram animações de leitura diversas em torno 
das obras “Eu nunca na vida comerei tomate”, 
de Lauren Child, “Tio Lobo”, de Xosé Balles-
teros, “As poções secretas da professora Pa-
rassalsa”, de Korky Paul, “A Madrinha Morte”, 
dos Irmãos Grimm, “Enquanto o meu cabelo 
crescia”, de Isabel Minhós Martins, e “Gabriela 
e a espreitadela”, de Jim Helmore.

Para explorar estes textos, os mediadores 
propuseram atividades de prova cega de sa-
bores, de elaboração de colares com ervas 
medicinais, de fabrico de pega monstros, de 
pintura de fantoches de dedo, de ilustração 
e de confeção de um boneco recheado de 
sementes de relva, que muito agradaram ao 
jovem público. 
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“Aprender com a Biblioteca 
Escolar”- projeto da RBE

O projeto “Aprender com a Biblioteca Es-
colar”, uma experiência piloto da Rede de Bi-
bliotecas Escolares (RBE), preconiza o desen-
volvimento da literacia da leitura numa estreita 
ligação entre a aula de Português e a Biblioteca.

Assim sendo, o 5.ºB, a turma experimental des-
te ano letivo, usufruiu de quatro sessões na BE, 
intituladas “Biblioteca nova”, “Deixa-me ouvir o 
teu conto”, “O amigo dicionário” e “Retalhos de 
pano e imaginação” - as três primeiras orientadas 
pela professora Augusta Pessoa e a última dina-
mizada pela professora Rosário Figueiredo. 

Ao longo das sessões, em que predominou a 
articulação curricular com a docente de Portu-
guês da turma, Anabela Maranhão, os alunos par-
tilharam leituras, fizeram atividades de pesquisa 
e realizaram trabalhos de escrita.

Imagem: Aprender com a Biblioteca Escolar- 
projeto da RBE

A “Hora Encantada” animou as bibliotecas de 
Portomar e de Praia de Mira 

Ao longo do 1.ºperíodo, a professora Augusta 
Pessoa dinamizou vinte sessões de contos nas 
bibliotecas das EB de Portomar e de Praia de 
Mira para os alunos do pré-escolar e 1.ºCEB das 
respetivas escolas. 

A partir da leitura dos textos integrais “A 
menina que não gostava de fruta”, de Cidália 
Fernandes, “O baile das bruxas”, de Jacqueline 
Pierre, “Baunilha e mimos”, de Alice Vieira, “Los 
leones no comen pienso”, de André Bouchard, 
“Comadre Morte”, da tradição oral, e de excer-
tos do “Dicionário por imagens das bruxas e 
das fadas”, de Émilie Beaumont, foram propostas 
outras aprendizagens, nomeadamente olfativas, 
gustativas, de leitura expressiva, de dramatiza-
ção, de ilustração e jogos, adaptadas aos peque-
nos ouvintes.

Os alunos corresponderam a estas propostas, 
participando com muita alegria nas atividades!

“Textos e pretextos” 
animaram a biblioteca da 
EB de Mira 

O filme "A história de Adão e Eva", bem 
como as obras “Atlas da Bíblia” e “O cestinho 
de romãs”, de Maria Alberta Menéres, foram 
o ponto de partida para a professora Cândi-
da Siegle, com a colaboração de Benilde Neto, 
fazer nove animações de leitura na Biblioteca 
da EB de Mira para as turmas do pré-escolar, 
U.E.E.A.1 e 5.ºano da escola. Como atividades 
exploratórias, foram propostas canções, drama-
tizações ou práticas ambientais, com trabalho 
na horta escolar.

Esta abordagem, que continua a aliar a leitura 
ao movimento, tem como meta o desenvolvi-
mento do apreço pela nossa identidade cultural 
e pelas práticas ecológicas. 

Biblioteca Andarilha

Para as Bibliotecas Escolares é muito impor-
tante que todos os alunos usufruam de anima-
ção de leitura. Por isso, sempre que possível, 
elementos da equipa e voluntários de leitura 

deslocam-se aos jardins-de-infância e escolas, 
para aí desenvolverem atividades.

No primeiro período que agora finda, Be-
nilde Neto, Cândida Siegle e Carlos Rosete 
levaram a “Biblioteca Andarilha” aos jardins-
-de-infância de Carapelhos, Casal de São Tomé, 
Lentisqueira e Portomar, onde dinamizaram “O 
cestinho de romãs”, de Maria Alberta Menéres, 
e sessões enquadradas na Semana da Alimenta-
ção. Foi ainda possível oferecer um espetáculo 
de marionetes com a temática do circo aos 
alunos do pré-escolar e 1.º e 2.ºanos de Praia 
de Mira, graças à generosidade de dois artistas 
franceses, Paule Marais e François Cahour. 

Marcar o ritmo do tempo

Num mundo onde tudo parece efémero e 
os acontecimentos sucedem a um ritmo alu-
cinante, as Bibliotecas Escolares consideram 
essencial assinalar algumas datas que marcam 
o tempo. 

São exemplos dessa evocação o São Marti-
nho, o Halloween, o Advento, o Dia Internacio-
nal da Música, a Semana da Alimentação, o Dia 
da Pessoa com Deficiência, o Dia dos Direitos 
Humanos...

Nem que seja com uma simples exposição, 
que inclua os livros existentes sobre o tema, 
ou com um grande evento, as Bibliotecas Es-
colares contribuem para a criação de raízes na 
nossa memória.

BIBLIOTECA ESCOLAR

 Encontro com a escritora Domingas Monte

O encontro com a escritora Domingas Monte, realizado na EB de Praia de Mira e promovido 
em cooperação com a Biblioteca Escolar do Agrupamento, foi aguardado com grande expeta-
tiva pela comunidade escolar, dado tratar-se de uma autora de origem angolana que apresenta 
uma escrita baseada em valores culturais e tradições diferentes das nossas. 

A visita foi antecedida da feira do livro de autor e da leitura da obra “O gelado de múkua da 
Mamita”, livro a que a autora veio apresentar. E foi com muito agrado que as crianças seguiram 
a explanação realizada, ouvindo falar da imponência e da importância do imbondeiro e dos seus 
magníficos frutos. 

O trabalho de preparação previamente realizado, o modo como a escritora comunicou e 
respondeu às questões colocadas pelos alunos e satisfez as suas curiosidades, desvendando o 
significado de palavras carregadas de mistério, gerou entusiasmo, tendo a atividade constituído 
uma mais-valia para a promoção da leitura e da escrita e enriquecimento sociocultural da 
comunidade escolar.                                                     Os docentes da EB de Praia de Mira
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ESCREVO EU

A problemática dos refugiados
A crescente migração de pessoas que fogem 

de conflitos armados e extremamente violen-
tos para a União Europeia tem feito manchetes 
e preocupado a opinião pública europeia bem 
como alguns dos seus responsáveis políticos. 
Para quem tem acompanhado este drama hu-
manitário através dos meios de comunicação 
social é impossível ficar indiferente.

A guerra civil na Síria, tendo começado ape-
nas com protestos populares, progrediu para 
uma violenta revolta armada que dura há já qua-
tro anos. A oposição luta contra o governo de 
Bashar al-Assad, a fim de instalar uma liderança 
mais democrática no país, enquanto que o go-
verno sírio alega apenas estar a combater ter-
roristas armados que visam destabilizar o país.

Este cenário de constante guerra conduziu à 
atual situação de crescente migração que veio 
despertar consciências e tornar mais próximo 
um drama que, não sendo novo, até agora só 
podíamos observar de longe.

A União Europeia decidiu distribuir os mi-
grantes pelos diversos países oferecendo-lhes 
emprego e habitação. Mas será esta a solução 
numa Europa em crise e com elevadas taxas de 
desemprego e emigração? Não creio que a so-
lução adequada seja simplesmente acolher mais 
e mais refugiados. Considero que este assunto 
deve ser discutido e resolvido com solidarieda-
de e respeito pelos direitos humanos mas tam-
bém racional e objetivamente. É necessário ir 
à raiz do problema. Urge a tomada de medidas 
pelas entidades competentes no sentido da paz 
e da estabilidade no Médio Oriente.

Deixar o seu país, a sua casa, o emprego e 
até a família para trás para procurar uma vida 
melhor não é uma decisão fácil. Se os migrantes 
pudessem escolher, desejariam que o seu país 
lhes proporcionasse condições para que pudes-
sem ter uma vida estável.

A solução final não é apenas acolher os sírios, 
mas sim permitir que eles regressem a casa!

Gabriela Vinagreiro 12ºA nº9

Contrastes…
A léguas distantes,

Um pescador.

A léguas próximas,
Um ministro.

A léguas distantes,
Esse mesmo pescador,

Que atraía a sua grande dor,
Não vende nem um dos seus diamantes.

A léguas próximas,
Esse mesmo ministro,

Que come dinheiro dos outros,
Sofre de doença na mão:

- O facto de escrever demasiado
 Tira-lhe a capacidade de mobilização 

precoce da mão.
Ganha mais e acha-se pouco.

Conclusão:
São pobres os ricos.

São pobrezinhos os pobres.

Novembro’15, Baptista

D. Saudade
A vida prega-nos partidas a todo o momento. Olhamos para 

o lado e, de repente, Pum! levamos com o mundo na cara. 
Ouvi dizer: “A D. Saudade está doente.” 
Perguntei: “-Quando fazemos um almoço para reunir pes-

soal docente e não docente?” E responderam-me: “ –Agora 
não dá que a D. Saudade não pode.”. 

Mais tarde: “A D. Saudade não está bem”.
Subitamente, uma publicação carinhosa e chega até nós a 

terrível notícia. A doença vencera uma mulher imbatível na 
educação, na gentileza, na paz e simpatia que exalava por to-
dos os poros. Nunca regateava um sorriso, nunca se esquivava 
a um pedido ou a um desafio. Foi exemplo de SER para muitos, 

aprendemos muito com ela e damos graças pela oportunidade que tivemos de conviver com tão 
gentil alma.

Deixa um vazio. Deixa um nó na garganta. Deixa uma sensação de perda irreparável. 
Mas também deixa o seu exemplo. A sua alegria de viver e de conviver. A sua capacidade de se 

doar aos outros e a um projeto comum: a escola; a nossa Escola.
Deixa saudade. Que belo nome lhe deram! Hoje, congrega as nossas escondidas lágrimas; ama-

nhã, far-nos-á olhar mais vezes o céu em busca do seu sorriso. 
Lá, por entre as aves, no despontar de um dia primaveril ou na luz irrepetível de dezembro.
Mais perto, no canto de um rouxinol ou no piar das gaivotas, no marulhar das ondas ou no 

sussurro do vento.       Z. C.

REFUGIADOS                 
Quem são, de onde vêm, para onde querem 

ir e porquê?

São aos milhares, entram-nos diariamente em 
casa em imagens pungentes de dor e sofrimento. 
São crianças desgrenhadas, sujas, ranhosas, frioren-
tas, a chorar de medo e desnorte. São adultos de 
olhos desmesuradamente inchados de pânico e 
insegurança desesperados por se colocarem  a si 
e às famílias longe do alcance das bombas químicas 
e da selvática investida dos animais do estado islâ-
mico. São mulheres grávidas, quantas delas violadas, 
que conduzem as suas crias ao longo de penosos 
e intermináveis migrações ansiando pelo alcançar 
de porto seguro para enfim e finalmente descansa-
rem um pouco. São idosos andrajosos, despojados 
de qualquer bem material que caminham errantes 
juntando as suas últimas energias para escaparem à 
barbárie e ao terror!

Têm por origem os cenários sangrentos da guer-
ra que povoa os seus territórios natais. Trazem em 
comum na retina imagens apocalíticas de destrui-
ção e massacre. Presenciaram os mais horripilantes 
atentados à dignidade humana e à destruição ma-
ciça dos símbolos seculares das suas culturas. Vêm 
sobretudo da Síria, do Sudão, do Iraque, do Afega-
nistão, enfim, de territórios onde o ódio, a violência,  
o fundamentalismo e a bestialidade andam à solta.

Almejam chegar a países onde possam sobrevi-
ver, criar os seus filhos, trabalhar, ter dignidade e 
sobretudo paz. São maioritariamente muçulmanos 
que fogem de terroristas e pretendem apenas ter 
uma segunda oportunidade na vida. Olham para a 
Europa, e para os países da Europa, como o berço 
da civilização ocidental, continente próspero, tole-
rante, onde estão alicerçados os valores humanis-
tas da Liberdade, da Fraternidade e da Igualdade. 
Veem-nos sobretudo como as ovelhas de Cristo 
com uma capacidade incomensurável de amar!

Poderão trazer-nos uma primavera demográfi-
ca, com a sua natalidade elevada, enriquecer-nos-
-ão com a diversidade das suas culturas, serão um 
aporte de pessoas com elevados graus académicos 
e farão sobretudo de nós melhores seres huma-
nos, engrandecidos com a dádiva da tolerância e do 
acolhimento cristão.

Refugiado é aquele que procura refúgio, escon-
der-se ou abrigar-se…                                X.C.

Homenagem

A perda de um ser humano é sempre motivo de tristeza. Mas há perdas que abrem brechas 
em nós e que jamais serão colmatadas. A perda da D. Saudade é uma delas.

Esta grande Senhora com quem tivemos o privilégio de partilhar o nosso dia a dia profissional, 
marcou indelevelmente o seu lugar no Agrupamento de Escolas de Mira.

Depois de muitos anos ao serviço da Escola EB2 de Mira, não terá sido negligente a sua 
escolha para acompanhar a recém-formada Comissão Executiva Provisória do Agrupamento 
de Escolas de Mira na sua transição de sede para Escola Secundária de Mira. E não terá sido 
negligente porque quem procedeu à escolha sabia bem quem estava a escolher. Chega, portanto, 
à Escola Secundária de Mira numa situação ingrata, para si, e turbulenta para o Agrupamento. A 
verdade é que depressa se fez respeitar, tendo conquistado o seu lugar entre iguais.

A sua excelência enquanto profissional despertou um apreço inabalável dos diversos setores 
da comunidade escolar. De tal modo que, pela maioria do pessoal da Escola Secundária de Mira 
e pela própria, teria lugar cativo naquela casa. 

Contudo, não será difícil depreender que nesta escola ou naquela, aqui ou ali, neste ou naque-
le serviço, a D. Saudade imperava. O seu olhar perspicaz não deixava escapar uma má disposição 
– havia sempre chá -, uma dor – havia sempre gelo -, uma tristeza – havia sempre uma palavra de 
conforto. O nosso coração enchia-se perante a sua bondade e inusitada disponibilidade.

Sincera e frontal, nunca deixou de prestar o seu contributo no sentido de melhorar os servi-
ços. Até as suas repreensões tinham doçura…

Doçura é também a palavra certa para a recordar. 
Ontem, hoje e sempre guardaremos com doçura o cantinho que em nós soube conquistar.

A Direção do Agrupamento de Escolas de Mira
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16 DIA DO DIPLOMA

Mérito

mé·ri·to  

1. Merecimento. ≠ DEMÉRITO
2. Aptidão.
3. Superioridade.
4. Valor moral, intelectual.
 

“mérito”, in Dicionário Pri-
beram da Língua Portuguesa 
[em linha], 2008-2013, http://
www.priberam.pt/dlpo/m%-
c3%a9rito [consultado em 02-
12-2015].

 
No dia vinte e sete de Novem-
bro, na Casa do Povo de Mira, 
decorreu a segunda parte do já 
tradicional Dia do Diploma, acres-
cido, de há uns anos a esta par-
te, (e ainda bem!) da entrega de 
diplomas de Quadro de Honra e 
de Quadro de Valorização e Com-
portamento Meritório aos alunos 
que se enquadravam nesse perfil 
no final do ano letivo transato.

Ano após ano, a Escola, a co-
munidade em geral e as famílias 
em particular juntam-se num 
dia de festa, de celebração, de 
reconhecimento público de um 
caminho já percorrido, acredi-
tando que o mesmo se constitui 
como prenúncio de outros desa-
fios a vencer, seja pelos alunos 
naquele dia festejados, seja por 
outros que (felizmente) assis-
tiam e se inspiravam nos colegas 
que, com o seu labor, esforço, 
dedicação e sacrifício, se tinham 
destacado nas pautas finais no 3º 
Ciclo e no Ensino Secundário. Po-
demos aceitar, porque é verda-
de, que alunos há que, pelo gé-
nio, pelos dons intelectuais que 
apresentam, imediatamente se 
destacam. Mas a maioria deles, 
ninguém duvide, tem que cons-
truir laboriosamente o seu saber, 
o seu sucesso, o seu mérito. 

É essa capacidade, é essa ati-
tude, é esse querer que celebra-
mos! A sua energia é imensa, o 
seu potencial de criação incrível, 
potenciador de conquistas para o 
aluno em causa, mas também, e 
quem sabe especialmente, para 
os outros. 

Acreditamos nisso e agrade-
cemos a todos os que, de algu-
ma forma, ajudaram os alunos 
envolvidos a atingir esta meta 
e continuarão a ajudar outros e 
outros a percorrer caminhos de 
sucesso. Para uma sociedade me-
lhor. Para um mundo maior!

O Agrupamento de Escolas de Mira 
realizou, no passado dia 27 de novem-
bro, o Dia do Diploma, que teve como 
objetivos “homenagear os alunos” que 
frequentaram a Escola Secundária de 
Mira em 2014/2015 e se destacaram 
pelo bom comportamento manifestado 
e pelos ótimos resultados escolares ob-
tidos, assim como, entregar o merecido 
diploma aos discentes que concluíram o 
12º ano.

Nesta cerimónia, que teve lugar no 
Salão da Casa do Povo de Mira, estive-
ram presentes e usaram da palavra, o 
Dr. Carlos Oliveira, em representação 
da Associação de Pais e Encarregados 
de Educação das Escolas de Mira, o Dr. 
Artur Fresco, Presidente da Junta de 
Freguesia de Mira, o Dr. Raul de Almei-
da, Presidente da Câmara Municipal de 
Mira, e o Dr. José Carlos Jesus, Presiden-
te do Conselho Geral do Agrupamento 
de Escolas de Mira.

A apresentação deste evento esteve 
a cargo dos docentes Célia Belo Silva e 
Carlos Veríssimo, tendo sido entregues 
66 Certificados de Quadro de Honra, 35 
Certificados de Quadro de Valorização e 
Comportamento Meritório e 59 Diplo-
mas aos alunos que concluíram o ensino 
secundário (12.º ano). 

Hélio Pacheco
Adjunto da Direção

No dia 13 de novembro Seixo 
vestiu-se a rigor para aplaudir os 
mais pequenos.

Temos futuro!

Parabéns à direção pela des-
centralização.

Dia do Diploma - 1º e 2º ciclo

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE MIRA 
PREMEIA O MÉRITO E A EXCELÊNCIA


