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Neste ensaio, defendemos que uma forte
aposta na sustentabilidade do planeta
conduzirá, inevitavelmente, à diminuição
das desigualdades sociais, a uma sociedade unida e a um futuro próspero, apelando assim ao uso de energias renováveis.
O aumento da temperatura global, consequência do efeito estufa, está na ordem
do dia das nossas preocupações enquanto civilização. O efeito de estufa é produzido por diversos gases, como o dióxido de
carbono (CO2), o metano (CH4), o óxido
nitroso (N2O), clorofluorcarbonetos
(CFC's). Nos últimos 100 anos, devido a
um progressivo aumento na concentração
dos gases que provocam o efeito estufa, a
temperatura média do planeta tem aumentado, resultado de diversas atividades
humanas que emitem esses gases, tais
como a atividade pecuária, que é responsável por 6,8% das emissões de gases de
efeito estufa, mas também por atividades
industriais e pela queima de combustíveis
fósseis. A potencialização do efeito de
estufa pode resultar em consequências
sérias para a vida na Terra no futuro próximo.
Ecólogos sugerem que o aquecimento
global está a alterar o clima a uma velocidade maior que a capacidade de adaptação dos organismos, e que o seu efeito
pode ser devastador para a biodiversidade e ecossistemas no mundo inteiro. Como forma de desacelerar esse processo,
o uso de fontes de energia renováveis é
uma aposta válida, não só para mitigar os
impactos ambientais, mas também para
reduzir a dependência dos recursos não
renováveis, como os combustíveis fósseis, promovendo assim a autossuficiência e ampliando o acesso da população à
energia (um dos objetivos do milénio). As
vantagens do uso de energias renováveis
são inúmeras: podemos considerá-las
inesgotáveis à escala humana, comparadas com os combustíveis fósseis; o seu
impacto ambiental é menor do que o provocado pelas fontes de energia com origem nos combustíveis fósseis (carvão,
petróleo e gás); permitem a criação de
novos postos de trabalho (investimentos
em zonas desfavorecidas); têm uma baixa
emissão de dióxido de carbono, melhorando assim a qualidade do ar; reduzem a
dependência energética da nossa sociedade face aos combustíveis fósseis; conferem autonomia energética a um país,
uma vez que a sua utilização não depen-

de da importação de combustíveis fósseis, etc.
Muitos poderão objetar a esta mudança
de paradigma energético - estamos a
lembrar-nos daqueles que fazem fortuna
com os combustíveis fósseis - os seus
elevados custos de implementação, o que
poderá arruinar milhares de empregos e
empresas.
Achamos este argumento terrivelmente
falacioso, especialmente vindo de uma
pequena parte da população que detém
uma “fatia generosa” da riqueza mundial.
Assim, por bom senso, podemos concluir
que estas pessoas estão apenas a ser
movidas pelo interesse de enriquecerem
mais e mais. Segundo Kant, esta atitude
não tem qualquer valor moral, uma vez
que eles apenas estão a ser movidos
pelos seus interesses. Por outro lado,
segundo o conceito de sociedade justa
formulado por John Rawls, não podemos
pôr em causa direitos básicos dos indivíduos, onde é cada vez mais premente
incluir o direito de acesso à energia. Para
que isto seja possível, basta que esta
pequena parte da população abdique de
uma parte da sua fortuna e a invista em
novas formas sustentáveis de gerar ener-

gia, garantindo assim a autossuficiência
energética, o que ampliará o acesso da
população à energia.
Concluímos referindo que, além do problema energético, a inação face às alterações climáticas, afetará cada vez mais
gravemente a distribuição de alimentos,
mas também a disponibilidade de água
potável, pois, segundo dados da ONU,
cerca de 18% da população mundial atual
não tem acesso à quantidade mínima
deste bem essencial. Se mantivermos os
atuais padrões de consumo e a gestão
insustentável do ambiente, em 2050 essa
taxa afetará 75% da humanidade. Já não
se trata, portanto, apenas de um problema ambiental, mas sim de uma questão
de sobrevivência!!! A nossa experiência
mostra-nos que é possível mudar, basta
que haja um esforço coletivo, que começa
pela adoção de medidas no nosso quotidiano, como a reciclagem e a poupança de
água. Para superarmos este desafio, temos de nos consciencializar de que esta
tarefa é uma responsabilidade de todos e
de cada um de nós.
* Trabalho realizado no âmbito do DAC da
turma — energias sustentáveis.
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Uma boa Alimentação, um bom coração!

O

s alunos do 6º ano prepararam várias atividades para o dia da alimentação (16 de outubro).
Os trabalhos foram fabulosos e fizeram uma exposição
educativa e bem colorida com alimentos saudáveis, no
átrio da escola Básica Ferreira Lapa.
Na exposição havia frutos e legumes da época, receitas de
produtos locais, panfletos com alimentos e frases apelativas, fotos de lanches saudáveis e duas figuras humanas
bidimensionais, uma com alimentos processados e pobres
(pessoa obesa) e outra com alimentos saudáveis (pessoa
elegante).
Os alunos também eram para fazer uma visita ao restau-

rante do curso de Restauração e serem recebidos pelo
10ºE, mas, por questões de segurança, não foi possível
ser realizada. No entanto, a visita apenas foi adiada para
outro dia, pois os alunos ficaram muito tristes, porque o
lanche que lhes iam preparar devia ser delicioso!
No ano letivo 2019\2020 iniciou-se o projeto dos Lanches
Saudáveis, este projeto foi bem sucedido, pois praticamente todos os alunos da Escola Ferreira Lapa participaram e
começaram a praticar uma melhor alimentação.
Aproveitamos para agradecer aos pais, todo o empenho e
disponibilidade prestada, pois só assim é que os alunos
conseguem ter esses lanches.
O dia da alimentação foi muito produtivo e divertido!

Dia da alimentação
16 de outubro
Se uma vida saudável queres ter, um bom lanche vais ter de comer!

Trabalho realizado por:
Guilherme, Afonso,
José e Micael , 6º D

½ pão com
fiambre
1 maçã
1 queijinho

Por uma escola saudável
Na EBFL comemorou-se o Dia Mundial da Alimentação
Nas aulas das diferentes disciplinas, com toda a força dos lanches saudáveis, que trazemos de casa, no âmbito do projeto “Sorrir à mesa: Heróis dos
Lanches Saudáveis”, metemos mãos à obra e embarcamos nesta aventura:
comemorar o Dia Mundial da Alimentação na Escola com uma colorida exposição.
Com a ajuda dos nossos professores, em TIC fizemos panfletos com frases de incentivo para uma alimentação equilibrada; em Ciências Naturais recolhemos fotos dos nossos lanches saudáveis para criarmos cartões plastificados,
em Português pesquisámos uma receita com produtos da época e fizemos esta
notícia que alunos, pais e professores estão a ler neste momento e em EV/ET
criámos uns bonecos, um saudável (magro) e outro não saudável (obeso).
Chegámos ao dia 15 com quase tudo finalizado, começámos a dar asas à nossa imaginação para construirmos a exposição com ajuda dos nossos professores.
Alcançámos o nosso objetivo de chegar ao dia 16 de outubro (dia Mundial da
alimentação) com tudo pronto.
Feliz dia da alimentação para todos e não se esqueçam de
ser saudáveis!
Trabalho realizado por: Beatriz, Maria e Laura, do 6.º C,
no âmbito do projeto de DAC: “Saúde: Alimentação saudável”.
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EBFL e EBIFA comemoram o Dia
Mundial da Alimentação

Saudáveis por um dia, saudáveis para a vida!
A escola é, por excelência, um local de transmissão de valores e ensinamentos. Conscientes de que é cada vez mais importante educar para um estilo de vida saudável, numa parceria entre o Centro de Saúde de Sátão e o projeto Escola Promotora de
Saúde (EPS) está a dar-se continuidade à atividade: “Sorrir à mesa: Heróis dos Lanches Saudáveis”, incentivando os alunos dos
5.º e 6.º anos a trazerem, para a escola, lanches equilibrados.
Para assinalar o Dia Mundial da Alimentação fez-se uma exposição, no átrio da Escola Básica Ferreira Lapa, com produtos
alimentares da época, fotos com exemplos dos lanches saudáveis dos alunos, panfletos, receitas e figuras masculinas e femininas
bidimensionais nas quais fizeram colagens de imagens de alimentos saudáveis e de alimentos prejudiciais à saúde.
Os trabalhos foram desenvolvidos transversalmente nas diferentes disciplinas (EV/ET/CD/Português, TIC, Ciências Naturais) e esta
comemoração integra-se no âmbito do tema “Saúde: Alimentação Saudável” do projeto de Domínio de Autonomia Curricular (DAC)
das seguintes turmas: 5ºC, 5ºD, 6ºB, 6ºC, 6ºD.
Os alunos do 5ºE e 6ºE da EBIFA, realizaram figuras femininas bidimensionais nas quais fizeram colagens de imagens de alimentos saudáveis e não saudáveis para a saúde.
A Escola ficou, ainda, mais colorida neste dia que pretende lembrar às pessoas a importância da prática de uma boa alimentação
para se manterem em forma e de boa saúde, como está evidente nos bonecos expostos!
Maria de Lurdes Cruz

 Explicações do Ensino Básico ao
Superior

 Apoio ao Estudo
 Programas de Férias

Contactos

 Formação Profissional
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Sem animais a habitar o planeta Terra, a vida simplesmente deixaria de existir.
Com o intuito de chamar a atenção para a causa animal, em Cidadania e Desenvolvimento, em
articulação com Educação Tecnológica e Educação Visual, as turmas do 2º ciclo (5ºC, 5ºD,
5ºE, 6ºB, 6ºC, 6ºD, 6ºE) realizaram trabalhos que foram expostos nas escolas EB da Lapa e
EBIFA, com início a ter lugar a 4 de outubro – Dia Internacional do Animal. Para além de exposições compostas por desenhos, pinturas e recortes/colagens, numa atitude pedagógica e de
enorme humanidade para com aqueles que não têm voz – os animais, e com vista a cultivar
nos alunos os valores da solidariedade e da partilha, as professoras de Cidadania e Desenvolvimento propuseram-se unir o agrupamento em torno da campanha “Cabaz Animal”. A campanha composta por três boxes de recolha de bens de primeira necessidade para animais resgatados da rua pela associação “CROI”, de Sátão, decorreu na Escola Secundária, e nas EB da
Lapa e Ferreira de Aves, entre os dias 4 e 16 de outubro.
Sandra Santos

Halloween Masks Contest
Aceitando o desafio lançado pelas professoras de Inglês do 2º ciclo,
alguns alunos usaram a imaginação e, reutilizando material, criaram
máscaras horrendas capazes de amedrontar e afastar qualquer vírus
fantasmagórico.
Os alunos demonstraram entusiasmo, empenho e completa disponibilidade para a criação das suas máscaras, tarefa que realizaram com
imensa criatividade e, em alguns casos, com a ajuda dos pais. Eis a
fantástica magia do trabalho em família.
A exposição das máscaras mágicas na entrada principal da escola e a
publicação online dos trabalhos permitiram que o espírito do Halloween
brilhasse em toda a comunidade escolar.
Os participantes estão de parabéns!
Ana Cristina Rebelo
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O Dress a Girl nasceu em Portugal em 2016 e consiste, basicamente, em fazer/doar vestidos e
calções para crianças que vivem em países carenciados, costurados por voluntárias em Portugal.
A professora Sandra Santos dinamizou a atividade Natal Solidário 2019 com a realização de arranjos de mesa natalícios tendo angariado verbas para fins solidários/humanitários.
A professora (em representação do Aguamento de Escolas de Sátão) em parceria com o Agrupamento de Escolas do Viso, doaram as verbas angariadas à ala de pediatria hospitalar e ao Grupo
de Viseu - Dress a Girl Around the World, representado pela professora Isabel Meleiro, numa cerimónia simbólica que se realizou em Viseu no dia 25 de setembro de 2020.
Como a solidariedade não conhece fronteiras, um pequeno gesto destinado à aquisição de tecidos, elásticos e outros materiais para a confeção de kits de Natal, certamente, irão trazer mais
sorrisos a muitas crianças carenciadas “around the world”.
Quando o fruto deste pequeno contributo e da boa-vontade das voluntárias do grupo Dress a Gril
se tornar visível nas crianças que disso irão beneficiar, prometemos partilhar aqui as fotografias.

Por ocasião do dia 20 de novembro o calendário anunciou um acontecimento memorável – a celebração da proclamação da Declaração dos
Direitos da Criança (1959) e adoção da Convenção sobre os Direitos da
Criança (1989), pela Assembleia Geral das Nações Unidas.
Uma Convenção que se propôs assentar em quatro pilares fundamentais
relacionados com todos os direitos das crianças (civis, políticos, económicos, sociais e culturais): a não discriminação, o superior interesse da
criança, a sobrevivência e desenvolvimento e a opinião da criança.
E que melhor meio poderia haver para comemorar este dia do que envolver as próprias crianças na sua celebração? E foi precisamente isso
que sucedeu. Para recordar esta data e torná-la num dia divertido com
uma mensagem séria, das crianças, pelas crianças, na disciplina CD em
articulação com as disciplinas de EV e ET, os alunos das turmas 6ºC,
6ºD (da EBFL) e do 5ºE e 6ºE (da EBIFA), montaram um estendal onde
penduraram roupas coloridas (desenhadas em cartolina), de onde escorriam os Direitos Universais das Crianças. Longe de ser apenas mais um
dia indiferenciado no meio de tantos outros, aproveitou-se esta iniciativa
para dar voz às crianças sensibilizando-as sobre os seus direitos. Mas o
mais admirável e gratificante foi a oportunidade de estas crianças poderem expressar o seu apoio a tantas outras que ainda não beneficiam
destes direitos, não tendo oportunidade de ir à escola, sentindo-se desprotegidas, desamparadas e desenraizadas. Conscientes da importância
da Educação para influenciar o futuro, aproveitou-se esta ocasião para
informar, consciencializar e inspirar a próxima geração.
Sandra Santos
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DIREITOS UNIVERSAIS DA CRIANÇA
Por ocasião do dia 20 de novembro o calendário

anunciou um acontecimento memorável – a celebração da proclamação da Declaração dos Direitos da Criança (1959) e adoção da Convenção
sobre os Direitos da Criança (1989), pela Assembleia Geral das Nações Unidas.
Uma Convenção que se propôs assentar em quatro pilares fundamentais relacionados com todos
os direitos das crianças (civis, políticos, económicos, sociais e culturais): a não discriminação, o
superior interesse da criança, a sobrevivência e
desenvolvimento e a opinião da criança.
E que melhor meio poderia haver para comemorar este dia do que envolver as próprias crianças
na sua celebração? E foi precisamente isso que
sucedeu. Para recordar esta data e torná-la num
dia divertido com uma mensagem séria, das crianças, pelas crianças, na disciplina CD em articulação com as disciplinas de EV e ET, os alunos
das turmas 6ºC, 6ºD (da EBFL) e do 5ºE e 6ºE
(da EBIFA), montaram um estendal onde penduraram roupas coloridas (desenhadas em cartolina), de onde escorriam os Direitos Universais das
Crianças. Longe de ser apenas mais um dia indiferenciado no meio de tantos outros, aproveitouse esta iniciativa para dar voz às crianças sensibilizando-as sobre os seus direitos. Mas o mais
admirável e gratificante foi a oportunidade de
estas crianças poderem expressar o seu apoio a
tantas outras que ainda não beneficiam destes
direitos, não tendo oportunidade de ir à escola,
sentindo-se desprotegidas, desamparadas e desenraizadas. Conscientes da importância da Educação para influenciar o futuro, aproveitou-se esta
ocasião para informar, consciencializar e inspirar
a próxima geração.
Sandra Santos
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Inspirados no estilo “Vintage-folhas de prata”, os alunos conjugaram materiais reutilizáveis e pouco nobres (folha de alumínio) com materiais pictóricos aplicando técnicas
mistas para criar obras alusivas a esta estação.
Tudo isto aconteceu nas aulas de EV, ET onde a criatividade dos alunos se materializou
em composições visuais com relevo/estruturas e texturadas que foram expostas na EBIFA e EBFL. As exposições de trabalhos
dos alunos das turmas do 6ºC, 6ºD, 5ºE e 6ºE, estiveram patentes desde o dia 9 de novembro.
Sandra Santos
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Concurso “Histórias da Ajudaris - 2020”
“O projeto “Histórias da Ajudaris” afigura-se como
inovador, pioneiro e promotor do gosto pela escrita,
leitura, arte e cidadania. Anualmente, sobre a forma de um desafio criativo, a Ajudaris convida crianças e jovens do pré-escolar e dos 1.º e 2.º ciclos
de escolas públicas e privadas de todo o país a
participarem neste projeto, com a escrita de uma
ou mais histórias. Todo este processo culmina com
a edição anual de uma coletânea de livros temáticos. Este projeto promove a inclusão social através
da leitura, da escrita e da arte e, por outro lado,
através da venda solidária dos exemplares para a ajuda a famílias e crianças
carenciadas.”
Este projeto conta com o apoio da CONFAP, PNL2027 e RBE.
Ler (http://pnl2027.gov.pt/np4/ajudaris.html)

Notícia de última hora
Amigo improvável
salva canário da
prisão
Esta manhã, num prédio situado na Baixa de Lisboa, o Gato
Malhado salvou do seu cativeiro o nosso amigo cantor, o canário Rainbow.
Ficámos a saber de fonte segura, que o canário Rainbow vivia
numa gaiola sem receber nenhuma atenção dos seus donos.
Também se passavam muitos dias em que a comida e a água
faltavam, vivendo o pobre passarito numa verdadeira prisão.
Num dia em que se sentia particularmente infeliz, o cantor
começou a pedir socorro em trinados esganiçados que se ouviam por toda a vizinhança. Repetiu a cantoria dias seguidos e
sempre que os donos não se encontravam em casa, como era
hábito.
O Gato Malhado, que vivia muito perto da vítima
em questão, e já andava cansado de ouvir os
pedidos de socorro, aproximou-se e, rapidamente, apercebeu-se da triste situação em que se
encontrava a pobre ave. Sem hesitar, o gato
trepou até à varanda, com mais um pequeno
esforço subiu até à gaiola e, com as suas poderosas garras, abriu a porta e libertou o Rainbow.
O pássaro, que até esse momento tinha deixado
de cantar, recuperou a sua voz afinada e, agora,
todos os dias vem cantar à janela do seu amigo
Malhado que lhe oferece comida em troca da sua
música.
Ficamos a aguardar mais desenvolvimentos desta feliz história de amizade um pouco improvável.
Os repórteres da turma do 6º A
Agrupamento de Escolas de Sátão- Escola Básica Ferreira Lapa

O grupo de docentes de Português do 2º Ciclo, à semelhança do que tem
feito em anos anteriores, associou-se a esta causa e motivou os seus alunos
para este concurso enviando 9 textos redigidos pelas turmas do 5º B, C, D, E
e 6º A, B, C, D, E.
Este ano foram selecionados os textos do 5º E e do 6º A para integrar a obra
publicada no início deste ano letivo e que foi inserida no plano Ler+.
Divulgamos neste jornal os textos vencedores e deixamos um apelo a que
adquiram a obra pois estarão a contribuir para um projeto de afetos.
Com pequenos gestos podemos fazer toda a diferença!

Animais em desespero
Meu caro amigo
Por favor vem nos salvar.
A Austrália está a arder
E nós precisamos de viver.
Sou um coelho–bravo
A minha casa está a desaparecer.
Peço aos humanos
Que me venham socorrer.
Nós os dignos
Estamos a sofrer.
Se nos ajudarem
Podemos agradecer.
Sou um coala
Um bicho preguiçoso e habilidoso
Estou em vias de extinção
E por isso vos chamo à atenção.
Turma – 5º E
Agrupamento de Escolas de Sátão- Escola Básica Integrada de
Ferreira D’Aves

Pelo grupo de Português- 2º Ciclo, a professora, Rosa Q.
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Reflexão natalícia
PANDEMIA

Quem diria
Que seria necessário uma pandemia
Para dar valor aos avós
E perceber que daqui a uns anos
Podem não estar entre nós
Quem diria
Que uma pandemia
Poderia causar tantos danos
E destruir tantos planos
Quem diria
Que por causa de uma pandemia
Escolas fechariam
Festas populares não se concretizariam
E agora somos todos anónimos
Numa sociedade com alguns códigos
Máscaras e géis desinfetantes
São hábitos comuns a todos os habitantes
Sejam ou não coisas banais
Não se fala de mais nada nos jornais
Que não seja do vírus
Deixando todo mundo em suspiros
Pois aquilo que parecia algo passageiro
Afinal não é assim tao ligeiro
Autoria: Cláudia Mota Figueiredo
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Liliana Campos

Estão agora a abrir-se as portas
para aquele que é o período mais
importante do ano: o Natal, no
qual se junta a família e se comemora o amor, a paz, a união, a
partilha, o respeito, a liberdade e
a esperança que o Salvador, que
neste dia nasceu, trouxe para
nós e onde as decorações e os
enfeites nada representam, porque o verdadeiro significado encontra-se
dentro de cada um de nós e não nos
bens materiais.
De certo que este ano o Natal será vivido,
fisicamente, de uma forma diferente, mas
no que toca ao interior, que é o mais importante, nada muda, porque hoje, mais
do que nunca, temos que ter muita fé de
que tudo isto passará e de que voltaremos a abraçar os nossos.
Todos os valores que esta data representa permaneceram com Nelson Mandela
durante toda a sua luta pelos direitos dos
sul-africanos, o amor pelo seu povo, a
paz que ele sempre quis entre os brancos
e os negros, a união que ele sempre buscou, porque como ele proferiu: “Um, nada
consegue, mas todos, somos imbatíveis”;
o respeito pelos seus e pelo correto; a
liberdade pela qual lutou tantos anos,
inclusive pela própria e a esperança de
que juntos conseguiriam.
Pode parecer inicialmente estranha a
minha associação a Mandela, neste texto
que tem como tema o Natal, mas foi a
metodologia que usei para que percebamos que o Natal não é apenas no dia
25 de dezembro, é Natal todos os dias,
porque os valores que esta data nos relembra não são para serem aplicados
apenas num dia, mas sim durante todo o
nosso percurso, porque sem isso nós não
conseguimos ser felizes. Já imaginaram a

Ceia de Natal solidária
vossa
vida sem Amor? Amor de familiares, de
amigos, de animais, de Deus, ... Como
seria viver sem nunca sentirmos amor por
ninguém, sem nunca querermos o bem
de alguém?
Viveríamos infelizes. E eu acredito que
todos os outros princípios fundamentais
da nossa vida partem deste último, porque é preciso amar o outro para encontrar paz, para partilhar, é preciso amar
para criar uma união, é preciso amarmonos para procurar a nossa liberdade e
amar o outro para lutar pela sua liberdade.
Quando falo de amar, não me refiro apenas a um amor incondicional como o que
sentimos por Deus, pelos nossos pais,
pelos nossos familiares e amigos ou pelos animais, refiro-me ao amor pelo próximo, à importância que sabemos que cada
um de nós tem, à compaixão por aqueles
que não nos são tão próximos, mas que
não será por isso que os desvalorizaremos.
Esta é a mensagem que o Natal nos passa, que vai muito além de pinheirinhos e
luzes e que salienta a necessidade de
nos libertarmos do ódio, da raiva, do preconceito e só amar, sem fronteiras e veremos, a cada dia, o sentido que a nossa
vida ganhará.
Texto elaborado no âmbito de EMRC
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“Cabazes Solidários” - Um projeto
virado para os outros

V

ivemos num tempo de incertezas a vários níveis. A ameaça da doença isola as pessoas. A
face permanentemente coberta com máscara
impede-nos de reconhecer o outro, de ler as angústias
que tantas vezes lhe passam na alma. Neste contexto
considerou-se premente recuperar, com novos contornos e novo nome um projeto solidário que esteja atento
às necessidades dos que nos rodeiam tendo surgido o
projeto “Cabazes Solidários”. Nesta crise de isolamento,
a tendência natural é cada um pensar em si e no seu
agregado familiar e perderem-se, por essa razão, valores fundamentais de solidariedade, entreajuda e de
consciência social que nos definem como pessoas. O
Projeto “Cabazes Solidários” pretende, ao longo do ano,
estar atento às crianças e jovens do Agrupamento e às
suas famílias e ajudar a ultrapassar momentos menos
fáceis contribuindo, de acordo com as possibilidades e
com o contributo da comunidade, para colmatar necessidades mais pontuais ou permanentes.
Este projeto tem ainda como objetivo, com a colaboração das várias componentes do currículo, desenvolver
valores fundamentais de ajuda e colaboração social
levando os alunos e respetivas famílias a perceberem
que só somos verdadeiramente humanos quando
agimos não como grupo, mas como comunidade. Não
existimos sem os outros e se hoje não precisamos podemos vir a precisar no futuro! Temos de ter esperança
em melhores dias e ter consciência de que os nossos
atos ou a nossa indiferença pode ter consequências
para bem ou para mal na sociedade que queremos mais
justa.
Para aqueles que sofrem e precisam de uma palavra
amiga ou de alguma necessidade de qualquer ordem,
basta contactar com o respetivo Diretor de Turma e
juntos vamos encontrar soluções para construir um presente mais justo e quem sabe, um futuro melhor!
Queremos desde já agradecer a todos os que individualmente já colaboraram trazendo para a escola a sua
participação em bens alimentares, brinquedos, roupas e
ainda às turmas que, coletivamente, se organizaram
para doar uma parte do dinheiro que tinham angariado
na Feira de Outono do ano passado.
Ninguém é uma ilha! Vamos construir pontes que nos
liguem aos que nos rodeiam e criar uma rede de segurança nestes momentos de insegurança.
Está nas nossas mãos “Cuidar da Casa Comum” com
pequenos gestos que possam tornar mais felizes os que
nos rodeiam!

Pela equipa dos Cabazes Solidários
Carlos Sales
Susete Mota
Valentina Brito
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NATAL SOLIDÁRIO NA ESCOLA
Os alunos da EBIFA foram buscar as árvores feitas em cartolina, que realizaram nas aulas de EV, ET e CD para incluir na decoração da escola. Enquanto umas foram penduradas no
estendal, outras foram utilizadas na decoração de um ecoponto artesanal para a comunidade escolar depositar garrafas de plástico com o intuito de angariar fundos para a campanha
“Natal Solidário”. Esta campanha pretende ajudar as famílias mais carenciadas do Agrupamento, estimulando os valores da solidariedade, partilha e entreajuda, enquanto sensibiliza
para a importância da sustentabilidade do Planeta. Neste âmbito, numa altura em que enfrentamos circunstâncias atípicas e particularmente difíceis, resultado da pandemia Covid-19,
com esta atividade pretende-se, fundamentalmente, sensibilizar os alunos e a comunidade educativa para não serem indiferentes e darem a mão a quem mais precisa. Com o mesmo
espírito natalício, a EBIFA, criou o seu cantinho devidamente identificado com uma decoração apropriada, desejando ver cheia a box de donativos que, certamente, irão trazer muita
alegria na nossa comunidade educativa.
Sandra Santos

“CFA-Criar Fazendo Arte”
Os alunos do clube “CFA-Criar Fazendo Arte” da EBIFA realizaram dois tabuleiros de Jogo de Damas e dois tabuleiros do Jogo do Galo que foram oferecidos às escolas EBIFA e EBFL para nos tempos livres, os alunos de ambas escolas jogarem.
Sandra Santos
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4º ano — EB1 de Sátão

«Viver/sentir ou preparar o Natal na escola»
Neste ano tão diferente, de convívios adiados
A magia do Natal aconteceu na escola, sentida por
Todos, através da partilha de danças e típicas
cAnções da época, aquele sabor doce e brilho
Especial encheram os nossos corações de esperança!
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Postal Solidário – 2º ciclo
O projeto Postal Solidário, desenvolvido pelos alunos do 2º ciclo, no âmbito dos Domínios de Autonomia Curricular e Cidadania e Desenvolvimento, consiste no envio
de correspondência (cartas, postais, desenhos) para pessoas que, supostamente, se sintam sós ou vulneráveis, especialmente os mais idosos ou doentes.
Os alunos dos 5º e 6º anos estão empenhados em levar emoções boas aos idosos/doentes do concelho, nesta época em que os afetos físicos estão comprometidos
.
As coordenadoras de ano e de ciclo:
Lurdes Cruz, Sandra Figueiredo e Sandra Santos
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Agrupamento de Escolas de Sátão
comemora o Dia Europeu do Desporto Escolar

No dia 25 de Setembro comemorou-se no Agrupamento de Escolas de Sátão, o Dia Europeu do Desporto Escolar. Esta atividade está integrada na Semana
Europeia do Desporto, uma iniciativa da Comissão Europeia, destinada a promover o desporto e a atividade física em toda a Europa.
Atualmente, estamos a viver uma crise de inatividade, em que o envolvimento no
desporto e atividade física se encontra num mínimo histórico. Este facto viu-se
agravado com a pandemia do COVID-19, na qual uma grande parte da população
teve que ficar confinada em suas casas. Apesar das constantes campanhas de
sensibilização apelando à população para que se mantivesse ativa, acreditamos
que a atividade física realizada ficou longe do necessário.
O principal objetivo deste dia foi proporcionar atividades físicas e desportivas
para todos os alunos. As atividades tiveram que ser adaptadas para que fosse
respeitado o distanciamento social e os ajuntamentos com mais de 10 pessoas.
Desta forma, a Escola Secundária organizou, ao longo de todo o dia, caminhadas
com as turmas na aula da disciplina de Educação Física, saindo os discentes em

grupos de 6 a 8 alunos. A Escola Básica Integrada de Ferreira de Aves promoveu
uma caminhada por Ferreira de Aves, tendo participado a maioria das turmas da
escola. Na Escola Básica Ferreira Lapa, houve uma participação massiva de todos os discentes e de vários dos seus Professores. No período da manhã realizou
-se uma caminhada na mata adjacente à escola, permitindo, igualmente, a alguns
docentes em determinados pontos a abordagem de temáticas ligadas à natureza
e ambiente. No período da tarde, realizou-se um Flash Mob de dança no campo
exterior da referida escola.
A atividade contou com a presença de 540 alunos, 21 docentes e 3 funcionários. O propósito que levou à comemoração do Dia Europeu do Desporto Escolar
foi parcialmente atingido tendo em conta as condicionantes impostas pela pandemia do COVID-19.
O Coordenador do Desporto Escolar do Agrupamento de Escolas de Sátão
Hélder Oliveira
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A Fantástica Aula de Campo
No dia 13 de outubro, os alunos do 6ºA e 6ºB, tiveram um fantástico dia em
contacto com a natureza, sem precisarem sair da vila do Sátão.
Esta atividade foi desenvolvida no Domínio de Articulação Curricular (DAC).
Ficam dois testemunhos sobre a gratificante experiência que se viveu.

O dia amanheceu cheio de sol.
O 6ºA e o 6ºB estavam preparados para a sua aula de campo.
As aulas de campo são sempre muito esperadas e apreciadas por todos os alunos.
Sem esquecer as medidas de proteção, iniciámos a nossa caminhada, na companhia de alguns dos nossos professores. Fomos conhecer o quintal da Dona Rita.
A Dona Rita é uma senhora que vive na vila de Sátão e tem um quintal muito bem
cuidado. Tem uma grande variedade de frutos e vegetais desde cenouras, pera meloa,
laranjas, limões, couves, nabiças entre outros. Além das suas cores e sabores, este
quintal tinha também um cheiro muito agradável a ervas aromáticas tais como: alecrim,
salsa, rosmaninho...
Despedimo-nos da Dona Rita e continuámos a nossa caminhada até à horta do
Senhor Carlos.
O senhor Carlos é um professor reformado muito dedicado à natureza. Por curiosidade foi professor dos meus pais.
Na sua horta a variedade de frutos e legumes é enorme. Vimos diospiros, romãs,
maçãs, kiwis, uma grande variedade de árvores de fruto. Também vimos uma colmeia de
vespas asiáticas. Fiquei com algum receio que alguma me picasse.
Estávamos divididos por grupos e todos registávamos o que víamos e tirávamos
fotos.
Regressámos à escola muito animados e já com vontade de ter outra aula de campo.
Ficou na memória uma frase muito especial do Senhor Carlos: " A curiosidade é a
melhor forma de aprender."
Matilde Pina Amaral, nº 15, 6ºB
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Na terça-feira, dia 13 de outubro, fizemos uma aula de campo, onde visitámos uma
quinta e uma horta no nosso concelho de Sátão.
Quando saímos da escola, fomos com o nosso professor de Matemática e Ciências
Naturais em direção à quinta.
Era a quinta do senhor Gil.
Quando lá chegámos ele preparou uma armadilha para as abelhas asiáticas com
água, açúcar e fermento.
De seguida, levou-nos a dar uma volta pela sua quinta. Com a visita, fiquei a conhecer alimentos que eu não imaginava que existissem como, por exemplo, a feijoa.
Vi árvores e plantas.
Após um longo passeio pela quinta, fomos para a horta da D. Rita.
Na horta, já não vi tantas árvores ou plantas, mas sim, legumes e hortaliças.
Fiquei a conhecer uma fruta chamada pera meloa.
Tanto na quinta como na horta havia alimentos medicinais e outros utilizados na
preparação de saborosos temperos.
Adorei esta aula de campo, pois fiquei a conhecer coisas novas.
Francisca Carvalho, nº8, 6ºA
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Atividade de DAC/Cidadania do 4º ano da EB1 de Sátão

SABERES E SABORES DA HISTÓRIA:
Conhecer, partilhar e preservar»
«

A Arte está sempre presente nas nossas
aRprendizagens e a partir de variados
Temas ao longo deste 1.º período abordámos
contEúdos das diferentes disciplinas, com ARTE!

Visitas ao património local
Integrada no tema das DAC/Cidadania e Desenvolvimento «SABERES E SABORES DA
HISTÓRIA: Conhecer, partilhar e preservar», no final do mês de novembro, os alunos do 4.º
ano realizaram uma das Visitas ao Património Local, orientadas pelo Professor Paixão.
Esta visita permitiu-lhes conhecer variados vestígios de tempos passados, que tanto enriquecem a História do nosso Património Local e ainda de forma interdisciplinar, aprofundar
conteúdos relacionados com a História de Portugal, no Estudo do Meio.
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S. Martinho
No dia de São Martinho, os alunos do 4.º ano, trabalharam conteúdos matemáticos a partir de pinturas
realizadas com castanhas e do cavaleiro Martinho em composições coloridas em «mosaico» e da
montagem de cubos com a lenda de São Martinho, abordando conteúdos matemáticos e assim a partir dos vértices e das arestas identificar os diferentes tipos de ângulos em estudo.
Durante a tarde, para presentear um dia tão agradável e de sol típico do Verão de São Martinho, os
alunos apresentaram ainda um teatro alusivo à Lenda de São Martinho, acompanhado por instrumentos musicais, canto e dança.
No final, todos puderam saborear as típicas castanhas assadas, do tradicional magusto de São Martinho!
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Encontro em linha com Fátima Effe
No dia 27 de novembro, entre as 10h00 e as 11h00, através da plataforma Zoom os alunos
do 4.º ano puderam participar a partir da sua sala de aula, no «Encontro em linha com Fátima Effe», no âmbito dos CLE - Clubes de Leitura na Escola, uma experiência desafiante e
enriquecedora, que pôde dar tempo de antena às turmas do 4.º ano do Agrupamento de
Escolas de Sátão, e que tantas outras turmas do Norte a Sul do País puderam assim conhecer!

Sessão de teatro
«GABO, Dançando com a Diferença»
No dia 9 de dezembro, às 10h30, os alunos do 4.º ano,
assistiram a partir da sala de aula, em direto, ao espetáculo «GABO, Dançando com a Diferença», uma oportunidade única de ir ao Teatro em tempos de Pandemia!

Dia da Alimentação –
«Sabores da História com
Leite Creme à Antiga»
Neste dia da Alimentação confecionámos na escola, a partir de uma receita trazida
das nossas avós um «Leite Creme à moda antiga» mas confecionado de forma
moderna, com recurso à Bimby!
Estava muito saboroso e todos se puderam deliciar, até aqueles que diziam não
gostar!

Projeto solidário

Make a
Wish
Participação dos alunos
do 4.º ano no Projeto de
Solidariedade «Make a
Wish», para angariação
de dinheiro a fim de
ajudar na concretização
de um sonho de crianças a passarem por um
momento particularmente difícil da sua vida em
termos de saúde.
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DAC e a Biblioteca Escolar

“Buffet de Leituras”
No âmbito das atividades do Domínio de Autonomia Curricular (DAC), as turmas do 2.º ciclo, ainda no espírito do tema do Mês das Bibliotecas Escolares (MIBE) deste
ano, cujo tema era: Procurar caminhos para a saúde e o bem-estar, participaram num magnífico “Buffet de Leituras” organizado pelas docentes da disciplina de Português, em articulação com a biblioteca.
Antecipadamente, as docentes selecionaram alguns textos e livros para comporem um variado “cardápio” que encantou os alunos! Como entrada, os alunos deliciaramse com uns nutritivos trava-línguas, seguiram-se umas suculentas adivinhas e terminaram com uns apetitosos poemas e textos relacionados com a alimentação, a sustentabilidade, os afetos e a relação com o ambiente.
Com esta atividade pretendeu-se alimentar o gosto pela leitura e pela partilha de saberes, objetivos claramente atingidos.
As coordenadoras de DAC e de CD

O 4º B organizou magusto em tempo de pandemia
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Com papel de cenário e cola
Iniciámos o nosso painel
Recolhemos folhas caídas
Usámos cores em pastel.

Com um recorte de tecido
Surgiu a silhueta de uma linda princesa
Saia rodada de secas folhas sobrepostas
Corpete de flores de hortência, em tons azul turquesa.

No tronco de uma árvore
Os ramos encheram-se de cor
Com pinceladas de tintas e outros materiais
No verde já sobressaíam os tons outonais.

Mas o tempo foi passando
O Sol dourado nos visitando
Trouxe, com ele, cores mais quentes
E o verde herdado nos tempos de primavera
Deu lugar a outras cores…
A árvore já não é como era.

Com as chuvas e os ventos, as folhas acabaram por cair.
Foi altura então de, novamente, nos pastéis pegar
Esbater as ramagens outonais e fazer os troncos sobressair mais…
O céu perdeu o seu azul e o cinzento tomou lugar,
A princesa talvez sinta um pouco de frio…
Mas o baloiço, numa esperança contínua, lá continua a baloiçar…
Como que nos embalando ou nos querendo lembrar…
As folhas, o verde e o azul hão-de regressar.
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Todos diferentes, todos iguais
Quando nascemos não sabemos
O cabelo que vamos ter
Ruivo, castanho, preto ou louro
Não sabemos como irá ser!
Pode ser curto ou comprido
Liso, ondulado ou até caracóis a aparecer
A pele morena, branca, morena ou amarela poderá ficar
Ou até sardas poderemos ganhar…
Ser baixo, alto, gordo ou magrinho
São fases pelas quais passamos ao crescer
Queremos é ver o tempo passar
Porque a crescer vamos mudar
Mudar até pode ser bom
Quando de mim sei gostar
Pois pode aparecer alguém, que comigo queira gozar…
Posso aprender rápido ou devagar
Ser diferente é natural isso devo aceitar
Aceitar as diferenças e não discriminar
Não discriminar não é fazer favor
É aceitar o outro como ele é
É reconhecer beleza n diferença
Na diferença de aparência, cultura e muito mais
Mais feliz é quem compreende
Que apesar das diferenças somos todos iguais.
Texto coletivo – 4ºB
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Departamento de Educação Especial

Clubes e Projetos
Cozinha Pedagógica
Movidos pela paixão, pretendemos chegar mais
longe, dotando os alunos com Medidas Adicionais
de ferramentas para o futuro. Assim, surgiu o projeto da Cozinha Pedagógica, uma atividade em
que os alunos têm a oportunidade de frequentar
um espaço de preparação de alimentos e construir
um relacionamento com a alimentação saudável,
aprendendo noções básicas de higiene e assimilando valores importantes para o desenvolvimento
humano.
A confeção de uma receita culinária tem como
objetivo instruir e direcionar através de etapas,
ações a serem executadas; a primeira corresponde à lista de alimentos/produtos estabelecendo a
medida/quantidade do que será utilizado; a segunda consiste no modo de fazer e a terceira na limpeza e arrumação dos espaços.
No sentido dos alunos vivenciarem experiências
diversas, confecionam, com supervisão, uma vez
por semana o seu próprio almoço.
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Departamento de Educação Especial

Clubes e Projetos
Equitação Terapêutica
Uma vez por semana, 6 alunos do nosso Agrupamento abrangidos por Medidas Adicionais do Decreto-Lei n.º 54/2018 de 6 de Julho, frequentam as aulas de Equitação Terapêutica do centro hípico de Mundão. As sessões são animadas e os alunos estão sempre
ansiosos por começarem as atividades. Esta terapia promove essencialmente a capacidade de comunicação e empatia estimulada pela interação com o cavalo, melhora a postura, a coordenação, o equilíbrio e a motricidade.

Boccia
Este ano letivo, na EB1 de
Sátão, o clube BOCCIA 4
Kids continua a rolar!
Ainda que com alguns
ajustes, necessários devido ao período de pandemia que vivemos, os alunos do terceiro e quartos
anos inscreveram-se e
comparecem com muita
garra e com muita energia! Depois do almoço, contactam com esta modalidade, com a ajuda da
professora de Educação Especial.
O Boccia é uma atividade física e desportiva, que consiste num jogo com
duas equipas ou dois jogadores (a equipa vermelha e a equipa azul) que têm
por objetivo colocar a bola azul ou vermelha, o mais próximo possível da bola
alvo (bola branca). Em cada parcial uma das equipas (ou jogador) pode fazer
até seis pontos. O jogo tem, normalmente, seis parciais. A modalidade estreou-se nos Jogos Paralímpicos em 1984, com apenas 5 países participantes. Agora são muitos mais. (adaptado de http://www.bocciaworld.org/_pt/).
Este desporto, já com muita história no concelho, conta com ilustres praticantes e inúmeras medalhas obtidas ao longo dos anos, sem esquecer os inúmeros prémios alcançados pelos alunos do agrupamento.
Os nossos alunos têm praticado o Boccia e, no próximo período, irão mesmo
participar num torneio interturmas!
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Lavandaria Pedagógica
Este Clube pretende dotar os alunos que o frequentam de competências funcionais na
área da Lavandaria. Assim sendo, as atividades realizadas são várias e pretendem desenvolver competências que a lavandaria lhes possa facultar, tais como saber utilizar a
máquina de lavar, separar, engomar e dobrar roupa. Estas tarefas promovem, igualmente, a autonomia e a aquisição de regras de organização no trabalho. Este clube já vem
sendo desenvolvido há alguns anos e os alunos têm vindo a tomar consciência para a
importância da aquisição das várias competências, no âmbito da lavandaria. Os discentes estão de parabéns pelo trabalho realizado!

Dezembro 2020

Notícias da biblioteca escolar
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Notícias da biblioteca escolar
Hora do Conto
"Eu e o meu medo"
A equipa da biblioteca escolar dinamizou, ao longo do primeiro período, a “hora do
conto” junto dos alunos do 1.º ciclo. Nas escolas com biblioteca, os alunos receberam, em jeito de boas-vindas, um marcador de páginas para os acompanhar nas
leituras deste ano letivo.
Em tempos de pandemia, os alunos orientados, refletiram sobre o medo: Qual é o
tamanho do medo? Será que todos têm medo? Será que o medo nos protege?
Será que o medo nos isola?
Estas e outras perguntas foram discutidas antes e depois da leitura do livro "Eu e o
meu medo" de Francesca Sanna.
De cada sessão também fez parte a animação da leitura de um livro que testa a
capacidade de observação, atenção e memorização, "A princesa de Aljustrel" e
"Uma biblioteca é uma casa onde cabe toda a gente”.
Aliando a leitura às expressões, ficou o desafio de completarem o desenho de um
"pequeno medo", dos que nos protegem, e de escreverem os medos de cada um.
A biblioteca ficou a guardiã dos vários medos: de aranhas, de cães, do isolamento,
de ficar sozinho em casa, de ter más notas, de ficar doente, de monstros, de se
perder, do escuro, do desconhecido…

Celebração de 25 anos de escrita de
Carlos Paixão
A biblioteca escolar associou-se à celebração dos 25 anos de escrita do professor e autor Carlos Paixão. Para tal, realizou um friso cronológico com todas as obras publicadas. A Câmara
Municipal também se associou e colaborou com a iniciativa, oferecendo a impressão do outdoor.
Foram envolvidos alunos de diversas turmas e anos de escolaridade em atividades pedagógicas relacionadas com os livros infantis. Destaca-se, pela excelente recetividade por parte dos
alunos, o Peddy Paper: «Caminhos de Escrita de CARLOS PAIXÃO», baseados em sete livros
do autor. Trabalhando em equipa, os alunos tiveram de mobilizar diversas competências para
cumprir os sete desafios.
Aprender pode ser bastante divertido!

Feira do Livro
A equipa da Biblioteca Escolar, à semelhança dos anos anteriores, organizou a
Feira do Livro, entre os dias 3 e 14 de dezembro, na EB1 de Sátão e na EBI de
Ferreira de Aves. Devido à pandemia, as entradas foram limitadas e os pais não
puderam entrar. Os alunos foram acompanhados por elementos da equipa da
biblioteca e cumpriram todas as regras de segurança: aguardaram a sua vez para
entrar, higienizaram as mãos e usaram a máscara.
Foi um evento cultural que proporcionou momentos de partilha de leituras e onde
os alunos puderam conhecer e contactar com novos livros e ainda, os que assim
optaram, comprar o que mais gostaram. Houve muita adesão dos alunos nesta
atividade, que decerto promoverá o incentivo à leitura.
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Formação
PORDATA Kids
Fruto de uma parceria entre a Rede
de Bibliotecas Escolares e a Fundação Francisco Manuel do Santos, a Dra. Mariana Vieira realizou duas formações para os alunos de primeiro e segundo ciclos, por videoconferência, no dia dezanove de novembro. Participaram os alunos de 1.º e 2.º
CEB da EBI de Ferreira de Aves e das escolas de 1.º CEB de Sátão, Abrunhosa, Rãs e Casal
de Cima, quer estivessem em ensino presencial ou à distancia.
Foi apresentada a plataforma Pordata Kids, uma base de dados que aborda dez grandes temas
e pretende responder com isenção e rigor à curiosidade natural das crianças entre os oito e os
doze anos. Algumas das séries estatísticas foram propositadamente selecionadas para ir ao
encontro dos programas de Estudo do Meio (primeiro ciclo), História e Geografia de Portugal
(segundo ciclo) e Matemática (primeiro e segundo ciclos).

