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Cara Comunidade Educativa, 

Chamo-me Nota de Abertura e estou aqui para 

vos saudar. Sejam todos bem-vindos ao nosso 

jornal escolar! 

Neste humilde aglomerado de páginas podem 

encontrar as descrições das diversas atividades 

desenvolvidas por alunos e professores, durante 

estes três primeiros meses de aulas. Como irão 

verificar foi um período muito divertido e bas-

tante produtivo. Mas também foi muito traba-

lhoso. Requereu empenho, abnegação, esforço. 

Aprender, e aqui todos aprendemos algo mais, 

exige atenção, concentração, dedicação. Contu-

do, com gosto e alegria tudo se torna mais fácil. 

Por isso, a motivação é algo tão importante. 

E já que de motivação se fala, interessa esclare-

cer que serve este colorido conjunto de páginas, 

para testemunhar o esforço feito e inspirar tra-

balhos futuros.  

Saudações cordiais da vossa amiga, 

Nota de Abertura 

Prof. José Lacerda 
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A Câmara de Alvito preparou, no dia 25 de setembro de 2019, a receção à Comunidade 

Escolar na Pousada do Castelo de Alvito. 

O programa foi composto pela entrega de diplomas de Quadro de Valor e Quadro de 

Excelência aos alunos do Agrupamento de Escolas e entrega de diplomas aos alunos 

da Escola Profissional de Alvito e da Universidade Sénior. 

A Câmara concede também o Prémio de Mérito Escolar que visa “promover o empenho, 

o trabalho e o esforço dos alunos” do 1º, 2º, 3º ciclo do ensino básico e do ensino se-

cundário. 

A cerimónia terminou com um apontamento musical e um beberete. 

1.º Ciclo do Ensino Básico 
1.º A 2.º A 3.º A 4.º A 

Quadro 
de 

Excelência 

Quadro 
De 

Valor 

Quadro 
de 

Excelência 

Quadro 
      de 

      Valor 

Quadro 
de 

Excelência 

Quadro 
de 

Valor 

Quadro 
de 

Excelência 

Carolina Calca 

Catarina Pinto 

Maria Ramos 

  

  

Beatriz Pereira 

  

Martim Azougado 

Carolina Calca 

Eliana Santos 

Eunice Penedo 

Leonor Branquinho 

Pedro Pereira 

Tatiana Tapiço 

Eliana Santos 

Pedro Pereira 

João Barbosa 

Miguel Ribeiro 

João Barbosa 

Miguel Ribeiro 

2.º Ciclo do Ensino Básico 

5.ºA 6.º A 

Quadro  

de  

Valor 

Quadro  

de  

Excelência 

Quadro  

de  

Valor 

Quadro  

de  

Excelência 
 Cláudio Grenha, João 

Trindade, 
 João Trindade  Mariana Paulo Maria Parreirinha 

Mariana Paulo 

Sofia Carapinha 

3.º Ciclo do Ensino Básico 

7.º A 7.º B 9.º A 

Quadro 
de Valor 

Quadro de Ex-
celência 

Quadro de Excelência Quadro de 
Valor 

Quadro de Excelência 

 
Margarida 

Trigacheiro 

 
Margarida 

Trigacheiro 

 

  

Rita Carvalho 

 

Diana Reis  

 

Karina P’yekh 
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O Agrupamento de Escolas do Concelho de Al-

vito (AECA) em conjunto com a CM de Alvito e 

o Clube de Natureza de Alvito, dinamizaram a 

atividade supracitada no dia 13, de novem-

bro, dentro do Parque Escolar e do Complexo 

Desportivo de Alvito. 

Foi uma atividade dirigida a todos os alunos, 

onde obteve uma grande participação de todos 

os ciclos. Foram desde os mais pequenos do pré-

escolar de três a cinco anos, até aos juvenis do 8.º e 9º. ano com 16 anos que correram pelo parque esco-

lar e pelos recantos da EB JI de Alvito. O percurso foi novidade para alguns, uma reedição para os mais 

velhos. Estiveram presentes os Bombeiros para qualquer eventualidade que ocorresse, mas apenas surgi-

ram respirações forçadas e caras rosadas do esforço. A Junta de Freguesia de Alvito também patrocinou o 

evento com água e fruta. 

Obrigado a todos os colaboradores, Jorge Bagão - CMA, Olga - CNA, João Monteiro - Prof. AEC’s. 

Agradecemos também aos professores do AECA pela dispensa dos alunos para esta atividade. 

Docentes: Miguel Dias e Nuno Faria 

Dia 17 de novembro foi celebrado o Dia do Não Fumador. 

É equipa '' PES'' projeto de educação para a saúde da AECA, não esqueceu 

e relembrou através de cartazes de sensibilização pela escola, para que a 

temática não passe ao lado.  

Porque o tabagismo contribui para uma considerável diminuição da espe-

rança média de vida, é uma das causas de graves problemas respiratórios, 

retira qualidade de vida às pessoas... 

Respirar é bom, sem fumo ainda melhor.  

 

Equipa PES 
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 Greve Climática Global 

Bandeira Verde Eco-Escolas a meia haste! 

O Eco - Escolas trabalha há quase 25 anos, na educação dos mais 
jovens para uma cidadania ativa e interventiva, condição essenci-

al para a promoção da sustentabilidade, o que pressupõe que to-

dos podemos e devemos “ser parte da solução”. Apoiamos, pelos 

princípios que defende - há que agir já!- a causa  #fazpeloclima, 
e os movimentos juvenis que têm surgido um pouco por todo o 

mundo, e por todo o 

país, muitos deles com 
génese em jovens 

de Eco-Escolas. 

 

 

 

 
No nosso planeta, tem vindo a acontecer um fenómeno ao qual chamamos de alterações climá-

ticas e aquecimento global, pois o nosso clima tem vindo a mudar. Uma das causas é o chama-

do efeito de estufa. O nosso planeta tem uma camada, chamada camada de ozono, que é uma 

camada gasosa que faz com que a maior parte da radiação solar e dos raios ultravioletas (UV) 

não cheguem à Terra. Essa camada tem um buraco que proveio das alterações no nosso planeta, 

mas, felizmente, tem vindo a diminuir. Existem, também, exemplos de causas humanas que 

têm vindo a estragar a Terra, como a utilização de combustíveis fósseis, as fábricas e as cen-

trais elétricas. Para além do mundo poder ficar destruído, os seres humanos e animais podem 

ficar com graves problemas de saúde. As alterações climáticas também têm a ver com a polui-

ção, pois muito lixo é deitado ao mar e em florestas, todos os dias. Existem várias consequên-

cias das alterações climáticas que nos poderão prejudicar, por isso, temos de agir. Exemplos do 

que poderá acontecer são:  

A subida dos mares, o degelo, extinção de espécies animais e vegetais e zonas frias e húmidas 

podem tornar-se quentes e secas. 

A verdade é que o que está a acontecer não é, na sua maior parte, culpa das pessoas comuns, 

mas dos grandes senhores que mandam no nosso mundo, sem pensarem no que poderá aconte-

cer. Mas nós podemos fazer pequenas mudanças, o que já ajuda, como por exemplo: para dimi-

nuir o consumo de plástico, podemos usar palhinhas de metal e/ou bambu; em vez de sacos de 

plástico, podemos usar sacos de papel e/ou de pano, que são uma boa opção. 

Nós, os jovens, é que iremos sofrer com isto, se nada for feito, iremos viver neste mundo des-

truído, como diz Greta Thunberg, uma menina sueca de 16 anos, “estragaram os nossos so-

nhos”. Poderíamos querer viver numa casa com vista para a praia e para o oceano e, se esta de-

gradação continuar, o que teremos será uma casa no meio da natureza ardida e com vista para 

uma ilha de plástico. As coisas que nós, simples pessoas, poderemos fazer para diminuir a des-

graça, é continuar a lutar contra os grandes senhores, reciclar e, com pequenos gestos, como já 

disse anteriormente, podemos tentar mudar alguma coisa, pois as alterações climáticas são um 

assunto deveras preocupante!        
 

Rita Carvalho – 8.º B 

O Agrupamento de Escolas de Alvito, aderiu à manifes-

tação do ambiente colocando a sua Bandeira Verde a 

meia haste, entre o dia 27 e o dia 30 de setembro,  como 

símbolo de pesar e de alerta para a urgência das medidas 

para inverter as alterações climáticas.  
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Dislexia!!!  

        Desta vez o Serviço de Psicologia sugere que pensemos um pouco sobre um 

tema que na verdade é algo que ouvimos quase diariamente - “Dislexia”, no entanto 

o que será na verdade?  

        Baseado na definição de Dislexia dada pela Associação Internacional de Disle-

xia, trata-se de uma dificuldade concreta de aprendizagem, com origem neurológica, 

e pode ter uma influência genética. Caracteriza-se por dificuldades em reconhecer 

palavras, por um discurso pobre e por dificuldades em descodificar sons, ainda que 

essa pessoa tenha um nível de inteligência médio ou até superior e com resultados 

muito bons noutras áreas que não as da leitura e escrita. 

        Atualmente, as dificuldades de leitura e escrita continuam a ser um dos princi-

pais obstáculos que surgem ao longo da escolaridade, pois para além destas, causam 

também dificuldades noutros âmbitos de aprendizagem, influenciando todo o percur-

so escolar do aluno, a descodificação das palavras e sons condiciona depois a com-

preensão e interpretação de textos. 

        Esta dificuldade não está relacionada com a qualidade do ensino nem com as 

oportunidades socioculturais da criança/jovem. 

        Assim, quem sofre de dislexia apresenta um esforço acrescido para distinguir 

letras, formar palavras e compreender o seu significado. Os alunos que têm estas difi-

culdades não são preguiçosos, pouco inteligentes imaturos, nem têm necessariamente 

problemas visuais ou de postura. Requerem um apoio específico no processo de ensi-

no/aprendizagem, para que consigam ter sucesso. 

        Estas dificuldades, muitas vezes têm consequências noutras áreas académicas e 

a nível emocional e comportamental. É também frequente a existência simultânea 

com outras perturbações:  

 - perturbação específica da linguagem, discalculia (dificuldades com os números), 

disortografia (erros ortográficos), disgrafia (letra irregular, relacionado com dificul-

dades de motricidade fina), défice de atenção com ou sem hiperatividade, alterações 

do comportamento, desvalorização da autoestima, entre outros. 

Face a tudo o que foi referido, e a par de um apoio específico no processo ensino/

aprendizagem, torna-se necessária e muito útil a intervenção psicológica para acom-

panhamento de alunos com estas dificuldades.  
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A título de Curiosidade deixo-vos o seguinte : 
 

 

                                                                                           http://gatocomvertigensblogs.sapo.pt/21647.html 

 

Serviço de Psicologia do Agrupamento 

                                                                                                                                                                                       A Psicóloga 

                                                                                                                Ana Santos 

No período, das interrupções letivas do Natal, as crianças foram ao Évora Pla-

za assistir ao filme “A Ovelha Choné”. Seguiu-se o almoço no Mc Donald’s. 

E, para concluir o dia em grande animação, desfrutaram dos insufláveis, no 

espaço das crianças. Foi oferecido, pela NOS um puzzle a cada menino. 

Foi uma atividade planificada, no sentido destes meninos passarem um dia di-

ferente e promover momentos de descontração e divertimento.  

http://gatocomvertigensblogs.sapo.pt/21647.html


 

 

D esenhos de  Natal elaborados 

pelos alunos do 2.º ano  

Simão Gomes 

Iasmin Guerreiro 

Daniel Ribeiro 

Ana Maurício 
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Foram muitas as atividades físicas e desportivas realizadas pelos alu-

nos deste agrupamento de escolas durante o 1º período. No dia 20 de setem-

bro, professores e alunos do 5º ao 9º anos participaram na atividade 

“Caminha Connosco”, realizando uma caminhada pelas ruas de Alvito, a 

convite da Câmara Municipal de Alvito, alusivo à Semana Europeia da Mo-

bilidade. No dia 27 de setembro, foi comemorado o Dia Europeu do Desporto 

na Escola, permitindo aos alunos participar em atividades baseadas nas mo-

dalidades do Desporto Escolar (Badminton, Judo e Futsal) e outras atividades 

gímnicas no pavilhão gimnodesportivo de Alvito.  

No dia 13 de novembro, foi realizado o corta-mato concelhio, organi-

zado por este agrupamento de escolas, em colaboração com o Clube de Natu-

reza de Alvito e a Câmara Municipal. Este evento contou com a participação 

de alunos dos vários níveis de ensino (pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclos). Passa-

dos poucos dias, no dia 21 de novembro, os alunos apurados nos vários esca-

lões competitivos representaram o agrupamento no corta-mato regional, em 

Beja. 

No dia 17 de dezembro, foi festejado o “Dia do Atletismo”, com a par-

ticipação de alunos do pré-escolar, 1.º, 2.º e 3.º ciclos, através de jogos e con-

cursos competitivos da modalidade. Este evento contou com o apoio da As-

sociação de Atletismo de Beja, além da colaboração da Câmara Municipal de 

Alvito.  

Quanto ao grupo-equipa de Futsal, foram realizados 3 jogos do quadro 

competitivo do desporto escolar (dia 30 de outubro, 20 e 27 de novembro). 

Em relação ao Badminton, o grupo-equipa desta modalidade foi ao primeiro 

encontro do quadro competitivo do desporto escolar no dia 4 de dezembro, 

em Beja. O entusiasmo dos alunos, em todas as atividades referidas, foi algo 

bem evidente. 
Docente Miguel Dias 
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  As atividades foram diversa no Jardim de Infância  de Vila Nova da Baronia. 

Tais como: visitas , comemoração de festividades « S. Martinho» e dias especi-

ais temáticos. Fomos ao Lar  fazer atividades, dado que este é nosso parceiro , 

há uma ligação entre os utentes e crianças. 

Ao longo do 1.º pe-
ríodo realizámos 

muitas atividades 

com descobertas 
associadas às vi-

vências…  

 Descobrimos e 

partilhámos nas di-

versas áreas e do-

mínios. 

  A Família, profissões,  tradições/festividades, alimentação saudável  foram 

temas trabalhados, assim como os costumes locais.  

O trabalho com os alunos foi desenvolvido mediante os temas com o envolvi-

mento e participação da família. 

O grupo de alunos participa e realiza descobertas partilhando-as e fazendo 

projetos para serem concretizados. A descoberta de si próprio surge como um 

tema principal, construindo os seus saberes ao longo do tempo. 

Os registos surgem no quotidiano de sala. 



 

 

Dia do Animal - 4 de outubro 

             

Comemorámos este dia com 

o convívio de alguns animais 

nossos amigos. 

Com a ajuda das famílias pu-

demos saciar os animais do 

Cantinho dos Animais de Be-

Dia do Pijama – 20 de novembro 

Crianças ajudam crianças e chamam a atenção da comunidade para a criança instituci-

onalizada. 

 

Natal com os mais Crescidos – 13 de dezembro 

 

Um miminho para os mais velhos, uma troca de afetos, canções 

e convívio. 

 

 



 

 

Logo no início do ano letivo, no 1.º período, houve contactos com os responsáveis dos Institutos nosso par-

ceiros (Instituto das Ciências da Terra e Instituto da Matemática e Aplicações), para se dar continuidade ao 

Projeto CIENTIFICAMENTE PROVÁVEL, que resulta da parceria da RBE com a Universidade de Évora, 

e no qual fomos aceites com duas parcerias. 

Este projeto tem como finalidade alertar os jovens para os cursos do Ensino Superior e para as carreiras de 

Investigação Cientifica 

Assim, no dia 18 de novembro de 2019, tivemos uma palestra com o Professor Doutor Bento Caldeira que 

muito simpaticamente veio falar sobre: O QUE ACONTECE QUANDO A TERRA TREME? Todos estive-

ram com muita atenção ao que se explicava.  

No final, houve o momento muito aguardado de experienciar os efeitos dos vários tipos de ondas sísmicas. 

Para tal, na véspera da palestra, foi transportada para a nossa escola, desde Évora, a mesa simuladora de 

sismos. Para este evento foi imprescindível a colaboração da autarquia de Alvito que nos cedeu o transporte 

da mesa e, a quem agradecemos pela disponibilidade e ajuda prestada, que muito contribuiu para o sucesso 

desta sessão. 

Foi um momento muito enriquecedor e para mais tarde recordar! 

Também e ainda no âmbito deste Projeto, teremos no mês de fevereiro de 2020, a presença do Professor 

Doutor Pedro Marques que virá trabalhar com as turmas do 5.º e 7.º ano, conteúdos de Matemática.  
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A nossa escola festejou o 

Natal com muita alegria! Ti-

vemos as festas de final de 

1.º período no Jardim de In-

fância de Vila Nova da Ba-

ronia e na Escola Básica 

Jardim de Infância em Alvi-

to. Os alunos do 1.º ciclo 

participaram no “5.º Concurso Postal de Natal”, organizado pela Câ-

mara Municipal de Alvito. Os prémios foram entregues aos três ven-

cedores e certificados a todos os participantes. 
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