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Um novo ano começou, com 
novas expectativas. Foi um 
recomeço para uns e uma 
novidade para outros.

Começou logo com “A maior 
Lição do Mundo” e daí em 
diante tem sido uma cons-
tante de novos desafios que 
surgem e que ninguém con-
segue recusar.

Os alunos mostraram que sa-
bem pensar nos outros (Dia 
do Pijama), aprenderam e 
perceberam que são solidá-
rios, muito interessados pelo 
que se passa à sua volta e que 
querem mudar o que está ao 

Quando os alunos pensam e sentem a escola

seu alcance. Mostraram uma 
grandeza que nos surpreen-
de a todos, todos os dias.

Estão mais conscientes do 
que se passa à sua volta e a 
proposta da Reflorestação 
foi recebida de braços aber-

tos. A Chuva de ideias surge 
a cada novo desafio, queren-
do e desejando concretizá-
-la, sempre prontos a arre-
gaçar as mangas.

A carta ao Ministro da Edu-
cação a dizer o que precisa-
mos na nossa escola é bem 
visível do que os nossos alu-
nos têm consciência.

Continuam a trabalhar e a 
procurar trabalho, por isso 
perguntaram aos pais, que 
temas gostariam de ver abor-
dados, no Jornal. E cá esta-
mos todos, recetivos a todas 
as sugestões, inspirações…

“Os alunos 
mostraram que 
sabem pensar 
nos outros, 
aprenderam e 
perceberam que 
são solidários”.

“Gostava que o recreio tivesse muitas borboletas”, Matilde Rua
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Para iniciar o ano letivo, foi-nos 
lançado o desafio de participar 
numa experiência única – A Maior 
Lição do Mundo. 

Esta aula, que decorreu no dia 
22 de setembro numa sala muito 
especial, a biblioteca da Escola Se-
cundária de Caneças, teve também 
um professor muito especial: o Mi-
nistro da Educação Tiago Brandão 
Rodrigues, ou só “Tiago”, como fez 
questão de se apresentar aos meni-
nos presentes, acrescentando que 
era “uma aula diferente, para falar 
do planeta Terra e como temos de 
o preservar.”

A Maior Lição do Mundo é uma 
iniciativa do Projeto ‘Everyone’, 
à qual se associam organizações 
como a UNICEF e a UNESCO, que 
visa contribuir para a reflexão e 
ação no âmbito dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável en-
volvendo todas as crianças e jovens 
e promovendo uma cidadania glo-
bal ativa e uma maior conscienciali-
zação do papel de cada um na cons-
trução de um mundo mais seguro, 
mais saudável e mais sustentável. 
(www.dge.mec.pt)

A partir do objetivo 4 – Edu-
cação de Qualidade, pesquisámos 
e elaborámos cartazes e frases-
-chave, que apresentámos nesta 
lição, da qual gostámos muito.

O que aprendemos?
“Aprendemos que a educação 

nos países mais pobres é muito 
diferente da nossa.” (Leonor, 2º B)

“Os meninos não têm salas de 
aula, nem materiais.” (Simão, 2º B)

“Há meninas que não podem ir 
à escola e, por isso, têm de se mas-
carar de meninos. Só para poderem 
ter educação.” (Maria, 2º B)

“O Ministro da Educação ensi-
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Uma lição das crianças para o Mundo

Dossiê

nou-nos como poupar água e como 
torná-la potável, que é fervendo-a.” 
(Miguel B., 2º B) 

“Há pessoas que têm de fazer 
um esforço muito maior para terem 
o que nós já temos com facilidade.” 
(João Pisco, 4ºA)

Há pessoas que não podem ir à 
rua sozinhas porque são mulheres. 
Têm de se disfarçar de menino 
para ir à escola ou ir às compras 
sozinhas.

As crianças da Alves Cardoso iniciaram o ano letivo à conversa com o Ministro.

O que achámos do Ministro?
 “O Ministro é muito simpático.” 

(Beatriz A, 4º A)

“Tem talento para lidar com 
crianças.” (Bianca, 2º B)

 “É carregado de simpatia, uma 
caixinha de bondade.” (Gonçalo, 
2º B) 

É uma pessoa muito conver-
sadora, simpática e amigável. Fez 
chegar a sua mensagem tanto aos 
adultos como a nós sem problemas.
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Dossiê

Caneças, 30/11/2017

Exmo. Sr. Ministro 
da Educação, 
Dr. Tiago Brandão,

No passado dia 22 de se-
tembro, o senhor lançou-nos 
um desafio durante a “Maior 
Lição do Mundo”. Estamos a 
responder ao seu desafio!

Pediu-nos que lhe escre-
vêssemos uma carta onde 
disséssemos o que gostaría-
mos de ter na escola ou que 
precisasse de ser melhorado.

Em grupo, pensámos que 
seria bom termos computa-
dores novos na biblioteca (os 
que temos são antigos e não 
funcionam). Poderíamos pes-
quisar ou estudar, no âmbito 
da flexibilização do Currículo, 
utilizar na disciplina TIC que 
vamos ter ou ainda para fazer 
trabalhos relacionados com o 
nosso jornal escolar (traba-
lho que faz parte do projeto 
de investigação do Conselho 
da Europa chamado “Educa-
ção para a Cidadania Digital”, 
que dá muita visibilidade ao 
nosso país no mundo).

Achámos importante, ter-
mos quadros interativos (os 

Sr. Ministro, a nossa escola precisa de...

nossos são antigos e a giz 
que pode ser prejudicial para 
quem é alérgico). Se tivésse-
mos esses quadros, seria mais 
fácil aprender porque esta-
ríamos mais atentos e entu-
siasmados. Também sabemos 
que com o quadro interativo 
ligado à internet poderemos 
fazer pesquisas momentâ-
neas sem nos deslocarmos à 
biblioteca constantemente.

A nossa escola é pequena 
e tem falta de espaço de re-
creio. Torna-se pior quando 
chove porque não temos um 
abrigo que chegue para todos 
os alunos. Propomos que seja 
colocado um telheiro no cam-
po que nos proteja da chuva 

e que nos permita utilizá-lo 
mesmo quando estiver muito 
calor, isto é, que seja respi-
rável. Este já pedido à Câma-
ra Municipal de Odivelas em 
2004.

Ainda no campo, é neces-
sária a substituição do pavi-
mento pois o que lá está impe-
de-nos de brincar ou praticar 
desporto quando chove, por-
que está desnivelado, faz po-
ças e ainda corremos o risco 
de cair e de nos magoarmos 
seriamente, por ser bastante 
escorregadio. As professoras 
já informaram a Câmara Mu-
nicipal de Odivelas este ano 
letivo, por duas vezes e des-
de 2003, que o fazem, mas até 
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Dossiê

agora nada foi feito.
Na parte traseira do edifí-

cio grande, também há uma 
zona de recreio descoberta 
para o Jardim de Infância que 
fica completamente alagada 
quando chove porque tam-
bém não está nivelada e não 
tem escoamento. Seria im-
portante arranjar essa parte.

Para melhorar o nosso 
campo de visão, necessitaría-
mos de uns estores melhores 
ou cortinados nas salas pois 
os que temos estão velhos 
e estragados. As ripas caem 
com muita facilidade.

Para as aulas de Expressão 
Física e Motora temos algum 
material que está amontoado 
numa antiga casa de banho. 
O material danifica-se com 
facilidade porque não se con-
segue arrumar corretamente. 
Desejaríamos ter uma arreca-
dação em perfeitas condições 
de utilização.

Além de tudo o que foi já 
referido, achamos muito im-
portante e urgente que sejam 
feitas obras de beneficiação 
em todos os edifícios e salas 
de aula.

As salas têm humidade, os 
painéis de cortiça já não segu-

ram os pioneses porque já são 
velhos. Muitas paredes estão 
estragadas (a tinta está a des-
cascar). As janelas são antigas 
e não isolam. Deixam o frio, o 
vento e a chuva entrar.

A aparência da nossa es-
cola não é apelativa, o nosso 
muro exterior precisava da 
nossa mãozinha. Gostaríamos 
de ter uma escola com um as-
peto melhorado, novo e mo-
derno.

Finalmente, e porque so-
mos alunos do 1º ciclo, refle-
timos acerca do programa e 
consideramo-lo exagerado. 
Não temos tempo para prati-
car o que nos é ensinado! Su-
gerimos que o programa seja 
revisto e melhorado a pensar 
em nós: alunos dos 6 aos 10 
anos.

Sr. Ministro da Educação, 
Tiago para os amigos, nós 
desejamos sinceramente que 
estes pedidos sejam realiza-
dos.

Consegue agora estar à al-
tura do nosso desafio?

Despedimo-nos com bei-
jos, abraços e desejos de que 
esteja melhor de saúde.

Os alunos da Escola Básica 
Artur Alves Cardoso

A lição que demos: 
Introdução 

Podemos dar como garanti-
dos os bens e os valores que te-
mos, mas sabemos que em ou-
tras partes do mundo isso não 
acontece. A nossa sociedade e 
a forma como somos educados 
leva-nos a querer sempre mais, 
enquanto outros nada têm.
(Beatriz Cordeiro e Gonçalo Song)

ÁGUA
Jessica – A nossa escola ideal 
teria uma piscina com água 
aquecida.
Miguel Balsa – Eu gostaria de 
ter água potável para beber.

EDUCAÇÃO
Vicente - Gostaríamos de ter 
uma sala de computadores e 
jogos.
Leonor Mouta – Eu gostaria de 
ir à escola.

IGUALDADE DE GÉNERO
Beatriz Almas – No recreio, 
gostamos de brincar às 
cabeleireiras e com bonecas.
Maria Catarina – Eu queria ir 
à escola sem me disfarçar ou 
esconder.

PAZ/ GUERRA/ MEDO
Leonor – Eu quero sair mais 
cedo para ir brincar na rua e no 
parque.
Gonçalo Song – Eu gostaria de 
brincar sem medo.

Conclusão: Nós gostaríamos 
que todas as crianças tivessem 
uma verdadeira infância.
(Beatriz Cordeiro)
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As crianças da Sala 1 do Jardim de Infância 
da Escola Artur Alves Cardoso estão a desen-
volver uma atividade inovadora, que consis-
te em pensar na forma como gostariam que a 
escola estivesse organizada, para que respon-
desse efetivamente aos seus interesses.

Além do pensamento, quiseram materiali-
zar as suas ideias e colocaram mãos à obra, 
usando a criatividade da maneira que melhor 
o sabem fazer, usando desenhos, colagens e 
manipulando diferentes materiais, sendo que 
dessa tarefa resultou a obra representada na 
fotografia que surge no topo desta página.

Se as crianças de quatro anos referem a ne-
cessidade de instalar baloiços (quatro crian-
ças), bicicletas (3), escorregas (2), as que já 
cumpriram uma mão cheia de aniversários ou 
até chegaram aos seis, são mais exigentes. En-

Dossiê

Pensar a escola do desenho à maquete
tre eles lidera a vontade de terem trotinetes 
no espaço escolar (quatro crianças), seguin-
do-se as bicicletas (3), os arcos para rodar na 
cintura (2), a piscina com escorrega (2) e os 
insufláveis (2). Uma das crianças refere ainda 
que gostaria que os pais, quer os dele quer os 
dos colegas, passassem mais tempo na escola 
ou que, pelo menos, lá fossem mais vezes.

Após esta primeira fase, o trabalho não fica 
por aqui. No segundo período, a educadora 
Paula Valente e as crianças que, com ela, de-
senvolvem esta tarefa, vão avançar para um 
nível mais elaborado: o de produzirem uma 
maquete da escola, recorrendo e concretizan-
do conceitos próprios da engenharia, da ar-
quitetura e do design, mas também de insta-
lações elétricas e até da presença de imagem 
e som, pois os seus interesses vão ao encontro 
dessa necessidade.
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Evento

Miúdos e graúdos vestem-se a rigor para celebrar o Dia do Pijama
Porque nós sabemos que 

uma em cada dez crianças 
cresce sem a sua família, hoje 
vimos aqui dizer que TODAS 
AS CRIANÇAS TÊM O DIREITO 
A CRESCER NUMA FAMÍLIA. 
Porquê? Porque uma famí-
lia dá-nos AMOR,  CARINHO, 
COLO, PROTEÇÃO, PAZ, CUI-
DA DE NÓS E FAZ-NOS FELI-
ZES!!!

Viemos para a escola com 
os nossos pijamas vestidos, 
fomos sem dúvida uma “ES-
COLA PIJAMA”. Para além de 
ser um dia diferente e bem di-
vertido, quisemos, lembrar a 
importância que a família tem 
no crescimento e desenvolvi-
mento das crianças.

Ao longo de duas semanas, 
as turmas iniciaram os prepa-
rativos para o Dia do Pijama. 
Neste âmbito, cada turma leu 
e explorou o livro “O Botão 
Invisível” e desenvolveram-
-se trabalhos abordando o 
tema da história. A leitura do 
livro “O botão invisível” foi 
realizada pelas educadoras 
e professoras com a máxima 
atenção e interesse por parte 
de todos os alunos. À medida 
que a história se desenrolava, 
mais entusiasmo e perguntas 
surgiam entre todos e onde 
todos falaram de sonhos... Fa-
laram também nos direitos 
das crianças e neste dia o que 
fez mais sentido abordar foi 
o direito a ter uma família e 
uma casa. 

Todas as turmas trouxe-
ram diversos botões colori-
dos e de diferentes tamanhos, 
os quais utilizaram para fazer 
diferentes atividades Fala-
ram sobre a importância da 
família para cada um… 

As salas 1 e 2 do Jardim de 
Infância trabalharam “Mate-
mática com botões”; 

A sala 3 construiu a “Nu-
vem de sonhos” e fez o resu-
mo da história que se encon-
tra na página 9. 

O 1º ano de escolaridade 
fez o “O Coração de botões”, 
mas dias antes, pintaram e 
montaram uma casinha para 
colocarem todas as suas casi-
nhas do Dia do Pijama. Após 
colarem botões, e com as 
ideias de toda a turma, onde 
surgiram tantas coisas boas. 
A frase que conseguiram 
construir demonstra o quanto 
gostaram de comemorar este 
dia “Na família tudo é doce, 
há abracinhos, beijinhos e é 
onde gostam muito de nós! É 
ser feliz!”.

A nossa turma elaborou o 
“Coração dos desejos…”   

Os nossos colegas do 2º B 

construíram o “Mobile dos 
desejos”; 

A turma do 3º A, no final 
do debate na turma elaborou 
um painel sob o título “O céu 
é o limite dos nossos sonhos”, 
em que cada nuvem corres-
ponde a um sonho e os botões 
representam as estrelas.

E os mais crescidos, os alu-
nos do 4ºA produziram um 
texto escrito.

A professora bibliotecária 
e a professora de Educação 
Especial fizeram uma “Árvore 
dos sonhos”, onde todos nós, 
alunos do 1º ciclo, fomos co-
lar um “botão” com um desejo 
muito especial, para cada um 
de nós…! 

Este dia também foi um dia 
solidário, construímos com a 
ajuda da nossa família a “Ca-
sinha dos sonhos” e assim 
ajudamos um pouco a insti-
tuição Mundos de Vida que si-

As crianças do 4º Ano adaptaram o livro “O rapaz que tinha zero a Matemática”.
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Miúdos e graúdos vestem-se a rigor para celebrar o Dia do Pijama

tua o seu foco no acolhimento 
social. 

Neste dia o presidente da 
Câmara Municipal de Odive-
las, Hugo Martins, a vereado-
ra da educação, Susana San-
tos, o presidente da Junta de 
Freguesia, Manuel Varela, a 
subdiretora do nosso agru-
pamento, Dora Pinheiro e o 
professor adjunto da Direção 
João Barroso Lopes visitaram 
a nossa escola para nos ver 
cantar e dançar (os ensaios 
tiveram ajuda da Professora 
Liliana, do AAAF) o hino ofi-
cial do Dia do Pijama da Mis-
são Pijama 2017, “Família”, 
cuja música é da autoria de 
um grupo chamado ÁTOA e 
coreografia da responsabili-
dade do CIFRÃO.

Foi um dia divertido!

Turma AAC2A

A Maria e a Milu são duas me-
ninas que vivem na mesma 
casa, desde que os pais da 
Maria decidiram ser a sua fa-
míla de acolhimento.Também 
o Quincas que é um papagaio 
vive na casa da Maria que o 
recebeu no dia em que fez 
três anos. 
A Maria, a Milu e o Quincas 
passam o dia no sótão da sala 
dos cinco anos, a sala lilás. Ao 
brincar a Maria e a Milú aper-
tam o último botão do casa-
co da boneca até que este se 
solta no ar. Plim, plim, plim! 
Procuram o botão amarelo, 
mas não o encontram. A Milu 
volta a apertar os botões e faz 
de conta que aperta o último. 
Perdeu-se ou é invisível? 
A Maria tem uma bisavó cha-
mada Maria do Céu. Toda a 
vida foi uma costureira famo-
sa e tem um quarto secreto 
na sua casa. Será que a bisa-
vó tem um botão amarelo, em 
forma de maçã para o casaco 
da boneca? 
Uma nuvem amiga fazia com-
panhia à bisavó, e era nesta 

nuvem que a Maria a Milu e o 
Quincas gostavam de ir visi-
tar a bisavó velhinha. Nas vi-
sitas à casa da bisavó esta ofe-
recia-lhe pequenos presentes 
que eram quase sempre fitas, 
laços e muitos, muitos bo-
tões. A frase que a Maria ou-
via sempre era: ” Vou dar-te 
esta coisa pequenina para te 
lembrares de mim”.
Um dia, na casa da bisavó fo-
ram todos procurar uns bo-
tões com poderes especiais, 
pois com a idade estava a ficar 
esquecida.Procuraram outra 
vez e a avó pega na caixa de 
sapatos com botões antigos e 
entrega-a à Maria para levar 
para a educadora da sala lilás.
Com eles fizeram um grande 
coração no Dia do Pijama.
A bisavó Céu com a idade está 
esquecida e não se lembra 
dos nomes das coisas. Mas a 
bisavó e a bisneta promete-
ram não se esquecerem uma 
da outra.

Sala 3 
do Jardim de Infância

História do botão invisível (resumo)
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Saúde

Alimentação saudável foi o 
tema escolhido pela enfermei-
ra Alexandra Domingos para 
debater connosco, numa ses-
são que decorreu a 11 de ou-
tubro, na Biblioteca Escolar.

Nos dias anteriores reco-
lhemos diversos recortes de 
alimentos que mais gostamos 
de comer e levou para a ses-
são. Através de um “semáforo 
da alimentação”, compreen-
demos quais os alimentos 
saudáveis e não saudáveis que 
devemos manter na alimenta-
ção diária. Um a um, cada alu-
no participou na colagem dos 
seus recortes de alimentos no 
“semáforo”, tendo sido uma 
atividade muito dinâmica.

Após a construção do “se-
máforo” que se mantém na 
sala de aula, assistimos a um 
vídeo sobre a alimentação. 
Foi uma manhã diferente, mas 
muito produtiva e didática!

O semáforo
da  alimentação
saudável

Assistir ao filme “Divertida-
mente” e aprender a lidar 
com sentimentos negativos 
foi o objetivo da atividade de-
senvolvida pela enfermeira 
Alexandra Domingos, a 26 de 
outubro, no decorrer da qual 
aprendemos que, em vez de 
respondermos logo a situa-
ções desagradáveis, primeiro 
devemos contar até 10 e fa-
zer como o peixe balão.

Falámos acerca das persona-
gens do filme, e pensámos em 
como é que nós agimos quan-
do nos acontecem coisas boas 
e nos sentimos felizes, mas 
também quando nos aconte-
cem coisas más e nos senti-
mos zangados. Percebemos 

que todos somos diferentes e 
reagimos de forma diferente 
em situações parecidas.

No final, a enfermeira deu-
-nos balões para enchermos 
com farinha e fazermos um 
boneco antistress, o qual se 
destina a ser usado nos mo-
mentos em que nos sentimos 
mais zangados. 

Criámos balões antistress

A turma AAC3A participou 
numa sessão com a enfermei-
ra Alexandra que teve como 
tema as relações interpes-
soais, centrada em quais as 
qualidades de deve ter um 
bom amigo.
Do debate, resultaram algu-
mas ideias importantes, tais 
como o facto de um amigo não 
dever usar os colegas para 
que lhe façam as suas tarefas. 

Um amigo aceita-nos como 
somos, age de forma sincera, 
diz o que pensa e não o que 
queremos ouvir. Um verda-
deiro amigo não goza com os 
seus amigos e é boa pessoa.

Concluímos que não vivemos 
sozinhos e temos de respeitar 
todos, independentemente 
das suas diferenças e de se-
rem, ou não, nossos amigos.

Ser amigo a sério é ser o quê?
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Comunicação

Pais sugerem temas para o jornal escolar
Profissões (14 votos), Bom-

beiros de Caneças (12 votos) 
e desporto (10 votos) são os 
temas que os encarregados 
de educação dos alunos da 
nossa escola mais querem ver 
tratados no jornal escolar “O 
Cusco”.

Este é o resultado de um 
inquérito criado e aplicado 
pelos alunos da turma turma 
AAC3A, o qual contou com 54 
respostas, tantos quantos os 
questionários que foram dis-
tribuídos, o que mostra bem 
o interesse dos encarregados 
pelo trabalho que desenvolve-
mos nesta área.

Além daqueles temas, foram 
ainda referidos a dança (3 vo-
tos), os jogos tradicionais (4 
votos)  e a moda (5 votos). 

Antes da elaboração do 

inquérito foi realizado um 
debate entre os alunos, no 
sentido de escolher os temas 
entre os quais poderiam esco-
lher. Acabámos por escolher 
o desporto, a moda, a dança, 
os Bombeiros de Caneças, jo-
gos tradicionais, profissões e 
culinária. 

Com os dados recolhidos 
construímos, pela primeira 
vez, um gráfico circular. 

Aproveitámos esta notícia 
para o jornal escolar e traba-
lhámos também a matemática, 
pois também se pode aprender 
“brincando”.

Feira do Livro volta à Alves Cardoso
A Escola Artur Alves Car-

doso organizou mais uma 
edição da Feira do Livro, no 
âmbito do mês das bibliote-
cas escolares. Alunos, pais 
e professores aderiram a 
esta atividade, que já é uma 
tradição da nossa Biblioteca 
da Escolar.

No final foram oferecidos 
à biblioteca 11 livros novos, 
que ficam agora à disposição 
dos alunos.

Assim, a atividade da fei-
ra que tem vindo a evoluir 
de forma muito positiva ano 
após ano, foi novamente um 
sucesso, estando todos os 
intervenientes de parabéns.

A 25 de outubro, a escrito-
ra Lara Xavier esteve na nossa 
Biblioteca Escolar, para apre-
sentar dois dos seus livros, 
“Conta e Lê... ABC ” e “Ter uma 
irmã é...”.

Escritora de livros infantis, 
tem uma capacidade de ex-

pressar e dramatizar as suas 
histórias de uma forma mui-
to particular, despertando os 
sentimentos das crianças, o 
que torna os seus livros muito 
estimulantes, quer para miú-
dos quer para graúdos.

Obrigado Lara Xavier...
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Celebrações

Foi faz-de-conta, mas a escola tremeu
A nossa escola participou 

num exercício de prevenção 
do risco sísmico, que se rea-
lizou pelas 10h13m do dia 13 
de outubro, Dia Internacional 
para a Redução de Catástrofes. 

O exercício, que teve a du-
ração de um minuto, consistiu 
num simulacro em que toda a 
comunidade foi envolvida e 
que decorreu de acordo com 
as expectativas: à hora esta-
belecida, houve um toque e 
toda a população escolar agiu 
em conformidade com o indi-
cado, tendo em conta as re-
gras básicas essenciais para a 
proteção da comunidade que 
foram transmitidas “Baixar, 

Proteger e Aguardar”.
Ao longo de toda a sema-

na todos foram sensibiliza-

dos para os perigos e formas 
de agir na eventualidade de 
ocorrência de um sismo. 

Reciclagem, magusto e jogo do pião
A Escola Artur Alves Car-

doso vai participar no Con-
curso Separa e Ganha – em-
balagens e papel da Câmara 
Municipal de Odivelas e tem 
como objetivo promover e in-
centivar a comunidade esco-
lar para a separação e recolha 
de uma maior quantidade de 
embalagens de plástico e me-
tal, papel e cartão. O concur-
so Separa e Ganha, decorre 
entre janeiro e maio de 2018 
e  consiste numa competição 
entre escolas. No final serão 
premiadas as escolas que 
mais quantidade.

Junte-se a nós e ajude-nos 
também a reciclar, começan-
do já nestas férias.

Traga as suas embalagens, 
papel e cartão. Participe e co-
labore!

Magusto. Este ano come-
morámos o São Martinho a 
9 de novembro. Quem quer 
quentes e boas? A Escola Bá-
sica Artur Alves Cardoso!

Dia do Pião. No dia 26 de 
outubro realizou-se uma de-
monstração do jogo do pião 
na nossa escola, pela empre-
sa “Trompos Cometa”, com 
origem mexicana.

Os alunos demonstraram 

grande interesse por este 
jogo já do tempo dos nossos 
avós, mas que continua a des-
pertar emoções nos mais no-
vos.

As professoras e as edu-
cadoras demonstraram ser 
verdadeiras profissionais no 
domínio do “pião”, tendo in-
clusivamente realizado ma-
nobras de ‘elevada dificulda-
de’.
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Evento

Dia da Pessoa 
com 
Deficiência 
assinalado

Os alunos do 1º Ciclo da Escola Artur 
Alves Cardoso assistiram à curta-
metragem “Cordas”, a 4 de dezembro, 
no âmbito das omemorações do 
Dia Internacional da Pessoa com 
Deficiência.

Realizamos uma breve reflexão 
sobre esta temática. Observamos 
as diferenças e a importância de 
sermos solidários com aqueles que 
têm mais dificuldades.

As crianças do Jardim de Infância 
visualizaram um PowerPoint sobre 
uma “Joaninha Diferente” e também 
elas assinalaram as diferenças que 
podem observar no seu quotidiano.

Mariana Lopes

Margarida
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A Educar a Sorrir organizou 
atividades de Halloween a 31 
de outubro, na Escola Alves 
Cardoso.

Levámos as nossas másca-
ras mais assustadoras para a 
escola. Nesse dia o mais im-
portante era divertirmo-nos 
à grande, brincando e dando 
sustos horripilantes!!

Fizemos umas pinturas 
mega maléficas e assustámos 
todos aqueles que se cruzavam 
connosco. Uuuhh-uuu! 

Mas não acabou por aqui! 
Ainda tivemos tempo para fa-
zermos um mural assustador e 
uns fantasmas maléficos!!! Que 
divertido!

Educar a Sorrir na Alves Cardoso

Atualidade

A professora Sandra Alves 
realizou uma atividade de gru-
po com os alunos do 3º A no 
dia mundial da alimentação, 
16 de outubro. Neste dia para 
o lanche da manhã, os alunos 
elaboraram espetadas de fru-
ta seguindo as orientações da 
professora. A atividade decor-
reu de forma animada e en-
tusiástica, com bastante inte-
ratividade entre os alunos e a 
professora.

Sendo a fruta um alimento 
essencial para uma alimen-
tação equilibrada e saudável, 
esta foi uma atividade desen-
volvida para estimular o con-
sumo destes alimentos, com 
uma abordagem diferente e 
divertida. 

No Jardim de Infância tam-
bém houve salada de fruta e 

Escola celebra Dia Mundial da Alimentação

espetadas feitas com a ajuda 
do projeto dos Pais em Ação. 
Obrigada!

As espetadas de fruta po-
dem assim ser uma alternativa 

para os lanches na comunidade 
escolar, onde os alunos conso-
mem este tipo de alimento de 
forma simples e descontraída.
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Atualidade

O Museu da Marioneta, em 
Lisboa, foi o destino escolhido 
para a nossa visita de estudo do 
1º período, a qual decorreu a 2 
de novembro.

Tratou-se de uma visita guiada, 
na qual apreciámos diversas 
marionetas, de diferentes con-
tinentes e participámos ainda 
em várias histórias que tivemos 
oportunidade de ouvir.

No decorrer da visita ainda fi-
zemos  um ateliê de sombras 
de animais aquáticos, utilizan-
do diversos materiais, nomea-
damente um papel colorido, o 
papel celofane! este ateliê saí-
ram sombras coloridas, cada 
uma com uma história inventa-

1º Ano visita Museu da Marioneta

da e que pudemos trazer para 
casa, para brincarmos. Diver-
timo-nos, aprendemos muito 
e quando regressámos registá-

mos a visita através dos nossos 
desenhos! 

AAC1A

4º Ano faz formação em primeiros socorros
No dia em que a enfermeira veio à 
escola para falar com a nossa turma, 
veio acompanhada por uma socor-
rista, que nos trouxe um boneco, ou 
melhor, metade de um boneco (tor-
so). 
Ensinou-nos algumas estratégias 
para sabermos socorrer um colega, 
em caso de um acidente ligeiro, ou 
até para nos ajudarmos a nós pró-
prios, por exemplo, quando sangra-
mos do nariz: fazer pressão direta.
No fim, explicou-nos então porque 
tinha trazido um boneco: 
para fazer a manobra de Heimlich, 
que serve para ajudar alguém, quan-

do se engasga com comida ou algo que esteja na sua gargan-
ta. Esta parte até foi engraçada.  

AAC4A

«A Educação é a arma mais poderosa 
que podemos usar para mudar o Mundo!»

Ajude-nos, fazendo-se sócio da Associação 
de Pais e Encarregados de Educação!
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Os alunos da turma do 4 A 
da Escola Alves Cardoso fica-
ram muito preocupados com 
as consequências dos incên-
dios de 15 de outubro, tendo 
decidido pensar e apresentar 
um conjunto de propostas de 
intervenção e apoio, tendo sido 
a mais votada e que consiste 
em iniciar um projeto deno-
minado “Reflorestar Portugal”, 
o qual visa produzir na escola 
e doar plantas de árvores au-
tóctones, no final do próximo 
ano letivo 2018/19, a entida-
des que as possam plantar nas 
áreas florestais do país. 

Neste momento, têm já pre-
visto criar pinheiros mansos, 
pinheiros bravos, azinheiras 
e/ou sobreiros.

A professora da turma e a 
coordenadora da escola já con-

Vamos reflorestar Portugal
tactaram a QUERCUS, que virá 
à escola realizar sessões de 
esclarecimento/explicação de 
todo um processo que quere-
mos e precisamos aprender.

Margarida Fonseca, enge-
nheira Agrónoma que traba-
lha na Quinta Pedagógica dos 
Olivais, teve conhecimento da 
nossa iniciativa e ofereceu-nos 
algumas folhas de árvores, de-
vidamente identificadas, no 
sentido de criarmos um herbá-
rio, o qual estamos a construir, 
para que todos possamos reco-
nhecer as plantas que já estão 
a brotar.

Contamos com a colabora-
ção de todos para nos ajudar a 
concretizar esta ideia, com se-
mentes ou rebentos de árvore.

AAC4A

Projeto

A Mara Sofia Santana da 
Silva, do 2º ano, da turma A, 
ainda antes de nos termos de-
cidido por este novo projeto, 
escreveu o texto que a seguir 
se transcreve. É lindo!

“Era uma vez num reino 
muito, muito distante uma 
menina com 8 anos, princesa 
linda, que um dia perguntou 
aos pais:

- Hoje, os meus amigos 
disseram-me que o Natal é 
uma tradição. O que é o Natal?

Os pais responderam-lhe:
- O Natal é uma festa com o 

Pai Natal.
- O Natal parece tão giro! 

– exclamou a princesa e de 
seguida perguntou:

- O que posso fazer para o 
Pai Natal mandar presentes?

- Tens de ir ao quarto e es-
colher cinco brinquedos para 
dar às crianças de Pedrógão 
Grande que perderam tudo 
nos incêndios.

E assim, os meninos rece-
beram presentes da princesi-
nha”.

AAC2A

Um Natal especial 
após os incêndios


