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EDITORIAL
Por: professora Paula Pinho

Olá, queridos leitores do nosso “Búzio Informa”!

Aqui estamos novamente, desta vez no coração do

inverno, a tentar aquecer os dias com estas palavras que
nos chegam da comunidade AEBúzio. E que inverno tão

FICHA TÉCNICA

difícil tem sido este, sempre a prolongar-se dia após dia,
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mais e mais de cada um de nós! Poderíamos, como

PROFESSORAS:

sempre a testar as nossas resistências, sempre a exigir

COORDENAÇÃO

Steinbeck, considerar que se trata do inverno do nosso
adequado considerá-lo o inverno da nossa desolação.

Clara Tavares
Cristina Filipe
Francisca Lopes
Paula Margarida Pinho

uma pandemia que se prolonga e vai deixando entre nós

COLABORADORES

descontentamento. Também é, sim. Mas talvez seja mais
Na escola, vivemos desolados com as consequências de
marcas de devastação. Sentimo-nos cansados e

fragilizados. E isso é perfeitamente natural, se

considerarmos que cada tarefa escolar, mesmo a mais

banal, constitui um enorme desafio: comunicar através
da barreira das máscaras; continuar a promover os

conhecimentos e a formação de todos, num contexto

marcado por inumeráveis constrangimentos; reforçar os
laços afetivos sem sorrisos visíveis, sem proximidade

física; manter unida uma comunidade educativa que se

espraia entre a escola e as mais distantes freguesias do

concelho, onde se situam as casas dos que estão doentes

ou em isolamento (…e tantos que eles são!...). Por vezes

sentimos que o simples facto de virmos à escola é já uma
tripla conquista: por mais um dia, vencemos o vírus, o
desânimo e o cansaço.

O que poderemos fazer contra esta desolação, esta

tristeza que se abate sobre nós como um dia cinzento? A
equipa responsável pelo “Búzio Informa” opta pelo gesto
simples de lançar esta nova edição do jornal escolar. E,

deste modo, implementa de uma só vez duas estratégias
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- Elsa Bastos

contra a desolação. Por um lado, todos celebramos mais

TERAPEUTA DA FALA:

avança, contra ventos e marés – ou, melhor dizendo,

REVISÃO DE TEXTOS

os laços que nos unem e, mais uma vez, partilhamos as

- Cristina Filipe
- Francisca Lopes
- Paula Margarida Pinho

esta pequena conquista: o projeto do jornal persiste e

- Ana Catarina Borges

contra vírus e isolamentos. Por outro lado, reforçamos

pelas PROFESSORAS:

palavras essenciais. Palavras que encerram ideias,

palavras que cultivam emoções, palavras que recriam

eventos, palavras que veiculam descobertas, palavras

Logótipo:
- Prof. César Garcia

opiniões, palavras que se unem a imagens, palavras que

Contacto:
buzioinforma@aebuzio.pt

que transmitem conhecimentos, palavras que expressam
fazem sonhar, palavras, palavras, palavras… Palavras,

enfim, que nos ajudam (assim o esperamos) a aquecer o
inverno, a reavivar a esperança e a iluminar o nosso
percurso até um tempo mais tranquilo e feliz.
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Madalena Vilar

O início do segundo período no nosso Agrupamento, tal como em
muitas escolas por todo o país, está novamente a obrigar-nos a um
esforço suplementar.
Como todos temos experienciado, estão vários elementos da
comunidade escolar em isolamento profilático ou em confinamento.
Fomos tentar perceber como é vivida esta situação com os alunos
Vasco Silva e Fábio Sousa.

Entrevista ao colega Vasco Silva.
Madalena Vilar (M.V.): Olá, Vasco! Foi
fácil acompanhar a matéria a partir de
casa?
Vasco Silva (V.S.): Sinceramente, eu
achei que seria mais difícil, porém em
algumas disciplinas foi complicado o
acompanhamento da matéria devido à
falta de explicação de certos temas. Ou
seja, podíamos passar tudo o que era
realizado nas aulas, mas a parte
comunicativa do aluno-professor e vice
versa foi difícil.
M.V.: Enquanto estavas em
videochamada para acompanhar a aula
com todos os teus colegas na escola,
como te sentiste?
V.S.: Senti-me um pouco à parte, mas
dentro dos possíveis e devido à
situação em que me encontrava, achei
que era a melhor opção e que não havia
outra solução.
Ano II - Edição 2 - 2022

Foto cedida
pelo aluno.

M.V.: Depois do confinamento

conseguiste voltar às aulas e acompanhar
a matéria sem dificuldade?
V.S.: Obviamente que tive de trabalhar a
duplicar ou a triplicar, para poder rever a
matéria que tinha sido dada durante o
meu confinamento, e tentar acompanhar
as aulas ao mesmo tempo. Não foi tarefa
fácil.
M.V.: Houve algum ponto positivo no
confinamento que tenha a ver com a
escola?
V.S.: Não! Tão simples quanto isso!
Tentar aprender em casa não tem nada de
fácil. Assistimos às aulas, passamos a
matéria dada mas, mesmo assim, não é
suficiente para ficar a par. Posso mesmo
dizer que ficar em casa a aprender é a
pior coisa que nos pode acontecer
enquanto estudantes.
janeiro 2022
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Por: Madalena Vilar
M.V.: Como foi regressar à escola?

M.V.: Enquanto estavas em

V.S.: Regressar à escola foi um alívio,

videochamada para acompanhar a aula

por duas razões. A primeira porque

com todos os teus colegas na escola,

estar em casa cansa muito. Não estamos

como te sentiste?

formatados para permanecer tanto

F.S.: Não participei em nenhuma

tempo fechados. Segundo, foi bom

videochamada pois os sintomas da

voltar à rotina pois ter um horário fixo

Covid_19 não o permitiram.

e pouco flexível é a melhor coisa que
nos podem oferecer, porque nos

M.V.: O que foi mais difícil para ti neste

habituamos a isso e, se houver algo a

confinamento?

quebrar tal situação, vamos sentir essa

F.S.: Não conseguir acompanhar as

diferença. A gestão do tempo é muito

matérias das diferentes disciplinas.

difícil.
Voltar à escola é bom porque é mais

M.V.: Depois do confinamento,

fácil aprender e o contacto com os

conseguiste voltar às aulas e

amigos, professores e outras pessoas,

acompanhar a matéria sem dificuldade?

para além das que moram em nossa

F.S.: Mais ou menos. Consegui

casa, ajuda-nos muito.

acompanhar em algumas disciplinas,
mas noutras nem por isso.
M.V.: Houve algum ponto positivo no

Foto cedida
pelo aluno.

confinamento que tenha a ver com a
escola?
F.S.: Sim. Pude passar mais tempo com

Entrevista ao colega
Fábio Sousa.

a família, coisa que não tenho
conseguido fazer nestes últimos tempos.

Madalena Vilar (M.V.): Olá, Fábio! Foi

M.V.: Como foi regressar à escola?

fácil acompanhar a matéria a partir de

F.S.: Regressar à escola foi muito bom!

casa?

É poder estar com os amigos e aprender

Fábio Sousa (F.S.): Não. Não foi nada

a matéria de forma correta! Estar na

fácil acompanhar a matéria através de

escola é muito bom!.

casa, não percebi nada de matéria
nenhuma. Tive febre, muita tosse, dores
no corpo e muitas dores de cabeça. Não
estava em condições de acompanhar
nada.
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Por:
professora Clara Tavares

ora confinas tu, ora confino eu
é a realidade deste janeiro de dois mil e vinte e dois.
Em quase todas as turmas há sempre quem esteja em casa confinado
por causa de um familiar direto ou porque testou positivo
ou por suspeita de que possa estar infetado.
Não tem sido fácil para ninguém gerir esta realidade,
que obriga a uma estranha forma de (sobre)viver!
Aqui fica a versão desta realidade vivida por um diretor de turma, que leciona Matemática ao 12º
ano, uma professora, uma funcionária e uma encarregada de educação.

Testemunho do professor Ciro Correia,
como Diretor de Turma do 12ºA
Nesta fase da pandemia, o dia a dia de um Diretor de Turma
(DT) tem sido mais difícil. Desde que o 2ºperíodo se iniciou,
praticamente não houve um dia em estivessem presentes todos
os alunos. Temos assistido constantemente a um entra e sai de
alunos nas turmas. Hoje ficam uns isolados, amanhã outros. O
DT está constantemente a receber e-mails dos Encarregados de
Educação e/ou dos alunos a confirmarem que vão ficar em
isolamento profilático. Dias depois, novos e-mails a enviarem a
declaração de isolamento. Muitas faltas para justificar e muitos
e-mails para enviar aos Encarregados de Educação, à Direção...
Comunicar cada caso positivo na turma e ao Conselho de
Turma; comunicar cada aluno que fica em isolamento, para que
os professores possam dar orientações para o trabalho
autónomo; alertar os alunos para que cumpram as normas de
segurança e para que façam testes à Covid-19, sempre que
aparecem casos positivos na turma.
Com a responsabilidade de ensinar Matemática
Estou sempre na esperança de ter a turma toda quando chego às
aulas. Mas, não tem acontecido, infelizmente. Embora faça
videoconferência com os alunos confinados, a aprendizagem
deles, por comparação com os que estão na escola, não é a
mesma. Eles próprios sabem disso. Estão preocupados e eu
também, pois vão ter avaliação externa...
Ano II - Edição 2 - 2022
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Por:
professora Clara Tavares

Testemunho da professora Clara Dias
Há quase dois anos que todos nós ouvimos falar da Covid_19 e vemos
como o maldito vírus condiciona o nosso quotidiano, no entanto,
quando ele nos bate à porta, silenciosamente, tudo ganha outra
dimensão.
Após alguns sintomas (febre, dores de cabeça e do corpo) e um dia de
ansiedade à espera do resultado do teste (já acreditando que seria
positivo, mas esperando o contrário), finalmente este chegou com a
palavra “Detetado” e tudo parece desabar. Entre o ir para casa e o
ficar na escola, fica-se sem saber para onde se virar, sem saber o que
pensar e sentir, até que ouves a voz da razão dizer “Tens que ir para
casa, Clara.” e assim foi.
Depois, é pensar como dizer à família que se está com Covid e que
todos têm que se afastar, porque tenho uma doença contagiosa!
Outro pensamento perturbador vem à cabeça, não posso contagiar o
meu marido (será que ele já está contagiado?!), porque tem uma
doença crónica; não posso contagiar o meu filho, porque ele tem de
trabalhar; não posso estar com a minha filha, quando mais queria
estar, porque ela está grávida… Então, uma imensa tristeza, frustração
e revolta invade a alma e o coração. E depois a interrogação: Porquê
eu?, quando tive sempre tanto cuidado!
Na verdade, só nos resta aceitar a situação e ficar uma semana
confinados, isolados de todos. O mundo resume-se agora ao nosso
quarto… Depois, há as dores musculares, que parecem facas a espetar,
a tosse, a garganta seca, o nariz a pingar, a falta de apetite, a cabeça
que não quer sair da almofada, um mal-estar geral… e uma espera,
infindável, que o tempo passe. Depois, há um prato de comida à porta
do quarto, a filha que só vês pela janela, o marido que quer uma
sopinha, mas tu não podes sair do teu “mundo”.
E assim se foi passando esta minha pequena Odisseia, que acabou por
se cruzar com a “Menina dos Rouxinóis” de outras viagens.
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Por:
professora Clara Tavares

Testemunho da D. Albertina (reprografia)

Albertina versus Covid
9 janeiro, 3ªdose. Para mim a coisas certa!
12 janeiro, testagem. Tudo é possível.
13 janeiro, 8h00, entrar na escola para trabalhar.
Sem novidades!
Por volta das 9a.m. chegou o email: positivo!
Primeiro passo, avisar a chefe de pessoal e ir para casa.
Segundo passo, avisar os mais chegados.
Primeiro desafio: ligar para a Saúde 24. Por acaso, foi rápido,
pois alguém me ensinou como evitar horas de espera! A
comunicação entre pessoas com a Covid_19 é uma grande
ajuda.
Os sintomas eram muito poucos, apenas uma tosse muito
chata, que ainda dura.
SETE dias fechada em casa com o marido. O que fazer?
Tinha comprado havia pouco tempo um puzzle... Maravilha!
Puzzle feito, trabalhos em ponto de cruz, programas de TV que
nunca via, ouvir o testemunho de pessoas mais velhas, fazer
bolos... Podia sair para o jardim?? Até podia, mas andava por
lá a minha mãe e estava negativa. Deixei esse espaço para ela.
Até que não correu muito mal. Sorte a minha que tinha feito
compras e a despensa estava abastecida q.b.! Só faltava o pão,
mas o padeiro traz todos os dias!
Tive sorte. Foi pouco tempo e vivo na "aldeia" onde todos se
conhecem e muitos amigos ligaram com palavras de
preocupação e carinho. (Desde já muito obrigada a todos os
que desse modo estiveram presentes e ajudaram a viver o
cativeiro, a falta de liberdade!)
Não foi tudo um mar de rosas, não!
Ano II - Edição 2 - 2022
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Por:
professora Clara Tavares
Testemunho da D. Albertina (reprografia)
Parecia que tudo corria bem, mas não é só ficar em casa!
É preciso tratar da parte burocrática e aí é que foi mau. Muito
mau!
Na 2ª feira, dia 17 janeiro, passei o dia todo com o telemóvel
na mão para conseguir um documento que justificasse a
minha ausência ao serviço.
Nada de nada! E tudo por causa de uma falha informática.
Desde o SNS24, o Centro de Saúde e até o Delegado de
Saúde...nada! Ninguém dava resposta ao meu pedido!
Acreditem. Não sofri de sintomas da Covid_19, mas quase
acabava no manicómio!
Muito complicado. Mesmo!
Com faltas injustificadas eu não podia ficar. Claro! Qual era a
alternativa? Ficar sem dias de férias, era a única solução!
No final do dia, com uma chamada para a Saúde24 (em que
todos os que me atenderam foram extraordinariamente
simpáticos), informaram-me que, em vez de usar o link
enviado, devia aceder através do Google à DGS. Com o meu
número de utente do SNS, eu, finalmente, consegui uma
declaração que foi aceite pelos serviços administrativos da
escola (com o deferimento do senhor diretor do
agrupamento), apesar de a mesma não ter o meu nome!
O que me salvou foi a rede de amigos que foram contribuindo
com ajudas de todo o tipo.
Devemos ter muito cuidado.
Não é só aos outros que acontece!
Sem querer e sem saber contaminamos muita gente. Não
podemos estar com quem mais gostamos, não podemos dar a
ajuda ao outro que também está com Covid_19...
Isto de estar com a Covid_19 fez-me pensar que algo que
pensamos (e que muitos pensam) não ter muito valor e que
tendemos a desvalorizar, de tão normal que é, pode-nos
destruir tanto a nível físico como emocional. Cuidado!
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Por:
professora Clara Tavares

Testemunho de Sandra Marques, Encarregada de
Educação do aluno Guilherme Marques, do 10ºA.
Foto cedida
pelo aluno.

Eu sempre pensei que estaria preparada para quando chegasse a
nossa vez. Só que lá no fundo esperamos que a nossa vez nunca
chegue, e é um balde de água fria. Além dos sintomas físicos,
uma tristeza profunda toma conta de nós: a filha que já não vem
para casa no fim-de-semana e o marido que, ao chegar de
viagem, não pode ficar em casa.
Fiquei com os filhos mais novos que entraram em isolamento
comigo. Não tardou que um dos rapazes apresentasse sintomas,
ainda mais fortes que os meus, o sentimento de culpa não
tardou a aparecer, só pensei "onde é que falhei ?".
Cada um no seu quarto, o único lugar onde há liberdade para
andar sem máscara. Fora dessa porta há um grande conjunto de
regras e cuidados, até porque o objetivo é que o filho mais novo
saia deste isolamento sem que o vírus o apanhe. Espero
conseguir!
Vamos no nosso terceiro dia e parece que já cá estamos há
muito tempo.
A maior dificuldade que senti foi ver o meu filho a precisar do
meu apoio e não ter forças suficientes para estar sempre ao seu
lado. Estar isolado não faz parte da natureza do ser humano e
sentimos falta da vida lá fora e das pessoas que nos rodeiam e
de quem gostamos.
Com o passar do tempo, as coisas vão melhorando, a tristeza vai
embora e começamos a ver tudo de ânimo mais leve.
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Por:
Mariana Costa
e Juliana Marques

Nestes tempos difíceis, onde o

Como passar o tempo?

coronavírus permanece nas
nossas vidas e as torna mais
complicadas e preocupantes, é
necessária a prática de algumas
atividades que nos possam
aliviar a mente, fomentar o bemestar, sem esquecer o nosso
corpo! Essas atividades podem
ser muito eficazes para quando
estivermos fechados em casa
sem poder sair ou, por outras
palavras, de quarentena,
confinados, privados de
liberdade!
Apesar de nem toda a gente
apreciar muito o desporto, ou
aqueles simples exercícios de
concentração do corpo e da

De forma simples, todos
podemos realizar exercícios
físicos e respiratórios para
atingir bem-estar e controlo
físico e mental. Recorrendo ao
Youtube é possível aceder a um
número diversificado de vídeos.
Recomendamos a página “Ioga
para principiantes” através do
seguinte endereço:
https://www.youtube.com/watch
?v=OuCvUDVoX3M
Vale a pena experimentar!

alma, é bastante benéfico para a
nossa saúde mental e corporal e
também contribui para a
ocupação do tempo de uma
forma muito produtiva.
Um desses exercícios que
facilmente são praticados em
casa é o ioga. Trata-se de uma
filosofia hindu que defende
práticas físicas e mentais para
atingir a libertação do mundo
material.
Ano II - Edição 2 - 2022
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ESTOU CONFINADO...

Por:
Mariana Costa
e Juliana Marques

A atividade que vos propomos
em seguida é a leitura.
Fonte completa para a nossa

Como passar o tempo?

aprendizagem e uma forma de
melhorar o nosso vocabulário,
permite-nos conhecer outros
lugares, viver diferentes

A terceira sugestão de atividade

personagens e viajar por

prende-se em também usar, o

diferentes realidades e tempos!

melhor possível, o tempo em que

Infelizmente, ainda há uma

nos encontramos em confinamento

grande variedade de pessoas

para aprender e adquirir mais

que afirmam não gostar de ler,

conhecimentos. Saber falar mais

sendo que o fizeram apenas

de uma língua, por exemplo, é algo

uma ou duas vezes. A

bastante importante nos dias de

descoberta dos nossos gostos

hoje, quer seja para entender a

no que toca a esse assunto é

letra da música que ouvimos quer

muito importante e pode chegar

para compreender um filme! Além

a ser complicada. O facto de

de ser muito benéfico para o nosso

não gostarmos de um certo

currículo! Para cumprir este

género não implica que

objetivo, encontramos uma grande

desistamos logo de ler. Há

variedade de plataformas e

sempre um género de livro que

aplicações que nos podem ajudar a

irá certamente ao encontro dos

ter uma aprendizagem mais

nossos gostos. Aventurem-se e

divertida e eficaz. As aplicações

nunca desistam de procurar o

duolingo:

livro perfeito, que nos prende

https://play.google.com/store/app

logo nos primeiros parágrafos!

s/details?id=com.duolingo e cake

Essa é a magia do livro!

(https://play.google.com/store/ap
ps/details?id=me.mycake) são dois
bons exemplos do que acabámos
de referir.

Fonte das imagens:
https://br.depositphotos.com/241694976/stock-photo-happy-smartgirl-reading-fairytale.html
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ESTOU CONFINADO...

Por:
Mariana Costa
e Juliana Marques

A quarta atividade leva-nos
para a escrita. Acreditamos que
escrever seja uma boa atividade
durante o tempo em que nos

Como passar o tempo?

encontramos fechados, podendo
escrever sobre o que sentimos,
o que gostamos, o que
sonhamos, o que não
gostamos... escrever
sobre tudo no geral ou até
mesmo criar uma história! Só
precisamos de dar asas à nossa
imaginação e de nos darmos
tempo para descobrir o que
gostamos e aquilo em que
somos bons, para assim
montarmos a nossa própria
“identidade literária”.
Com a quinta sugestão,
pensamos que devemos
aproveitar o tempo fechados
abrindo portas para a nossa
criatividade. Podemos fazer
arte de várias formas
diferentes, pois a mesma não
possui uma regra, nem
precisamos de ter muitos
materiais ou habilidade. Como
terá dito o escritor francês
Victor Hugo, “todo o grande
artista molda a arte à sua
imagem”.

(in
https://www.pensador.com/frase/OTI2NQ/).

Por fim, mas definitivamente, uma
das atividades mais importantes:
aprender a apreciar a nossa própria
companhia. Com isto, queremos
dizer que devemos tirar um tempo
para nós mesmos, devemos tentar
conhecermo-nos melhor e fazer
aquelas coisas de que mais
gostamos!
Nós somos o nosso próprio lar e
para esse lar ter paz precisamos de
amor próprio e aceitação plena!
Aprender a viver a máxima: se eu
não gostar de mim quem o fará? É
fundamental! Sermos o melhor
amigo de nós mesmos é o desafio a
vencer!
E, apesar destas sugestões serem
bastante convidativas, não percam
o foco nos estudos e cumpram as
regras para evitar o coronavírus e a
covid_19. Definitivamente, não é
bom estar confinado, mas estar
doente ainda é pior. Se for esta a
vossa realidade ou a realidade num
futuro a curto prazo, procurem tirar
o melhor partido da situação: o
copo pode sempre estar meio cheio!

Fonte das imagens:
https://visao.sapo.pt/atualidade/sociedade/2016-08-10-nao-escrever-a-mao-nao-e-para-esquecer/
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quase 100% COVID

Coronavírus

3ºC da EB1 de MACINHATA
Professora: AMÉLIA SILVA

Dizem que apareceu na China,
E rapidamente pelo mundo se espalhou.
Este vírus maldito e contagioso,
Que ao nosso lindo país também chegou.
O distanciamento social passou a ser regra.
O uso de máscara tornou-se habitual.
As mãos sempre desinfetadas.
Tudo isto passou a ser um ritual.
Como os contágios aumentavam,
Os cientistas começaram a investigar.
Criaram a elegante zaragatoa
Para a doença despistar.
Teste negativo ou positivo.
Era o resultado a observar.
Quando o mesmo era inconclusivo,
Novo teste para confirmar!
Seguiu-se a descoberta da vacina,
Com vista a infeção controlar.
Mas, mesmo em certos casos,
Houve alguns que ao hospital foram parar.
O nosso maior desejo
É que tudo isto tenha um final,
Para podermos dar beijos e abraços
E voltarmos à nossa vida normal!
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CENSOS 2021 vale de c
Os alunos do 7º A,na aula de Geografia, com a professora Maria José Gomes, estiveram a
trabalhar com a base de dados da Pordata, sobre os Censos 2021 em Vale de Cambra.
Damos aqui testemunho da primeira parte desse trabalho.

A população valecambrense
diminuiu 6,9% em 10 anos.

Os primeiros resultados do
recenseamento geral da população e
habitação (Censos 2021), divulgados a 28
de julho pelo Instituto Nacional de
Estatística (INE) revelam um concelho em
retração demográfica. Vale de Cambra
contabiliza agora 21 279 residentes, 11
002 mulheres e 10 277 homens,
mantendo-se a tendência de decréscimo
populacional já noticiada nos Censos
2011. É a segunda vez que o concelho
perde população entre censos. O primeiro
recuo demográfico ocorreu entre 2001 a
2011, com uma diminuição de 7,8%,
invertendo a tendência de crescimento
registada de 1970 até 2001. Na última
década perdeu 1572 habitantes, o que
representa uma diminuição de 6,9% da
população total do concelho.
Em termos de distribuição espacial, a
nota de realce vai para as freguesias do
interior do concelho, que lideram as
perdas de população, as quais ocorreram
de forma bastante acentuada nesta
última década. Junqueira foi a freguesia
que mais viu cair o número de habitantes
(-22,0%), seguindo-se Arões (-19,8%),
Rôge (-11,9%) e, por último, Cepelos
(-11,7%).
Com perdas menos expressivas estão as
freguesias mais próximas da sede do
concelho, nomeadamente Macieira de
Cambra (-11,7%) e São Pedro de
Castelões (- 4,8%), sendo que a União de
freguesias de Vila Chã, Codal e Vila Cova
de Perrinho foi a única parcela do
concelho que, ainda que ligeiramente,
viu a sua população crescer, na ordem
dos 0,1%.
(Continua na próxima edição)
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Projeto Rios
Por:
Coordenação Eco-Escolas

Bióloga Maria Mota do CEAVC na ação de
sensibilização a uma turma de 8º ano na escola sede.

Fotos de trabalho de campo de anos
anteriores, por alunos das Dairas no rio
Vigues.
Fotos cedidas pela professora Fátima
Duarte.
Ano II - Edição 2 - 2022

O Projeto Rios é um projeto ibérico, com
origem na Catalunha em 1997, presente em
Portugal a partir de 2006, que pretende
contribuir para a proteção das zonas
ribeirinhas.
Em Vale de Cambra, o Centro de Educação
Ambiental (CEA) é o responsável pela
coordenação deste projeto e propôs ao
nosso Agrupamento a adoção de troços dos
rios que atravessam a cidade. Assim, as
escolas Búzio e Dairas adotaram um troço
dos rios Trancoso e Vigues , respetivamente.
Algumas turmas do oitavo ano, das duas
escolas, estão envolvidas ativamente neste
projeto, em estreita ligação com os
conteúdos lecionados na disciplina de
Ciências Naturais.
O plano de ação deste projeto iniciou-se com
uma sessão de sensibilização/informação.
Seguir-se-á trabalho de campo: registos de
observação de fauna, flora e intervenção
humana; do estado de limpeza das margens
fluviais e medição de parâmetros físico,
químicos e biológicos (macroinvertebrados).
Os resultados deste trabalho têm
importância concelhia, pois darão conta da
saúde dos rios da nossa cidade.
Fica atento a mais notícias sobre esta
excelente iniciativa!
janeiro 2022

concurso
*O NOSSO ECOPONTO*
Por:
Coordenação Eco-Escolas

Para incentivar a consciencialização de todos os alunos sobre a importância da
separação dos resíduos, a equipa eco-escolas decidiu promover um concurso que
consiste na elaboração de um ecoponto por turma, constituído por dois contentores, um
para recolher papel e cartão e o outro para recolher embalagens plásticas e metálicas.
Será atribuído um prémio ao ecoponto que melhor cumpra os seguintes requisitos:
1 – Reutilização de materiais
2 – Funcionalidade/robustez
3 – Criatividade
Os ecopontos construídos deverão estar concluídos e devidamente identificados até ao
final do mês de fevereiro, contando com o apoio do diretor de turma.
As turmas que não tenham uma sala permanente devem entregar os ecopontos à equipa
eco-escolas, que os distribuirá pelas restantes salas.

separar para reciclar
é preservar a nossa
casa cósmica!
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Por:
professora Clara Tavares

separar para reciclar
é sobreviver
com base na consulta do Jornal I, 29 jan2022
https://ionline.sapo.pt/especiais/o-que-acontece-as-embalagens-que-reciclamos/

A história de um pacote de leite
que queria ser uma mesa de piquenique
Quando pensamos em reciclagem, a primeira
imagem que nos vem à cabeça é transformar as
embalagens em... novas embalagens.
No entanto, o processo vai mais longe e hoje é
possível criar mobiliário de exterior com
plástico reciclado. Um exemplo disso, fruto de
uma parceria com a Sociedade Ponto Verde, é
o parque de merendas do Jardim Zoológico
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FOTORREPORTAGEM
FOTOS de
Gonçalo Costa

A fotorreportagem que fizemos sobre a separação dos lixos no nosso
Agrupamento mostra como é importante o apelo que o projeto EcoEscolas tem vindo a fazer.

Vamos cuidar melhor do ambiente da "nossa casa"?
Não fiques indiferente!

Junta-te a nós!
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Os NOSSOS JOVENS e os
NOVOS CAMINHOS!

Por:
professora Graça sousa

Mais um objetivo cumprido!
Mais de 130 alunos nossos concluíram o ensino secundário e
encontram-se, neste momento, a investir na sua formação
nos mais diversos cursos ministrados nas várias
universidades do país.
O limiar de um novo ano é sempre
tempo de balanço. Assim, neste

Outros – a maioria – prosseguiram
os estudos na Universidade. Não

momento olhamos os objetivos que
2021 nos lançou, no seu movimento
contínuo – a par dos novos elementos
pequeninos que entram, das crianças
e jovens que crescem em cada dia,
dá-se (como sempre!) a partida dos
mais crescidos: para eles, o Ensino

recebemos informação sobre as
colocações em instituições
privadas, mas temos a relação dos
alunos (agora caloiros!) que
frequentam já o Ensino Superior
Público: e foram, desta vez, mais
de 130 (cento e trinta)!

Secundário foi concluído e encetaram Na primeira fase, ficaram
novos voos, na procura de novos
colocados nas Universidades 120
horizontes.
dos nossos jovens
É verdade, neste culminar de mais
uma etapa desenhada e percorrida no
seio da nossa comunidade escolar,
mais de duas centenas de jovens, no
limiar da vida adulta, terminaram o
percurso no Agrupamento de Escolas
de Búzio. E, após estágios e exames,
já às portas do outono, saíram de cá
para continuarem os seus caminhos.
Muitos destes nossos alunos optaram
pela vida ativa, ingressando já no
mundo do trabalho.

(correspondendo a 93% dos que se
candidataram, o que é muito bom!)
e a grande maioria entrou na
primeira opção. Na segunda fase
de acesso foram ainda colocados
(ou mudaram a sua opção,
transitando de curso) mais 17
alunos nossos.

E quais são os
CURSOS
em que entraram?
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Por:
professora Graça sousa

Engenharia: 45! Tal como tem acontecido nos últimos anos, os
cursos mais procurados foram os de engenharia – 45 futuros
engenheiros cambrenses vão aprofundar áreas como Informática,
Mecânica, Engenharia Biomédica, Química, Aeroespacial,
Eletrotécnica e de Computadores, Informática
Materiais, Eletromecânica, Gestão Industrial,
Aeroespacial e Informática Industrial.
Saúde: 35! Na área da Saúde, registamos
35 alunos: 5 destes jovens ficaram colocados

e de Computação, de
Engenharia
as preferências de
em Medicina, 8 em

Enfermagem, 6 em Farmácia e Ciências farmacêuticas, 3 em
Medicina Veterinária, 2 em fisioterapia, 2 em Dietética e Nutrição
e há ainda alunos em especialidades como Medicina Dentária,
Enfermagem Veterinária, Osteopatia, Fisioterapia, Química
Medicinal, Biotecnologia Medicinal, Ciências Biomédicas, Terapia
da Fala, Saúde Ambiental e Psicologia.
Encontramos também uma boa representação das áreas ligadas
à Contabilidade e à Economia, à Gestão de Empresas e
Organizacional, à Gestão Turística, Cultural e Patrimonial e ainda
às Finanças Empresariais e Recursos Humanos, Gestão e Gestão
Comercial, Contabilidade, Secretariado e Comunicação Empresarial
e Marketing, áreas em que 15 alunos decidiram preparar o seu
futuro.
Nas áreas das Ciências Sociais e das Humanidades colocamos
15 jovens que partiram da nossa escola e se sentiram motivados
para o estudo e desenvolvimento de vários ramos, em cursos como
História, Tradução, Línguas Modernas, Programação e Produção
Cultural, Tecnologias da Comunicação, Línguas, Literaturas e
Culturas, Ciências da Informação, Línguas e Relações
Empresariais, Jornalismo e Comunicação Social, Ciências da
Educação, Estudos Europeus e Terapia Ocupacional.
E os talentos dos nossos alunos são realmente multifacetados:
cursos como os de Belas Artes, de Arquitetura e Artes Visuais,
Artes Plásticas e várias áreas do Design, como Design de Produto
e Tecnologia, Design Multimédia, Marketing de Moda e Artes
Plásticas contaram com a preferência de 13 dos nossos jovens.
Finalmente, dentro das Ciências e Tecnologias, temos 11
jovens, futuros cientistas, a frequentar cursos de Química
Industrial, Geologia, Biologia, Biologia Celular e Molecular,
Ciências dos Computadores e Ciências do Desporto.
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Por:
professora Graça sousa

Entre as cidades mais procuradas pelos nossos novos
universitários, o Porto obteve o primeiro lugar (Universidade e
Institutos Superiores), logo seguido por Coimbra e Aveiro; mas os
nossos ex-alunos também estão em Lisboa, em Braga e na Beira
Interior, no Minho, em Viseu, em Trás-os-Montes… e um pouco
por todo o País.
A grande maioria destes jovens percorreu os vários espaços do
nosso agrupamento durante quinze anos – os doze anos de
escolaridade obrigatória e ainda três anos de ensino pré-escolar.
Aqui cresceram, evoluíram e definiram o seu projeto de vida.
Muitos deles obtiveram médias muito elevadas, que lhes
permitiram aceder, sem dificuldade, ao curso dos seus sonhos.
O seu sucesso reflete os conhecimentos que desenvolveram e as
suas grandes capacidades, as vivências e experiências que os
enriqueceram. Para tal êxito contribuíram todos aqueles
(professores e auxiliares educativos, familiares e amigos) que
cruzaram os seus caminhos e que foram deixando as suas marcas.
Neste momento de balanço, refletindo sobre os jovens que saíram
desta casa em 2021, vamos acompanhando o seu percurso e
vemos, com prazer, que o nosso agrupamento e os meninos que
acompanhámos estão, uma vez mais, de parabéns!
Apesar de tantos constrangimentos e das dificuldades dos últimos
tempos, a nossa comunidade nunca baixou os braços e os nossos
jovens continuaram (e continuam!) a crescer, no mundo do
trabalho ou na universidade, preparando-se para serem cidadãos
ativos e bem formados com quem poderemos contar no futuro,
projetando na sociedade a enorme riqueza da sua grande
diversidade de escolhas e dos projetos de vida em múltiplas áreas
do saber.

A Direção do Agrupamento, os professores que os ajudaram a
alargar os horizontes, os assistentes técnicos, administrativos
e operacionais que os acolheram e apoiaram durante tantos
anos desejam a todos esses jovens e às suas famílias muito
sucesso, muitas alegrias e um percurso gratificante, rumo à
realização plena no campo académico e na vertente
profissional e também (e sobretudo!) no domínio pessoal.
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alunos de 5º e 6º anos, escola das Dairas
com a professora Francisca Lopes

Os alunos de Expressão
Dramática de Complemento
Artístico apresentaram, no
espaço da Biblioteca, a peça “A
que horas passará o autocarro?”.
Tendo em conta as regras de
segurança e as normas de
distanciamento, o texto foi
repetido para vários colegas
convidados que,
entusiasticamente, assistiram e
aplaudiram os jovens atores.
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Um ecossistema especial

dentro da sala de aula

com a professora Maria João Coutinho

No âmbito da disciplina de
Ciências Naturais do 8º ano, a
professora de Ciências
Naturais_MA, realizou uma
aula prática, com o Rafael. Ele
construiu um ecossistema,
tendo acompanhado os
resultados da germinação de
sementes de feijão, estando a
acompanhar agora o
crescimento dos feijoeiros.
O aluno mostrou interesse e
empenho na realização da
atividade, tendo referido que
esta é do seu agrado.
Recorrentemente visita o
laboratório para averiguar
como está o "seu"
ecossistema.
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turmas de 8º ano_ escola das Dairas
com a professora Fátima Duarte
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dentro da sala de aula

Os fatores abióticos como, por exemplo, a luz, a temperatura, a
pluviosidade, a humidade, a salinidade e o solo, influenciam grandemente
a vida dos seres vivos num ecossistema.
A luz, por exemplo, influencia a germinação e a floração das plantas, na
medida em que algumas delas só florescem no verão (quando o
fotoperíodo é longo) e outras só no inverno (quando o fotoperíodo é
curto). Nos animais, o fotoperíodo influencia a reprodução e o seu modo
de vida. Existem animais que, para enfrentarem o inverno, hibernam ou
apresentam características que possibilitam enfrentar as baixas
temperaturas (pelo denso e uma camada espessa de gordura sob a pele).
Para saber um pouco mais sobre este tema
os alunos observaram o comportamento
das minhocas quando estas foram sujeitas
a diferentes condições de luz
(iluminado/escuro), de humidade
(ambiente húmido/seco) e de temperatura
(9ºC/16ºC/ 35ºC).
As minhocas são seres invertebrados (não
possuem esqueleto interno) que habitam
nos solos húmidos. Não apresentam
órgãos de visão nem de audição, mas
guiam-se pelo tato, pois no meio onde
vivem não existe luz e respiram através da
pele que deve estar sempre húmida.
No final da atividade experimental foi
possível concluir que as minhocas são
seres influenciados pelos fatores
abióticos testados, luz, humidade e
temperatura. Confirmámos que a minhoca
é um ser lucífugo, isto é, um ser vivo que
se afasta da luz por não a tolerar, vive em
ambientes húmidos e prefere
temperaturas amenas.
Agradecemos a paciência das nossas
minhocas... e agora fazem parte do solo
do jardim da escola.
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9º ano, turmas B, C_ sede
com a professora Florbela Cardoso
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dentro da sala de aula

COM O CORAÇÃO NAS MÃOS
Numa aula prática de Ciências Naturais ocorreram
cirurgias cardíacas... mais propriamente, dissecações para
estudo da anatomia do coração, no âmbito do sistema
cardiorrespiratório.
morfologia externa

nas mãos
do 9ºB

nas mãos
do 9ºC
morfologia
interna

lado esquerdo
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Por:
David Santos

O QUE DIZER DESTE SONHO
Kiara acordou. O seu marido, John,
estava deliberadamente sentado

aliás, essa palavra estava, com
certeza, fora do seu dicionário.

diante dela, preparado para a sua
ideia do dia. Ainda meia a dormir,
proferiu:
- Hoje vamos roubar diamantes.

Aquela típica frase de “a cada dia
que passa tornava-se mais forte” era
o seu lema.
Mas não estavam sozinhos. Existia

Tenho um plano. Tu, meu amor,

mais um elemento na banda – David,

apenas precisas de fazer o que eu
digo.
Ele ouviu tudo, cuidadosamente.
Começou a imaginar a história. Iam
ficar ricos. Era por isso que a amava,

um rapaz de dezassete anos que
aparentemente era normal. Ia para a
escola, cantava e jogava futebol e, já
agora, não lhe digam, mas era o
melhor jogador que já tinha visto!

amava-a mais do que o tamanho da
própria palavra “amar”. Desde que se
conheceram, nunca mais precisara de
trabalhar. Complementavam-se. Eram
uma versão melhorada de Adão e Eva.
Kiara todas as noites tinha sonhos.

Apesar dessas coisas normais, tinha
um dom para a atuação. Nada disso
que estão a pensar… não para aquele
tipo de atuação que vemos a toda a
hora e se calhar em demasia, nos
filmes e séries, que se grava diante

Sonhos que se tornavam ideias.
Ideias para ganhar dinheiro. Mas
esta… esta era a melhor ideia de
todas. Já tinham roubado, mas não
diamantes, apenas uns trocos do
minimercado da aldeia, a caixa do

de câmaras, e tudo o que sai mal
pode corrigir-se e aperfeiçoar-se.
David representava em frente das
pessoas, pessoas reais, e não tinha
um guião para seguir como os atores
de Hollywood. Ia sempre de mãos

café dos bombeiros, os vizinhos… Ela
já tivera ideias boas, más,
desastrosas e engraçadas, como criar
a própria moeda para comercializá-la,
criar uma maneira de mumificar os
mortos, com folhas e ceras e a última
fora fabricar um novo cigarro, sabor a
amendoim.
John era o homem da ação. Sendo
correto, era uma nódoa a ter ideias.
Défice de inteligência. Contudo, era
de salientar a sua grande capacidade
na ação. Era destemido, nunca

vazias, mas com a mente cheia.
Kiara pegou no seu telemóvel e ligou
para David.
- Boas, David, temos um trabalho.
Encontramo-nos no aeroporto daqui
a duas horas.
- O quê? No aeroporto? O que vamos
fazer?
- Como já sabes, sem perguntas. – E,
dito isso, desligou.
Ele não sabia o que ia acontecer, mas
uma coisa era certa, ia divertir-se.
Ou, pelo menos, sentir um bocadinho

sentira medo;

de adrenalina.

SERÁ ... ?

não percas o próximo fascículo!
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Mexericos Literários
Por:
professora Elsa Bastos

Quando temos problemas de visão,
procuramos um oftalmologista. Se surge
uma dor de dentes, rapidamente fazemos
marcação no dentista. Agora, quando o
problema é emocional, muitas pessoas
resistem em procurar um psicólogo, por
preconceito. Mesmo nos dias de hoje,
ainda se ouve dizer que “quem precisa de
psicólogo é louco”.
Isabel, em terapia, aprendeu que a falta
de um pai na infância contribui para a
rebeldia.
re
Queres ficar a par de mais mexericos sob
a Isabel? Em Mulheres da minha alma,
acompanhamo-la num percurso cheio de
emoção, desde a infância até aos dias de
e
hoje. Descobre esta obra de Isabel Allend
numa biblioteca perto de ti!
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Mexericos Literários
Por:
terapeuta Ana Catarina Borges
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Por: Cláudia Silva, Filipa Almeida,
Leonor Ferreira, Matilde Tavares,
Raquel Pinto e Vânia Rodrigues

ESQUILOS-AGRICULTORES
PLANTAM MILHARES DE ÁRVORES
TODOS OS ANOS por acidente,
simplesmente porque se esquecem dos locais onde enterram as
sementes, ou seja, esquecem-se de onde deixam armazenado o
alimento!

A LIVRARIA
MAIS ANTIGA DO MUNDO Datada de 1732, a Bertrand Chiado na
ESTÁ EM LISBOA
Rua Garrett é a mais antiga livraria em
funcionamento.
Um recorde oficializado pelo Livro
Guiness dos Recordes em 2011.

O SER HUMANO
TEM MENOS CROMOSSOMAS
QUE UMA BATATA

Os seres humanos possuem

23 pares de cromossomas nas suas células
e as batatas têm 24!

O PESO TOTAL DAS FORMIGAS
É MAIOR
QUE O PESO TOTAL DOS HUMANOS
De facto, estima-se que o peso de todas as formigas do planeta supera
o peso de toda a humanidade, já que existem dez quatrilhões, ou seja
10000000000000000formigas!
https://theamazingworldofgumball.fandom.com/wiki/Banana_Joe
https://images.app.goo.gl/uzfKzAL8w3kQNqYM9
https://i.pinimg.com/236x/ed/d4/a1/edd4a162c3a4053a361fcabcd7542f46.jpg
https://img.freepik.com/vetores-gratis/elefante-bebe-fofo-feliz-e-amigavel-brincando-de-salto-trampolim-personagem-de-desenho-animado_467541-47.jpg?size=338&ext=jpg
https://img.freepik.com/vetores-gratis/desenho-de-girafa-fofa_70172-1166.jpg?size=338&ext=jpg
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o que vais ler a seguir?
Por:
Simão Nadais
(texto e fotografia)

O Monte Dos Vendavais
Uma história que era imperdoável
não reconhecer há 30 anos atrás, mas
perdeu-se no tempo. O grande e único
romance de Emily Brontë. Uma
história que não chega aos pés de
Romeu e Julieta em termos de
popularidade, mas é certamente tão
trágica e delicada como a obra-prima
de Shakespeare.
É um livro de amor, de tragédia, de
vingança, de ação, de terror e de
sobrenatural. Uma crítica apaixonada
à burguesia do século XIX na
Inglaterra. Na mesma página, mesmo
parágrafo, mesma linha, conseguimos
ao mesmo tempo adorar e odiar
Heathcliff, o protagonista.
Eu senti, ao ler o livro, uma tristeza
profunda, e acho que o objetivo do
livro é mesmo esse. É como se Emily e
outros escritores da sua época
soubessem que a vida ia ficar bem
mais fácil passados uns anos e
tentassem mostrar como as coisas
eram difíceis na altura.
Ela não precisa de explicar como era o
dia a dia, pois as pequenas descrições
que o livro oferece servem e sobram.
Chicoteamentos, escravatura,
segregação racial, sociopatas
incompetentes a tomar conta das
quintas e moços de estrebaria a
sofrer. Mas, curiosamente, o livro
tenta quebrar um pouco esta noção,
mas isso eu não posso explicar…
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O tema principal da narrativa é
realmente o sentimento romântico
entre duas personagens, sentimento
tão forte que parece que salta das
páginas e une a história
uniformemente. O livro não limpa as
feridas que deixa. Começa cruel,
continua cruel, dá umas
reviravoltas. Cada palavra do enredo
conta.
Apresenta uma profundidade
emocional que parece ser ignorada
hoje em dia. Ainda bem que me fiz o
favor de o ler, e espero que quem
iniciar a leitura deste romance se
sinta empolgado a tentar ler, pelo
menos, as primeiras 30 páginas.

Dá a tua
sugestão de leitura.

Participa!

janeiro 2022

NE
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S
A T E N Ç Ã O JOGO
ATENÇÃO

Os jogos online, mesmo sendo uma forma de entretenimento, com o
apoio e a orientação dos pais podem ajudar as crianças e os jovens a
desenvolver a criatividade, a cultivar relacionamentos com amigos e
melhorar o pensamento estratégico. Podem ainda ser uma ajuda na
construção da perseverança para atingir metas, construir resiliência e
melhorar competências de comunicação para que saibam respeitar os
pontos de vista de outras pessoas.
ISTO APENAS É VÁLIDO COM UM TEMPO DE JOGO LIMITADO
E INTEGRADO NUM ESTILO DE VIDA SAUDÁVEL!

Por: T.V.

o que vais jogar a seguir?

Olá amigos, vamos jogar?
Vou falar-vos do "League of Legends", um jogo online e multijogador, onde duas equipas de 5
jogadores combatem com o objetivo de destruir a base da equipa inimiga.
Existem 158 campeões diversos para descobrir e com os quais jogar, ocupando posições
diferentes na equipa. Talvez joguem com o Garen. Com ele é fácil combater os adversários.
Existem várias posições no jogo, tais como tanques, curadores e até magos.
Não precisam de ser logo fantásticos, pois o jogo junta os jogadores do mesmo nível.
O melhor é lutar contra inimigos na companhia de quatro amigos.
Com o decorrer do jogo vão descobrir outros campeões, como o Zed e as suas sombras, ou a
Yuumi e os seus feitiços ferozes. Tudo se torna mais interessante ao conhecer os pormenores
da história de cada campeão!
O universo do jogo é tão diverso e rico que serviu de inspiração à série Arcane da Netflix, que se
baseia na história da Jinx e da Vi.
Pessoalmente, divirto-me imenso a jogar com os meus amigos, se bem que, como em qualquer
jogo, a derrota é sempre frustrante. Mas todas as tentativas falhadas fazem com que a vitória
seja muito mais divertida!
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notícias s o l t a s
jardim de infância de JANARDO
Educadora de Infância: MARGARIDA MONTEIRO

Brrr , brrr...
o frio lá fora
parece tudo gelar,
mas com os trabalhinhos das crianças
a sala fica-nos a agasalhar!

Sou um boneco de neve
Tenho um grande nariz
Vivo no meio do Frio
Mas mesmo assim sou Feliz
Depois de olhar para mim
Toda a gente fica alegre
Tenho um grande nariz
Sou um boneco de neve.
Na cabeça um chapéu
No pescoço um cachecol
Sou um boneco de neve
Que derrete com o sol
Um nariz feito de cenoura
E uns braços de galhos
Se não fosse tão Branquinho
Poderia ser .... espantalho !
Letra de música cantada por Martim, Mariana,
Letícia, Íris, Afonso Silva, Afonso Martins,
Gustavo, Matilde e Educadora Margarida
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notícias s o l t a s
jardim de infância de CASAL
Educadora de Infância: EUNICE GOMES

centro escolar do BÚZIO
Professora: SÍLVIA MATOS com o 3ºF
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notícias s o l t a s
centro escolar do BÚZIO

Educadora de Infância: ANA SOFIA LOPES com SALA 4

A sala 4 do Centro Escolar do
Búzio deu as boas-vindas ao

O Inverno chegou…

Inverno no início deste
segundo período. A partir dos
interesses e das necessidades

“O Inverno chegou

das crianças, explorou-se o
conhecimento do mundo físico
e natural, através da análise e
compreensão das
características desta estação
do ano. Aproveitou-se para
explorar conceitos
relacionados com o vestuário,
os hábitos alimentares, noções
temporais, lengalengas, rimas
e canções.
Contaram-se histórias
quentinhas, jogaram-se jogos
com o frio do vento no recreio
a acariciar-nos os cabelos,
construíram-se bonecos de
neve, nuvens, gorros e luvas,
relaxou-se ao som dos
dançantes pingos da chuva
imaginária a cair lá fora e
ainda se aproveitou o sol que
este inverno nos possibilitou
realizar um maravilhoso lanche
no exterior. Para aquecer,

E o frio também
O vento soprou
E a chuva lá vem
Vou me agasalhar
Nesta estação
Pra quentinho ficar
O meu coração
Salta salta salta, toca a mexer
Salta salta salta, vamos
aquecer
Salta salta salta, não podes
parar
Salta salta salta se quentinho
queres ficar
E salta e salta e salta!” - “O Inverno
Chegou” - Letra e Música, Realização e
Animação - professor Idalécio In
https://www.youtube.com/watch?
v=X59yPqT6v7s

cantou-se e dançou-se vezes
sem fim a música: “O Inverno
chegou”. Com a partilha da
letra da música mais divertida,
esperamos que também ela
aqueça os vossos corações,
tanto como aqueceu os nossos,
neste inverno!
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Por: professora Clara Tavares

ae .fechar
esta
edição
..sobre f e v e r e i ro
"O seu nome deriva de februarius, que significa purificação.
Em honra a Plutão, deus dos infernos, dos mortos e dos
enfermos, surgiram rituais, os februare, que deram origem à
festa da Purificação, comemorada a 2 de fevereiro, também
conhecida por Festa da Candelária ou Festa das Candeias."
de Mário Caiado (antigo docente do AEB)
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